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Treatment of leachate at Degermyran landfill – Evaluation of present perfor-
mance and simulation of amount generated leachate during the climate changes 
of the 21st century 
 
Sebastian Vinterek 
 
Abstract 
 
At Degermyran landfill, situated in the municipal Skellefteå, a leachate treatment system was 
installed in 2005. One of the aims of this study was to investigate how well the treatment sys-
tem works by using data from chemical measurements made on the leachate before and after 
treatment. Further this study had the purpose of investigating how the predicted climate 
changes of the 21st century will affect the amount of leachate generated at Degermyran by 
using a modified version of Thornthwaites water balance model. The treatment system has 
the ability of reducing manganese by 90 %, nitrogen by 73 % och TOC by 79 %. By the turn of 
this century the amount of precipitation that percolates the waste at Degermyran will be be-
tween 254 and 298 mm, depending on the amount of greenhouse gases that will be released 
in the future to come. The conclusions from this study are that the leachate treatment system 
reduces the levels of the investigated substances and that the amount of leachate produced at 
Degermyran will increase. To further investigate the efficiency of the leachate treatment sys-
tem, flow proportionate measurements of the leachate chemistry could be adopted. If accu-
rate flow measurements of the amount of generated leachate were performed the reliability of 
the used water balance model could be assessed. 
 
Keywords: Leachate treatment, climate change, water balance model, aerated lagoon and 
filtration  
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1 Inledning 
I Sverige var avfallsdeponering länge den vanligaste formen av avfallshantering (Avfall Sve-
rige 2013). På 1960-talet ökade mängden producerat avfall och den steg under kommande år 
med 3-4 procent per person och år. Utöver problemet med överfulla soptippar uppmärk-
sammades under samma period den negativa miljöpåverkan som avfallsdeponierna medför 
(Bernes och Lundgren 2009).  
 
 Insikten om dessa problem har föranlett hårdare lagkrav på både europeisk och nationell 
nivå. Under de senaste årtiondena har Europeiska unionen (EU) infört ett antal direktiv. I 
EU:s ramdirektiv om avfall (2008/98/EG) står; att återanvändning och återvinning ska prio-
riteras före deponering.  I deponeringsdirektivet (1999/31/EG) fastslås att avfall måste för-
behandlas innan deponering och att mängden organiskt avfall ska begränsas. Dessa direktiv 
införlivades i svensk lagstiftning under 2001 genom förordningen om deponering av avfall 
(2001:512). Dessa strängare lagkrav har lett till att mängden avfall som deponeras i Sverige 
har minskat (Naturvårdsverket 2010). 
 
När det organiska materialet bryts ner i avfallsupplaget bildas den starka växthusgasen me-
tangas. Nederbörd och grundvatten som rinner genom deponin ger upphov till lakvatten som 
kan transportera miljöstörande ämnen från upplaget till omgivningen (Kjeldsen et al. 2002). 
Sammansättningen på lakvattnet beror på det deponerade materialets sammansättning, upp-
lagets ålder och hur täckning och tätning kring upplaget är utfört (RVF 1996). Platsen, där 
deponin är placerad, och dess hydrologiska förutsättningar styr lakvattnets mängd och 
spridningsmönster (Naturvårdsverket 2008). 
 
I IPCC Fifth Assesment Report (AR5) beskrivs hur klimatet på jorden har förändrats sedan 
industrialiseringen tog fart (IPCC 2014). Bland annat var perioden 1983 till 2012 med mycket 
stor sannolikhet den varmaste 30 års-perioden på 800 år på norra halvklotet och vid bredd-
graderna för norra Sverige har nederbörden med stor sannolikhet ökat sedan 1951. Koncent-
rationen av växthusgaser är de högsta på åtminstone 800 000 år och de antropogena utsläp-
pen har kraftigt ökat sedan 1750-talet. Enligt AR5 har mänsklig aktivitet bidragit till de ob-
serverade klimatförändringarna och är med ytterst stor sannolikt den främsta orsaken till 
den globala temperaturökningen efter 1950. Om inte utsläppen av växthusgaser kulminerar 
vid 2020 så är det sannolikt att den globala medeltemperaturen ökar med minst 2 grader 
fram till slutet av detta sekel. Enligt SMHI:s regionala klimatmodell kommer nederbörden i 
Sverige att öka under 2000-talet (Länsstyrelserna 2014, SMHI 2015).  
 
Vid avfallsdeponin Degermyran i Skellefteå kommun finns en anläggning för lakvattenre-
ning. Den togs i drift 2005 (Skellefteå kommun 2013). Reningen sker genom att lakvattnet 
uppsamlas i dräneringsrör och leds till en luftad damm följt av ett sandfilter och infiltration i 
markbädd. Vattnet mynnar sedan ut i en bäck som slutligen når Skellefteälven. Det finns idag 
ingen vetenskaplig utvärdering över hur väl anläggningen fungerar och det är också okänt 
om, och i så fall hur, 2000-talets förmodade klimatförändring kommer att påverka anlägg-
ningen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Degermyrans lakvattenanläggning fungerar 
idag och hur mycket lakvatten som bildas, genom bearbetning och analys av data från Skell-
efteå kommuns egna provtagningar samt SMHIs regn- och temperaturobservationer. Vidare 
har denna studie även syftet att undersöka hur 2000-talets kommande klimatförändringar 
kommer att påverka lakvattenanläggningen och bildningen av lakvatten. Följande frågeställ-
ningar har ställts med koppling till rapportens syften: 
 

1. Hur väl fungerar reningen av lakvatten vid Degermyrans avfallsanläggning 
idag? 

2. Hur påverkar framtidens beräknade klimatförändringar lakvattensbildningen 
och är anläggningen dimensionerad för denna förändring? 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs först hur nedbrytningsprocesser i deponerat avfall ger upphov till 
olika föroreningar, följt av en redogörelse för hur den principiella vattenbalansen för ett av-
fallsupplag fungerar. Vidare presenteras hur sammansättningen i vanliga svenska lakvatten 
ser ut och vilka av dessa ämnen som är av störst intresse vid lakvattensrening och hur dessa 
ämnen kan reduceras med olika behandlingssteg. Till sist beskrivs kort hur beräkningar av 
framtidens klimat utförs. 

2.1 Avfallets nedbrytning i en deponi 
En stor del av Sveriges deponier är avslutade och var verksamma innan förbjudet mot depo-
nering av brännbart och organiskt avfall (Svenska Energiaskor 2013). De innehåller således 
blandat avfall med brännbart, inert och organiskt material. På grund av att det inte sker nå-
gon omblandning i en deponi är förhållandena anaeroba och vatteninnehållet lågt, vilket le-
der till att nedbrytningen av det organiska materialet är långsam och ineffektiv (Bogner et al. 
1993). Materialet är dock mycket heterogent och vid utgrävningar av gamla deponier har det 
visat sig att vissa delar varit helt torra och opåverkade av nedbrytning (Hogland et al. 1995).  

I och med att det råder anaeroba förhållanden i en deponi bryts det organiska materialet ned 
till framförallt metangas och koldioxid. Denna nedbrytning kan delas in i ett antal steg. Till 
att börja med spjälkas det organiska materialet till protein, lipider och kolhydrater. Dessa 
bryts vidare ned via hydrolys till aminosyror, fettsyror och enklare sockerarter. I nästa steg 
omvandlar acetogena bakterier dessa enklare föreningar till ättiksyra, flyktiga fettsyror, vät-
gas och koldioxid. I ett sista steg verkar metanogena bakterier som bildar metangas av ät-
tiksyran. (Christensen och Kjeldsen 1989)  
I litteraturen brukar utvecklingen av nedbrytningen i en deponi delas in i 4 steg och dessa är 
kopplade till hur bland annat sammansättningen, syretillgången och pH i deponin utvecklas 
(Christensen och Kjeldsen 1989, Cerne et al. 2007):  

1. Initial fas: i ett initialt skede råder det under en begränsad tid aeroba förhållanden i 
materialet. Under denna fas bildas i stort sett bara koldioxid och vatten vid nedbryt-
ningen. 
 

2. Sur anaerob fas: under den initiala fasen förbrukas syret i deponin och när detta tar 
slut inleds den andra fasen av nedbrytningen. Nedbrytningen av de acetogena bakte-
rierna tar här fart. Dessa bildar organiska syror som sänker pH i materialet. I och 
med att metanogena bakterier hämmas av lågt pH är bildningen av metangas låg.  
 

3. Metangasbildande fas: i takt med att de organiska syrorna bryts ner stiger pH återi-
gen i deponin. Detta leder till att de metanogena bakterierna blir mer aktiva. Det är i 
detta steg produktionen av metangas kommer igång.  
 

4. Humusbildande fas: under en sista fas avtar metangasproduktionen, vilket minskar 
gastrycket från deponin och syre kan återigen penetrera materialet. Oxidation av de 
återstående organiska ämnena kan ske. Hur länge denna sista fas pågår varierar med 
hur tät deponin är och vatteninnehållet. Vid liten täthet och lågt vatteninnehåll kan 
denna fas pågå i 10 år och vi hög täthet och högt vatteninnehåll kan den pågå i upp 
mot 500 000 år.  
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2.2 Vattenbalansen för ett avfallsupplag 
Lakvatten från ett avfallsupplag kan uppstå på tre sätt. Genom att nederbörden direkt över 
upplaget är större än avdunstningen och den ytliga avrinningen, att grundvatten från omgi-
vande miljöer tränger in i upplaget eller genom att deponerat material med högt vatteninne-
håll komprimeras (RVF 1996). 
 
Vattenbalansen i en deponi kan beskrivas med en vattenbalansekvation, som formuleras: 
 

𝑃 + 𝑄!" + 𝑄!" + 𝑄!" = 𝑟/𝑜 + 𝑃𝐸𝑅𝐶 + Δ𝑆𝑇 + 𝐴𝐸𝑇 
 
Där P är nederbörden direkt över deponin, Qty är tillrinnande ytvatten, Qtg är tillrinnande 
grundvatten, Qtv vatten som tillförs via avfall med högt vatteninnehåll, r/o är avrinnande yt-
vatten, Δ𝑆𝑇 är fuktförändring i ytskiktet och AET är evapotranspirationen (RVF 1996). För-
hållandet mellan några av dessa parametrar illustreras i figur 1.  

