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Østfoldforskning
• Holder til i Fredrikstad
• Etablert 1. mars 1988 som privat FoUstiftelse -> forskningsselskap fra 1.7.07
• Ca 20 forskerårsverk, omsetning 28 mill.

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
Electricity
to grid

• 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 gasskraftscenarier med/uten karbonfangst og lagring (CCS).
• LCA av bioenergi – NVE Miljøbelastning ved kraftvarmeproduksjon – 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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Klimagasser/drivhusgasser og drivhuseffekt
• Naturlig drivhuseffekt
– Medfører at jordens middeltemperatur er ca. 34oC høyere enn den
ville ha vært uten denne effekten.
– Skyldes tilstedeværelse av skyer og klimagasser (vanndamp (H2O),
karbondioksid (CO2), metan (CH4), Lystgass (N2O), Ozon (O3))
– Klimagassene og skyer slipper gjennom inngående solstråling relativt
uhindret, mens de absorberer utgående varmestråling fra jorda. ->
mer varme bevares i jordatmosfæren og mindre forsvinner ut i
verdensrommet.
– Inngår i et naturlig kretsløp der det er tilnærmet balanse mellom
utslipp og opptak. Ekempel: trær som nedbrytes naturlig i naturen
slipper ut CO2 og trær som vokser tar opp CO2 gjennom fotosyntese.
http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx#bm6

Klimagasser/drivhusgasser og drivhuseffekt
• Menneskeskapt drivhuseffekt
– Utslipp av menneskeskapte klimagasser, blant annet fra forbrenning av
fossilt materiale, inngår ikke i naturens kretsløp -> det naturlige
kretsløpet i ubalanse.
– Bruk av fossile brensler medfører at karbon som er lagret nede i bakken
eller havbunnen hentes opp og brennes -> overskudd av klimagasser i
atmosfæren -> økt drivhuseffekt.

• Konsekvenser
− Endret nedbørsmønstre og
vindsystemer, forflyttet klimasoner og
hevet havnivå.
 Store konsekvenser både for naturlige
økosystemer og for samfunnet
http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx#bm6

Viktige klimamål for Norge
• Den globale temperaturøkningen skal holdes under 2oC sammenlignet
med førindustrielt nivå (”2-graders målet).
• Skal fram til 2020 redusere de globale utslippene av klimagasser
tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990. Ca 2/3 av kuttene skal tas
nasjonalt.
Eksempel fra Moss:
Nasjonal målsetning brutt
ned på kommunenivå.
Kilde: Energi- og klimaplan
for Moss kommune

• Erklært forpliktende mål om karbonnøytralitet slik at Norge skal sørge for
globale utslippsreduksjoner som motsvarer egne utslipp senest i 2050.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima.html?id=1307

Tiltak: Klima- og energiplanlegging i kommunene
(Statlig planretningslinje av 2009)
• Innhold i planen:
1.

Informasjon om direkte klimagassutslipp innenfor kommunens grenser
fordelt på kilder/sektorer.
2. Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen
kommunens grenser (også tilgang på miljøvennlige energiressurser).
3. Fremskrivninger (min 10 år) av utslipp, forventet etterspørsel etter energi
og forventet ny energiproduksjon..
4. Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner og for mer effektiv energibruk og
miljøvennlig energiomlegging.
5. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging (koplet til målene).
6. Utredning av virkemidler og handlingsplan med tydelig ansvarsfordeling for
oppfølging av klima- og energiplanene.
Kommunen bør vurdere om klima- og energiplanleggingen skal inkludere andre
elementer enn dem som fremgår over.

