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Sammanfattning. 

I det här arbetet har det undersökts huruvida mängden deponigas i deponin vid Holmby återvinningscentral i 

Sunne är tillräcklig för att täcka värmebehovet för ett antal lokaler i närheten, om deponigasen kan ge säljbar 

el, och om detta kan göras ekonomiskt lönsamt.  De processer som har undersökts är en gasmotor, en 

gasturbin och gaspanna från Biogassystems och en Stirlingmotor från Cleanergy. Dessa har tillsammans med en 

ackumulatortank simulerats för att undersöka om de kan klara av att leverera den värme som behövs för att 

täcka behovet utan att bli för dyra och vilka utsläpp det resulterar i. Det finns i dagsläget ett uttagssystem för 

deponigasen och all energi facklas i nuläget bort. Energin borde tas tillvara då den kan ersätta andra mer 

miljöskadliga energikällor. Utöver resultaten i det här arbetet tillkommer kostnaderna och miljöpåverkan för 

distributionen av den producerade värmen och elen. Arbetet är upplagt så att det produceras den värme som 

behövs för att täcka värmebehovet. Värmebehovet styr därmed hur mycket el som produceras, då ingen el 

produceras när det inte finns något behov av värme och den el som inte används till eget bruk säljs. För 

beräkningar har programmet Matlab och funktionen Simulink använts. Det visade sig att alla metoder med 

deras respektive verkningsgrader och andra begränsningar klarade av att producera värme i den grad att de 

klarade att täcka det värmebehov som satts upp samtidigt som en hel del el skulle kunna säljas med tre av 

metoderna, dock inte med gaspannan då den inte producerar någon el överhuvudtaget. Gasturbinen blir klart 

dyrast på grund av dess höga pris och låga el-verkningsgrad. Det är därmed tveksamt om det skulle vara 

lönsamt att satsa på en gasturbin som lösning för att ta om hand om energin i deponigasen. Den 

rekommenderade lösningen är att använda sig av en gaspanna om det inte finns något intresse av att sälja el då 

den utan några problem klarar av att leverera den värme som behövs samtidigt som den är billigast. Om det 

däremot finns ett intresse av att sälja el hade en stirlingmotor varit att föredra då den klarar av värmebehovet 

samtidigt som den producerar el som kan säljas. Detta i kombination med att den inte är lika känslig för 

föroreningarna i deponigasen som gasmotorn gör den till det bästa alternativet för en kombinerad värme- och 

elproduktion. 

  



 

 

 

Abstract. 

In this study a evaluation has been conducted to whether the amount of landfill gas in the landfill at Holmby 

recycling station in Sunne could be used to cover the heat needed to heat up a couple of buildings nearby, how 

much electricity that would be produced in the process and if there would be any economic gain in doing so. 

The machinery used in this study is a natural gas engine, gas turbine and a gas fired boiler from Biogas Systems 

and a Stirling engine from Cleanergy. These have been evaluated together with a heat storage tank to see if 

they could produce enough heat for the buildings. The system in place today only uses a torch to dispose the 

gas and no energy from the gas is used. The energy in the gas should be taken care of because it could replace 

other energy sources that are worse for the environment. Beyond the results in this study you will have to 

consider the distribution of the produced heat and electricity. The main thought is that you will produce the 

heat needed and sell the electricity you don’t use yourself. The calculations have been conducted in Matlab 

and the tool Simulink. The results showed that you can produce enough heat with all the examined 

apparatuses, with their efficiencies and other restrictions at the same time as you could sell a fair amount of 

electricity by using three of them, the only exclusion is the gas fired boiler as it doesn’t produce any electricity. 

The gas turbine becomes very expensive due to its price and the relatively small electric efficiency. It is a 

possibility that you won’t make any money from a system with a gas turbine. A gas fired boiler is the 

recommended machinery if there is no interest in electricity production due to its ability to produce the heat 

needed at the same time as it is the cheapest of the tested machinery. If on the other hand there is an interest 

in electricity production the Stirling engine would be the recommended machinery. The Stirling engine manage 

the heat needed in the buildings at the same time as it produces electricity that could be sold. The reason that 

the Stirling motor is the preferred machinery in this case is that it is not as sensitive to the pollutions in the 

landfill gas as the natural gas combustion engine. 
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1. Inledning 
På Holmby återvinningscentral i Sunne fanns det 2016 outnyttjad energi i form av 1 650 

000m3 deponigas. I dagsläget facklas denna energi bort istället för att användas till värme 

och elproduktion. Holmbys deponi är 9,7 hektar stor och 1,1 hektar är slutäckta. Deponin är 

fortfarande aktiv och 2016 deponerades 1444 ton avfall i deponin. Större delen av den 

deponigas som bildas tas ut av ett gasuttagsystem från det Sunne-baserade företaget Biogas 

Systems. Den gas som inte tas om hand med gasuttagsystemet släpps rakt ut i atmosfären 

[12]. 

Beroende på hur mycket energi gasen innehåller kan det finnas möjlighet att dels täcka 

återvinningscentralens eget energibehov, som under 2016 uppgick till 185 MWh, och dels 

värma upp de närliggande lokalerna, som tillsammans har ett värmebehov på 615 MWh per 

år. Värmebehovet baseras på att två företag lämnat uppgifter om sitt behov och för övriga 

lokaler har behovet beräknats med ett medelvärde på 121 kWh per m2 och år [13]. Holmby 

återvinningscentral vill ta vara på energin som finns i deponigasen om det är ekonomiskt 

försvarbart. Dessutom vill de undersöka om energin i deponigasen skulle kunna ersätta 

andra energikällor som är sämre för miljön. 

Syftet med detta är att ta tillvara på deponigasen då den innehåller stora mängder energi 

som kan användas för att ersätta andra energikällor som är mer skadliga för miljön. Målet 

med det här arbetet är att med hjälp av en värmekälla kopplad till en ackumulatortank, se 

figur 1 för systemgräns, kunna använda sig av deponigasens energiinnehåll för att täcka ett 

värmebehov och om det finns någon ekonomisk vinning i att använda gasen som energikälla 

samt vilka utsläpp detta skapar. De värmekällor som har undersökts är en stirlingmotor från 

Cleanergy och en gasmotor, gasturbin och en gaspanna från Biogas Systems. 

 

 

FIGUR 1. SYSTEMGRÄNS 
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2. Bakgrund 

2.1. Avfallshantering 
I detta nu är världen på väg in i en ny era, kallad Antropocen. Det är en era där människan 

istället för, som tidigare, naturens krafter driver på förändringen av vår planet. I WWF’s 

Living Planet Report skriver Johan Rockström att vi inte längre är en liten värld på en stor 

planet utan att vi numera är en stor värld på en liten planet där vi har nåt mättnadspunkten 

för vad de naturliga resurserna klarar av. Den ohållbara utvecklingen finns överallt och har 

satt civilisationens framtid i fara. Tillväxten har under de senaste femtio åren ökat 

exponentiellt vilket har gjort att vi idag har nått gränsen för vad planeten klarar av att 

återhämta sig från och vi har passerat den med bred marginal. Idag skulle planeten behöva 

återhämtningskapaciteten för 1,6 jordklot för att klara av att tillgodose vad människan 

förbrukar av dess resurser [1]. 

På grund av att mänskligheten förbrukar resurserna i den utsträckning som vi gör idag 

innebär det att vi måste bli bättre på att ta tillvara på de resurser som finns tillgängliga. År 

2008 tog EU fram ett avfallsdirektiv som sedan infördes i Sveriges lagstiftning år 2011 [2]. I 

det avfallsdirektivet infördes den så kallade avfallstrappan, figur 2, som innehåller fem steg 

[3]: 

1. Förebyggande – köp bara det som behövs. 

2. Förberedelse för återanvändning – exempelvis gör matlåda på matresterna, second hand 

o.s.v. 