 

Figur 1. Den hydrologiska balansen i ett avfallsupplag går att beskriva med vattenbalansekvationen: 𝑃 + 𝑄!" +
𝑄!" + 𝑄!" = 𝑟/𝑜 + 𝑃𝐸𝑅𝐶 + Δ𝑆𝑇 + 𝐴𝐸𝑇 

2.3 Lakvattensammansättning 
Sammansättningen av ämnen i ett lakvatten från en deponi beror bland annat på i vilken av 
nedbrytningsfaserna (se avsnitt 2.1) upplaget befinner sig i, vilket typ av avfall som depone-
rats och hur lakvattenuppsamling, täckning och tätning genomförts vid upplaget (RVF 1996).  
 
Lakvatten från svenska avfallsupplag är karaktäriserat av höga halter av: organiskt material, 
kväve (främst ammonium), kalcium, natrium, magnesium, järn, mangan, klorid, sulfat och 
vätekarbonat (RVF 1996). I tabell 1 redovisas medelvärden på halter av ämnen från obe-
handlat lakvatten från 20 svenska deponier i jämförelse med gränsvärden för dricksvatten. 
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Tabell 1. Medelvärden av ämnen i lakvatten från 20 svenska deponier och gränsvärden för dricksvatten. 
(mg/l) Medelvärde från 20 

svenska upplag1 
Gränsvärde dricksvat-

ten2 

pH 7 7,5-9 
Färg 375 15 
Konduktivitet (mS/m) 297 250 
Klorid 249 100 
Sulfat 111 100 
Kalcium 107 100 
HCO3 610  
   
BOD 239  
COD 334  
   
Tot-P 1  
Tot-N 62  
NH4 44 0,5 
   
Järn 20 0,1 
Mangan 4,9 0,05 
Krom 0,044  
Nickel 0,049  
Koppar 0,05 0,2 
Zink 0,27  
   
Bly (µg/l) 87 10 
Kadmium (µg/l) 110 1,5 
Kvicksilver (µg/l) 4,7 1 

1. Medelvärden hämtade från Kulander (1990) 
2. Gränsvärden enligt SLVFS 2001:30 - Utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren (8 § a, b, c, d)  

2.4 Rening av lakvatten 
De ämnen som ur behandlingssynpunkt brukar belysas är organiska ämnen, närsalter och 
olika metaller (Naturvårdsverket 1993).  
 
Organiska ämnen i lakvatten härstammar dels från nedbrytningsprodukter från avfallet eller 
utlakade ämnen. Ofta rör det sig om en rad olika ämnen som inte kan avskiljas eller renas 
med en metod. Vid analys av lakvatten används olika summametoder BOD7 (biokemisk syre-
förbrukning), COD (kemisk syreförbrukning) och TOC (organiskt bunden kol) (RVF 1996). 
 
De näringsämnen som lakas ur en deponi är framförallt olika former av kväve. De olika for-
merna av kvävejoner är lättrörliga medan den fosfor som finns i ett upplag binds hårt till 
materialet i upplaget. Det innebär att kväve lättare lakas ut än fosfor. Kvävet i lakvatten be-
står till 80 – 95 % av ammonium, till 5 – 20 % organiskt bundet kväve och till 0 – 20 % som 
nitrat- och nitritkväve (RVF 1996). 
 
Halterna av metaller är i regel låga i svenska lakvatten. Däremot kan halterna av mangan och 
järn vara förhöjda (RVF 1996). 
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2.4.1  Luftad damm 
Luftad damm är en vanlig form av lokal behandling av lakvatten. Ofta konstrueras dessa 
dammar med en skiljevägg. Detta för att öka uppehållstiden i dammen och för att undvika 
kortslutningsströmmar. Dammens volym dimensioneras för en uppehållstid på 15-30 dygn. 
(RVF 1996).  
 
Reduktion av kväve i form av ammonium kan i en luftad damm ske på tre sätt: nitrifikat-
ion/denitrifikation, biologisk kväveassimilering och ammoniakavdrivning. Nitrifikat-
ion/denitrifikation och biologisk kväveassimilering sker med hjälp av en aktiv bakteriekultur. 
Nitrifikation av ammonium sker vid god tillgång på syre i den luftade delen av dammen en-
ligt reaktionsformeln: 
 

𝑁𝐻!! + 2𝑂! → 𝑁𝑂!! + 2𝐻! + 𝐻!𝑂 
 
Nitratet kan sedan via denitrifikation omvandlas till kvävgas som avgår från vattnet. Kväve-
assimilering sker när bakterier i dammen använder kvävet vid uppbyggnad av sina celler. Vid 
ammoniakavdrivning övergår kvävet i vattnet från ammonium till ammoniak. Ammonium 
står i direkt jämvikt med ammoniak enligt reaktionsformeln: 
 

𝑁𝐻!! + 𝐻!𝑂 ⇋ 𝑁𝐻! + 𝐻!𝑂! 
 
Jämvikten mellan ammonium och ammoniak är beroende av pH-värdet på vattnet. Vid pH 7 
dominerar ammonium och vid pH 11 har i stort sett allt ammonium övergått till ammoniak. I 
och med att ammoniak är en gas avgår kvävet från vattnet vid övergång till ammoniak (RVF 
1996). 
 
Metaller kan under aeroba förhållanden oxidera och fällas ut ur vattnet och sedimentera på 
botten av dammen. Det är främst halterna mangan och järn som minskar i en luftad damm 
(Naturvårdsverket 1993). 

2.4.2  Sandfilter 
Vid behandling av lakvatten i sandfilterbäddar pumpas lakvatten via rör som har för avsikt 
att fördela vattnet jämnt över sandfilterytan. Ofta anläggs flera bäddar parallellt som kan 
köras växelvis eller samtidigt vid höga flöden (RVF 1996).  
 
Ofta är reduktionen av organiskt material måttlig i sandfilter, däremot minskar mängden 
kväve genom dels avskiljning av partikulärt bunden kväve men även genom luftavgång av 
ammoniak samt nitrifikation/denitrifikation. Av metallerna är det främst, precis som i luf-
tade dammar, järn och mangan som renas vid sandfiltrering av lakvatten(Naturvårdsverket 
1993). 

2.4.3  Översilning av mark 
Översilning av mark innebär att lakvatten sprids över en bevuxen yta. Växtligheten kan ut-
nyttja en del av näringsämnena i vattnet. Vattnet silas dessutom genom det underliggande 
jordlagret och det kan på så sätt ske fastläggning, omvandling och nedbrytning av förore-
ningar i vattnet (RVF 1996). 
 



 7 

Reningseffekten från översilning av mark är svårbedömd då det är problematiskt att defini-
era var utsläppspunkten till recipienten är belägen (Naturvårdsverket 1993). 

2.5 Klimatscenarier och klimatmodellering 
Beräkningar av hur framtidens klimat kommer att förändras resulterar i klimatscenarier. Ett 
klimatscenario visar på en möjlig utveckling av klimatet och kan beskriva förändringar i 
bland annat temperatur och nederbörd för en specifik plats, ett område eller globalt. Klimat-
scenarier ger, till skillnad från en väderprognos, inte svar på hur vädret beter sig vid en spe-
cifik tidpunkt utan sträcker sig över längre tidperioder (SMHI 2015). Klimatet varierar na-
turligt, bland annat leder naturliga förändringar i atmosfären till förändrat klimat. Däremot 
vet vi idag att atmosfärens sammansättning förändras och har förändrats av mänsklig påver-
kan och att detta i sin tur förändrar klimatet (IPCC 2014).  
 
För att kunna göra modellberäkningar över hur klimatet kommer att förändras krävs att an-
taganden om hur atmosfären förändras görs. Idag är det vanligt att man vid klimatmodelle-
ringar använder olika strålningsdrivningsscenarier. Dessa baseras på hur växthuseffekten 
kommer att förstärkas i framtiden, så kallad strålningsdrivning och mäts i W/m2. Ökar ut-
släppen av växthusgaser ökar strålningsdrivningen (SMHI 2015). Dessa scenarier benämns 
RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways) och får sitt namn från vilken nivå på 
strålningsdrivningen som uppnås till 2100 jämfört med 1750: 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2 
(Van Vuuren et al. 2011). 
 
I SMHIs regionala klimatmodell över Sverige som använts i denna studie har beräkningar 
gjorts utifrån scenarierna RCP 2,6, RCP 4,5 och RCP 8,5. I figur 2 visas vad de olika scenari-
erna innebär med avseende på CO2-koncentration i atmosfären och strålningsdrivning. Ne-
dan presenteras kort vad dessa scenarier bland annat innebär (Van Vuuren et al. 2011): 
 

• RCP 8,5 – utsläppen fortsätter att öka till 2100   
2100 är koldioxidutsläppen tre gånger högre än idag. Metanutsläppen fortsätter att 
öka kraftigt. Jordens befolkning ökar till 12 miljarder.  Teknikutvecklingen med ener-
gieffektivisering som mål går långsamt framåt. Det är fortfarande stort beroende av 
fossila bränslen, fortsatt hög energianvändning och ingen tillkommande klimatpoli-
tik. 

 
• RCP 4,5 – ökning av koldioxidutsläppen till 2040   

Det bedrivs en kraftfull klimatpolitik och energianvändandet minskar. Omfattande 
program för skogsplantering bedrivs och arealen för jordbruksmark minskar. Befolk-
ningsmängden når strax under 9 miljarder. 
 

• RCP 2,6 – koldioxidutsläppen kulminerar till 2020 
Ännu kraftfullare klimatpolitik än vid RCP 4,5 bedrivs. Vårt beroende av olja minskar. 
Jordens befolkning når 9 miljarder. Arealen för betesmark förblir som idag. Arealen 
jordbruksmark ökar pga. bioenergiproduktion och metangasutsläppen minskar med 
40 %.  
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Figur 2.  På grund av utsläppen av växthusgaser under 2000-talet kommer koldioxidhalten i atmosfären och 
strålningsdrivningen att öka . I figuren ovan visas hur dessa variabler kan komma att förändras enligt RCP-erna 
2,6, 4,5, 6,0 och 8,5. Osäkerhetsintervallen för de olika RCP-erna är markerade som gråa fält (SMHI 2015). 