Ulike ”typer” av klimaregnskap
Scope

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Corporate/company

Product/service

• 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas
Inventories
• Klima- og energiplanlegging i
kommunene (statlig
planretningslinje, 2009)

• The GHG Protocol Corporate
Accounting and Reporting
Standard (Scope 2)
• The GHG Protocol Corporate
Value Chain (Scope 3)
Accounting and Reporting
Standard
• Organisation Environmental
Footprint Guide – Draft for
consultation
• Klimanøytral stat (Difi)

• LCA /EPD (ISO 14044 and 14025)
• The GHG Protocol Product Life Cycle
Accounting and Reporting Standard
• The Publicly Available Specification
(PAS) 2050:2011
• ISO 14067 Carbon Footprint of products
(DIS)
• The Product Environmental Footprint
Guide – 2nd Draft for consultation

Hvor og hvordan kommer biogass inn i
klimaregnskap, -mål og -tiltak…?

Biogass
• Biogass:
– produseres når biomasse brytes ned under anaerobe forhold.
– Består i hovedsak av metan (CH4), CO2 og vanndamp.
– Energiholdig gass (CH4) som kan utnyttes til ulike formål:
• Varme- og/eller elproduksjon
• Drivstoff
– Krever oppgradering til min 96% metan (fjerne CO2 og vanndamp)

• ”Oppfører seg” som naturgass – CH4
– Men: ulikt opphav
• Naturgass: fossilt opphav
• Biogass: biologisk opphav (tilhører det naturlige kretsløpet)

Hva er de viktigste energiressursene for
produksjon av biogass?
• Avfallsressurser
–
–
–
–
–

Matavfall
Industriavfall
Gjødsel
Deponi
Slam fra avløpsrenseanlegg

• Også mulig å produsere biogass fra trevirke
– Gøteborg Energi: GoBiGas biogass prosjekt - produserer
biometan ved termisk gassifisering av skogsprodukter
• http://www.goteborgenergi.se/English/Projects/GoBiGas__Gothen
burg_Biomass_Gasification_Project

Energipotensialet fra avfallsressurser til biogass?
Fordeling av teoretisk energipotensial mellom
ulike biogassressurser i Norge
Teoretisk potensial for
produksjon av biogass: ca
5,5 TWh per år (14% av totalt
drivstofforbruk i Noreg).
Produksjon: < 500 GWh
= ca 9% av totalt teoretisk
potensial.
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Kilder: E6 som biogassvei fra Gøteborg til Oslo (2009), Potensialstudie for biogass i
Norge (2008).

Biogass som drivstoff – en ”aktør i biodrivstoffmarkedet”
1. generasjons biodrivstoff (fett- og karbohydratrike råvarer)
• Biodiesel: basert på planteoljer som raps, soya, m.m eller dyrefett som
fiskeavfall, frityrfett (B5, B100)
• Bioetanol: basert på ’frukten’ i karbohydratrike planter som sukkerrør,
hvete, mais (E5, E85)
• Biogass: oppstår ved forråtnelse av biologisk materiale uten
oksygentilførsel – må oppgraderes til min 96% CH4 for drivstofformål
2. generasjons biodrivstoff (fra biomasse)
• Etanol – fra tømmer, papir/rivningsvirke
– Norge: Borregaard, bioetanol fra tømmer

• Syntetisk biodiesel (BTL) – fra tømmer, flis
– Freiberg,Tyskland: Kommersielt demoanlegg BTL-produksjon basert på
gassifisering av flis, i drift i 2010
• Biometan fra trevirke (Gøteborg Energi)

Biogass som drivstoff - miljømessig bra?
For å kunne vurdere dette er livsløpsperspektivet viktig!

