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Østfoldforskning 
• Holder til i Fredrikstad 

• Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-

stiftelse -> forskningsselskap fra 1.7.07  

• Ca 20 forskerårsverk. 

 

Metodikk, produkter og bransjer 

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

 Miljøanalyser og dokumentasjon av produkt og tjenester som grunnlag for 

strategiutvikling, innovasjon og forbedring. 

• Sentrale bransjer og samfunnssektorer: 

• Emballasje og næringsmiddel 

• Avfallshåndtering 

• Energiproduksjon og energibruk 

• Bygg og byggematerialer 

• Tjenesteproduksjon 

 



Prosjekteksempler 

• Klimaregnskap og energiplanlegging 

• LCA og EPD (miljødeklarasjoner) av 

byggematerialer 

• LCA og hele byggekonstruksjoner  

• Klimaregnskap for avfall og gjødsel Netto 

klimanytte ved ulik utnyttelse av gjødsel/avfall. 

• Energihandel & Miljø 2020 Miljødokumentasjon 

av elektrisitet, systemer og effekter av handel med 

miljøattributter 

• LCA av gasskraft med og uten CCS – Statoil 

• Sammenligne miljømessige effekter av gasskraft-

scenarier med/uten karbonfangst og lagring (CCS).  

• LCA av bioenergi – NVE Miljøbelastning ved kraft-

varmeproduksjon –  bioenergi fra ulike råstoffkilder 

og anleggstyper/–størrelser.  

• Livsløpsanalyse av produkt fra bioraffineri – 

Borregaard Miljøegenskaper ved produksjon av 

cellulose, etanol, lignin og vanillin. 
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Historikk - modellutvikling for matavfall og gjødsel 
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Finansiert av SLF i samarbeid med 

FMLA i Østfold og Vestfold, 

Østfold/Vestfold bondelag. Utviklet 

sammen med Bioforsk og UMB.  
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Mål for utvikling av verdikjede-modell for biogass 
• Dokumentasjon av netto klimapåvirkning og økonomi 

• gjennom verdikjeden til biogassproduksjon 

• i en region 

• for et eller flere spesifikke anlegg 

• for behandling av en spesifikk mengde avfall/gjødsel. 

EnergiX-søknad: 

Biogas Value Chains - 

A comparative study of 

Norwegian and Danish 

Biogas 

Production  

(beslutning mai 2013) 

Litteraturstudie – 

utnyttelse biorest 

SLF  



Oppbygging av 

biogassmodellen 

• Kartlegging av utslipp og 

aktiviteter i hver fase for 

hvert substrat. 

• Oppretting av parametere 

(152 stk) og fastsetting av 

basisverdier. 

• Modellering i 

programverktøyet 

SimaPro. Totalt 2050 

prosesser er involvert 

(forgrunn + bakgrunn). 

Netto klimagassutslipp = 

Klimabelastninger 

- sparte utslipp 
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Resultater fra tidligere studier - matavfall 

Varmeproduksjon 
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Hvorfor? 

Varmeproduksjon 

 

El- 

produk. 

Drivstoff 

produk. 



• Behandling av  

– Alt matavfall fra husholdninger 

–  30 % av husdyrgjødselet 

 

 

 

 

• Biogass erstatter fossilt drivstoff 

• Biorest erstatter kunstgjødsel 

Case Østfold – anlegg og mengder 

17.000 tonn matavfall 

21.000 tonn storfegjødsel 

42.000 tonn svinegjødsel 



Case Østfold - 5 analyserte scenarioer 
 Behandling av alt matavfall og 30 % av husdyrgjødselet i fylket  

0 Referansescenario (2010): 

energigjenvinning og kompostering av 

hhv 86% og 14% av matavfall, 

husdyrgjødsel spredd lokalt. 

1 1 biogassanlegg (Frevar) og 1 

forbehandlingsanlegg (Frevar) + Tomb 

2 2 biogassanlegg (Frevar og Askim) + 

Tomb  
a) 1 forbehandlingsanlegg (Frevar). 

b) 2 forbehandlingsanlegg (Frevar og Askim). 

3 3 biogassanlegg (Frevar, Askim, 

Rakkestad) og 2 forbehandlingsanlegg 

(Frevar og Askim) + Tomb. Frevar (Fredrikstad)

Tomb (Råde)

Bodal (Rakkestad)

Stegen (Askim)



Bruk av GIS for beregning av transportavstander 
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Østfold – resultat per scenario 
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Netto årlig klimapåvirkning fra håndtering av matavfall og gjødsel i Østfold
Vist per livsløpsfase

Lagring av substrat

Transport til anlegg

(Forbehandling)

Biogass-produksjon 
(forbrenning/kompostering)

Oppgradering

Avvanning (inkl. komposterinng og N-rensing)

Transport til lagring og lagring av biorest

Transport til spredning og spredning/bruk

Biogass erstatter drivstoff eller energibærer

Biorest erstatter kunstgjødsel eller 
jordforbedrings-middel

1 forbehandlingsanlegg
1 biogassanlegg 1 eller 2 forbehandlingsanlegg

2 biogassanlegg

2 forbehandlingsanlegg
3 biogassanlegg

Østfold - resultat per livsløpsfase 
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Konklusjoner klima og miljø 

• Behandling av matavfall og gjødsel i biogassanlegg er klart 

bedre enn dagens håndtering for alle scenarier 

• Ett stort anlegg gir omtrent samme resultat som flere 

mindre/redusert transport. I et klimaperspektiv er det derfor 

ikke av vesentlig betydning om det bygges ett stort eller 

flere mindre anlegg.  

