
Sarpsborg – torsdag 9.februar 2012 

Direktør Fredrik Hellström. FREVAR KF. 

Produksjon og 

bruk av biogass i 

transportsektoren 



Øra 

Industriområde 

Ved Glommas  

Munning. 

FREVAR KF 

i 

Fredrikstad 



  

L
E

D
E

L
S

E
 /

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

S
J

O
N

 
FREVAR KF -  Et miljøforetak 

Uten kompromisser! 

-  Offentlig eierskap, 100 % Fredrikstad kommune. 

-  Full transparens og innsyn. 

-  Hele FREVAR er miljøsertifisert siden 2000. 

-  Krav til kontinuerlig forbedring som løpende  

 kontrolleres av 3.e part   

Samfunnsansvarlig foretningsdrift 



Produksjon 

FREVAR KF 

Oppgradering til 

drivstoff - FBAS 

Distribusjon til kundene 

AGA 

http://www.aga.no/international/web/lg/no/like35agano.nsf/docbyalias/homepage


Biogass – Frevar KF Fredrikstad 

Råvare 

•   Kom slam               

 55 000 tonn 

•   Forbehandlet organisk avfall           

 5 000 tonn 

 

Biogassproduksjon,  rågass                   

Ca   2,0 mill Nm3 

Strøm/varmeprod                                     

6,2 GWh 

Oppgradert til  

bilkvalitet (2010)        

> 400 000 Nm3 

 

Biogass til: 

•    7 busser 
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 Nm3 Levert Lokalt  Eksportert i 2010  (ink.prognose for okt-des) 



Ny Råtnetank -> Mer biogass! 

      Mer miljø!  
FREVAR produserer snart (2013) ca 4.5 millioner kubikk. 









Sjeldent syn enn så lenge – hva med framtidens byer? 

Mener vi noe med den satsingen? Biogass er viktig 

Verktøy! 



Bellona - Olaf Brastad velger riktig! 



Oslo kjører på biogass! 

  Trondheim velger gass !! 

     Stavanger er på plass! 

   



Lav NOx, lav partikkel, ikke fossilt, del av kretsløpet –  

Enjoy The Ride! 



Påfylling 

-flyttes sentrumsnært 

-flere 

-samarbeide med andre aktører 

Virkemidler for økt bruk av biogass som biodrivstoff i 

Fredrikstad kommune 

Renovasjonsbil 

Personbiler 

FREVAR (vaktbiler) 

Kommunen generelt 

Private 

Borg Buss AS 

7 busser i dag 

Mulighet for «elve-metro»? 



Erfaringer med produksjon av biogass 

•  Vi har å gjøre med en biologisk prosess. 

•  Vi har på FREVAR etter evaluering lagt oss på en 

 høytemeperatur (termofil) utråtning. 

•  Kunden må få sitt produkt hele tiden. Problem med  

 levering skaper både irritasjon og gir merkostnader. 

•  Redundans ved hjelp av LNG (naturgass) er en viktig 

 faktor som etter min mening må hensyntas. 

•  Biogass som drivstoff er perfekt hele året. Her slår  

 gassdriften knock out på el. 

•  Kort fylletid og/eller langsom fylling for bussdrift må 

 vurderes, hensyntas. 

•  Fraværet av fyllestasjoner hindrer videre utvikling. 



Planer videre med biogass ved FREVAR KF 

•  Byggingen av ny råtnetank inkluderer  

 oppgradering til drivstoffkvalitet. 

• Prosess for valg av leverandør for 

 utstyr som skal oppgradere gassen. 

•  Vi ser etter en robust teknikk, anerkjent med  

 mange referanser. 

•  ”Substrat”, det vil si det som utgjør råvaren  

 til driften av tanken er viktig, for å ikke si  

 avgjørende for å lykkes bra.  

 FREVAR har avtalefestet deler av volumet 

 vi ønsker, og har nå diskusjoner med mange  

 aktører for samhandling. 
 



Biogass er 

samfunnsmessig riktig, 

langsiktig økonomisk og 

miljømessig meget bra! 



Biogass – Ikke noe er sort – Hvitt – derfor farger. 



Takk for oppmerksomheten! 