Eksempel livsløp for biodrivstoff

Globale miljøpåvirkninger/klimagassutslipp
- utvalgte drivstoff
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bensin
E5 salix
E5 hvete
E85 salix
E85 hvete
2.gen bioetanol
Diesel:
B5 (RME):
RME:
2.gen biodiesel

• Naturgass
• Propan
• Biogass*

• Biogass**

Konvensjonell bensin
Blanding av bensin (95%) og etanol basert på salix (5%)
Blanding av bensin (95%) og etanol basert på hvete (5%)
Blanding av bensin (15%) og etanol basert på salix (85%)
Blanding av bensin (15%) og etanol basert på hvete (85%)
2.generasjons bioeteanol produsert ved Borregaard, Sarpsborg
Konvensjonell diesel
Blanding av diesel (95%) og biodiesel basert på raps (5%)
Biodiesel basert på raps (100%)
Syntetisk biodiesel / 2.generasjons biodiesel basert på biomasse (cellulose),
data fra pilotanlegg i Tyskland (2007/08)
Komprimert naturgass
Propangass
Biogass frå avfall, oppgradert ved bruk av vannskrubbing/PSA (2% CH4-tap)
(Pressure Swing Absorption)
Biogass frå avfall, oppgradert ved bruk av LP COOAB (0,5% CH4-tap)
(Low Pressure Chemical Absorption Process)

Globale miljøpåvirkninger/klimagassutslipp
(CO2, CH4, N2O, CF4, C2F6 m.fl.)

Bensinmotor

Drivhusgassutslipp, lette kjøretøy
Basert på litteraturdata. Infrastruktur veg/kjøretøy er ikke inkludert

Dieselmotor
Gassmotor

250
Forbrenning i motor
Produksjon drivstoff

200

g/km

150

100

50

0

* Forbrenning i motor er basert på anslag,
ikke målinger. Infrastruktur i
produksjonsanlegg er inkludert.

2% og 0,5%
CH -tap

Biogass også best ift lokale miljøpåvirkninger:
Sammenligning av livsløpsprofil for et utvalg biodrivstoff og konvensjonelle
fossile drivstoff (Kilde: ’E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo’,
Østfoldforskning, rapport OR 03.09 (Raadal, Morken og Lileng))

Støy

Bør biogassråvarene (matavfall og gjødsel)
heller utnyttes på annen måte?
Resultater fra prosjektet ”klimaregnskap for avfallshåndtering”:
• Sammenligner ulike behandlingsmetoder for samme type avfall
(glassemballasje, metallemballasje, plastemballasje, papir, papp,
treavfall, matavfall og restavfall).

Hvilke behandlingsmåter blir sammenlignet?
– Deponi
– Energiutnytting
– Materialgjenvinning
• For matavfall:
– Biogassproduksjon (drivstoff, varme, elektrisitet)
– Kompostering

Avfallstyper og behandlingsmåter som er inkludert
Glassemballasje

Metallemballasje

Papir

Papp

Plast

Del av restavfallet
Deponi

Energiutnytting
Norge

Energiutnytting
eksport

Våtorganisk
avfall

Treavfall

Restavfall

Kildesortert avfall
Material gjenvinning

Biologisk
behandling

Eksempel: Modellen - biogassproduksjon
75% Erstatter varmeproduksjon (olje)
25% Erstatter elproduksjon
100% Erstatter varmeproduksjon (fv-miks)

Varme
85% * 75%
Biogass (CH4)
(1-0,1)*4,7 MJ/kg
Flytende biorest
2,4 tonn

Utråtning

0%

Avvanning

Matavfall
1 tonn (33% TS)

25 kg C og 2,5 kg N per
tonn biorest

100%

Tørr fase

Erstatting av torv
Kompostering

Våt fase

Sikterest
0,1 tonn

Erstatting av gjødsel
20% av av karbonet til karbonlagring.
50% utnyttbart N. Erstatter gjødselproduksjon.

Omv. osmose,
stripping el.l.

Rensing
(denitrifikasjon)

Erstatting av gjødsel
N-gjødsel

Erstatting av gjødsel

N-utslipp

Transport

Behandling

Erstattet energi/materiale

Basisverdier
brukt

Potensielle klimagassutslipp fra
biogassprosess, inkl.
forbehandlingsprosesser.

