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Østfoldforskning – nasjonalt forskningsinstitutt
Visjon: Bidra med kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling
• Lokalisert i Fredrikstad og Forskningsparken Oslo.
Ca 25 forskere
• Verdikjede- og kretsløpsperspektiv
Life Cycle Assessment (LCA) metodikk
Miljødokumentasjon av produkter, prosesser, tjenester
Som grunnlag for beslutninger og forbedringer

100% eid datterselskap

Norsk senter for miljødokumentasjon
under etablering

Østfoldforskning fyller 30 år!

Hold av datoen!
Jubileumsseminar 19. juni på
Litteraturhuset i Fredrikstad
Historiske drypp på
hjemmeside og sosiale
medier: følg med!

Norske anlegg som behandler husdyrgjødsel
7 biogassanlegg i Norge som behandler gjødsel:
• 1 stort anlegg som sambehandler gjødsel med andre
substrater (Den Magiske Fabrikken, Vestfold)
• 2 gårdsanlegg som behandler gjødsel sammen med
matavfall (Tomb i Østfold og Holum gård i Nittedal),
• 4 gårdsanlegg som behandler gjødsel separat (Hugaas,
Porsgrunn, Klepp og Tingvoll).

= omtrent 1% av potensialet for biogassproduksjon av
husdyrgjødsel.
Ref: Pettersen et al. (2017): Klimatiltak i norsk jordbruk og matsektor.
Kostnadsanalyse av fem tiltak.

Hensikten med modeller for klima- og
miljøanalyse: verdikjedeperspektivet
Beslutningsstøtte
- Hvordan bør norske biogass verdikjeder se ut med tanke på
miljøpåvirkninger (i hovedsak klimagassutslipp)?
- Hvordan er de økonomiske driverne og barrierene?
- Hvordan påvirker de politiske virkemidlene biogass
verdikjedene?
- Hvordan bør gjødselressursene utnyttes?

BioValueChain-modellen
Modell for beregning av klimanytten til biogass
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MFA = massestrømsanalyse
Beregne strømmer av masse og energi:
• Bedre oversikt over produksjonsprosessene
• Beregne forventet produksjon basert på
substrater
• Forutse gjødseleffekt
• Input til livsløpsanalyser
Air

Water
One tonne of organic dry
matter waste

0 t water

Sewage sludge (46%)

16.3 t WW
1 t DM
14.38 t WW

Pre-treatment

324 kg
off gas
Biomethane
production

6.25 t water

10 tonnes WW
1 tonne DM
AnO2 treatment

Substitudet
products

30 tkm
242.5 kg

TransportT2

Fuel substitution

12387 MJ
10 300 MJ

566.7 kg biogas

Heat substituion
84 %

Biogas treatment

12 %

Grease fat (26,9%)

1472.4 MJ

El substituion

2.13 t WW

OFMSW
(27,1%)

0.45 t WW

100 tkm

TransportT1
1.68 t WW

9432t WW
433.3 kg DM
bioresidual

0,25 t

1370.1 kg (PL)
bioresidual
treatment

Disposal 4
S4

0kg
Water

4.8 kg

T3
Transport
3629.5 kg WW

1371.7 kg WW
411,5 kg DM

Soil
amendment

937.4 kg

4557kg WW

Soil

Electricity
grid

3.8 kg

Fertilizer
substitution

68tkm (NOR)
228tkm (PL)

8059 kg WW (NOR)
6325.6 kg WW (PL)

Natural
gas

P
fertilizer

1371.7 kg WW

242.5 kg (NOR)

Diesel

N
fertilizer

Økonomimodell storskalaanlegg
Basert på tall fra Enova-søknader (investeringsstøtte)

Resultater fra analyser: storskalaanlegg
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Barrierer for bruk av husdyrgjødsel, sentraliserte
anlegg
• Nivå 3 og 4 (inkludering av landbruket) er best med tanke
på reduksjon av klimagassutslipp
fordi:
✓ man reduserer bruken av mineralgjødsel i landbruket
✓ man reduserer utslipp fra lagring av fersk gjødsel
✓ man får noe høyere biogassutbytte (erstatter mer diesel)

• Inkludering av landbruket er mindre lønnsomt for anlegget
fordi:
håndtering av gjødsel og biorest er kostbart
Men: økt skala på anlegget kan gjøre at det lønner seg med oppgradering av
gassen.

Fra bøndenes perspektiv:
Hva er beste løsningen for gjødselressursene:
• Med tanke på reduksjon av klimagasser
• Med tanke på økonomi
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Optimaliseringsmodell - resultater
Casestudie: 50 gårder i Vestfold (storfe og gris)
• Økonomi for bøndene:
– Biogassanlegg lønner seg for alle gårdene i studien (over en viss
størrelse)
– Modellen foreslår at 40 leverer til sentralt anlegg, 10 gårdsanlegg.

• Klimagassutslipp: Sentralisert biogassproduksjon for alle
gårdene
men biogassproduksjon på gården er bedre enn ingen
biogassproduksjon.

Konklusjoner
• Investeringsstøtten var ikke tilstrekkelig for de fleste av
gårdene
• Men støtte for husdyrgjødsel til biogassproduksjon gjør at
gårdsanlegg kan være lønnsomt

Med hvorfor er det da bare 6 gårdsanlegg i Norge?
• Støtten nylig introdusert: det er mulig at effektene ikke er
synlige ennå
• Det er andre barrierer enn de økonomiske
• Usikkerhet rundt beregninger av kostnader for gårdsanlegg,
trolig en del uforutsette kostnader

Fordeler og ulemper
Sentralt anlegg

Gårdsanlegg

Fordeler:
• God utnyttelse av gassen (oppgradering)
• Kunnskap om drift og utfordringer

Fordeler
• Unngår transport av gjødsel

Ulemper
• Transport

Ulemper
• Vanskelig å finne god utnyttelse av
gassen
• Risiko for bonden

Konklusjon
• Med tanke på klimagassreduksjoner bør det satses på
storskalaanlegg der det er mulig.
Men: Storskalaanleggene har ikke tilstrekkelig med
(økonomiske) insentiver for å inkludere landbruket i
verdikjeden sin.
• Der storskalaanlegg ikke er egnet: redusere risiko for
gårdsanleggene. Viktig med langsiktige rammevilkår.
• Satse på kunnskap om oppstart og drift: God og stabil drift
viktig for å unngå diffuse utslipp og anleggstopp – kan
potensielt velte klimaregnskapet – og økonomien.
• Finne anvendelser for biogass fra småskalaanlegg:
småskala oppgradering/sentral oppgradering

Ikke glem bioresten!
Bioresten er nøkkel til å
– Redusere klimagassutslipp ytterligere (lagring, spredning, erstatning
av husdyrgjødsel)
– Sirkulærøkonomi (gjenvinning av næringsstoffer)

Workshop i morgen

Kjenn din verdikjede!
• Hvordan redusere
miljøbelastninger
• Miljødeklarasjon av:
• biogass
• Biogjødsel
• avfallstjenester