Vid SMHI finns en klimatforskningsenhet, Rossby Centre. Forskarna på Rossby Centre har 
tagit fram ett regionalt modellsystem där atmosfären och havet är sammankopplat, Rossby 
Center Regional Atmosphere – Ocean Model (RCAO). I RCAO utbyter hav-och atmosfär-
komponenterna information med varandra kontinuerligt under körningarna.  I RCAO an-
vänds en ensemble av 9 modellberäkningar: CanESM2 (Chylek et al. 2011), CNRM-CM5 
(Voldoire et al. 2012), EC-EARTH (Hazeleger et al. 2010), IPSL-CM5A-MR (Dufresne et al. 
2013), MIROC5 (Watanabe et al. 2011), HadGEM2-ES (Collins et al. 2011), MPI-ESM-LR 
(Popke et al. 2013), NorESM1-M (Bentsen et al. 2013) och GFDL-ESM2M (Dunne et al. 
2012). 
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3 Material och metod 
I avsnittet material och metod beskrivs först och främst Degermyrans avfallsanläggning och 
den verksamhet som bedrivs där. Vidare redovisas hur lakvattenanläggningen är utformad. I 
metoddelen beskrivs hur beräkningarna av hydrologin kring Degermyran är utförda och till 
sist hur provtagningen av lakvattnets kvalitet är gjord och hur datan från dessa provtagningar 
är bearbetade. 

3.1 Områdesbeskrivning 
Degermyrans avfallsanläggning är belägen 4 km nordost om centrum i Skellefteå, strax norr 
om bostadsområdet Morö backe och väster om, i direkt anslutning till, handels- och industri-
området Solbacken. Verksamheten sker på fastigheten Moröbacke 1:1 och drivs av vatten- 
och avfallsavdelningen hos samhällsbyggnad på Skellefteå kommun. Närmaste bostadsbe-
byggelse ligger 800 meter söder om området (Länsstyrelsen Västerbotten 2008). 
 
Verksamheten på Degermyrans avfallsdeponi startade 1964. Till en början deponerades en 
blandning av hushålls-, bygg- och industriavfall, men 1974 började hushållsavfallet att skick-
as till Umeå för förbränning. I och med att förordning (2001:512) om deponering av avfall 
togs i kraft skärptes kraven på bottentätning, bortledning och uppsamling av lakvatten. Det 
dåvarande upplaget uppfyllde inte dessa krav och ersattes därför 2009 med en ny deponi 
öster om den gamla (Skellefteå kommun 2010). Idag pågår sluttäckning av den gamla delen 
av upplaget (Skellefteå kommun 2013).  Figur 3 visar en karta över området. 
 

 

Figur 3. Tätortskarta från lantmäteriet över Degermyrans avfallsdeponi med den gamla och nya delen av 
upplaget utritade. 
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3.1.1 Geologi och geohydrologi 
Berggrunden under Degermyrans avfallsanläggning består av granit. I berget förekommer ett 
antal bankningsplan och sprickzoner. Dessa är främst belägna i områdets mitt och östra delar 
(KM Geokonsult AB 1994). 
 
 Högsta punkten inom området är belägen 95 m.ö.h. och den lägsta 50 m.ö.h. Området ligger 
under högsta kustlinjen och i en sydlig sluttning som utsatts för kraftig svallning. Stora delar 
av området, särskilt i öster, består av berg i dagen och över lag är jordtäcket tunt (medel-
djup=1,1 m). Där det inte förekommer berg i dagen finns ett 0,05 m till 0,25 m tjockt torvla-
ger, under detta finns svallad morän i form av grusig sand eller sandigt grus. Det understa 
lagret består av osvallad morän. Nedanför sluttningen där deponin är belägen överlagras 
orörd morän av sandiga svallsediment (KM Geokonsult AB 1994). Figur 4 visar en jordarts-
karta över området med upptäckta sprickzoner utritade.  
 
Grund- och ytvattenströmningen följer den topografiska lutningen och rinner i huvudsak 
från norr till söder. Området ligger strax söder om vattendelaren och inget eller väldigt lite 
grund- och ytvatten rinner in i området för avfallsanläggningen. Grundvattenströmningen 
sker främst i den övre delen av jordlagret som består av svallat material, då det underlig-
gande lagret av osvallad morän i stort sett är tätt med en låg hydraulisk konduktivitet på mel-
lan ca 4*10-6  och 6*10-7 m/s. (KM Geokonsult AB 1994). 

 
 

Figur 4.  Jordartskarta, över området för Degermyrans avfallsdeponi med sprickor i berggrunden utritade,  
hämtad från dokumentet Tekniskt PM – Geoteknik  (KM Geokonsult 1994). 
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3.2 Lakvattenrening vid Degermyran 
För att få fortsätta med verksamheten vid Degermyran ålades Skellefteå kommun 1996 att 
utreda förutsättningar och metoder för lokal lakvattenrening (Länsstyrelsen Västerbotten 
1996). Bothniakonsult AB i Luleå fick uppdraget att projektera lakvattenanläggningen. Slutli-
gen byggdes en anläggning med insamling av lakvatten, luftningsdamm, sandfilter och över-
silningsyta, i stort sett enligt Bothniakonsults ritningar. Vid uppförandet av anläggningen 
gjordes några modifikationer från Bothniakonsults plan med avseende på placering av damm 
och sandfilter (Lanto-Forsgren, muntl.). Anläggningen togs i drift 2005 (Skellefteå kommun 
2013).  
 
Utjämnings- och luftningsdammen är dimensionerad för en årlig bildning av lakvatten på 80 
000 m3. Dammen har en volym på 28 000 m3 med ett medeldjup på 2,5 m. I början av dam-
men sker luftningen över en volym på 4 800 m3. För att garantera täthet på dammen är den 
försedd med en gummiduk i botten. För att få en så lång uppehållstid som möjligt har en 
mittvägg anlagts så att vattnet tvingas ta en U-formad sträckning (Bothniakonsult 2002).  I 
dammen sker sedimentation och slammet på botten måste därför tömmas med jämna mel-
lanrum (Wallström, muntl.). 
 
Efter att lakvattnet transporterats genom utjämnings- och luftningsdammen pumpas vattnet 
via en pumpstation till sandfilterbädden. Självreglerande elvärmeslingor är installerade på 
rören mellan pumpstationen och sandfilterbädden för att motverka frysning (Bothniakonsult 
2002).  
 
Sandfiltret är beräknat att klara en belastning på 0,2 m3/m2*24h och den totala sandfilter-
ytan är cirka 1 700 m2, vilket ger en dygnskapacitet på cirka 330 m3/24h. Sandfiltret är upp-
delat i 6 delar. Sandfiltrets tjocklek är cirka 1 m och kvaliteten på sanden är specificerad i 
siktkurvan som visas i figur 5. De 6 delarna kan användas parallellt eller växelvis beroende på 
rådande flödesförhållanden. Lakvattnet som kommer från dammen via pumpstationen dis-
tribueras över filtret via en kaskadluftare (Bothniakonsult 2002). 

 

Figur 5. Siktningskurva över kvaliteten på sanden som används i sandfiltret vid lakvattensanläggningen på 
Degermyrans avfallsanläggning (Bothniakonsult 2002) 

3.3 Beräkning av lakvattenbildning och vattenbalans  
2011 installerades flödesmätare vid anläggningen för att kunna mäta flödet av lakvatten som 
bildas. På grund av ett antal driftsstopp i anläggningen är värdena från flödesmätaren inte 
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tillförlitliga (Skellefteå kommun 2013). Istället användes i denna studie en modifierad vers-
ion av Thornthwaites vattenbalansmodell för att beräkna flödet av lakvatten som bildas (Finn 
et al. 1975, EPA 2005). Som referens för dagens förhållanden användes medelvärden från 
SMHIs mätstation vid Skellefteå flygplats under perioden 1961-1990. För att simulera fram-
tida scenarion har SMHIs klimatsimuleringar för Bottenhavets kust använts. Klimatscenari-
erna RCP 4.5 och RCP 8.5 har använts och beräkningarna är gjorda för perioderna 2045-
2055 och 2089-2099. Medelvärden för dessa perioders medelvärden från 9 olika klimatmo-
deller har använts (se avsnitt 2.5).  
 
Thornthwaites modifierade vattenbalansmodell beräknar perkolation (PERC), ytlig avrinning 
(r/o), evapotranspiration (AET) och förändring av vatteninnehåll i jorden (ΔST) för varje 
månad (Finn et al. 1975). Vid beräkningar för ett avfallsupplag motsvarar perkolationen 
mängden bildat lakvatten (EPA 2005). De data som krävs för modellen är månadsmedeltem-
peratur, månadsnederbörd, medeldagslängd för varje månad, det täckande jordtäckets korn-
storlek och typ av markvegetation. Vid användning av modellen utförs ett antal beräknings-
steg som beskrivs nedan. 

3.3.1  Steg 1 – Potentiell evapotranspiration 
Potentiell evapotranspiration (PET) beskrivs som den mängd vatten som avdunstar från en 
given plats förutsatt att det finns tillräckligt med vatten. Enligt Thornthwaites (1948) kan 
PET beräknas enligt ekvationen: 
 

𝑃𝐸𝑇 = 1,6
𝐿
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𝑁
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10𝑇!
𝐼
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där PET är den potentiella evapotranspiration i cm per månad, L är medeldagslängden i 
timmar för den undersökta månaden, N antalet dagar i den undersökta månaden, Ta må-
nadsmedeltemperatur i °C (om värdet är negativt används 0 istället), I definieras som: 
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och a beräknas enligt: 
 

𝑎 = 6,75 ∗ 10!! 𝐼! − 7,71 ∗ 10!! 𝐼! + 1,792 ∗ 10!! 𝐼 + 0,492 

3.3.2  Steg 2 – Infiltration 
Nederbörd som faller över ett avfallsupplag rinner antingen av på ytan eller så infiltrerar 
vattnet upplaget. Den mängd vatten som rinner av på ytan beror på vilken typ av ytskikt upp-
laget har och ytskiktets lutning (EPA 2005).  Infiltrationen (In) i mm beräknas som: 
 

𝐼𝑛 = 𝑃 − 𝑟/𝑜 
 
där P är månadsmedelnederbörden i mm över upplaget och r/o är ytavrinningen i mm. Ytav-
rinningen beräknas med ekvationen: 
 

𝑟 𝑜 = 𝑃 ∗ 𝐶! ! 
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där Cr/o är en avrinningskoefficient som är specifik för upplagets ytskikt. Olika värden på Cr/o 

för olika typer av ytskikt anges i tabell 2. 

