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Østfoldforskning

• Holder til i Fredrikstad

• Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-stiftelse

• Overgang til forskningsselskap fra 01.07.07 

• Ca 15 forskerårsverk

• Omsetning ca 20 mill/år

• Arbeider med anvendt FoU for å bidra til en 
bærekraftig utvikling med fokus på 
verdiskaping og effektiv utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser.

• 2 avdelinger

• Forebyggende miljø 

• Virksomhets- og næringsutvikling



Forebyggende miljø 
- Metodikk og produkter

• Livsløpsanalyser av verdikjeder med fokus på miljø, funksjonalitet og 
økonomi.

 Miljøanalyser og dokumentasjon av produkt og tjenester som grunnlag for:

• strategiutvikling 

• innovasjon og forbedring av produkt og prosesser 

Sentrale bransjer og samfunnssektorer:
• Emballasje og næringsmiddel
• Avfallsbehandling
• Energiproduksjon og energibruk
• Bygg og byggemateriale
• Tjenesteproduksjon



Potensialstudie for biogass i Norge
• Oppdragsgiver: Enova

• Samarbeidsprosjekt mellom Østfoldforskning og UMB 

• Referansegruppe bestående av:
– FREVAR (Knut Lileng)

– NOBIO (Cato Kjølstad)

– Forum for biogass

• Avfall Norge (Henrik Lystad)

• Norsk Vann (Steinar Nybruket)

– AGA (John Melby)

– Lyse Energi (Arne Rannestad)

– Bioforsk (Tormod Briseid)

– Bondelaget (Johannes Ingvoldstad)

– Enova (Inger Marie Malvik og Jens Musum)



Biogassproduksjon fra deponier - deponigass

Bruk av oppsamlet metan % GWh, brukt GWh, nyttbar Utnyttelsesgrad

Til elektrisitet 40 % 117 41 35 %

Til varme 21 % 61 51 85 %

Til fakkel 39 % 115 0 0 %

Sum 100 % 292 92 32 %

GWh

Totalt potensial metan 1 206

Oppsamlet metan 307

Oppsamlingsgrad 25 %

61 % av oppsamlet gass blir 
utnyttet (2005)

25% av metan fra deponier 
blir samlet opp (2005)



Oppsamling og bruk av deponigass -
fylkesvis fordeling



0
5

10
15
20
25

G
W

h

Usikker bruk

Fakling

Oppgradering

Elektrisitet

Varme
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Bruk av produsert biogass fra biogassanlegg, basert 
på data fra 15 av 24 kartlagte anlegg

Bruk av produsert biogass GWh %

Til elektrisitet 19,6 17

Til varme 49,6 43

Til fakkel 27,3 24

Til oppgradering 3,0 3

Ikke bestemt bruk 16,2 14

Sum 115,7 100,0

Bruk av oppsamlet metan % GWh, brukt GWh, nyttbar Utnyttelsesgrad

Til elektrisitet 40 % 117 41 35 %

Til varme 21 % 61 51 85 %

Til fakkel 39 % 115 0 0 %
Sum 100 % 292 92 32 %



Gårdsanlegg
Kun 2 gårdbiogassanlegg av betydning i Norge (p.t):

• Åna fengsel i Rogaland; produserer varmeenergi fra ca 5000 tonn 
storfegjødsel og 1500 tonn fiskeensilasje, totalt ca 820 MWh

• Opphaug, Ørlandet (Sør-Trøndelag); produserer varmeenergi fra 
storfegjødsel (produsert energimengde ikke oppgitt).

Total biogassproduksjon GWh/år

Deponigass 292

Biogassanlegg 116

Gårdsanlegg 0,8

Sum 408,8



Kartlagte biogassressurser

• Matavfall fra:

– Husholdninger

– Storhusholdninger/restauranter

– Handel

• Matavfall/organiske biprodukter/avfall fra industri

• Halm

• Husdyrgjødsel

• Avløpsslam

• (Skogsressurser)



Teoretisk potensial for 
biogassproduksjon i Norge

Husholdninger Storhusholdninger Handel Industri Halm Husdyrgjødsel Avløpsslam Deponier Sum

820 246 50 1 401 575 2 480 266 292 6 129

Matavfall fra

Teoretisk energipotensial fra ulike typer biogassressurser [GWh per år]