3. Materialåtervinning – gör nya saker av återvunnet material. 

4. Annan återvinning –  utvinn energin som finns i materialet. 

5. Bortskaffande –  förvara den förbrukade varan på t.ex. en deponi. 

 

FIGUR 2. AVFALLSTRAPPAN [4] 

Avfallstrappan ska användas under förutsättningen att det är miljömässigt och ekonomiskt 

försvarbart. Det ska dock sägas att även om en resurs återvinns så kan den bara stå för en 

1. Avfallsminimera 

5. Deponera 

2. Återanvända 

3. Återvinna 

4. Energiåtervinna 
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bråkdel av de resurser som krävs för att tillverka en ny produkt så strävan bör vara att 

förebygga avfallet så att mängden förbrukade resurser minskar redan från start [3]. 

Oavsett hur gärna en resurs återvinns och återanvänds så kommer det dessvärre alltid att 

finnas avfall som måste deponeras. Det avfall som deponeras är olämpligt att material- eller 

energi-återvinna då avfallet kan innehålla något skadligt ämne som bör tas bort ur 

samhällets kretslopp [3]. Sedan 2002 är det i Sverige förbjudet att deponera brännbart avfall 

och sedan 2005 är det också förbjudet att deponera organiskt avfall [5]. Under 2014 

genererade de svenska hushållen och företagen 166 miljoner ton icke farligt avfall och 8,7 

miljoner ton farligt avfall. Om inte avfallet från gruvindustrin tas med i beräkningarna så 

återvanns 43 procent av det icke farliga avfallet i Sverige. Samma år deponerades 3,7 

miljoner ton av det totala avfallet, det motsvarar cirka 2% av allt avfall i Sverige [6]. Det 

kanske låter som en väldigt liten del i det stora hela men faktum är att det 2014 släpptes ut 

1080 tusen ton koldioxidekvivalenter från de svenska deponierna och det utgjorde 72% av 

utsläppen av växthusgaser från avfallsbehandlingen i Sverige, den största delen utgörs av 

metangas som bildats i deponierna [7]. 

I världen är deponering det allra vanligaste sättet att göra sig av med avfall på trots att det 

bildas deponigas som kan leda till föroreningar i luft och vatten. I USA till exempel så 

överstiger utsläppen av metan från deponierna utsläppet av metan från jordbruket [10].  

2.2. Deponi 
Att deponera avfall innebär att det blir kvar i naturen under en lång, lång tid, kanske för 

alltid. Och så länge det finns kvar i naturen utgör det en risk att naturen blir förorenad på 

grund av avfallet. Under en deponis livstid genomgår den flera faser, dessa är den aktiva 

fasen, driftsfasen, efterbehandlingsfasen och den passiva fasen. Den aktiva fasen innehåller 

både driftsfasen och efterbehandlingsfasen och sträcker sig från när det första avfallet tas 

emot till dess att deponin har sluttäckts. I efterbehandlingsfasen utförs aktiva åtgärder för 

att kontrollera utsläppen efter det att driftsfasen har upphört. Passiv fasen inleds när dessa 

åtgärder inte längre behövs och deponeringen har upphört. I deponin kan det uppstå 

föroreningsrisker i form av deponigas, som innehåller den tunga växthusgasen metan, och 

lakvatten som uppstår när nederbörd tränger ner i avfallsmassorna. Lakvattnet förorenas av 

innehållet i avfallet och kan spridas och förorena grundvattnet och ytvattnet i deponins 

närhet [8].  

I en deponi uppstår under dess levnadstid olika biologiska och kemiska processer som ger 

upphov till potentiella emissioner. Då detta arbete kommer inrikta sig på deponigasen och 

denna uppstår i de biologiska processerna kommer ingen större vikt att läggas på de kemiska 

processer som uppstår i en deponi men dessa bör finnas i bakhuvudet då de kan leda till 

föroreningar genom att dessa utlakas från deponin genom lakvattnet. De biologiska 

processerna uppstår när organiskt material har deponerats och dessa är som tidigare nämnts 

förbjudna att deponera sedan 2005, däremot så är nedbrytningsprocessen ibland så långsam 

att det kan ta flera årtionden innan de biologiska processerna i deponin upphör. De flesta 
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processerna i en deponi är anaeroba då det vanligaste är att avfallet placeras sådant att 

syretillförseln försvåras [8].  

Deponigas bildas i 5 steg [14]: 

1. Aerobisk nedbrytning. I den här fasen bryts avfallet ned av bakterier som behöver syre. 

Det frigörs värme, samtidigt som syrgas konsumeras vid koldioxid produktionen. Beroende 

på förutsättningarna varar den här fasen i allt från en månad upp till ett år. 

2. Syra bildning. I den här fasen blir förhållandena anaerobiska, det vill säga det finns inget 

syre kvar, och som ett resultat av detta bildas vätgas, koldioxid, vatten och organiska syror. 

De anaerobiska förhållandena gör att mängden energi som frigörs i det här stadiet är mycket 

liten. Bildandet av syra gör att pH-värdet i lakvattnet kan sjunka under 5. 

3. Acetogenesis. I den här fasen oxiderar syror och alkoholer till ättiksyra, koldioxid och 

vätgas. Det kemiska syre behovet (COD) ökar på grund av lösningen av syror och lakvatten. 

4. Metanbildande fas. Produkterna från acentogenesis fasen bildar metan och koldioxiden 

och vätgasen förbrukas. Halten metan i gasen beror på vilka substrat som finns tillgängliga 

för stunden. 

5. Mognadsfasen. I den här fasen har substraten i avfallet förbrukats och produktionen av 

gas avtar. 

Gasbildningen i deponin kan göra att miljöfarliga ämnen släpps ut från deponin och den 

bildade gasen kan på sin väg mot frihet förstöra täcklagren på deponin. 

När en deponi konstrueras utnyttjas naturens egen förmåga att ta om hand och bryta ner 

olika ämnen, men det är också så att det är denna förmåga som sätter gränserna för vad 

som kan accepteras. Målet är att föroreningarna i deponin ska förhindras att spridas till den 

grad att de inte utgör någon fara för människor och natur. Under tiden som deponin är aktiv 

måste avfallet ha behandlats tillräckligt innan deponering annars får det inte inte deponeras. 

Detta görs för att förhindra att utlakning av farliga ämnen ska uppstå. Det är viktigt att se till 

att regnvatten inte tränger ner i deponin, detta för att förhindra uppkomsten av lakvatten. 

Detta görs genom att täcka de delar av deponin som inte nödvändigtvis behöver vara öppna 

och det lakvatten som ändå finns ska samlas upp och vid behov ska det renas. Det är viktigt 

att ha en bottentätning som hindrar lakvattnet från att sprida sig neråt i marken. Efter att 

deponin har tagits ur bruk är det ohållbart att samla in och rena lakvatten tills 

föroreningarna har försvunnit och då görs en sluttäckning som förhindrar att regnvattnet 

tränger ner deponin. Den täckningen ska hålla under en mycket lång tid och det är viktigt att 

se till att det inte blir några sättningar i deponin under den här tiden så att täckningen 

spricker och regnvattnet ändå kan ta sig ner. För att samla upp lakvattnet krävs alltså ett 

tätskikt mot marken av t.ex. lera eller bentonit och ovanpå det ett dränerings skikt av 

makadam och när det är dags för sluttäckning används ett tätskikt av lera eller bentonit och 

ovanpå det ett dräneringslager av makadam och slutligen ett täckskikt av morän. Täckskitet 
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är tänkt att suga upp en stor del av regnvattnet innan det når ner till avfallet och så ska det 

även ligga till grund för att det ska kunna uppstå en vegetation på deponin [8]. 

Vid placeringen av en deponi bör vissa saker tänkas på, så som tätbebyggelse, 

bostadsområden vattenområden och så vidare. Vidare är de geologiska och hydrologiska 

förhållandena på platsen viktiga att ta hänsyn till och om det kan uppstå naturliga extremfall 

så som översvämningar sättningar, jordskred och så vidare. Om marken används till till 

exempel jordbruk bör det tas hänsyn till och även om det finns några natur- och 

kulturvärden på platsen. Den ska också vara belägen så att det lakvatten som uppstår under 

driften och efter sluttäckningen passerar genom en geologisk barriär och om en sådan inte 

finns på platsen som valts får en geologisk barriär byggas som uppfyller kraven för den valda 

typen av deponi. Finns det farligt avfall i deponin ska transporttiden genom barriären vara 

200 år. Icke farligt avfall kräver en transporttid på 50 år och en transporttid på 1 år krävs för 

deponier med inert avfall [8]. 