Tabell 2. Olika värden på avrinningskoefficienten Cr/o vid en grästäckt yta vid olika typer av jord och lutning 
(Fenn et al. 1975). 

Typ av jord och lutning på ytskikt Cr/o 

Sandig jord (2 %) 0,05 - 0,10 
Sandig jord (2-7 %) 0,10 - 0,15 
Sandig jord (7 %) 0,15 - 0,20 
Lerig jord (2 %) 0,13 - 0,17 
Lerig jord (2-7 %) 0,18 - 0,22 
Lerig jord (7 %) 0,25 - 0,35 
 

3.3.3  Steg 3 – Magasinering av vatten i ytskiktet 
 Den del av nederbörden som infiltrerar det översta skiktet av upplaget (In) kan gå tre öden 
till mötes. Det infiltrerade vattnet kan avdunsta tillbaka till atmosfären, magasineras i det 
övre jordlagret eller sippra vidare och tillslut bli lakvatten (EPA 2005).   
 
Om In-PET är negativt är den potentiella avdunstningen större än påfyllningen av vattenma-
gasinet i ytskiktet och då minskar vattenmängden i ytjordlagret. Beroende på vilken typ av 
jord ytskiktet består av, vilken typ av vegetation som växer i ytskiktet och hur mycket av-
dunstning som skett så innehåller jorden i ytskiktet olika mängd vatten. Thornthwaites 
(1948) publicerade en rad olika tabeller där jordens vatteninnehåll vid fältkapacitet (Fc) avgör 
vilken som ska användas. I tabellerna används den kumulativa vattenförlusten (Σ In-PETn) 
för att få ett värde på mängd magasinerat vatten i jorden (ST). Det vill säga det kumulativa 
värdet på negativa värden av In-PET. Tabellen som använts i denna studie visas i bilaga 1. 
Efter månader med negativa värden på In-PET används inte tabulerade värden för ST utan 
In-PET adderas till ST för föregående månad. Om värdet överskrider jordens Fc antas ST vara 
lika med Fc. Slutligen subtraheras ST från föregående månads ST för att få ΔST, det vill säga 
förändringen i ytligt magasinerat vatten för den undersökta månaden. 

3.3.4 Steg 4 – Verklig evapotranspiration 
Till skillnad från vid beräkningar av PET så måste man ta hänsyn till ΔST vid beräkning av 
den verkliga transpirationen (AET). Under månader där In-PET är positivt, dvs. där infiltrat-
ionen är större än den potentiella evapotranspirationen antas: 
 

𝐴𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝑇 
 
och under de månader där I-PET är negativt beräknas AET: 
 

𝐴𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝑇 + 𝐼𝑛 − 𝑃𝐸𝑇 − ΔST 
 

3.3.5  Steg 5 – Perkolation  
Det vatten som slutligen perkolerar ned i upplaget (PERC) och slutligen ger upphov till 
lakvatten räknas ut med följande ekvation:   
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𝑃𝐸𝑅𝐶 = 𝐼𝑛 − 𝑃𝐸𝑇 − 𝛥𝑆𝑇 

 

3.3.6  Steg 6 – Lakvatten 
Till sist beräknas mängden lakvatten som bildas genom med ekvationen: 
 

𝐿 = 𝐴 ∗ 𝑃𝐸𝑅𝐶 
 
Där L är mängden lakvatten och A är arean på ytan som ger upphov till lakvattnet. 

3.4 Provtagning av lakvatten 
I denna studie användes data från 4 provpunkter: B1, B2, L1 och Y1 vid analys av lakvattnets 
kvalitet före, under och efter rening. B1 representerar det lakvatten som bildas i den äldre 
avslutade delen av upplaget innan alla reningssteg. I B2 togs prover från lakvatten som bil-
dats i den nyare nu pågående delen av upplaget. L1 är placerad i slutet av den luftade dam-
men och representerar därför lakvatten efter rening i dammen. Till sist togs även prover från 
Y1 som är placerad nedströms om både sandfiltret och översilningen av mark. Placeringarna 
av dessa provtagningspunkter i förhållande till anläggningens olika delar visas i figur 6. 
 
Provtagning i dessa provpunkter är utförd som en del av Skellefteå kommuns provtagnings-
program för lakvattenkvalitet vid Degermyran (Skellefteå kommun 2013). Analys av proverna 
är utförd av ALcontrol AB i Umeå som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackredite-
ring och teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Tidpunkt för start av provtagning och 
provtagningsintervall skiljer sig åt för de undersökta ämnena. De provtagningstillfällen som 
inkluderats i studien är avgränsat till provtagningsdatum då prover tagits av det undersökta 
ämnet vid alla fyra provpunkter. Antal prover och provtagningsintervall specificeras i resulta-
tet för varje ämne.  
 
De ämnen som inkluderades i studien var järn, mangan, kväve (Tot-N, NO3+NO2 och NH4) 
och organiskt material (TOC, COD och BOD7). 
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Figur 6. De olika provtagningspunkterna B1, B2, L1 och Y1 i förhållande till lakvattenreningens olika delar: luftad 
damm, sandfilter och översilning av mark. 

3.5 Bearbetning av provtagningsdata 
För att få ett representativt värde på lakvattnets kvalitet före behandling användes viktade 
medelvärden av värden från B1 och B2 med hänsyn till lakvattenbildande area för de två 
provpunkterna. Arean för den gamla delen av upplaget utgör 79,6 % av upplagets totala 
lakvattenbildande yta och arean för den nya pågående delen utgör 20,4 %. Det viktade me-
delvärdet för B1 och B2 beräknades därför med formeln: 
 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙   𝐵1,𝐵2 =   𝐵1 ∗ 0,796 + 𝐵2 ∗ 0,204 
 
Där B1 är ett mätvärde från lakvatten som bildats i den gamla delen av upplaget och B2 är ett 
mätvärde från lakvatten som bildats vid den nya delen. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten från provtagningarna som är gjorda på lakvattnet. Vidare 
är reningseffekten för de olika reningsstegen uträknade och presenterade.  Även resultaten 
från de hydrologiska beräkningar som är utförda visas och till sist behandlar avsnittet hur 
lakvattensbildningen kommer att förändras under 2000-talet. 

4.1 Rening av lakvatten 
 De ämnen i lakvattnet som undersöktes var järn, mangan, kväve (Tot-N, NO3+NO2 och 
NH4) och organiskt material (TOC, COD och BOD7). Vattnet undersöktes vid fyra provpunk-
ter B1, B2, L1 och Y1 och under vilka perioder mätningar gjordes specificeras för varje ämne. 

4.1.1 Metaller 
Halterna järn undersöktes mellan datumen 2011-05-23 och 2014-11-03 (n=12). Under den 
undersökta perioden varierade det viktade medelvärdet på halterna järn från provpunkterna 
B1 och B2 mellan 0,22 och 0,63 mg/l med 0,36 mg/l i medeltal. Värdet i provpunkt L1, det 
vill säga efter att lakvattnet passerat genom luftningsdammen, varierade mellan 0,04 0ch 
0,62 mg/l med 0,32 i medeltal. I provpunkt Y1, efter alla reningssteg, varierade värdet mellan 
0,15 och 1,80 mg/l med 0,43 mg/l i medeltal (tabell 3).  

Tabell 3. Koncentrationer av järn i lakvattnet från Degermyrans avfallsanläggning under perioden 2011-05-23 
och 2014-11-03 i obehandlat lakvatten (viktat medel (B1, B2)), efter behandling i lufningsdamm (L1) och efter 
rening i luftad damm, sandfilter och översilning av mark (Y1). Två avvikande värden är markerade med *.  
Reduktionen mellan varje steg och totalt anges i %. 

Datum Viktat medel 
(B1,B2) (mg/l) 

L1 
(mg/l) 

Y1 
(mg/l) L1 (%) Y1 (%) Tot (%) 

2011-05-23 0,3 0,17 0,34 43 - 100 - 13 
2011-08-23 0,39 0,29 0,23 26 21 41 
2011-08-29 0,63 0,62 0,19 2 69 70 
2011-09-05 0,53 0,59 0,26 - 11 56 51 
2011-09-19 0,39 0,28 0,19 28 32 51 
2012-06-14 0,22 0,04 0,2 82 - 400 9 
2012-08-20 0,26 0,25 0,16 4 36 38 
2013-06-11 0,31 0,33 0,23 - 6 30 26 
2013-08-22 0,29 0,06 0,18 79 - 200 38 
2014-06-18 0,28 0,06 1,2* 79 - 1900 - 329 
2014-08-28 0,35 0,59 1,8* - 69 - 205 - 414 
2014-11-03 0,41 0,61 0,15 -49 75 63 
Medel 0,36 0,32 0,43 11 -34 -19 
Medel (exklusive 
avvikande värden) - - 0,21 - 34 42 

 
I medeltal är reningseffekten av järn från den luftade dammen 11 %, däremot ökar halten järn 
från den luftade dammen tills provpunkt Y1, det vill säga efter sandfiltret och översilningen 
av mark. Det finns två tydligt avvikande värden från provpunkt Y1 från 2014-06-18 0ch 2014-
08-28 där värdena uppgår till 1,20 mg/l respektive 1,80 mg/l. Bortser man från dessa värden 
är högsta halten 0,34 mg/l och medelvärdet för mätperioden blir istället 0,21 mg/l. Räknat 
på detta medelvärde är reningseffekten från sandfiltret och översilningen av mark 34 %, vil-
ket ger en total reningseffekt för hela anläggningen på 42 %. 
 
Halterna mangan undersöktes mellan 2010-10-04 0ch 2014-11-03 (n=15). Det viktade me-
delvärdet av halten mangan från B1 och B2 varierade mellan 1072 och 1796 mg/l med 1243 
mg/l i medeltal. I L1 varierar halterna mellan 8 och 740 mg/l med 328 mg/l i medeltal. I 
provpunkt Y1 varierade värdena mellan 5 och 660 mg/l med 130 mg/l i medeltal (tabell 4).  
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Tabell 4. Koncentrationer av mangan i lakvattnet från Degermyrans avfallsanläggning under perioden 2010-10-
04 och 2014-11-03 i obehandlat lakvatten (viktat medel (B1, B2)), efter behandling i luftad damm (L1) och efter 
rening i luftad damm, sandfilter och översilning av mark (Y1). Reduktionen mellan varje steg och totalt anges i %. 