Husholdninger
13 % Stor-

husholdninger
4 %

Handel
1 %

Industri
23 %

Halm
9 %

Husdyrgjødsel
41 %

Avløpsslam
4 %

Deponier
5 %

Fordeling av teoretisk energipotensial mellom ulike 
biogassressurser i Norge

I tillegg:  potensial fra 
skogsressurser ~ 20 

TWh (beregnet i studien 
Fra biomasse til 

biodrivstoff – et veikart 
til Norges fremtidige 

løsninger, 2007) 



Teoretisk biogasspotensial – fylkesvis fordeling

Halm og industri er 
ikke fordelt på fylker
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Biogasspotensial fra matavfall fra husholdninger

Viktigste forutsetninger:
– Generert avfallsmengde per person: 429 kg/år, andel organisk 31 %

– Biogasspotensial 130 Nm3 CH4/tonn matavfall



Biogasspotensial fra industri
Inkluderte ’bransjer’:

• Slakterier/kjøttproduksjon

• Fiske- og fiskeoppdrett

• Meierier

• Bryggerier

• Bakerier

• Kornavrens

• Slam fra treforedlingsindustri

Ca 70% blir utnyttet, 
resten ’dumpet’

Slakterier/kjøt
tproduksjon

23 %

Fiske- og 
fiskeoppdrett

46 %

Meierier
11 %

Bryggerier
2 %

Bakerier
5 %

Kornavrens
4 %

Slam 
(treforedling)

9 %

Fordeling teoretisk energipotensial fra 
biogassressurser fra industri (~ 1400 GWh)

Data fra diverse statistikker, direkte 
kontakt, nøkkeltall, etc. 



Fiskeindustrien – fylkesvis fordeling
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Biogasspotensial fra husdyrgjødsel
Viktigste forutsetninger:

– Statistikk fra SSB, korrigert iht beitedager ute

– Type dyr: hest,  storfe, sau, geit og lam, svin og høns/kylling
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Teoretisk biogasspotensial fra husdyrgjødsel

Hest
3 %

Storfe
43 %

Sau og geit
9 %

Svin
18 %

Høns
27 %

Fordeling av teoretisk
biogasspotensial
på ulike husdyr
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Fylkesvis oversikt over oppsamlet metan og metanutslipp fra deponier

Metanutslipp

Oppsamlet metan

Potensial deponigass
GWh

Totalt potensial metan 1 206

Oppsamlet metan 307

Oppsamlingsgrad 25 %

25% av teoretisk beregnet 
metanutslipp fra deponier blir 

samlet opp.



Kostnader for produksjon av biogass
Basert på svensk litteraturdata

• Rågassproduksjon

 Investerings- Drifts-/vedlikeholds-

kostnader kostnader Sum

øre/kWh øre/kWh øre/kWh

Min 5 6 11,0

Maks 8 11 19,0

Min 12 34 46,0

Maks 44 66 110,0

Min 22 6 28,0

Maks 39 7 46,0

* Kun kostnader til elektrisitet og varme inngår i drifts- og vedlikeholdskostnadene

R1

R2

R3*

R1:Pumpart 
avfall, enkel 

teknologi

R2:Halvfast 
avfall, kompleks 

teknologi

R3:Halvfast 
avfall, enkel 

teknologi
NB! Viser variasjonsområder for kostnader, basert på 

delvis eksisterende og delvis planlagte anlegg. 



Kostnader for oppgradering av biogass
Basert på svensk litteraturdata

Oppgraderingskostnadene varierer fra 0,10 til 0,40 SEK per kWh oppgradert 

biogass. 

kapitalkostnaden størst påvirkning på totalkostnadene. Viktig å 

dimensjonere riktig !

Kilde Kostnad per kWh 

SGC (2003) 142 0,10- 0,40 SEK 

SOU-1998:157 0,10- 0,27 SEK 

Target- 2010 (2003) 0,01 Euro (=0,092 SEK) 

 

Oppgraderingskostnad (investering, drift og vedlikehold) per kWh oppgradert gass



Synergier naturgass og biogass

Naturgas

Biogas Upp-

gradering

Fordon

Villa

Industri

Synergieffekt naturgass og biogass: felles nytte av infrastruktur og anlegg.