2.3. Deponigas 
Gasen som bildas i deponier kallas som sagt deponigas. Den innehåller i stora drag 50% 

metangas och 45% koldioxid och 5% kväve. Detta är förstås en sanning med modifikation då 

dessa kvoter kan variera kraftigt och gasen kan innehålla andra ämnen också beroende på 

vad som har deponerats i deponin [28]. I Sverige brukar det vara mellan 35–60% metan i 

deponigasen, men om syre kommer in i deponin eller avfallet börjar bli färdignedbrutet 

alternativt att det är för torrt så kan det vara så lite som bara några procent metan i gasen 

[9]. I tabell 1 syns innehållet i deponigas mer detaljerat. 

TABELL 1. GENERELLT INNEHÅLL I DEPONIGAS [28] 

Gaskomponent Medelvärde i gasen 

Metan 50% 

Koldioxid 45% 

Kväve 5% 

Svavelväte <1% 

Icke-metan organiska föreningar 0,27% 

 

Deponigas saknar vanligtvis både lukt och färg då den till största delen består av metan och 

koldioxid och dessa har varken lukt eller färg. Det är på grund av gasens innehåll av metan 

som det är viktigt att samla upp så mycket som möjligt av den gas som produceras i deponin 

och det är också på grund av metanhalten som gasen är intressant ur ett energiperspektiv. 

Metanhalten i gasen varierar beroende på flera variabler. En av dessa är hur mycket 

organiskt material som deponin innehåller och vilket stadie av nedbrytningsfasen materialet 

befinner sig. Andra saker som kan ha inverkan är i hur stor utsträckning det finns giftiga 

ämnen i deponin, hur avfallet är sorterat, och hur deponin är upplagd. Om en grund och 

utbredd deponi väljs istället för en deponi som har ett tjockt lager avfall kan det uppstå 

problem med att hålla temperaturen jämn över hela året vilket gör att bakterierna som 
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bryter ner det organiska avfallet inte trivs och produktionen av gas upphör eller stannar av 

helt. I en sådan deponi finns det också större möjlighet för syre att tränga ner i avfallet och 

det hämmar också bakterierna som vill ha en syrefri miljö för att producera gas. För att få till 

en bra anaerobprocess bör avfallslagret vara minst 6–8 meter tjockt och det kan hjälpa att 

täcka delar av deponin för att förhindra syre att tränga ner i avfallet samtidigt som det 

verkar temperaturutjämnande. Däremot kan täckmaterialet ha en stor inverkan på vad som 

sker i deponin om det håller för tätt så att fukt inte kan ta sig in i avfallet och deponin blir för 

torr, då avtar gasproduktionen [9].  

Innan avfallet hamnar i deponin kan det förbehandlas vilket har sina för och nackdelar. Om 

avfallet mals sönder ökas den aktiva ytan och det organiska materialet kan lättare brytas ner 

samtidigt som fukten sprider sig jämnare i deponin. Detta kan dock medföra att 

gasproduktionen kommer igång för snabbt och all gas som bildas inte samlas upp. Genom att 

tvätta avfallet innan det deponeras kan en del giftiga ämnen avlägsnas innan dessa hamnar i 

deponin. En åtgärd för att förhindra att syre tar sig in kan vara att packa avfallet kompakt 

vilket gör att deponin tidigare kan hamna i den anaeroba fasen. Att packa avfallet kan dock 

resultera i att fukten inte sprider sig som den borde i deponin och vissa delar blir för torra. 

Deponins förmåga att producera gas har att göra med hur många kolatomer det finns per 

volymenhet. Organiskt material innehåller stora mängder kolatomer och detta kommer 

främst från hushållsavfall, slam, trädgårdsavfall, restprodukter från jordbruket och organiskt 

avfall. För att bakterierna som bryter ner det organiska materialet i deponin ska orka arbeta 

behöver de näringsämnen. Denna näring fås från de makronäringsämnen som fosfor, kväve, 

magnesium, kalcium och sulfat samt de mikronäringsämnen som järn beroende på vad 

deponin innehåller. För bakterierna giftiga ämnen är cyanid, kloroform, koppar och krom. De 

giftiga ämnena kan lakas ur deponin genom ett välfungerande dräneringssystem. 

Under nedbrytningsprocessen bildas det vätesulfid som är en gas som luktar illa och kan 

orsaka korrosion. När sulfat bryts ner och vätesulfid bildas hindrar det de metanbildande 

bakteriernas arbete och mängden metan i deponin minskar. 

Att ha en bra fukthalt i deponin kan vara bra på flera sätt. Genom vattnet i deponin får de 

nedbrytande bakterierna tag på de näringsämnen de behöver samtidigt som de också får tag 

på pH-buffrande ämnen som hjälper till att hålla pH-balansen på en bra nivå i deponin och 

som tidigare nämnts kan det underlätta för behandlingen av giftiga ämnen. Gasbildningen 

startar vid 10% fukthalt och fukthalten bör inte överstiga 60%. Genom att ha en hög fukthalt 

från start kan gasproduktionen komma igång tidigt och det kan underlätta att vattna avfallet. 

I övrigt kommer vattnet i avfallet från vatten som bildats i nedbrytningsprocessen, samt 

regn-, yt-, eller grundvatten.  I en aktivdeponi kan det vara problem att få till en bra fukthalt 

eftersom lakvattnet leds bort vilket kan göra att det blir för torrt i deponin. En hög fukthalt 

minskar också möjligheten för syre att tränga in i deponin. En lösning för att få till en bra 

fukthalt kan var att recirkulera lakvattnet från de områden i deponin där den metanbildande 

fasen redan har inletts och på så vis tillföra näring till de områden som ännu inte nått den 

fasen. Om lakvattnet är surt kan det återföras till de delar av deponin med gammalt avfall 
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som har byggt upp en buffrande kapacitet. Då neutraliseras lakvattnet samtidigt som 

gasproduktionen i det gamla avfallet ökar igen [9]. 

Vilken temperatur det är i upplaget är mycket viktigt för gasproduktionen. Temperaturen i 

avfallet är oftast relativt jämn året om även om den kan variera något i toppen på grund av 

yttre omständigheter. Vissa av de processer som sker i deponin avger värme vilket bidrar till 

att hålla temperaturen i upplaget uppe. Nedbrytningsprocessen kommer igång vid 10–15 

grader Celsius för att peaka mellan 37–40 grader och sedan avta upp till 70 grader där den 

avstannar helt. 

Deponins PH-värde påverkar också metanbildningen i deponin. När det börjar bildas metan 

kommer det till en början att vara de syrabildande bakterierna som är mest aktiva vilket gör 

att de bakterierna som bildar metan inte hinner med att ta hand om syrorna som bildas, och 

det resulterar i att deponin försätts i en sur fas som varar tills dess att de metanbildande 

bakterierna har återhämtat sig och klarar av att omvandla syrorna. Först då kan 

metanbildningen återgå till det normala. I en sur fas lakas mycket av metallerna ut med 

lakvattnet. Det finns givetvis andra saker som gör att det kan bli surt i deponin. Om 

fukthalten eller temperaturen sjunker, eller för den delen om något annat inträffar som gör 

att aktiviteten hos de metan bildande bakterierna avtar kommer deponin att försättas i sur 

fas. Ett pH under 6 skulle kunna innebära att upplaget blir kvar i den sura fasen länge. Ett pH 

på mellan 6,8 och 7,2 är optimalt för metanbildning [9]. 