Datum Viktat medel (B1,B2) 
(mg/l) 

L1 
(mg/l) 

Y1 
(mg/l) L1 (%) Y1 (%) Tot (%) 

2010-10-04 1418 570 87 60 85 94 
2010-11-09 1261 740 370 41 50 71 
2011-05-23 1259 420 71 67 83 94 
2011-08-11 1090 270 15 75 94 99 
2011-08-23 1265 290 83 77 71 93 
2011-08-29 1796 470 160 74 66 91 
2011-09-05 1580 390 170 75 56 89 
2011-09-19 1139 290 55 75 81 95 
2012-06-14 1094 410 21 63 95 98 
2012-08-20 1123 360 110 68 69 90 
2013-06-11 1096 310 50 72 84 95 
2013-08-22 1118 230 77 79 67 93 
2014-06-18 1072 17 13 98 24 99 
2014-08-28 1149 8 660 99 - 8150 43 
2014-11-03 1186 140 5 88 96 100 

Medel 1243 328 130 74 60 90 
 
Reningseffekten från den luftade dammen av mangan är i medeltal 74 % och reningseffekten 
från sandfiltret och översilningen av mark är 60 %. Den totala reningseffekten genom alla 
reningssteg uppgår till 90 %. 

4.1.2 Kväve 
Provtagning av halterna NH4 gjordes mellan 2010-11-02 och 2014-11-03 (n=12), NO3+NO2 
mellan 2010-11-02 0ch 2014-11-03 (n=12) och tot-N mellan 2010-09-27 och 2014-11-03 
(n=21). Den totala halten kväve (tot-N) som viktat medelvärde för B1 och B2 varierar mellan 
60 och 119 mg/l med 88 mg/l som medelvärde, vid L1 mellan 33 och 90 mg/l med 52 mg/l 
som medel och vid Y1 mellan 6,6 och 36 mg/l med 24 mg/l i medeltal. Halterna av NH4 och 
NO3+NO2 presenteras i figur 6. 
 
Rening av kväve (tot-N) i luftningsdammen uppgår därmed till 41 % och sandfiltret med 
översilningen av mark ger en reningseffekt på 55 %. Den totala reningseffekten genom hela 
anläggningen av kväve uppgår till 73 %.  
 
Ser man till hur sammansättningen av de olika formerna kväve varierar genom systemet är 
ammonium den klart dominerande formen av kväve i den orenade vattnet och utgör 86 % 
medan nitrat och nitrit endast utför 2 %. Efter alla reningssteg, i provpunkt Y1, har samman-
sättningen av de olika formerna kväve förändrats genom att ammonium utgör 43 % och ni-
trat och nitrit utgör 29 % (Figur 6). 
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 Figur 6.  Den totala koncentrationen kväve i lakvattnet från Degermyran med mängden av de olika typerna av 
kväve specificerade i obehandlad lakvatten (Viktat medel (B1, B2)), efter behandling i luftad damm (L1) och efter 
rening i luftad damm, sandfilter och översilning av mark (Y1). 

4.1.3  Organiskt material 
TOC i lakvattnet mättes under perioden 2011-11-02 till 2014-11-03 (n=12).  Det viktade me-
delvärdet för B1 och B2 varierade mellan 98 och 205 mg/l med 132 mg/l i medeltal. I L1 vari-
erade halten TOC mellan 53 och 96 mg/l med 77 i medeltal. Värdena i Y1 varierade mellan 54 
och 93 mg/l med 72 mg/l i medeltal. Reningseffekten av TOC i den luftade dammen uppgår 
därmed till 42 %. 7 % av ingående TOC renas i sandfiltret och översilningen av mark.  Sam-
mantaget ger det en total reningseffekt av TOC för hela anläggningen på 46 %. 
 
COD mättes under perioden 2011-09-27 till 2014-11-03 (n=22). Det viktade medelvärdet från 
B1 och B2 av COD varierade under den undersökta perioden mellan 294 och 1029 mg/l med 
490 i medeltal. I L1 varierade halten mellan 160 och 290 mg/l med 232 mg/l i medeltal. I Y1 i 
recipienten varierar värdena mellan 170 och 240 mg/l med 212 mg/l i medeltal (Figur 7).  
I den luftade dammen var reningseffekten av COD 53 % och i sandfiltret tillsammans med 
översilningen av mark minskade mängden COD med 9 %. Den totala reningseffekten av COD 
genom hela anläggningen var 79 %. 
 
BOD7 mättes under perioden 2010-09-27 till 2014-11-03 (n=22). Ser man på andelen av 
COD som utgörs av BOD7 så uppgår den till 12 % som viktat medel från B1 och B2. Till L1 har 
andelen BOD7 minskat till 4 % för att till sist öka igen till Y1 där andelen uppgår till 6 % (Fi-
gur 7).  
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Figur 7. Degermyrans lakvattnens syreförbrukning i medeltal under perioden 2010-09-27 till 2014-11-03 innan 
behandling (Viktat medel (B1, B2)), efter rening i luftad damm (L1) och efter rening i luftad damm, sandfilter och 
översilning av mark (Y1). Hela stapeln motsvarar vattnets kemiska syreförbrukning (COD), den blå delen 
biologisk syreförbrukning under 7 dygn (BOD7)  och den röda delen COD-BOD7. Andelen BOD7 är angivet för 
varje reningssteg i %. 

4.2 Degermyrans framtida klimat  
Det finns inte någon långvarig nederbörds- och temperaturmätning vid Degermyrans avfalls-
upplag.  Istället användes data från SMHIs mätstation vid Skellefteå flygplats för perioden 
1961-1990 som referens för nuvarande klimat kring Degermyran. Månadsmedeltemperatu-
ren varierar enligt dessa data mellan -11 °C i januari och + 15 °C i juli. Månadsmedelneder-
börden varierar mellan 31,2 och 79,3 mm (Figur 8).  
 
Enligt SMHIs klimatsimuleringar (RCP 4,5) kommer temperaturen i det undersökta områ-
det, fram till perioden 2045-2055, att under vintern (december till februari) öka med 3,17 °C, 
under våren (mars till maj) med 2,85 °C, under sommaren (juni till augusti) med 1,91 °C och 
under hösten (september till november) med 2,21 °C. Under samma period och enligt samma 
strålningsdrivningsscenario kommer nederbörden att öka under vintern med 10,98 %, under 
våren med 16,88 %, under sommaren men 18,10 % och under hösten med 9,27 %.  Fram till 
perioden 2089-2099 kommer temperaturen att under vintern öka med 4,04 °C, under våren 
med 3,68 °C, under sommaren med 2,61 °C och under hösten med 2,99 °C. Till 2089-2099 
kommer nederbörden, enligt SMHIs beräkningar, under vintern att öka med 16,34 %, under 
våren med 21,12 %, under sommaren med 19,07 % och under hösten med 12,23  % (Figur 8).  
 
Enligt beräkningarna gjorda enligt RCP 8,5 kommer månadsmedeltemperaturen fram till 
2045-2055 att under vintern öka med 3,92 °C, under våren med 3,16 °C, under sommaren 
med 2,38 °C och under hösten med 2,81 °C. Även nederbörden kommer att öka under hela 
året. Under vintern ökar nederbörden med 18,16 %, under våren med 21,48 %, under som-
maren med 17,24 % och under hösten med 11,34 %. Enligt samma RCP men fram till peri-
oden 2089-2099 kommer temperaturen att under vintern att öka med 6,79 °C, under våren 
med 5,92 °C, under sommaren med 4,59 °C och under hösten med 5,07 °C. Fram till 2089-
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2099 kommer nederbörden under vintern att öka med 28,76 %, under våren med 35,99 %, 
under sommaren med 34,30 % och under hösten 24,43 % (Figur 8). 
 

 

Figur 8. Månadsmedelvärden av nederbörd (P) och temperatur (Temp) under perioden 2089-2099 enligt RCP 
4,5 och RCP 8,5 från SMHIs klimatsimuleringar i relation till referensvärdena från perioden 1961-1990 mätta vid 
Skellefteå flygplats. 

4.3 Degermyrans framtida hydrologi 
I och med att det inte finns någon tillförlitlig mätning av mängden lakvatten som bildas vid 
Degermyrans avfallsupplag gjordes modellsimuleringar enligt en modifierad version av 
Thornthwaites vattenbalansmodell för att uppskatta nuvarande hydrologi. Samma modell 
användes men med värden på temperatur och nederbörd från SMHIs klimatsimuleringar (se 
avsnitt 4.2) för att beräkna hur upplagets hydrologi förändras fram till perioderna 2045-2055 
och 2089-2099. 
 
 De data som krävs för modellen är månadsmedeltemperatur, månadsnederbörd, medeldags-
längd för varje månad, det täckande jordtäckets kornstorlek och typ av markvegetation. Med 
modellen erhålls månadsvärden för lakvattenbildning (PERC), evapotranspiration (AET), 
ytlig avrinning (r/o) och förändring av magasinerat vatten i ytskiktet (ΔST). 
 
Tätskiktet som används vid Degermyran vid sluttäckning består av en blandning av aska och 
avloppsslam (Hifab, 2011). Detta skikt antas ha samma egenskaper som en lerig jordart. Till-
sammans med lutningen på området och tabell 2 uppskattas den ytliga avrinningen till 30 %. 
Vegetationen som täcker och kommer att täcka upplagets yta uppskattas ha ytliga rötter och 
därför användes tabellen i bilaga 1 för att uppskatta mängden magasinerat vatten i upplagets 
ytskikt under månader med högre evapotranspiration än nederbörd.  
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4.3.1  Evapotranspiration, perkolation och ytlig avrinning 
Årsmedelnederbörden för referensperioden 1961-1990 vid Degermyran är 589 mm. Med 
hjälp av den modifierade versionen av Thornthwaites vattenbalansmodell beräknas den år-
liga evapotranspirationen vara 206 mm, perkolationen 207 mm och den ytliga avrinningen 
177 mm (figur 9).  
 
Enligt SMHIs beräkningar för hur nederbörden kommer att förändras (RCP 4,5) uppskattas 
årsmedelnederbörden fram till 2045-2055 vara 670 mm och fram till 2089-2099 vara 689 
mm. Fram till 2045-2055 ökar evapotranspirationen, perkolationen och den ytliga avrin-
ningen till 224, 246 respektive 201 mm och fram till 2089-2099 till 228, 254 respektive 207 
mm (Figur 9). 
 
