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SAMMENDRAG 
 
Bakgrunnen for forstudien er at etterspørselen etter oppgradert biogass forventes å øke i 
årene som kommer, og at det for tiden er et visst underskudd på lokalt produsert biogass til 
eksisterende biogassbusser og –biler i fylket. Målet med rapporten er å avklare 
biogasspotensialet ved de større offentlige avløpsrenseanleggene, og se på hvilke muligheter 
som finnes for å oppgradere biogassen til drivstoffkvalitet. Biogass Østfold 2015 har som et 
hovedmål å bidra til økt produksjon og bruk av oppgradert biogass som drivstoff i transport.   
 
Registreringene ble foretatt i samarbeid med Driftsassistansen i Østfold ved Tor Gunnar 
Jantsch. Rapporten er forfattet av Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015. 
 
Av de 9 større avløpsrenseanleggene i fylket, har 5 biogassproduksjon, og ett av disse, 
FREVAR, har nytt oppgraderingsanlegg med ledig kapasitet. Dagens biogassproduksjon ligger 
på fra 86 000 Nm3 /år (normalkubikkmeter) rågass med 65 % metan (Mysen), til 700 000 
Nm3 for det største anlegget basert på bare avløpsslam (Alvim), og 1 900 000 Nm3 for det 
største anlegget (Øra), som også tilsetter matavfallssubstrat til slammet, noe som gir en 
vesentlig økning i gassproduksjonen. Total biogassproduksjon fra de fem renseanleggene er 
nær 3,5 mill Nm3 rågass pr. år. Hvis alle de andre 4 renseanleggene også bygde 
biogassanlegg for sitt slam, ville den totale rågassproduksjonen øke til ca 4,15 Nm3/år. 
 
Det er bare Øra renseanlegg som i dag oppgraderer biogass til drivstoff. Den vanlige bruken 
av biogassen er strøm og varme til prosess og bygninger. Et av renseanleggene, Fuglevik, 
dekker 60-70 % av eget energibehov ved egenprodusert biogass. 
 
Kjennetegn og økonomi ved  de eksisterende kommersielle oppgraderingsteknikker er kort 
beskrevet. Dagens teknologistatus tilsier at oppgraderingsanlegg bør ha større kapasitet enn 
ca 200 Nm3 /time (rågass) for å kunne forsvare investeringer og driftskostnader. Dette 
tilsvarer en årsproduksjon på 1 750 000 Nm3/år. Det er ingen av renseanleggene som har 
tilnærmelsesvis så stor biogassproduksjon, og det vil derfor være helt nødvendig med en 
eller annen form for samarbeid mellom avløpsrenseanleggene for at oppgradering skal være 
et alternativ til dagens bruk av biogassen. 
 
Det er vist noen grove skisser til mulige løsninger. Nedgravde gassledninger vil være helt 
uaktuelt på grunn av store avstander og varierende grunnforhold. Transport av komprimert 
rågass til felles oppgraderingsanlegg eller transport av avvannet slam til eksisterende 
biogassanlegg synes å være de eneste løsningene, eventuelt kombinasjoner av disse. 
Konklusjonen er at det er en utfordring å oppnå tilfredsstillende økonomi ved disse 
alternativene også.  
 
Hvis de 8 større avløpsrenseanleggene i fylket, som i dag ikke har oppgraderingsanlegg, 
leverte hele sitt biogasspotensial til oppgradering, ville det kunne drive 54 gassbusser som 
hver kjører 60 000 km/år. Dette bør være en god grunn til å se nærmere på om det finnes 
konkrete løsninger likevel. 
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og mål med forstudien 
 
Det ble holdt et nettverksmøte 14.02.2013 ved Alvim renseanlegg i Sarpsborg, som samlet 
de driftsansvarlige for de fleste større offentlige avløpsrenseanlegg i fylket. Biogass Østfold 
2015 presenterte overslag over det teoretiske biogasspotensialet fra slam i forhold til 
matavfall og forskjellige typer husdyrgjødsel. Det ble slått fast at avløpsslam er en betydelig 
ressurs. (Se figur i VEDLEGG 3.1.) Etterspørselen etter biogass til drivstoff/transport 
forventes å øke i årene som kommer, og anskaffelsen av ca 100 nye biogassbusser i Nedre 
Glomma-regionen sommeren 2013 medfører en stor økning. 
 
Fylket har i dag 5 renseanlegg som har utråtningsanlegg for slammet. Det er i dag bare Øra 
renseanlegg som produserer oppgradert biogass av drivstoffkvalitet. Ellers benyttes den 
produserte biogassen til strøm og varme, hovedsakelig til intern bruk i prosess og 
oppvarming. En del av gassen brennes av i fakkel, spesielt i sommerhalvåret.  
 