2.4. Metan  
Ur en miljösynvinkel är utsläppen av metan viktiga eftersom metan tros ha orsakat drygt en 

sjättedel av den globala uppvärmningen. Detta trots att metan bara utgör 0,00018 procent 

av atmosfären, att jämföra med koldioxid som utgör 0,039 procent. Så även om det finns 200 

gånger mer koldioxid än det finns metan så står alltså metan för en sjättedel av den globala 

uppvärmningen. Detta beror på att om en 20 års period studeras så har ett ton metan 84–87 

gånger så stor global uppvärmnings förmåga, GWP, som koldioxid. Om perioden istället är 10 

år så har metan 28–36 gånger så stor GWP som koldioxid. Orsaken till skillnaden är att 

metan till största delen fasas ut ur luften på grund av kemiska reaktioner efter ungefär 10 år 

medan koldioxid stannar kvar i atmosfären mycket längre. Detta innebär att minskar 

utsläppet av metan till atmosfären minskas så märks resultatet snabbare än för ett minskat 

koldioxidutsläpp [11]. 

2.5. Energiinnehållet i deponigas 
I en undersökning i USA där 976 deponier medverkade hade 880 av dem uppsamling av 

deponigas. Om 50% av gasen som fås upp är metangas (55kJ/kg) motsvarar det 6,3*108 

GJ/år eller 107 Mboe/år. Mboe står för ”Million Barrels of Oil Equivalent”. Den energi som 

finns i gasen skulle om en elverkningsgrad på 20% antas kunna täcka behovet för 3,2 

miljoner hem. Det finns alltså mycket energi i deponigas som skulle kunna ersätta befintliga 

energikällor [15]. 
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2.6. Föroreningar - svavelväte och siloxaner 
Om gasen ska användas som bränsle i bränsleceller eller andra lösningar som använder sig av 

katalysatorteknik så måste eventuellt svavelväte som kan finnas i gasen tas bort. Om en 

gasmotor eller en turbin används för att ta vara på gasens energiinnehåll behöver 

svavelvätet inte rensas bort om det inte överstiger ~350 ppm. 

I gasen kan det också finnas något som kallas för siloxaner. Dessa kan orsaka stora skador på 

motorer och andra komponenter eftersom de orsakar korrosion som gör att de kärvar ihop. 

Dessa är viktiga att rensa bort från gasen om den ska användas till fordonsgas. Siloxaner 

måste också renas bort om gasen användas i motorer och turbiner för att producera el och 

värme även om dessa har högre toleranser för hur mycket siloxaner de klarar av än 

bränsleceller och fordonsmotorer. 

När det kommer till svavelväte finns det en gräns vid 1ppm som är mer en riktlinje än en 

regel medans det för siloxaner sker en minskning av effektiviteten redan vid 10ppb och 

motorerna slutar att fungera vid 10 ppm. Eftersom siloxaner bryts ner till kisel kan skador 

som inte går att reparera ske redan vid 5ppm [15]. 

2.7. Rening av deponigasen 
De vanligaste metoderna för att få bort föroreningar från gasen är adsorption, absorption, 

membran separering och nedkylning. Vid adsorption fastnar föroreningarna på ytan av ett 

ämne. Absorption innebär att föroreningarna sugs upp av ämnet, ungefär som när en 

disktrasa suger upp vatten. Membran separering innbär att det som ska renas filtreras 

genom ett poröst membran som samlar upp föroreningarna. Genom att kyla gasen 

kondenseras vattnet i gasen och en del av föroreningarna följer med ut i vattnet. I många fall 

används flera metoder i följd för att olika komponenter måste tas bort i en särskild ordning 

för att få bäst resultat och varje metod tar bort olika föroreningar. 

När gasen avfuktas följer en del föroreningar med till en viss grad. Beroende på vilken källa 

som väljs följer cirka 10% [29] eller 15–50% [30] av siloxan innehållet i gasen med i det 

kondenserade vattnet. 

Ett annat exempel på något som visat sig vara effektivt för att få bort siloxanerna i gasen är 

adsorption med hjälp av myrmalm som påminner mycket om de ämnen, till exempel aktivt 

kol, som används för att adsorbera svavelväte. Myrmalm har visat sig rensa bort 31–75% av 

siloxanerna i gasen [15].  

I tillägg kan nämnas att adsorption har visat sig vara mest kostnadseffektivt när det kommer 

till rening i liten skala, vilket oftast är det behov som finns. Så även om vattenskrubbning har 

visat sig vara effektivt vid reduktionen av siloxaner och sulfur så används ändå adsorption 

mest. 
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De flesta studierna har använt sig av kolbaserade adsorbenter, och då främst aktivt kol, och 

dessa har frekvent visat sig ha högst upptagningsförmåga. Dock har aktivt kol visat sig ha en 

signifikativ minskning i effektivitet när det återanvänds. Dessutom har en hög fuktighet och 

stigande temperatur visat sig ha en negativ effekt på hur väl gasen renas. Den högsta 

uppmätta kapaciteten för att rena siloxaner har visat sig hos superhydrofobiska mesoporösa 

polymeriska adsorbenter. Dessa har 1,6–2,5 gånger så stor reningskapacitet som aktivt kol. 

Dessutom kan de användas upp till 5 gånger om de rengörs och med bara cirka 10% i 

minskad reningskapacitet [15]. 

När det kommer till att rena svavelväte är det vanligast att järnoxidbaserade adsorbenter 

används, även om det också finns studier där aktivt kol har använts. Adsorptionskapaciteten 

för svavelväte på järnoxidbaserade adsorbenter är genrellt mycket högre än för siloxaner 

som adsoberas på något material och svavelväte adsorberas på aktivtkol. Kapaciteten för hur 

mycket svavelväte som kan adsorberas på en järnoxidbaserad adsorbent varierar mellan 

0,56 och 2,5g H2S/g media beroende på adsobent och vilken situation det handlar om. Detta 

medans aktivt kol i genomsnitt klarar 0,1–0,35g H2S/g media [15]. 

Men oavsett hur bra en adsorbent är slutar det ändå med att ekonomin får bestämma vilken 

lösning som väljs [15]. 

2.8. Användningsområden för deponigas 
Energin i deponigas kan tas tillvara på främst fyra olika sätt. Det första är som bränsle till en 

gaspanna eller gasvärmare, det andra är att konvertera den till bio-diesel eller metanol. Det 

tredje alternativet är att rena den till samma renhets nivå som naturgas och skicka ut den på 

naturgasnäten som finns i olika delar av landet och i det fjärde alternativet används 

deponigasen för att producera el och som en biprodukt av det fås värme [14]. 

Gasen kan också renas så att den kan användas som fordonsgas. Men för att det ska vara 

lönsamt krävs det en relativt stor deponigasutvinning årligen och att denna produktion 

fortgår i ett flertal år framöver [16].  

Om det inte finns tillräckligt med gas för att det ska vara lönsamt att ta hand om gasen kan 

en fackla användas för att förbränna metanen i gasen. Att fackla gasen kan dock medföra 

vissa problem med utsläpp av olika föroreningar som kan vara skadliga för människan och 

naturen. Till exempel kan det släppas ut svavel-, klor- och flourföroreningar. Det kan även 

bildas cancerogena ämnen i röken från facklan även om dessa oftast ligger under de tillåtna 

värdena från världshälsoorganisationen [9]. 
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2.9. Värmekällor 
Som tidigare har nämnts så görs det en jämförelse mellan en gasmotor, gasturbin, gaspanna 

och en stirlingmotor i dess förmåga att omvandla deponigas till användbar energi. För att 

gasmotorn, gasturbinen och gaspannan ska fungera krävs det att deponigasen innehåller 

minst 40% metan samtidigt som den inte innehåller mer än 300–1000 ppm vätesulfid. När 

det gäller svavelväte är motorn känsligast medans turbinen och pannan klarar av de högre 

mängderna. Siloxaner kan också påverka motorn negativt och i viss mån turbinen, pannan är 

däremot mindre känslig för detta, enligt Biogas Systems. 

Stirlingmotorn klarar metanhalter så låga som ner till 18% och påverkas inte i samma 

utsträckning av föroreningarna i gasen [17]. 