• Resultatene er mest sensitive for reelt biogassutbytte. 

 



Økonomimodell – LCC og kost/nytte 

 
 

 

•Lager for fersk gjødsel 

•Pumpeanlegg/røring  

•Eventuelt lager for biorest 

Gården 

 

•(Samletank) 

•Eventuelt forbehandlingstank 

•Råtnetank 

•Eventuelt oppgraderingsanlegg 

Biogassanlegg 

•  

 

•* Eventuelt forbehandling 

 Forbehandling 



Modelloppbygning økonomimodell;  4 moduler  

 

 

 

Gården 
 

 

Forbehandlings-
anlegg 

 

Biogassanlegg 

 

Hele verdikjeden 



Mål for økonomimodellen 

• Utvikle en modell som gir 

beslutningsstøtte til investeringer i 

biogass produsert fra gjødsel og 

avfall - for hvert ledd og 

gjennomhele verdikjeden.  

 

• Teste økonomimodellen med 

spesifikke data for Østfold. 

– Transport 

– Gjødsel- og matavfallsmengder 

– Investeringskostnader 

– Driftskostnader 

 

 



Evalueringsmetoder 

• Life Cycle Cost (LCC): 

– Kostnader forbundet med investeringen frem til endt levetid (25 år). 

– Investeringskostnad fratrukket eventuell investeringsstøtte pluss 

driftskostnader, rentejustert for hvert år etter investeringsåret. 

• Kost/nytte 

– Årlig kapitalkostnad (investeringskostnad fordelt på år) 

– Årlige driftskostnader (driftskostnader inkl. oppgraderingskostnader) 

– Årlige transportkostnader  

– Inkluderer årlige avskrivninger og rentekostnader 

– Inntekter: biorest erstatter gjødsel, lagerleie biorest, behandling av 

avfall, salg av energi (likt for alle scenariene) 

 

 

 



Forutsetninger 
• Kalkulasjonsrente: 5 %, Inflasjon: 2 % 

• Tørrstoff i råtnetank: 10 % 

• Ingen fakling 

• Investerings- og driftskostnader til biogassanlegg basert på data fra 

Enova 

• Transportkostnader for innsamling av matavfall allokeres 

forbehandlingsanlegget 

• Transportkostnader for innsamling av gjødsel allokeres biogassanlegget 

• Investerings- og driftskostnader til forbehandling basert på 

fordelingsnøkler  

• Gårdsinvesteringer 

– 1 typisk svinegård, 1 typisk storfegårder og 1 typisk gård som mottar biorest 

definert og oppskalert. 

– Infrastruktur, duk til lager og lager 

 

 



Levetidskostnader (LCC) per scenario Levetidskostnader (LCC) for investering og drift 

Investerings- og driftskostnader i investeringsåret pluss rentejusterte driftskostnader i 25 år. 



Årlige kostnader og inntekter for hele verdikjeden 



Konklusjoner økonomi 

• Modell utviklet for å kunne vurdere hele verdikjeden og 

hvert element  

• Investerings- og driftskostnader ser ut til å øke ved 

etablering av flere anlegg 

– Investeringskostnadene ”flater” noe ut ved behandling av større 

mengder substrat 

– Dyrere å drifte flere mindre/mellomstore anlegg framfor ett stort. 

• Transportavstander påvirker driftsøkonomi -> viktig å 

minimere transport av gjødsel, avfall og biorest. 

– Transportkostnader per tonnkilometer synker med økende 

avstand opp til et gitt nivå. 

 

 



Klima og økonomiresultater i sammenheng 

• Klimamessig er det ikke utslagsgivende om det 

etableres ett, to eller tre biogassanlegg i samspill med 

ett eller to forbehandlingsanlegg i Østfold.  

– Handlingsrom for å velge den/de løsninger som er mest 

hensiktsmessig ut fra økonomi, effektiv utnyttelse av ressurser 

og lokale forhold. 

• Kostnadsresultatene indikerer at det vil være mer 

effektivt å etablere ett stort biogassanlegg og ett 

forbehandlingsanlegg i tilknytning til dette under de 

gitte forutsetninger. 



Nytteverdi av modellene 

• Bedre beslutningsgrunnlaget for planlegging av 

biogassanlegg i Norge – sikre mest mulig optimale løsninger 

– Klima 

– Økonomi 

• Økt kompetanse og forståelse av biogassens verdikjede 

– Hvilke forhold medfører hvilke konsekvenser? 

• Grunnlag for vurdering av virkemidler 

– Nivå på incentiver/støtteordninger gjennom verdikjeden for å sikre 

lønnsomhet gjennom hele verdikjeden – samlet og hver for seg 

• Videre arbeid 

– Videreutvikling av modellen og jevnlig/årlig oppdatering av 

datagrunnlaget  

– Biogass-sektoren er ny og i utvikling – behov for oppdaterte data 



Referanser og mer info: 

• http://ostfoldforskning.no/publikasjon/biogassproduksjon-i-

ostfold-analyse-av-klimanytte-og-okonomi-i-et-

verdikjedeperspektiv-698.aspx (biogass case Østfold) 

• http://ostfoldforskning.no/publikasjon/miljonytte-og-

verdikjedeokonomi-ved-biogassproduksjon-fase-ii--697.aspx 

(matavfall og husdyrgjødsel) 

• http://ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskap-for-

avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspx (husholdningsavfall). 

• http://ostfoldforskning.no/nyhet/fortsett-a-kildesortere-plast-

37.aspx (plast). 

• Mer om kildesortering og matsvinn på www.ostfoldforskning.no 

Takk for oppmerksomheten! 
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