Spørsmålet er, hvor enkelt vil det bli å oppgradere biogassproduksjonen ved de andre 
anleggene, og vil det være ønskelig å endre anleggenes interne bruk av biogassen til fordel 
for en økt drivstoffproduksjon? 
 
Biogass Østfold 2015 har som en av sine hovedmålsettinger å øke produksjon og bruk av 
oppgradert biogass som drivstoff i transport i Østfold. Et delmål er å avklare 
biogasspotensialet i slam fra renseanlegg i Østfold, og hvordan dette eventuelt kan utnyttes 
parallelt med biogass fra avfall og gjødsel.  
 

1.2 Forkortelser og faguttrykk 
 
Vann og avløp: 
 
BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn. Mål for mengden av 

oksygenforbrukende materiale i vann. 
KOF: Kjemisk oksygenforbruk. Mål for mengden av oksygenforbrukende 

materiale i vann 
pe: Personekvivalenter. Et mål på avløpsmengde og/eller 

forurensningsmengde som avløpsvann genererer. For eksempel 
hydraulisk belastning (liter/sek) eller organisk belastning (mg/l BOF 
eller KOF). 

Tot-P: Totalt fosforinnhold  
Tot-N: Totalt nitrogeninnhold 
TS: Tørrstoff. Totalt innhold av oppløst og partikulært stoff i en væske 
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Gass og energi: 
 
Biogass: Gass dannet ved nedbrytning av organisk materiale i 

råtnetanker/biogassanlegg, uten tilgang på oksygen. Inneholder 
hovedbestanddelene metan og karbondioksid. Det kan skilles mellom 
rågass og biometan eller biogass av drivstoffkvalitet. 

Biometan: Biogass oppgradert til drivstoffkvalitet, med 97-99 % metan. Teoretisk 
energipotensial ca 9,5-10 kWh pr Nm3. Tilsvarende som ca 1 liter diesel. 
Metan er lettere enn luft. 

CBG: Compressed biogas. Komprimeres vanlig til 200 bar. 
Energienheter: 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh 
LBG: Liquid biogas. Flytende, nedkjølt biogass.   
Nm3: Normalkubikkmeter. Mål for gassvolum ved 0 o C og 1,013 bar trykk 
Rågass: Ubehandlet biogass i det den kommer ut av råtnetanken. Har gjerne ca 

65 % metan (CH4). Teoretisk energipotensial ca 6-6,5 kWh pr Nm3 
Sm3: Standard kubikkmeter. Mål for gassvolum ved 15 o C og 1,013 bar trykk 
 

2. Dagens situasjon 
 
Det er til denne forstudien innhentet nyere data for slamproduksjon ved de 9 største 
offentlige avløpsrenseanleggene i Østfold. Utfylte registreringsskjema er plassert i VEDLEGG 
2. De viser hydraulisk og organisk belastning på renseanleggene, slammengder, 
slamhåndtering og eventuell biogassproduksjon og hva gassen brukes til. Det ble også spurt 
etter hvor mye gass som går til avfakling, men ikke alle hadde registrert dette. Videre ble det 
registrert om eierne hadde planer for utvidelse etc.  
 
Det er 5 renseanlegg som har biogassproduksjon i dag. Av disse er det bare ett, Øra RA, som 
har oppgraderingsanlegg for biogassen.  
 
Alle de 9 anleggene som inngår i registreringen av dagens situasjon er vist i tabellen 
nedenfor:  
 

 

 
Beliggenheten er vist i kartet på neste side. 
 

Avløpsrenseanlegg Beliggenhet Eier Biogassanlegg? 

1. Fuglevik RA  Rygge MOVAR Ja 

2. Kambo RA  Moss MOVAR Nei 

3. Hestevold RA  Råde MOVAR Nei 

4. Alvim RA  Sarpsborg Sarpsborg kommune Ja 

5. Remmen RA  Halden Halden kommune Nei 

6. Øra RA  Fredrikstad FREVAR Ja, m/oppgrad. 

7. Bodal RA  Rakkestad Rakkestad kommune Ja 

8. Mysen RA  Eidsberg Eidsberg kommune Ja 

9. Askim RA  Askim AHSA Nei 
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Kart som viser beliggenheten til de 9 største anleggene, sammen med alle de andre 
renseanleggene i fylket. (Grunnlag: www.dao.no.) 
 