2.9.1. Gasmotorn 
Den vanligaste tekniken för att ta hand om energin som finns i deponigas är att använda sig 

av en förbränningsmotor som drivs av gas. Orsaken till att det är den vanligaste tekniken är 

att den tar tillvara energin samtidigt som den är ekonomiskt fördelaktig. Dessutom är en 

förbränningsmotor en beprövad teknik vilket gör de ekonomiska riskerna ännu mindre än 

om jämfört med andra mindre beprövade tekniker. En annan fördel med en gasmotor är att 

den är förhållandevis enkel att flytta om det skulle behövas. Problemet med gasmotorer är 

utsläppen av luftföroreningar, mängden av NOx och CO i utsläppen är väldigt höga i 

jämförelse med andra tekniker [14]. En viktig detalj i en gasmotor är när bränslet injekteras i 

motorn, om inte timingen är rätt kan det medföra större utsläpp av miljöfarliga ämnen [18].  

2.9.2. Gasturbin 
Den näst mest använda tekniken för att ta hand om energin i deponigas är gasturbinen. 

Antalet installerade gasturbiner är betydligt lägre än antalet gasmotorer. Detta beror på att 

en liten gasturbin förlorar mer energi än en gasmotor. Den låga verkningsgraden, speciellt 

vid låga belastningar, för en gasturbin är också en nackdel i jämförelse med en gasmotor. 

Däremot är mängden luftföroreningar i utsläppen från en gasturbin betydligt lägre än i 

utsläppen från en gasmotor [14]. En gasturbins verkningsgrad påverkas också negativt av 

yttre förhållanden i form av temperatur och lufttryck, där temperaturen är den av de två 

som påverkar turbinens prestanda mest [19]. 

2.9.3. Gaspanna 
En panna kan sägas bestå av två olika delar, en förbränningskammare och en värmeväxlare. 

En panna kan konstrueras för att använda många olika bränslen som drivmedel, om till 

exempel kol används som drivmedel fås en verkningsgrad någonstans mellan 55–75% 

medans en panna med gas som drivmedel normalt sett har en verkningsgrad som överstiger 

90% samtidigt som utsläppen från en gas eldad panna är mindre än från en koleldad panna. 

Avgaserna från en gas eldad panna har i regel en temperatur på 150–200 grader Celsius. 
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Detta gör att stora mängder energi försvinner ut med avgaserna vid användning av en 

gaspanna [20] [21]. 

2.9.4. Stirlingmotor 
En Stirling motor kan användas på många olika sätt med diverse olika drivmedel, som 

solenergi, diesel eller i det här fallet deponigas [22]. Den mesta av utvecklingen för 

stirlingmotorn skedde under 1800-talet. Därefter gjorde dieselmotorernas och 

ottomotorernas högre effekter och arbetskapaciteter att intresset för stirlingmotorn avtog. 

Framställningen av nya bränslen med hög värmekapacitet under slutet av 1800-talet när de 

fossila bränslena olja och naturgas infördes gjorde att det fanns ett fortsatt intresse för 

Stirlingmotorn. Det som gjorde att det fortfarande fanns ett litet intresse för stirlingmotorn 

var de nya bränslena som karaktäriserades av deras höga värmekapacitet. När en 

stirlingmotor används för att ta hand om energiinnehållet i deponigasen har den en fördel 

gentemot andra tekniker då de höga halterna av orenheter som kan finnas i gasen inte 

påverkar en stirlingmotor i samma utsträckning eftersom den till skillnad från övriga tekniker 

inte använder gasen som arbetsmedium, det vill säga gasen passerar aldrig genom motorn 

[14]. 
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3. Metod 

3.1 Modell 
Modellen som använts till beräkningarna har byggts upp i dataprogrammet Matlab, version 

A, med hjälp av verktyget Simulink som finns i programmet. Indata som har använts till 

beräkningarna har fåtts från Sunne kommun i ett Exceldokument där det kan läsas av 

gasflöde, metanhalt, koldioxidhalt och svavelvätehalt i gasen. Värdena har lästs av var sjätte 

minut under ett helt år, det finns alltså 87 600 mätpunkter. I det här arbetet har mätdata 

från år 2016 använts. Gasflödet är den mängd gas som tagits ut under de 6 minuter som 

passerat sedan den senaste avläsningen och fås i normalkubikmeter medans halterna av 

metan, koldioxid och svavelväte fås i procent.  

När mätdata importeras från Excel filen ligger ofta tidsenheterna i kolumn 1 och data i 

kolumn 2, se tabell 2 för ett exempel. 

TABELL 2. EXEMPEL PÅ HUR MÄTDATAN SER UT NÄR DEN FÖRS IN FRÅN EXCEL 

Kolumn 1 Kolumn 2 

1 10 

2 20 

3 30 

 

I det här arbetet har indata transponerats så att den istället fås i tidsenheten i rad 1 och 

mätdata i rad 2, se tabell 3: 

TABELL 3. HUR INDATA MÅSTE SE UT FÖR ATT MODELLEN SKA FUNGERA 

 Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 

Rad 1 1 2 3 

Rad 2 10 20 30 

 

De värden som har använts i exemplet har inget med mätdatan som har använts i arbetet att 

göra. För att få indata att se ut på detta sätt matas följande in i Workspace i Mathlab, om det 

till exempel är gasflödet (som får heta gaslode eftersom å,ä och ö inte kan användas i 

Mathlab) som ska ändras: 

𝐺𝑎𝑠𝑓𝑙𝑜𝑑𝑒 = 𝐺𝑎𝑠𝑓𝑙𝑜𝑑𝑒′ 

Då ändras utseendet på matrixen automatiskt. Sedan ska det sparas som en Mathlabfil och 

då kan det läggas in i modellen genom att använda blocket ”Source from file”. Detta har 

använts för att kunna använda indata för gasflödet, koldioxidhalten, metanhalten och 

svavelvätehalten. 
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3.2 Energiinnehåll 
Energiinnehållet i deponigasen har antagits vara beroende av hur stor del metan gasflödet 

innehåller. För att beräkna energiinnehållet i deponigasen har (1) använts: 

𝑄𝐷𝑒𝑝𝑜𝑛𝑖𝑔𝑎𝑠 = (
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 (%)

100
) ∗ 𝑄𝑅𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛  (𝑘𝑊ℎ

𝑚3⁄ )                                                            (1) 

För att sedan få ut hur många kWh som kommer in i systemet multipliceras detta med 

gasflödet: 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝐷𝑒𝑝𝑜𝑛𝑖𝑔𝑎𝑠 ∗ �̇�𝐺𝑎𝑠 (𝑘𝑊ℎ)                                                                                                       (2) 

Detta energiflöde används sedan för att ta reda på hur mycket av det som blir värme och hur 

mycket som blir el när någon av värmekällorna har använts: 

𝑄𝑒𝑙 = 𝜂𝑒𝑙 ∗ 𝑄𝑖𝑛                                                                                                                                      (3) 

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ∗ 𝑄𝑖𝑛                                                                                                                         (4) 

I tabell 4 förklaras vad de olika beteckningarna i ekvationerna betyder. Energiinnehållet i ren 

metangas är 9,67 kWh per normalkubikmeter [23]. I de fall det inte anges värden i tabellen 

betyder det att dessa värden ändras allt eftersom simuleringen körs. 

TABELL 4. FÖRKLARINGAR TILL EKVATION 1,2,3 OCH 4 

Beteckning Förklaring Värde Enhet 

QDeponigas Energi per m3  kWh/m3 

QRen metan Energi ren metangas per m3 9,67 kWh/m3 

Metanhalt Mängden metan i gasen  % 

Qin Energin som kommer in i systemet  kWh 

V̇Gas Gasflödet  m3 var 6:e minut 

ηel El verkningsgraden  % 

ηvärme Värme verkningsgrad  % 

Qel Mängden energi som blir el  kWh 

Qvärme Mängden energi som blir värme  kWh 
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I tabell 5 redovisas de verkningsgrader som har använts för respektive värmekälla, dessa har 

erhållits från Biogas Systems för gasmotorn, gasturbinen och gaspannan och från Cleanergy 

för stirlingmotorn: 

TABELL 5. GASMOTORNS, GASTURBINENS, GASPANNANS OCH STIRLINGMOTORNS VERKNINGSGRADER. 