Förutsatt att strålningsdrivningen följer utvecklingen enligt RCP 8,5 beräknas årsmedelne-
derbörden i området vara 686 mm fram till 2045-2055 och 769 mm fram till 2089-2099. 
Evapotranspirationen, perkolationen och den ytliga avrinningen beräknas fram till 2045-
2055 vara 226, 255 respektive 206 mm och fram till 2089-2099 vara 240, 298 respektive 231 
mm (Figur 9). 
 

 

Figur 9. Referensförhållanden med uppmätt årsmedelnederbörd (P) för perioden 1961-1990 och beräknad 
(enligt en modifierad version av Thornthwaites vattenbalansmodell) perkolation (PERC), evapotranspiration 
(AET) och ytlig avrinning (r/o). Samt beräknade värden för samma parametrar under perioderna 2045-2055 och 
2089-2099 enligt RCP 4,5 och RCP 8,5. 

Ser man till hur hydrologin varierar över året och hur detta mönster kommer att förändras i 
framtiden är skillnader tydliga (åtminstone enligt scenario RCP 8,5 fram till 2089-2099). För 
det första kommer perioden med avdunstning att förlängas. Under referensförhållandena 
sker evapotranspiration från april till oktober och fram till 2089-2099 enligt RCP 8,5 sker 
evapotranspiration från mars till november. En andra observation är att perioden där perko-
lation sker blir längre: under referensförhållandena sker perkolation under perioden oktober 
till maj och till 2089-2099 enligt RCP 8,5 förlängs denna period till augusti till maj. Den 
tredje observationen är att under referensförhållandena sker en svacka i mängd nederbörd 
under perioden juni till oktober och fram till 2089-2099 har denna svacka i nederbörds-
mängd i stort sett helt försvunnit (Figur 10) 
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Fram till 2045-2055 enligt RCP 8,5 och fram till 2045-2055 och 2089-2099 enligt RCP 4,5 
syns samma mönster, om än mindre tydligt. 

Figur 10. Med en modifierad version av Thornthwaites vattenbalansmodell kunde hydrologin kring 
Degermyrans avfallsupplag kvantifieras månad för månad. Tillsammans utgör evapotranspirationen (AET), 
perkolationen (PERC) och den ytliga avrinningen (r/o) den totala nederbörden.  Här visas medelvärden för dessa 
parametrar för referensperioden 1961-1990 (a), perioden 2045-2055 enligt RCP 8,5 (b) och perioden 2089-2099 
enligt RCP 8,5 (c) 

4.3.2  Lakvattenbildning vid Degermyran 
Det vatten som perkolerar upplagets ytskikt bildar så småningom lakvatten. Mängden bildat 
lakvatten är därför beroende av upplagets yta och mängden vatten som perkolerar. Mängden 
bildat lakvatten är lika med upplagets yta multiplicerat med perkolationen (förutsatt att inget 
yt- eller grundvatten tillrinner området).  
 
Den lakvattensbildande ytan är idag 25,5 ha och enligt referensförhållandena är perkolation-
en 207 mm per år. Detta ger en årlig lakvattenproduktion på 52 700 m3.  Mängd framtida 
lakvattenbildning beror helt och hållet på hur stor den lakvattenbildande ytan är vid given 
tidpunkt. Förutsatt att ytan förblir 25,5 ha kommer den årliga produktionen av lakvatten en-
ligt RCP 4,5 fram till 2045-2055 vara 62 700 m3 och fram till 2089-2099 vara 64 900 m3. 
Med samma lakvattenbildande yta som idag och enligt strålningsdrivningsscenario RCP 8,5 
är lakvattenbildningen 2045-2055 65 000 m3 och fram till 2089-2099 är den 76 000 m3. 
 
I planeringsunderlaget som togs fram inför byggnationen av lakvattenanläggningen gjordes 
utvärderingar av hur mycket lakvatten luftningsdammen och sandfiltren klarar av per år 
(Bothniakonsult, 2002).  Enligt dessa uppskattningar klarar luftningsdammen ett flöde på 80 
000 m3/år och sandfiltren 124 000 m3/år. Med dessa värden går det att göra en uppskattning 
om hur stor den lakvattenbildande ytan kan bli utan att anläggningens kapacitet överskrids 
beroende på vilket strålningsdrivningsscenario som införlivas. Fram till perioden 2089-2099 
kan den lakvattenbildande ytan enligt RCP 4,5 bli cirka 31,0 ha och enligt RCP 8,5 bli cirka 
26,5 ha utan att den luftade dammens kapacitet överskrids. Fram till samma period enligt 
RCP 4,5 kan upplagets yta uppgå till 48,5 ha och enligt RCP 8,5 till 41,5 ha innan sandfiltrens 
kapacitet på 124 000 m3/år överskrids (figur 11). 
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Figur 11. Maximalt flöde innan lakvattenanläggningens kapacitet överskrids, i relation till den årliga mängd 
lakvatten som bildas under perioden 2089-2099 enligt RCP 4,5 och 8,5  vid olika storlek på den lakvattenbildande 
ytan. 
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5 Diskussion 
I diskussionen behandlas tolkningar av resultaten i relation till studiens frågeställningar. 
Eventuella svagheter och felkällor presenteras sedan med härledning till de metoder som 
använts i studien. 

5.1 Hur väl fungerar lakvattenreningen? 
Det enklaste sättet att avgöra hur väl reningen fungerar är att jämföra resultaten från rening-
en med resultaten från andra studier gjorda på liknande anläggningar. När det kommer till 
den luftade dammen så finns en rapport från naturvårdverket där reningseffekten vid 11 luf-
tade dammar runt om i Sverige utvärderats (Naturvårdverket 1993).  Ser man till tot-N så 
varierar reningseffekten mellan 0 och 46 %. Vid 5 av anläggningarna uppmättes ingen rening 
och vid de anläggningar där reningen fungerade var medelvärdet av reduktionen 36 %. Mot-
svarande värde vid Degermyran var 41 %. Reduktion av COD skedde vid 5 av de undersökta 
anläggningarna i naturvårdsverkets rapport med en reningseffekt på 23 % i medeltal, vid De-
germyrans luftade damm var reduktionen 53 %. Reduktion av järn skedde enligt rapporten 
vid 6 anläggningar med 74 % i medeltal jämfört med Degermyrans 11 %. Halten mangan i 
lakvattnet reducerades vid 6 av de 11 anläggningarna och med 56 % i medeltal jämfört med 
74 % vid Degermyran. 
 
Reningseffekten i den luftade dammen vid Degermyran är med andra ord lika stor eller 
större än reningseffekten vid andra svenska luftade dammar, bortsett från reduktionen av 
järn (Tabell 5). 
 
Tabell 5. Jämförelse av reningseffekt från ett antal svenska luftade dammar med reningseffekten vid Degermy-
rans luftade damm för ett antal ämnen.  
 Reduktion, luftad damm (%) 
 Litteratur1 Degermyran 
Tot-N 36 41 

COD 23 53 

Mn 56 74 

Fe 74 11 

1. Naturvårdsverket (1993) 
 

Det finns inga mätningar gjorda på lakvattnets kvalitet direkt efter reningen i sandfiltret vid 
Degermyran. Det är dessutom svårt att uppskatta reningseffekten vid översilning av mark 
(RVF 1996). Därför är det svårt att undersöka hur reningen i sandfiltret och översilningen av 
mark fungerar i jämförelse med andra anläggningar. Däremot kan det konstateras att efter 
sandfiltret och översilningen av mark är halterna av alla undersökta ämnen lägre än innan, 
bortsett från halterna av järn. Om man däremot exkluderar två kraftigt avvikande värden av 
järnhalter tagna i Y1 så reduceras även halterna järn genom sandfiltret och översilningen av 
mark.  
 
De två noterade avvikande värdena av järn är uppmätta under sommaren 2014. Enligt miljö-
rapporten för Degermyrans verksamhet under 2014 skedde ett längre avbrott i reningen ge-
nom sandfiltret på grund av reparation av sandfilterbäddarna (Skellefteå kommun 2014). 
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Detta är troligtvis anledningen till de avvikande värdena från 2014 och ger därför ytterligare 
anledning att exkludera dessa värden.  

5.2  Lakvattenbildning i framtiden  
För att uppskatta mängden lakvatten som bildas i framtiden krävs, förutom att perkolationen 
per ytenhet beräknas (figur 9), att den lakvattensbildande ytan vid tidpunkten man vill un-
dersöka är känd. Det är den inte. Det är däremot inte troligt att ytan förblir lika stor eller 
minskar. Mer sannolikt är att ytan ökar. Under 2014 deponerades drygt 9 900 ton avfall vid 
Degermyran och året innan drygt 10 100 ton (Skellefteå kommun 2013, Skellefteå kommun 
2014). Det sker alltså fortfarande deponering och fortsätter denna deponering kommer den 
lakvattenbildande ytan att bli större. 
 
Enligt de vattenbalansberäkningar som är gjorda i denna studie kommer mängden vatten 
som perkolerar upplaget att öka. Med andra ord skulle mängden lakvatten öka även om den 
lakvattenbildande ytan förblev lika stor. Vid samma storlek på deponin som idag skulle 
mängden bildat lakvatten öka från 52 700 m3/år till mellan 64 900 och 76 000 m3/år fram 
till 2089-2099. Lägger man till effekten av en större lakvattenbildande yta ökar mängden 
lakvatten som bildas ännu mer. I figur 11 illustreras hur sambandet mellan förhållandena 
under perioden 2089-2099 samspelar med storleken på den lakvattenbildande ytan.  
 
Enligt Bothniakonsult AB (2002) är den luftade dammen dimensionerad för ett lakvatten-
flöde på 80 000 m3/år och sandfiltret för 124 000 m3/år. Ifall den lakvattensbildande ytan 
förblev lika stor (25,5 ha) skulle alltså anläggningens båda delar klara av det ökade flödet 
fram till 2089-2099 oavsett vilket RCP som inträffar (figur 11). Däremot kan deponins yta 
inte överstiga 26,5 ha, enligt beräkningarna gjorda enligt RCP 8,5, fram till 2089-2099. Föl-
jer utvecklingen av utsläpp scenario RCP 4,5 kan deponins yta växa till 31,0 ha. 
 