Naturgass: 
Viktig ’medspiller’ for å få biogass ut på markedet, både fordi biogass kan benytte 
eksisterende infrastruktur og fordi naturgass vil representer en viktig 
backup/reserveløsning for separate biogassanlegg.

Biogass: 
Viktig i forhold til naturgass for å oppnå fornybar-krav (f.eks ved innblanding av 
biodrivstoff).

Kilde: Gøteborg Energi, 2007



Barrierer

• Generelle barrierer
– Informasjon/koordinering:

• Miljø- og klimagevinsten ved bruk av biogass som energikilde som erstatning 
for fossile energikilder er ikke godt nok kjent -> behov for tydeliggjøring

• Mangel på kompetanse generelt om biogass som energikilde. Viktig å satse på 
både utdanning og etterutdanning

• Biogassens verdikjede består av mange aktører; fra avfallsbesittere til 
anleggseiere og brukere av både biogass og biorest -> krever samordning og 
koordinering langs biogassens verdikjede.

• Økonomiske barrierer:
– Spredt ressurstilgang – krever stor innsats for innsamling av ressurser, evt mange 

små anlegg

– Mangel på infrastruktur for bruk av biogass og biorest



Barrierer forts.

• Tekniske barrierer:
– Biogassanlegg vil medføre lukt i større eller mindre grad - > ’not in my backyard’

– Mangel på kunnskap og kompetanse for behandling og bruk biorest som (f,eks som 
gjødselerstatning - rik på nitrogen, fosfor og kalium)

– Mangel på kompetanse og samordnet sammenstilling  av driftserfaringer fra 
eksisterende anlegg

– ABP-forordningen (Animalske biproduktforordningen) - setter krav til hygienisering
og forbehandling av ulike typer aktuelle biogassressurser

• Barrierer spesifikt for biogass som drivstoff:
– Generelt lavt kunnskapsnivå om forskjellene mellom at de ulike typer biodrivstoff

– Biogass er ofte det ”ukjente” biodrivstoffet -> liten oppmerksomhet  

– Det eksisterer lite eller ingen utbygd infrastruktur for fyllestasjoner

– Distribusjon av biogass er vanskelig når det ikke eksisterer distribusjonsnett for 
naturgass.



Fremtidige muligheter for økt 
produksjon/bruk av biogass

• Økt produksjon og bruk av biogass i Norge krever : 

• Satsing fra nasjonalt hold 

• Samkjøring blant alle involverte aktører langs biogassens verdikjede 

• Utbygging av nye verdikjeder (’fra avfall til energi og gjødselprodukter’)

• Økt kunnskap i alle ledd i verdikjedene. 

• Investeringsvilje og aktuelle støtteordninger.

• Forsknings- og utredningsstøtte for optimale logistikkløsninger, og 
bruk/utnyttelse av biogass og biorest

• Omsetningspåbud/bærekraftskriterier for biodrivstoff

• Samarbeid med naturgass

 Samlet miljøstrategi og utvikling av ’virkemiddelpakke’ for økt produksjon 
og bruk av biogass.



Mulig nytt prosjekt? 
BIOGASS 2010: 

Fra våtorganiske avfallsressurser til klimanøytral biogass 
og næringsrike gjødselprodukter

• Søknad sendt til RENERGI, Norges Forskningsråd 15.10.08

• Mål: 

– Sikre bærekraftig behandling, transport og utnyttelse av våtorganiske
avfallsressurser i Norge

– Bidra til:

• Vesentlig miljøforbedring ved behandling av denne type avfall 

• Optimal utnyttelse av næringsstoffene i avfallsressursene

• Å samle relevante nasjonale aktører til å utvikle en felles strategi og en 
industriell infrastruktur for å sikre en miljø- og ressursmessig effektiv 
og økonomisk lønnsom behandling og anvendelse av våtorganiske
avfallsressurser



BIOGASS 2010
Fra våtorganiske avfallsressurser til klimanøytral biogass 

og næringsrike gjødselprodukter

• Deltagende aktører 
(brukersiden):
– Fredrikstad Biogass

– BorgBuss

– FREVAR

– AGA

– Veolia Miljø

– NorgesGruppen

– EGE (Energigjenvinningsetaten i 
Oslo)

– Avfall Norge

• Deltagende aktører (FoU):
– Østfoldforskning

– Bioforsk

– UMB



Takk for oppmerksomheten !