Värmekälla Värmeverkningsgrad Elverkningsgrad Totalverkningsgrad Enhet 

Gasmotor 45 40 85 % 

Gasturbin 50 33 83 % 

Gaspanna 90 0 90 % 
Stirlingmotor 70 25 95 % 

 

3.3 Värmebehov 
I det här arbetet är det värmebehovet som har fått styra hur mycket av deponigasen som 

används till uppvärmning och hur mycket som facklas bort.  Detta beror på att det är värmen 

som är svår att göra sig av med om det produceras för mycket. El kan däremot säljas ut på 

elnätet om det finns ett avtal med en elleverantör. Värmebehovet i det här projektet består 

av värden som har fåtts från två företag i Sunne och för de andra lokalerna har ett 

medelvärde på 121 kWh/m2 per år [13] använts för att ta ut ett ungefärligt värmebehov för 

dessa. Sedan har det totala värmebehovet fördelats månadsvis, se figur 7. Värmebehovet är 

betydligt större i januari än i juni, efter en fördelning från [24]. För att beskriva 

värmebehovet över året i modellen har blocket ”Pulse”, som beskrivs i tabell 6, använts där 

varje puls är en månad i tidsenheter. Om januari som har 31 dagar används som exempel, 

blir det 744 timmar och i den här modellen motsvarar det 7440 tidsenheter eftersom ett år 

utgör 87 600 tidsenheter. 

TABELL 6. EXEMPEL PÅ HUR BLOCKET PULSE FYLLS I I SIMULINK 

Amplitude (0.13*Varmebehov) /7440 

Period (secs) 87 600 

Pulse Width (% of Period) 8,49315068 

Phase Delay (secs) 0 

 

Exemplet är för januari där 13% av årsbehovet för värme antas förbrukas och detta fördelas 

över de 7440 tidsenheter som utgör januari. Hela perioden är som sagt 87 600 tidsenheter 

lång och 7440 utgör 8,49% av denna period. I phase delay fylls det i när pulsen ska börja, i 

detta fall börjar den direkt eftersom januari är första månaden medans pulsen för februari 

tar vid vid 7440, mars vid 14 160 och så vidare. 
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FIGUR 3 VÄRMEBEHOV, PÅ DEN VERTIKALA AXELN REDOVISAS ANTALET KILOWATT SOM ANVÄNDS OCH PÅ DEN 

HORISONTELLA AXELN REDOVISAS ANTALET TIDSENHETER. VARJE STAPEL REPRESENTERAR EN MÅNAD, ÄVEN DEN DÄR 

AVGRÄNSNINGEN GÅR UPPÅT VILKET ÄR GRÄNSEN MELLAN FEBRUARI OCH MARS. BILDEN ÄR TAGEN UR SIMULINK 

MODELLEN. 

 

3.4 Elbehov 
På ett liknande sätt har det tagits fram hur elbehovet är fördelat över året. Skillnaden är att 

elbehovet har antagits vara fördelat på en normal arbetsvecka, det vill säga 8 timmar per 

dag och 5 dagar i veckan, se figur 8. Övriga timmar har det antagits att elbehovet är lika med 

noll. Semester och storhelger har inte tagits med i beräkningarna vilket gör att elbehovet är 

fördelat lika över årets 52 veckor. 

 

FIGUR 4 ELBEHOV, PÅ DEN VERTIKALA AXELN REDOVISAS ANTALET KILOWATT SOM ANVÄNDS OCH PÅ DEN HORISONTELLA 

AXELN REDOVISAS ANTALET TIDSENHETER. VARJE PIK BESTÅR AV 5 ARBETSDAGAR SOM ÄR 8 TIMMAR LÅNGA OCH 

UPPEHÅLLEN ÄR HELGER OCH ÖVRIG TID SOM DET INTE FINNS NÅGOT ELBEHOV. BILDEN ÄR TAGEN UR SIMULINK MODELLEN. 
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3.5 Ackumulatortanken 
För att klara av att leverera värme när det finns ett värmebehov har det antagits att en 10m3 

stor ackumulatortank lagrar värme som kan levereras till uppvärmning vid behov. Denna 

ackumulatortank har antagits befinna sig inomhus med en inomhus temperatur som är 20°C. 

Hur mycket värmeenergi som tanken innehåller ges av hur mycket värme som produceras, 

värmebehovet och hur mycket energi som tanken förlorar till omgivningen genom förluster i 

dess väggar, för beräkningarna har (5) och (6) använts och dessa förklaras i tabell 7. I de fall 

det inte anges värden i tabellen betyder det att dessa värden ändras allt eftersom 

simuleringen körs. 

𝑄𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 − 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 − 𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘                                                                (5) 

𝑄𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘 =
𝐾𝑚𝑖𝑛𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙∗𝐴𝑣ä𝑔𝑔

𝐿
∗ (𝑇𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘 − 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)                                                              (6) 

TABELL 7. FÖRKLARINGAR TILL EKVATION 5 OCH 6 

Beteckning Förklaring Värde Enhet 

QAck.Tank Energiinnehållet i ackumulatortanken  kWh 

Qvärme Värmen som producerats  kWh 

Qvärmebehov Värmen som används  kWh 

Qförlust Ack.Tank Energin som försvinner genom tankens väggar  kWh 

𝐾𝑚𝑖𝑛𝑟𝑎𝑙𝑢𝑙𝑙 Väggens isoleringsförmåga 3,6*10^-5 kW/m*°C 

Avägg Arean för tankens alla väggar 15,58 m2 

L Tjockleken på tankens väggar 0,2 m 

TAck.Tank Temperaturen i ackumulatortanken  °C 

Tinne Innetemperaturen där tanken står  °C 
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3.6 Systemstyrning 
För att styra systemet så att det inte produceras mer värme än vad som behövs har 

funktionen ”relay” använts, den gör så att värmeproduktionen upphör när det är 100°C i 

ackumulatortanken och startar igen när temperaturen i tanken har sjunkit till 80°C. Samma 

funktion används för att starta systemet när metanhalten i gasen är 40% eller högre för 

gasmotorn, gasturbinen och gaspannan och 18% eller högre för stirlingmotorn. Dock kan den 

inte starta och slås av vid samma värde så den får starta vid 40% och slås av vid 39,9% till 

exempel. I figur 9 visas temperaturen i ackumulatortanken sett över ett år. I de fall 

temperaturen inte når upp i 100°C eller att den sjunker under 80°C beror det på att det inte 

finns nog med gas vid det tillfället. Den gas som tas ut från deponin när värmekällan är 

avstängd antas facklas bort. Temperaturen i ackumulatortanken fås genom (7), vilken 

förklaras i tabell 8. Orsaken till att det måste delas med 36000 är att energin är uttryckt i 

kWh och det måste vara i joule i det här fallet. Normalt sett hade det delats med 3600 

eftersom det är antalet sekunder på en timme men i det här arbetet utgör 36000 en timme 

på grund av att det är 87600 tidsenheter som är ett år istället för det normala 8760: 

𝑇𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘 =
𝑄𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘

𝐶𝑃𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
∗𝜌𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛∗𝑉𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘

 /36000                                                                                   (7) 

TABELL 8. FÖRKLARING TILL EKVATION 7 

Beteckning Förklaring Värde Enhet 

TAck.Tank Temperaturen i ackumulatortanken  °C 

QAck.Tank Energiinnehållet i ackumulatortanken  kWh 

CPVatten
 Vattnets värmekapacitet 4180 J/kg*°C 

ρVatten Vattnets densitet 1000 Kg/m3 

VAck.Tank Ackumulatortankens volym 10 m3 
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FIGUR 5 TEMPERATUR I ACKUMULATORTANKEN, PÅ DEN VERTIKALA AXELN REDOVISAS TEMPERATUREN I CELSIUS OCH PÅ 

DEN HORISONTELLA AXELN REDOVISAS ANTALET TIDSENHETER. BILDEN ÄR TAGEN UR SIMULINK MODELLEN. 