Osäkerheten kring dessa siffror är mycket stor. Dels finns stora osäkerheter kring hur klima-
tet under 2000-talet kommer att förändras på en så lokal nivå som undersökts i denna studie 
(SMHI 2015). Dessutom finns stora osäkerheter i beräkningarna kring vattenbalansen, (se 
kommande avsnitt 5.3.2.). Allt tyder dock på att mängden lakvatten som bildas vid Degermy-
ran kommer att öka under 2000-talet. 

5.3 Svagheter och felkällor med de metoderna som använts 
I denna studie har stickprover använts för att analysera kvaliteten på lakvattnet före och efter 
rening och en modifierad version av Thornthwaites vattenbalansmodell har använts för att 
kvantifiera hydrologin kring Degermyran. I detta avsnitt diskuteras eventuella svagheter med 
dessa metoder. 

5.3.1 Provtagningsmetodik 
Provtagningarna av föroreningar i lakvattnet är gjorda i form av stickprov. Ett stickprov tar 
inte hänsyn till det aktuella flödet vid provtagningen. En hög halt av en viss förorening under 
perioder med lågt flöde ger därför ett oproportionerligt stort utslag på ett medelvärde av 
stickprov från flera tidpunkter (Arnlund 2014). Bättre hade varit ifall mätningarna varit 
gjorda med flödesproportionerliga mätningar av föroreningshalter. 
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Däremot är provtagningarna gjorda vid flera olika tidpunkter under året och under ett antal 
år varför medelvärdena ändå bör vara någorlunda representativa. Vid en vidare undersök-
ning hade det varit intressant att använda sig av flödesproportionerlig provtagning för att få 
ett ännu mer precist och korrekt resultat. Alternativt att använda sig av statistiska metoder 
för att bedöma signifikansen av medelvärdena från stickproverna.  

5.3.2  Hydrologisk modell 
Precis som vid all användning av beräkningsmodeller så krävdes att ett visst antal antagan-
den gjordes för att använda den modifierade versionen av Thornthwaites vattenbalansmo-
dell. Några av dessa antaganden torde vara felaktiga och några är eventuellt felaktiga. 
 
En svaghet med modellen är att den förutsätter att all nederbörd faller i form av regn. Under 
referensperioden 1961-1990 var månadsmedeltemperaturen under 0 °C under ett antal må-
nader och även enligt det mest allvarliga strålningsdrivningsscenariot, RCP 8,5, fram till slu-
tet av detta sekel är den modellerade månadsmedeltemperaturen under 0 °C under tre av 
årets månader. Data från vattenbalansmodelleringen som anger månadsvärden ska därför 
tolkas mycket försiktigt. Ytavrinningen och perkolationen borde under månader med minus-
grader vara mycket liten och istället borde det på våren vara ett stort maxima. Däremot borde 
de årsmedelvärden som beräknats med vattenbalansmodellen inte påverkas av att snösmält-
ning och magasinering av snö inte tas med i beräkningarna. 
 
Ett eventuellt felaktigt antagande är att inget tillrinnande ytvatten eller grundvatten bidrar 
till lakvattenbildningen. I och med att det inte finns någon bottentäckning på den äldre delen 
av upplaget (Skellefteå kommun 2013), kan en viss mängd lakvatten bildas genom att vatten 
tillförs upplaget från tillrinnande grundvatten. Även tillrinnande ytvatten kan perkolera 
materialet och bilda lakvatten. I och med att upplaget ligger precis nedströms om vattendela-
ren i området så borde bidraget från tillrinnande yt- och grundvatten vara litet eller försum-
bart.  
 
Att inget lakvatten bildas från deponerat avfall med högt vatteninnehåll är också ett anta-
gande som eventuellt inte stämmer. När avfall med högt vatteninnehåll deponeras och över-
lagras av nytt avfall komprimeras det vattenrika avfallet så att vatten pressas ut och bildar 
lakvatten (Naturvårdverket 2008). Det är därför rimligt att anta att det inte sker någon ny-
bildning av lakvatten på detta vis från den gamla avslutade delen (där ingen överlagring 
längre sker), däremot kan ett visst tillskott av lakvatten ske genom kompression av vattenrikt 
lakvatten vid den nya pågående delen av upplaget. 
  
I den mark- och berggrundsundersökning som gjordes av GM Geokonsult (1994) konstatera-
des att en stor del av det dåvarande deponerade materialet överlagrade osvallad morän med 
låg genomsläpplighet. Samtidigt konstaterades att vissa delar av berggrunden innehåller 
sprickzoner i vilka lakvatten eventuellt kan transporteras. Vid beräkningarna på mängden 
bildat lakvatten som hanteras av lakvattenanläggningen antogs att allt lakvatten som bildas 
transporteras via dräneringsrör till anläggningen. I och med förekomsten av sprickzonerna 
som uppmärksammades av GM Geokonsult är det rimligt att åtminstone en viss del av det 
bildade lakvattnet undkommer rening och istället sprids via sprickorna i berggrunden. 
 
Alla dessa eventuella felkällor gör att det hade varit bra att kunna verifiera att modellen 
stämmer under rådande förhållande genom en tillförlitlig mätning av hur mycket lakvatten 
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som faktiskt bildas. Hade data från sådana mätningar funnits hade modellen kunna kalibre-
ras till att bättre passa Degermyrans specifika förutsättningar. I en framtida studie vore en 
frågeställning kring verifiering och kalibrering av denna studies vattenbalansberäkningar 
intressant att undersöka. 
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6 Slutsatser 
 

• Lakvattenanläggningen vid Degermyran klarar av att rena alla undersökta ämnen. 
Halterna av järn reduceras med 38 %, mangan med 90 %, kväve med 73 %, TOC med 
46 % och COD med 79 %. 

 
• Den luftade dammen har likvärdig eller bättre reningseffekt än andra motsvarande 

anläggningar i Sverige för alla undersökta ämnen förutom järn.  
 

• Den årliga perkolationen, det vill säga den del av nederbörden som infiltrerar avfalls-
upplaget och bildar lakvatten, kommer att öka från dagens nivå på 207 mm till mellan 
254 och 298 mm fram till perioden 2089-2099. 

 
• Flödet av lakvatten kommer att öka under 2000-talet. En del av denna ökning kom-

mer att bero på en ökad perkolation och en del av ökningen beror på att deponins yta 
blir större. 

 
• Dimensioneringen av lakvattenanläggningen klarar av 2000-talets klimatförändring-

ar förutsatt att deponins lakvattenbildande yta inte blir större. Hur mycket större de-
ponin kan bli utan att anläggningen överbelastas beror på vilket scenario (RCP 4,5 el-
ler RCP 8,5) som utvecklingen i världen följer. 
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Bilaga 1   
 
 Mängd magasinerat vatten i det översta jordlagret vid olika PET (poten-
tiell evapotranspiration).  
 

 
 

Tabellen är hämtad från EPAs rapport Example Moisture Mass Balance Calculations for Bi-
oreactor Landfills från 2005. Alla värden är angivna i tum och kan omvandlas till mm med 
faktorn 25,4.  





 

 

Bilaga 2 
Data från provtagning av lakvatten 

 
NO3+NO2 (mg/l)      

 B1 B2 Viktat medel (B1,B2) L1 Y1 
2010-11-02 0,055 3,0 0,7 0,32 6,5 
2011-04-28 0,96 4,9 1,8 0,82 12 
2011-08-29 0,11 0,10 0,1 0,36 7,1 
2012-05-07 1,5 2,1 1,6 2,7 7,1 
2012-06-14 0,23 3,8 1,0 2,5 9,3 
2012-08-20 0,017 19 3,9 0,42 8,2 
2013-06-11 0,032 4 0,8 0,56 7,2 
2013-08-22 0,012 0,75 0,2 1,1 8,0 
2014-04-29 0,14 11 2,4 0,60 4,3 
2014-06-18 0,005 11 2,2 1,1 0,80 
2014-08-28 0,67 9,7 2,5 0,40 2,1 
2014-11-03 0,57 5,4 1,6 0,98 9,4 

Medel - - 1,6 1,0 6,8 
 

Tot-N (mg/l)      
   Viktat medel (B1,B2) L1 Y1 

2010-09-27 91 54 83 48 11 
2010-10-04 93 130 101 54 20 
2010-10-11 109 160 119 63 28 
2010-10-18 99 36 86 47 33 
2010-10-25 92 64 86 64 36 
2010-11-09 95 58 87 67 24 
2011-04-28 79 81 79 50 32 
2011-05-23 96 72 91 54 28 
2011-08-11 90 37 79 45 23 
2011-08-23 91 52 83 48 24 
2011-08-29 80 110 86 90 25 
2011-09-05 76 96 80 41 26 
2011-09-19 64 43 60 48 30 
2012-05-07 71 55 68 33 12 
2012-06-14 110 83 104 49 29 
2012-08-20 110 40 96 54 32 
2013-06-11 96 48 86 50 18 
2013-08-22 110 73 102 55 13 
2014-06-18 100 33 86 53 6,6 
2014-08-28 110 48 97 44 29 
2014-11-03 91 57 84 35 16 

Medel - - 88 52 24 
 
  

NH4 (mg/l)      
 B1 B2 Viktat medel (B1,B2) L1 Y1 

2010-11-02 84 24 72 54 27 
2011-04-28 84 64 80 52 14 
2011-08-29 78 100 82 38 13 
2012-05-07 63 21 54 24 1,0 
2012-06-14 95 49 86 31 7,2 
2012-08-20 100 4,5 81 37 11,0 
2013-06-11 94 22 79 39 5,7 
2013-08-22 95 40 84 39  1,0 
2014-04-29 86 1,1 69 50 14 
2014-06-18 90 < 1,0 72 46 1,9 
2014-08-28 90 24 77 38 22 
2014-11-03 79 36 70 24 2,9 

Medel - - 75 39 10 



 

 
COD      

 B1 B2 Viktat medel (B1,B2) L1 Y1 
2010-09-27 490 590 510 250 240 
2010-10-04 490 730 539 260 210 
2010-10-11 470 1650 711 270 220 
2010-10-18 470 260 427 200 220 
2010-10-25 460 570 482 270 220 
2010-11-09 430 640 473 290 240 
2011-04-28 400 840 490 230 200 
2011-05-23 420 770 491 250 220 
2011-08-11 1200 360 1029 240 230 
2011-08-23 360 570 403 230 210 
2011-08-29 360 1600 613 230 220 
2011-09-05 410 1600 653 240 240 
2011-09-19 370 520 401 240 220 
2012-05-07 290 310 294 170 170 
2012-06-14 370 670 431 210 190 
2012-08-20 390 280 368 230 210 
2013-06-11 380 580 421 200 190 
2013-08-22 370 850 468 230 210 
2014-04-29 340 520 377 220 190 
2014-06-18 350 650 411 230 210 
2014-08-28 340 440 360 250 210 
2014-11-03 340 810 436 160 190 

 

TOC      
 B1 B2 Viktat medel (B1,B2) L1 Y1 

2010-11-02 150 130 146 94 81 
2011-04-28 130 24 108 76 67 
2011-08-29 130 500 205 90 91 
2012-05-07 97 100 98 53 54 
2012-06-14 110 190 126 72 64 
2012-08-20 130 92 122 96 93 
2013-06-11 140 200 152 73 69 
2013-08-22 130 360 177 85 82 
2014-04-29 120 130 122 76 70 
2014-06-18 100 120 104 63 62 
2014-08-28 120 160 128 88 62 
2014-11-03 81 170 99 62 69 

Medel - - 132 77 72 



 

 
Bilaga 3 
 
Degermyrans hydrologi, beräknad med hjälp av en modifierad version av 
Thornthwaites vattenbalansmodell, enligt RCP 4,5 och 8,5 för perioderna 1961-
1990, 2045-2055 och 2089-2099.  
 

