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Introduktion 

Med formålet at lokalisere de væsentligste kilder til metanemission fra Hedeland deponi, blev 

der udført screening to forskellige dage med et mobilt fintfølende måleudstyr. 

Metankoncentrationen blev målt på alle farbare veje på og omkring deponiet, og områder med 

høj metankoncentration med undersøgt nærmere med en flammeioniceringsdetektor. 

Resultaterne fra screeningen er sammenlignet med en tilsvarende screening udført et år 

tidligere i maj 2013. Pumperne til både gasindvinding og gasafværge blev slukket i ugen op til 

målingerne for at identificere, hvor gassen naturligt ville blive emitteret uden mekanisk 

pumpepåvirkning. Første screening blev foretaget i forbindelse med målinger af den totale 

metanemission d. 21-05-2014, hvor vinden kom fra sydøst. Om aftenen d. 03-06-2014 blev 

endnu screening foretaget, hvor vinden var helt stillestående. 

 

Resultater 

Figur 1 viser et luftfoto af Hedeland deponi. Deponiet består af en nordlig del og en sydlig del (A 

og B på Figur 1) med en slugt imellem, hvor det er muligt at køre bilen med det mobile 

måleudstyr. Desuden er der farbare veje rundt om den nordlige del (A) samt henover den 

sydlige del (B). Der er også farbare veje stort set hele vejen rundt om deponiet, på nær ca. 200 

m, umiddelbart vest for den sydlige del af deponiet. 

 

 
Figur  2.  Luftfoto  af  Hedeland  deponi.  Deponiet  består  primært  af  to  deponeringsområder;  et  i  den 

nordlige del (A) og et i den sydlige del (B). 
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Screeningen fra maj 2013 (Figur 2) havde vist metanemissioner fra de to aktive 

afværgeinstallationer (A og B på Figur 2) samt lavere metankoncentrationer på den nordvendte 

skråning af den sydlige del af deponiet. De forhøjede koncentrationer umiddelbart nedvinds fra 

den grønne container med afværgepumpning (A på figur 2) stammer højst sandsynligt fra den 

grønne container. 

 

 
Figur 2. Metanscreening fra målekampagnen udført i maj 2013. De højeste koncentrationer blev set ved 

afværgepumpestationerne (A og B).  

 

Screeningen d. 21-05-2014 er vist i Figur 3. Forhøjede metankoncentrationer blev fundet flere 

steder. Et større område i slugten imellem de to deponidele viste forhøjede koncentrationer, 

hvilket også kunne ses nedvinds herfra umiddelbart opvinds fra den grønne container med 

afværgepumpe (slukket). Desuden blev der målt metan fra to punktkilder langs den østlige 

grænse til deponiet, som senere blev lokaliseret til at være det slukkede afværgesystem samt 

fra et rør der står placeret i afværgerenden rundt om deponiets øst og sydlige del. Lettere 

forhøjede metankoncentrationer blev observeret på vejen op til ”gasbjerget” vest for deponiet, 

hvilket må stamme fra deponiets sydlige del. Den observerede metan fra den sydlige del var 

jævnt fordelt, og der må derfor formodes, at der ikke er store punktkilder herfra.   
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Figur 3. Metanscreening d. 21‐05‐2014 med fintfølende måleudstyr rundt på farbare veje på Hedeland 

deponi.  Baggrundskoncentrationen  af  metan  på  1920  ppb  er  fratrukket.  Den  højst  målte 

metankoncentration er 6000 ppb over baggrund. 

 

Screeningen d. 03-06-2014 blev gjort i meget vindstille vejr, og det var ikke til at mærke eller 

måle i hvilken retning vinden blæste (se Figur 4). Der blev målt forhøjede koncentrationer rundt 

på hele deponiet samt på vejene omkring, hvilket indikerede en metanemission med langsomt 

udsivning til alle sider. Målingen blev foretaget om aftenen, hvor vertikal opblanding i 

atmosfæren er mindre end i løbet af dagen. Der blev fundet flere steder med høje 

metankoncentrationer, hvilket tyder på en emissionskilde tæt på målingen. Målingerne viste i 

store træk det samme som ved screeningen d. 21-05-2014, dog med flere observerede kilder i 

den vestlige del af deponiet samt på toppen (langs vejen) af den sydlige del. 

 

Der blev ved alle tre screeninger (maj 2013, 21. maj 2014 og 3. juni 2014) observeret forhøjede 

metankoncentrationer fra den nordvendte skråning af den sydlige del af deponiet. Dette område 

har også andre visuelle tegn på mulig metanemission (sparsomt vegetation og sprækker i 

jorden).    
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Figur 4. Metanscreening d. 03‐06‐2014 med fintfølende måleudstyr rundt på farbare veje på Hedeland 

deponi.  Baggrundskoncentrationen  af  metan  på  1910  ppb  er  fratrukket.  Den  højst  målte 

metankoncentration er 16.000 ppb over baggrund. 

 

Ved screeningen d. 21-05-2014 blev forhøjede metankoncentrationer yderligere undersøgt med 

håndholdt analyseudstyr (flammeioniseringsdetektor), og metankoncentrationer med diverse 

punktkilder blev undersøgt (se Figur 5). 
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Figur  5.  Størrelsen  af  de  forhøjede  metankoncentrationer  fundet  med  håndholdt 

flammeioniseringsdetektor.  

 

De højeste koncentrationer blev målt i den nordøstlige del. Der blev målt over 4% fra det 

stoppede afværgeanlæg, hvorfra der normalt pumpes for at afværge transport af metan til 

naboer og 2% fra et ”svanehals” rør fra gasdrænet (se figur 5 – områderne er markeret med 

rødt). Ved afværgeinstallationen i den anden side af deponiet sås kun en lille forhøjet 

metankoncentration (6 ppm). På en skråning med sparsomt beplantning blev der målt op til 50 

ppm tæt på jordoverfladen. Ved direkte måling på rørsystemerne fra den slukkede 

gasindvinding blev der målt hhv. 100 og 200 ppb. Der skal nævnes, at de målte koncentrationer 

ikke nødvendigvis betyder, at der er en tilsvarende stor emission. Store emissionsområder med 

små koncentrationer kan ofte bidrage væsentlig mere end små punktkilder med højere 

koncentrationer, som dem observeret på toppen af den sydlige del. 