 

3.7 Emissioner 
För att beräkna hur mycket koldioxid som släpps ut vid förbränning av gasen beräknas hur 

många mol metan som finns i gasen och hur många mol koldioxid det motsvarar. 

Molförhållandet mellan metan och koldioxid är 1 till 1, det vill säga att en mol förbränd 

metan ger en mol koldioxid i utsläpp. För att få fram hur mycket koldioxid som bildas genom 

förbränningen av metan har (8), (9), (10) och (11) använts, förklaring till ekvationerna 

återfinns i tabell 9: 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 (𝑚3) = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛ℎ𝑎𝑙𝑡 ∗ �̇�𝑔𝑎𝑠                                                                                             (8) 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 (𝑔) = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 (𝑚3) ∗ 𝜌𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) ∗ 1000                                             (9) 

𝑀𝑜𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛 =
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 (𝑔)

𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛(
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄ )
                                                                                              (10) 

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑 (𝑘𝑔) =
𝑀𝑜𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛

𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄ )∗1000
                                                                       (11) 

TABELL 9. FÖRKLARING TILL EKVATION 8, 9, 10 OCH 11 

Beteckning Förklaring Värde Enhet 

V̇gas Volymflödet av gas  m3 per 6 minuter 

ρMetangas  Metangasens densitet 0,656 Kg/m3 

Molmassa metan Vikt per mol metan 16,0425 g/mol 

Molmassa koldioxid Vikt per mol koldioxid 44,01 g/mol 
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Detta får sedan adderas till den befintliga mängden koldioxid i gasen för att få det totala 

utsläppet av koldioxid. 

Samma tillvägagångssätt hade använts för beräkningarna av hur stora utsläppen av 

svaveloxider hade blivit om gasflödet hade innehållit något svavelväte. 

3.8 Ekonomi 
Ekonomin i projektet har beräknats med så kallade nuvärden. Nuvärden används för att se 

hur stora framtida investeringar blir med dagens pengavärde. Investeringstiden har 

uppskattats till 15år och det gör att alla omkostnader och inkomster som uppstår under de 

åren sätts till n=15 eftersom det är omkostnader som återkommer varje år medans 

investeringarna som görs för värmekällor, fjärrvärmerör och så vidare beräknas med n=0 

eftersom det är utgifter som betalas direkt. För att beräkna detta har ekvation (12) använts 

[27], förklaring till ekvationen återfinns i tabell 10: 

𝑁 =
𝑇∗(1+𝑖)𝑛∗(1+𝑝)𝑛

(1+𝑟)𝑛                                                                                                                              (12) 

 

TABELL 10. FÖRKLARING TILL BETECKNINGARNA I NU-VÄRDES BERÄKNINGEN 

Beteckning Förklaring Använt värde 

N Nuvärde  

i Inflation 0.02 [26] 

p Prisökning 0.02 [25] 

r Ränta 0.03 [28] 

T Investering  

n Investeringstid i antal år 15 

 

För alla investeringar har det räknats med en underhållskostnad som motsvarar 2% av 

investeringskostnaden och dessa har antagits återkomma varje år under investeringstiden. 

Det har beräknats att en elskatt på 0,3kr/kWh betalas för den el som säljs [25]. Det finns 

också en underhållningskostnad för det befintliga uttagssystemet för gasen på drygt 40000 

kr per år som också har tagits med i beräkningarna. I alla dessa fall är n=15 i de här 

beräkningarna. 

För att beräkna hur mycket värmekällorna kostar har det först bestämts hur stor effekt dessa 

måste ha för att klara av att leverera den värme som behövs när behovet är som störst. I det 

här arbetet har det antagits att behovet är som störst i mars [24], 14,5 % av årsbehovet, så 

den effekt som behövs för att klara av behovet i mars är den effekt värmekällan behöver ha. 

För att beräkna effekten som gaspannan, gasturbinen och gasmotor måste ha har (13) 

använts. I tabell 12 finns beteckningarna förklarade: 

𝑞𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘ä𝑙𝑙𝑎 =  
(

0.145∗𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
ℎ𝑀𝑎𝑟𝑠

)

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒
                                                                                                        (13) 
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Värmebehovet är beräknat i kWh och antalet timmar i mars är 744 timmar. Priserna för 

dessa har fåtts i kr/kW-effekt och redovisas i tabell 11, priserna har erhållits av Biogas 

Systems. 

TABELL 11. PRISER FÖR GASMOTOR, GASTURBIN OCH GASPANNA. 

Värmekälla Pris  

Gasmotor 10000–17000 Kr/kW-effekt 

Gasturbin 25 000 Kr/kW-effekt 

Gaspanna 1200–4000 Kr/kW-effekt 

 

Investeringskostnaden för dessa värmekällor blir därför effektbehovet multiplicerat med 

priset. För att beräkna priset som betalas för stirlingmotorn används ekvation (14) och i 

tabell 12 finns beteckningarna förklarade: 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑆𝑡𝑖𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  

(
0.145∗𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

ℎ𝑀𝑎𝑟𝑠
)

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒

35
∗ 340000                                                                   (14) 

Maxeffekten som kan fås från en sådan motor är 35 kW, så effektbehovet delas med 35 för 

att få reda på hur många som behövs för att täcka behovet, och dessa kostar 340.000 kr/st, 

enligt Cleanergy. 

TABELL 12. FÖRKLARING TILL EKVATION 13 OCH 14 

Beteckning Förklaring Värde Enhet 

qvärmekälla Effekten på värmekällan  kW 

Qvärmebehov Värmebehovet  kWh 

hMars Antalet timmar i mars 744 h 

ηvärme Värmeverkningsgrad  % 

 

Kostnaden för ackumulatortanken har beräknats med hjälp av följande ekvation: 

𝐼𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘 = 400 ∗ 𝑙𝑛 (
𝑉𝐴𝑐𝑘.𝑇𝑎𝑛𝑘

10
+ 1)                                                                                               (15) 

Den gäller för ackumulatortankar upp till 500 m3 [25]. 

Det värme och elpris som behövs för att gå plus/minus noll har beräknats så att den utgift 

som hör till elproduktionen har lagts på elpriset och på samma sätt har värmepriset 

beräknats. Så om en värmekälla kan producera 30% el och 50% värme har det antagits att 

elproduktionen ska täcka 30% av kostnaden och värmeproduktionen 50%. Utöver det 

fördelas de sista procenten för att komma upp i 100% mellan el och värmeproduktionen. För 
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gaspannan hamnar alla kostnader på värmeproduktionen eftersom den inte producerar 

någon el. 

Vidare har en potentiell vinst som skulle kunna finnas varje år räknats ut genom att priset för 

värmen och elen för att inte gå med förlust och priset som elen och värmen skulle kunna 

säljas för jämförs. I det här arbetet har ett elpris ut till konsumenterna på 1.5kr/kWh och ett 

värmepris på 0.74kr/kWh, enligt Munkfors Energi använts som rikt märken. Dessutom 

gjordes en grov överläggning av hur många villor som idealiskt hade kunnat värmas upp med 

den energin som facklas bort om samma verkningsgrad som den värmekälla man använder 

används.  

För att beräkna återbetalningstiden används den så kallade Pay-Off metoden. Den går ut på 

att grundinvesteringen sätts i förhållande till driftöverskottet, det vill säga den potentiella 

vinsten i det här arbetet, enligt ekvation (16) för att på så vis ta reda på hur lång tid det tar 

att tjäna in den ursprungliga investeringen [31]. Grundinvesteringen i det här arbetet blir 

således priset som betalas för värmekällan och ackumulatortanken. 

