
Udvinding af gas på Stige Ø
 Danmarks største lossepladsgasanlæg
Stige Ø losseplads er inddæmmet fra Odense Fjord og er danmarks største 
losseplads. Lossepladsen dækker et areal på mere end 54 ha (540.000 m2), 
hvor der er deponeret mere end 6.000.000 tons affald.  
På delområder af lossepladsen er fyldhøjden mere end 30 meter.

Stige Ø lossepladsgasanlæg er overordnet opbygget af:

•	Indvindingsanlæg
•	Pumpemodul
•	Gastransmissionsledning
•	Udnyttelsesanlæg
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Pumpemoduler

Sugeledningsnettet forbinder de 170 boringer 
med 4 pumpemoduler, som hver er i stand til at 
oppumpe indtil 720 m3 lossepladsgas pr. time.  
I pumpemodulet komprimeres gassen til  
1 bars overtryk og føres ca. 4 km i en nedgravet 
plastgasledning til udnyttelse i kraftvarmeværket 
på Lind Hansens Vej i Odense.

Indvindingsanlæg

For at indvinde lossepladsgassen er 
der etableret 170 boringer lodret 
ned i lossepladsen, med en samlet 
længde på mere end 2 km. 
Der er nedgravet et sugeledningsnet 
med en samlet udstrækning på mere 
end 25 km.

Lossepladsgas

Lossepladsgassen udvikles ved nedbrydning af 
biologisk affald på en losseplads. 
Affaldstyper som bl.a. husholdningsaffald, 
erhvervs- og industriaffald, byggeaffald, 
gadeaffald, storskrald samt haveaffald 
indeholder biologisk materiale.

Ved nedbrydningen, sker der en udvikling 
af metangas. Metangas er en meget kraftig 
drivhusgas og når den frigives fra lossepladsen, 
påvirker det den globale opvarmning ved at 
øge drivhuseffekten væsentlig mere end ved 
udledning af CO2.

Den ubehandlede metangas er cirka 20 
gange så klimaskadelig som den CO2, der er 
restproduktet, når gassen brændes af og bruges 
til energiproduktion.

Verdens lossepladser er en af de væsentligste 
menneskeskabte kilder til udsivning af metangas 
i atmosfæren. Forskere anslår, at 7 til 20 procent 
af det samlede metangasudslip i verden stammer 
fra lossepladser.

I hver af de fire pumpemoduler på Stige Ø kan man 
overvåge gastrykket fra sugeledningsnettet
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Udnyttelsesanlæg

Udnyttelsen af lossepladsgassen har siden 1997 foregået i en 
bygning, som er opført til formålet. I bygningen er der installeret 
4 gasmotorer med hver 16 cylindere. Hver gasmotor trækker en 
generator der producerer elektricitet. Motorens kølevarme samt 
varme fra udstødningsgassen anvendes til fjernvarmeproduktion. 
Gasmotorerne og generatorerne har hver en ydelse på 736 kWh 
(1.000 hk) og en varmeydelse på 1.000 kWh. 

Da kvaliteten og mængden af lossepladsgassen reduceres over 
årene vil det ikke være hensigtsmæssigt at forsætte med at 
udnytte gassen på Lind Hansens Vej i Odense. Fra 2010 vil 
lossepladsgassen derfor blive udnyttet på Fynsværket. Dette 
tiltag gør at det er muligt i mange år fremover, at udnytte den 
mængde gas der dannes på Stige Ø.

Elektriciteten leveres til det offentlige net i Odense via to 
transformatorer. Varmen afsættes til fjernvarmeforsyningen i 
Odense. 

Styring, Regulering og Overvågning af 
anlægget

På kraftvarmeværket er der opstillet et SRO-anlæg 
(Styring, Regulering, Overvågning), hvorfra det er muligt for 
driftspersonalet at overvåge anlægget.

Ud over betjening på anlægget er driftspersonalet i stand til, 
ved hjælp af PC´er (bærbar), at overvåge, stoppe og starte 
anlægget, uanset hvor personen befinder sig.

SRO-anlægget registrerer desuden alle værdier såsom el- 
og varmeproduktion, gasproduktion samt hvornår der er 
indtruffet en alarm mv.

Den årlige produktion da anlægget gik i drift 
i 1997 var på ca. 
• 14.000.000 m3 lossepladsgas
• 24.000.000 kWh elektricitet
• 32.000.000 kWh varme

For 2008 var produktionen på ca.
• 4 750 000 m3 lossepladsgas
• 8 000 000 kWh elektricitet
• 10 800 000 kWh varme

Den årlige elproduktion for 2008 svarer 
til ca. 2.000 husstandes årsforbrug og 
varmeproduktionen svarer til ca. 800 
husstandes årsforbrug.

Udnyttelsesanlægget på 
Lind Hansens Vej.

Gasmotor.

Produktion

Ifølge beregninger vil det være muligt at udnytte 
gassen fra lossepladsen i mere end 20 år.