Produsert varme, elektrisitet og drivstoff erstatter
tilsvarende mengde energi fra samme energibærere
som antatt ved forbrenning (drivstoff erstatter diesel)
Produsert biorest utnyttes som gjødsel og erstatter
kunstgjødsel, i tillegg til karbonlagringseffekt

Mengde produsert biogass blir utnyttet
til enten varme, elektrisitet eller
drivstoff

Netto klimagassutslipp fra håndtering av matavfall
- vist per livsløpsfase
Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering
1,0

0,8

Innsparing Erstatta materiale og energi

Belastning Avfallsbehandling
Belastning Transportetappe 3

Belastning Transportetappe 2
0,6

kg CO2-ekv/kg avfall

Belastning Transportetappe 1

0,4

Deponi

Energiutnytting
Energiutnyttelse

Biogass til
drivstoff

Biogass til
elektrisitet

Biogass til varme

Kompostering

0,2

0,0

Deponi

Energiutnytting (Norge)
(erstatter fjernvarmemiks)

Energiutnytting (Norge)
(erstatter olje/el)

Biologisk behandling; biogass
med drivstoffproduksjon

Biologisk behandling; biogass
med el-produksjon

Biologisk behandling; biogass
med varmeproduksjon
(erstatter fjernvarmemiks)

Biologisk behandling; biogass
med varmeproduksjon
(erstatter olje/el)

Våtorganisk
-0,2

-0,4

Erstatter både fossil energi og
gjødsel/jordforbedringsprodukt

Biologisk behandling;
kompostering

Netto klimagassutslipp
fra håndtering av matavfall
Resultater
netto klimagassutslipp
Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering
1,0

0,8

kg CO2-ekv/kg avfall

0,6

0,4

0,2

Deponi

Energiutnytting
Energiutnyttelse

Biogass til
drivstoff

Biogass til
elektrisitet

Biogass til varme

Kompostering

0,0

Deponi

-0,2

Energiutnytting
(Norge) (erstatter
fjernvarmemiks)

Energiutnytting
(Norge) (erstatter
olje/el)

Biologisk behandling; Biologisk behandling; Biologisk behandling; Biologisk behandling; Biologisk behandling;
biogass med
biogass med elbiogass med
biogass med
kompostering
drivstoffproduksjon
produksjon
varmeproduksjon
varmeproduksjon
(erstatter
(erstatter olje/el)
fjernvarmemiks)
Våtorganisk

-0,4

2% CH4-tap

Konklusjoner
•

Biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet i dagens
marked (2.generasjons biodrivstoff kan konkurrere
miljømessig, men er lite tilgjengelig per i dag).

•

Biogass til drivstoff er den behandlingsmåten for avfall
og gjødsel som gir størst klimanytte.

Konklusjoner
•

Biogass som drivstoff -> inn i kommunenes klimaplaner
 Reduserte utslipp fra avfallsbehandling, landbruk og transport.

Mer info:
• ’E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo’,
Østfoldforskning, rapport OR 03.09 (Raadal, H.L.,
Morken, J. og Lileng, K.)
http://www.ostfoldforskning.no/publikasjon/e6-sombiogassvei-fra-g%C3%B6teborg-til-oslo-sluttrapport616.aspx

• Matavfall som en biogassressurs: informasjon fra
prosjektet ’Klimaregnskap for avfallshåndtering’,
Østfoldforskning, rapport OR 18.09 (Raadal, H.L.,
Modahl, I.S. og Lyng, K.-A.)
http://www.ostfoldforskning.no/publikasjon/klimaregnskapfor-avfallshandtering-fase-i-og-ii-576.aspx

• Modeller for beregning av klimanytte- og
verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon. Matavfall
og husdyrgjødsel
http://ostfoldforskning.no/publikasjon/modeller-forberegning-av-klimanytte-og-verdikjedeokonomi-forbiogassproduksjon-matavfall-og-husdyrgjodsel-676.aspx

