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Bakgrunn 
Et frokostmøte ble arrangert i Oslo den 16.03.2017 for å formelt lansere rapporten «Verdiskaping fra produksjon av 

biogass på Østlandet». Frokostmøtet ble arrangert av OREEC, i samarbeid med Avfall Norge og Biogass Oslofjord. Det var 

omkring 70 deltakere tilstede fra offentlig sektor, forskning og næringsliv i regionen.  

Interessante bidrag 
Presentasjon av rapport - Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet 

Kristine Fiksen, Thema Consulting 

Det ble gitt en gjennomgang av rapporten ‘Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet’ som ble ferdigstilt på 

slutten av 2016. Rapporten er delfinansiert gjennom Biogas2020.  

Rapporten fremstilte en analyse av både direkte og indirekte verdiskaping til sektoren, en såkalt ringvirkningsanalyse.  

Noen hovedpunkter:  

- Verdikjeden er en del av den sirkulære verdikjeden for mat 

- Matavfall og slam utgjør det meste av råstoffet i dag 

- Verdikjeden for matavfall og gjødsel har flere ledd enn verdikjeden for slam 

- Dagens produksjon på 440 GWH biogass sysselsetter 30 personer og girn en samlet verdiskaping på 900 

millioner NOK 

- Transportsektoren og jordbruket blir viktige områder for innenlandske utslippsreduksjoner 

- Biogass har negative klimagassutslipp og bidrar også til å bevare næringsstoffer i jordsmonnet 

- Sammensetningen av råstoff vil endres framover 

- Separate verdikjeder blir fortsatt mulig, men mer samråtning. Mesteparten av gassen oppgraderes til drivstoff 

- Årlig verdiskaping og sysselsetting øker med økt produksjon 

- Utbygging av ny kapasitet gir også verdiskaping og sysselsetting  

- Utslipp av klimagasser reduseres ved økt bruk av biogass 

  

Etter presentasjonen ble det spørsmål fra salen. Programmet ble avsluttet med «3 bedrifter på 30 minutter», der følgende 

bedrifter var invitert til å gi en presentasjon:  

- Energigjenvinningsetaten (Oslo kommune) 

- GREVE Biogass 

- CAMBI 

Materiale 
Lenke til rapporten: http://www.thema.no/wp-content/uploads/2017/02/THEMA_R-2016-

16_Verdiskaping_fra_biogass_på_Østlandet_01_nov.pdf 

Program for dagen  

Presentasjoner kan sendes på forespørsel fra Marianne Reime i OREEC – marianne@oreec.no    
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