 
 
 

Referens, 1961-1990 
             

 
enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun  Jul Aug Sep  Okt Nov Dec Summa 

Ta °C -11 -9 -4 1 7 13 15 13 8 3 -4 -8 
 Tai - 0 0 0 0,1 1,7 4,2 5,3 4,2 2 0,5 0 0 
 I - 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
 L  h 5,5 7,6 11,9 15,4 18,9 21,2 20 16,6 13,1 9,7 6,5 4,5 
 N - 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 a - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
 PET  mm 0 0 0 1,9 24,4 55,9 64,8 45,1 19,3 4,5 0 0 
 P  mm 42 34,4 34 31,2 37,9 45,6 60,8 79,3 58,9 58,4 57,6 49,3 589,4 

Cr/o - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 r/o  mm 12,6 10,3 10,2 9,4 11,4 13,7 18,2 23,8 17,7 17,5 17,3 14,8 176,9 

In mm 29,4 24,1 23,8 21,8 26,5 31,9 42,6 55,5 41,2 40,9 40,3 34,5 
 In-PET  mm 29,4 24,1 23,8 20 2,1 -24 -22,2 10,5 22 36,3 40,3 34,5 
 Σ In-PET  mm 0 0 0 0 0 -24 -46,2 0 0 0 0 0 
 ST  mm 100 100 100 100 100 80 63,8 74,2 96,2 100 100 100 
 ΔST  mm 0 0 0 0 0 -20 -16,3 10,5 22 3,8 0 0 
 AET  mm 0 0 0 1,9 24,4 51,9 58,8 45,1 19,3 4,5 0 0 205,9 

PERC  mm 29,4 24,1 23,8 20 2,1 0 0 0 0 32,5 40,3 34,5 206,7 

               2045-2055, RCP 4,5 
             

 
enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun  Jul Aug Sep  Okt Nov Dec Summa 

Ta °C -7,8 -5,8 -1,1 3,9 9,9 14,9 16,9 14,9 10,2 5,2 -1,8 -4,8 
 Tai - 0 0 0 0,7 2,8 5,2 6,3 5,2 2,9 1,1 0 0 
 I - 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 
 L  h 5,5 7,6 11,9 15,4 18,9 21,2 20 16,6 13,1 9,7 6,5 4,5 
 N - 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 a - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 PET  mm 0 0 0 6,5 29,5 56,1 64,8 45,2 20,8 6,4 0 0 
 P  mm 46,6 38,2 39,7 36,5 44,3 53,9 71,8 93,7 64,4 63,8 62,9 54,7 670,5 

Cr/o - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 r/o  mm 14 11,5 11,9 10,9 13,3 16,2 21,5 28,1 19,3 19,1 18,9 16,4 201,1 

In mm 32,6 26,7 27,8 25,5 31 37,7 50,3 65,6 45,1 44,7 44,1 38,3 
 In-PET  mm 32,6 26,7 27,8 19 1,5 -18,5 -14,6 20,3 24,3 38,2 44,1 38,3 
 Σ In-PET  mm 0 0 0 0 0 -18,5 -33 0 0 0 0 0 
 ST  mm 100 100 100 100 100 84,3 72,9 93,2 100 100 100 100 
 ΔST  mm 0 0 0 0 0 -15,7 -11,4 20,3 6,8 0 0 0 
 AET  mm 0 0 0 6,5 29,5 53,4 61,7 45,2 20,8 6,4 0 0 223,5 

PERC  mm 34,2 28 28,8 18,9 1,7 0 0 0 18,4 38,9 45,3 40,1 254,3 

               2089-2099, RCP 4,5 
             

 
enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun  Jul Aug Sep  Okt Nov Dec Summa 

Ta °C -7 -5 -0,3 4,7 10,7 15,6 17,6 15,6 11 6 -1 -4 
 Tai - 0 0 0 0,9 3,2 5,6 6,7 5,6 3,3 1,3 0 0 
 I - 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 
 L  h 5,5 7,6 11,9 15,4 18,9 21,2 20 16,6 13,1 9,7 6,5 4,5 
 N - 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 a - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 PET  mm 0 0 0 7,5 30,5 56,5 65,2 45,5 21,3 7 0 0 
 P  mm 48,9 40 41,2 37,8 45,9 54,3 72,4 94,4 66,1 65,5 64,6 57,4 688,5 

Cr/o - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 r/o  mm 14,7 12 12,4 11,3 13,8 16,3 21,7 28,3 19,8 19,7 19,4 17,2 206,6 

In mm 34,2 28 28,8 26,5 32,1 38 50,7 66,1 46,3 45,9 45,3 40,1 
 In-PET  mm 34,2 28 28,8 18,9 1,7 -18,5 -14,5 20,6 25 38,9 45,3 40,1 
 Σ In-PET  mm 0 0 0 0 0 -18,5 -33 0 0 0 0 0 
 ST  mm 100 100 100 100 100 84,2 72,9 93,5 100 100 100 100 
 ΔST  mm 0 0 0 0 0 -15,8 -11,3 20,6 6,5 0 0 0 
 AET  mm 0 0 0 7,5 30,5 53,8 62 45,5 21,3 7 0 0 227,6 

PERC  mm 34,2 28 28,8 18,9 1,7 0 0 0 18,4 38,9 45,3 40,1 254,3 

               



 

2045-2055, RCP 8,5 
             

 
enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun  Jul Aug Sep  Okt Nov Dec Summa 

Ta °C -7,1 -5,1 -0,8 4,2 10,2 15,4 17,4 15,4 10,8 5,8 -1,2 -4,1 
 Tai - 0 0 0 0,8 2,9 5,5 6,6 5,5 3,2 1,3 0 0 
 I - 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 
 L  h 5,5 7,6 11,9 15,4 18,9 21,2 20 16,6 13,1 9,7 6,5 4,5 
 N - 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 a - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 PET  mm 0 0 0 6,7 29,2 56,5 65,2 45,5 21,5 7 0 0 
 P  mm 49,6 40,6 41,3 37,9 46 53,5 71,3 93 65,6 65 64,1 58,3 686,2 

Cr/o - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 r/o  mm 14,9 12,2 12,4 11,4 13,8 16 21,4 27,9 19,7 19,5 19,2 17,5 205,9 

In mm 34,7 28,5 28,9 26,5 32,2 37,4 49,9 65,1 45,9 45,5 44,9 40,8 
 In-PET  mm 34,7 28,5 28,9 19,8 3 -19,1 -15,3 19,5 24,4 38,5 44,9 40,8 
 Σ In-PET  mm 0 0 0 0 0 -19,1 -34,5 0 0 0 0 0 
 ST  mm 100 100 100 100 100 83,8 71,6 91,1 100 100 100 100 
 ΔST  mm 0 0 0 0 0 -16,2 -12,2 19,5 8,9 0 0 0 
 AET  mm 0 0 0 6,7 29,2 53,6 62,1 45,5 21,5 7 0 0 225,6 

PERC  mm 34,7 28,5 28,9 19,8 3 0 0 0 15,6 38,5 44,9 40,8 254,7 

               2089-2099, RCP 8,5 
             

 
enhet Jan Feb Mar Apr Maj Jun  Jul Aug Sep  Okt Nov Dec Summa 

Ta °C -4,2 -2,2 1,9 6,9 12,9 17,6 19,6 17,6 13,1 8,1 1,1 -1,2 
 Tai - 0 0 0,2 1,6 4,2 6,7 7,9 6,7 4,3 2,1 0,1 0 
 I - 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 
 L  h 5,5 7,6 11,9 15,4 18,9 21,2 20 16,6 13,1 9,7 6,5 4,5 
 N - 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 a - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 PET  mm 0 0 1 9,6 32,6 57,6 66,5 46,4 22,3 8 0,2 0 
 P  mm 54,1 44,3 46,2 42,4 51,5 61,2 81,7 106,5 73,3 72,7 71,7 63,5 769,1 

Cr/o - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 r/o  mm 16,2 13,3 13,9 12,7 15,5 18,4 24,5 31,9 22 21,8 21,5 19 230,7 

In mm 37,9 31 32,4 29,7 36,1 42,9 57,2 74,5 51,3 50,9 50,2 44,4 
 In-PET  mm 37,9 31 31,3 20,1 3,5 -14,7 -9,3 28,2 29 42,8 50 44,4 
 Σ In-PET  mm 0 0 0 0 0 -14,7 -24 0 0 0 0 0 
 ST  mm 100 100 100 100 100 87,6 80 100 100 100 100 100 
 ΔST  mm 0 0 0 0 0 -12,4 -7,6 20 0 0 0 0 
 AET  mm 0 0 1 9,6 32,6 55,3 64,8 46,4 22,3 8 0,2 0 240,2 

PERC  mm 37,9 31 31,3 20,1 3,5 0 0 8,2 29 42,8 50 44,4 298,2 



 

 