Grundinvestering

Potentiell vinst
= Återbetalningstiden                                                                                         (16) 
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4. Resultat 
I tabell 13 nedan presenteras resultatet från undersökningen. Med effekt menas den effekt 

som värmekällan behöver ha för att klara av värmebehovet när det är som störst. Sedan 

följer hur mycket värme och el som produceras med hjälp av värmekällan per år. Det 

redovisas också hur mycket av värme- och elbehovet som täcks samt hur mycket el som kan 

säljas. Vidare redovisas hur mycket energi som skulle facklas bort även om en värmekälla 

används och hur mycket koldioxid som släpps ut. Med villor menas hur många villor, med en 

årsförbrukning på 13 500 kWh, som teoretiskt sett skulle kunna värmas upp med den energi 

som facklas bort med hjälp av värmekällan. Värme- och elpriset är det pris som skulle 

behöva tas ut för att inte gå back på anläggningen. Den potentiella vinsten är vad som skulle 

kunna tjänas per år om värme säljs för 0,74 kr/kWh och el säljs för 1,5 kr/kWh. 

Grundinvesteringen är vad värmekällan tillsammans med ackumulatortanken kostar vid 

inköp och återbetalningstiden är hur många år det skulle ta att betala tillbaka 

grundinvesteringen. Totalkostnaden är vad systemet skulle kosta med skatter och avgifter 

under 15 år. 

TABELL 13. RESULTAT 

Resultat för: Gasmotor Gasturbin Gaspanna Stirlingmotor  
Effekt 266,5 239,8 133,2 171,3 kW 

Producerad värme 648,1 653,1 648,6 652,8 MWh 

Producerad El 576,1 431,0 0 233,1 MWh 

Täckt värmebehov 100 100 100 100 % 

Täckt elbehov 100 100 0 100 % 

Såld el 391,1 246,0 0 48,1 MWh 

Bortfacklad energi 7771 7844 8526 8304 MWh 

CO2 utsläpp 1 217 000 1 217 000 1 217 000 1 217 000 Ton/år 

Villor 257 291 568 431 st 

Värmepris 0,379 0,535 0,151 0,199 kr/kWh 

Elpris 0,891 1,321 0 1,269 kr/kWh 

Potentiell vinst  422 000 178 000 382 300 364 600 kr 

Grundinvestering 4,5 6,1 0,6 1,8 Mkr 

Återbetalningstid 11 34 1,7 5 År 

Totalkostnad 9 10,2 0,7 2,9 Mkr 
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5. Diskussion 
Resultatet visar att det finns möjligheter att ta tillvara och använda sig av energin från 

deponigasen vid Holmby Återvinningscentral i Sunne för att täcka ett relativt stort 

värmebehov. 

Det verkar dessutom som att en liten ekonomisk vinst skulle kunna göras med de fyra 

lösningarna som har testats i det här arbetet. Gasmotorn, gaspannan och stirling motorn 

skulle enligt dessa beräkningar kunna producera värme och el som kostar mindre att 

producera än de försäljningspris som satts för en kilowattimme värme och en kilowattimme 

el i beräkningarna vilket generar en liten vinst varje år. I åtanke bör finnas att priset för el 

och värme varierar under året på grund av tillgång och efterfråga och kan komma att ändras 

under året och systemets levnadstid. 

När det kommer till gasturbinen blir den så pass dyr att den ligger väldigt nära 

försäljningspriset för både värme och el vilket gör att vinsten inte blir så stor. Detta beror på 

att den har en låg el-verkningsgrad vilket medför att den inte producerar så mycket el som 

kan säljas för att höja vinsten samtidigt som den inte ger så stor vinst per såld kWh el och 

värme. 

Utöver de kostnader som redovisas i det här arbetet får det inte glömmas att det tillkommer 

utgifter för att distribuera värmen och elen, vilket inte har undersökts i det här arbetet. 

Att de scenarier som producerar el producerar nog med el för att täcka det egna elbehovet 

är en sanning med modifikation. Ja, det produceras nog med el för att täcka hela behovet 

och mer därtill. Men eftersom systemet är konstruerat för att täcka värmebehovet kan det 

tänkas att det produceras el när det inte finns något behov och att det kan finnas ett elbehov 

samtidigt som det inte produceras någon el i systemet. Detta resulterar i att mer el 

eventuellt kan säljas än det som redovisas i resultatet samtidigt som el måste köpas när det 

inte produceras någon och det finns ett elbehov. Detta har inte tagits hänsyn till i detta 

arbete och det kan påverka totalkostnaden och den potentiella vinsten. 

Den bortfacklade energin är den energi som inte används till uppvärmning och elproduktion 

men som ändå måste tas om hand, eftersom det är bättre att släppa ut koldioxid än metan, 

och då används den befintliga facklan för att förbränna gasen i.  

För att på ett lite mer konkret sätt beskriva hur mycket energi som ändå facklas bort 

användes ett värde för värmebehovet i nybyggda villor för att se hur många sådana som 

skulle kunna värmas upp med hjälp av den överblivna gasen. För att klara av att ta tillvara på 

den överblivna gasen hade dock effekterna på respektive lösning samt ackumulatortankens 

volym behövt justeras så att systemet kan köras hela tiden som det finns tillräckligt med 

metan i gasen för respektive lösning för att klara av det nya behovet. Detta hade resulterat i 

att systemet hade blivit avsevärt dyrare. 

Den utsläppta koldioxiden som redovisas i resultatet är samma mängd som släpps ut i 

dagsläget när all energi som finns i gasen facklas bort. Den miljövinst som görs är i och med 

detta är att energin i deponigasen används som annars slösas bort, samtidigt som utsläppen 
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ändå finns där. Och energi tas tillvara på energi som annars kanske hade behövt komma från 

fossilbränslen som är sämre för miljön. 

Det bör tilläggas att värmebehovet som används i detta arbete förmodligen är större i 

verkligheten eftersom det vid distributionen av värmen troligtvis kommer finnas vissa 

förluster i systemet, vilket gör att det kommer krävas en större värmeproduktion för att 

klara av att leverera den värme som krävs för att täcka värmebehovet. 

I det här arbetet har den effekt som behövs beräknats för att exakt klara av den kallaste 

perioden på året. Det är också föga troligt att leverantörerna av maskinerna levererar exakt 

den effekt som behövs utan då får den effekt som ligger närmast över användas för att klara 

behovet, vilket gör att priset ökar sett till priset som fås i det här resultatet. 

Det hade kanske gått att dimensionera systemet så att all deponigas hade tagits tillvara på 

som kommer från deponin utan att ha ett större värmebehov, men överskottsvärmen hade 

då fått kylas bort eller hitta någon annanstans att göra av den. Överskottselen hade då 

kunnat säljas men det är dock tveksamt om detta hade lönat sig då systemet hade blivit 

avsevärt dyrare samtidigt som det inte kommer några inkomster från överskottsvärmen och 

den sålda elen skulle förmodligen inte räcka till för att täcka upp förlusterna. 

Vid försäljning av el tillkommer nätavgifter, anslutningsavgifter etc. som inte är medräknade 

i detta arbete vilket förmodligen hade resulterat i att den potentiella vinsten hade blivit 

mindre. 

6. Slutsats 
Om det finns tillräckligt med deponigas och gasens metanhalt är tillräckligt hög samtidigt 

som de ekonomiska resurser som behövs för att ta hand om deponigasen finns bör den 

användas till värme- och elproduktion. Metanet i deponigasen måste ändå förbrännas innan 

det släpps ut i atmosfären och lika gärna som att den förbränns i en fackla och ingen energi 

tas tillvara kan en värmekälla användas till att ta tillvara på energin i gasen och på så vis 

generera inkomster från värme- och elförsäljning.   

Den rekommenderade lösningen är att använda sig av en gaspanna om det inte finns något 

intresse av att sälja el då den utan några problem klarar av att leverera den värme som 

behövs samtidigt som den är billigast och har kortast återbetalningstid enligt pay-off 

metoden. Om det däremot finns ett intresse av att sälja el hade en stirlingmotor varit att 

föredra då den klarar av värmebehovet samtidigt som den producerar el som kan säljas. 

Detta i kombination med att den inte är lika känslig för föroreningarna i deponigasen som 

gasmotorn gör den till det bästa alternativet för en kombinerad värme- och elproduktion. Av 

de lösningar som producerar el är dessutom stirlingmotorn den billigaste och har kortast 

avbetalningstid enligt pay-off metoden. 
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