Utråtning har vært ansett som en behandlings- og stabiliseringsmetode for avløpsslam 
primært. Det lett nedbrytbare organiske materiale i slammet blir i prosessen omdannet til 
hovedsakelig gassene metan og karbondioksid. Bioresten etter utråtning  blir følgelig mer 
stabil, med mindre lukt, bedre avvanningsegenskaper med mer. Slammengden blir derved 
også redusert. Den produserte biogassen inneholder ca 65 % metan, og har gitt et viktig 
bidrag til energibehovet til prosess og oppvarming av bygg ved renseanleggene. På grunn av 
at oppvarmingsbehovet er vesentlig mindre i sommerhalvåret, har overskuddsgassen blitt 
avfaklet i friluft.  
 
På grunn av stadig økende energipriser, behov for redusering av klimautslipp foruten stadig 
strengere krav til slamkvaliteten, forventes det større oppmerksomhet i framtiden på 
biogassproduksjon også som energikilde. Hvis biogass kan erstatte fossil energi som olje og 
kullfyrt elektrisitet, vil den gi stor reduksjon i anleggenes utslipp av klimagasser. Hvis 
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biogassen også kan benyttes til drivstoff i kjøretøy og derved erstatte vanlig bensin eller 
diesel, oppnås enda større effekt / 5/.   
 
Et sammendrag av registreringene er vist i VEDLEGG 2.10, og er kort oppsummert i det 
etterfølgende: 
 
Fuglevik RA: 
Organisk belastning ligger på 70 000 -80 000 pe. 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk 
Slamproduksjon: 714 tonn TS/år 
Slamhåndtering: Biogassanlegg for egen slamproduksjon. Tar også imot fett fra 
forbehandlingen ved Kambo RA og Hestevold RA, noe som bidrar til økt biogassproduksjon. 
Avvanning etter utråtning, går til mellomlagring. 
Biogassproduksjon: 637 500 Nm3 i 2011, 572 644 Nm3 i 2012. Ca 65 % metan 
Biogassen går til: Kogenereringsanlegg for produksjon av strøm og varme. Overskudd fakles. 
Dekker 60-70% av eget energibehov ved anlegget. 
 
Kambo RA: 
Organisk belastning ligger på ca 20 000 pe i snitt (2013) 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk 
Slamproduksjon: 500 tonn TS/år (2012). Inkludert eksternslam fra septik og Våler RA. Fett fra 
forbehandlingen (ikke medregnet i de 500 t) transporteres til Fuglevik RA for utråtning. 
Slamhåndtering: Avvanning, går til mellomlagring/langtidslagring. 
Biogassproduksjon: Ingen 
 
Hestevold RA: 
Organisk belastning ligger på ca 5 000 pe i snitt (2013) 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk 
Slamproduksjon: 190 tonn TS/år (2012). Fett fra forbehandlingen (ikke medregnet i de 190 
tonn) transporteres til Fuglevik RA for utråtning. 
Slamhåndtering: Kalktilsetting (Orsa-metoden), går til mellomlagring 
Biogassproduksjon: Ingen 
 
Alvim RA: 
Organisk belastning ligger på ca 88 000 pe i snitt (2010) 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk 
Slamproduksjon: 963 tonn TS/år (2013) 
Slamhåndtering: Biogassanlegg for egen slamproduksjon. Avvanning etter utråtning, går til 
mellomlagring 
Biogassproduksjon: Ca 700 000 Nm3 /år (80 Nm3/time) 66 % metan.  
Biogassen går til: Fyres i gasskjel, til prosessvarme og intern byggoppvarming. Overskudd til 
fakling. Gassmengde til fakling ukjent. 
Slambehandlingstrinn 2 er under bygging. 
 
Remmen RA: 
Anlegget er dimensjonert for 29 000 pe organisk belastning   
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk 



 Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet 
 ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold     –    En forstudie 

Rapp_140225PE_SlamBiog 8 

Slamproduksjon: 850 tonn TS/år (2013) 
Slamhåndtering: Avvanning, går for tiden til Lindum, Drammen 
Biogassproduksjon: Ingen 
 
Øra RA: 
Teoretisk, hydraulisk kapasitet: 120 000 pe 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk 
Slamproduksjon: ca 1 750 tonn TS/år (2012). Gjelder andelen slam fra avløpsrensingen, ikke 
fra substrattilsettingen. 
Slamhåndtering: Biogassanlegg for både egen slamproduksjon og eksternt tilkjørt substrat av 
organisk avfall. Avvanning etter utråtning, går til mellomlagring 
Biogassproduksjon: Basert på slam og tilkjørt substrat produserte biogassanlegget nær 2 
mill. Nm3/år i 2012. Metaninnhold: Ca 65 %.  
Biogassen går til: Noe under halvparten gikk til oppgradering i lite PSA-anlegg (Fredrikstad 
Biogass AS) på stedet, til maks 400 000 Nm3 oppgradert biogass/år. Ca halvparten gikk til 
strøm samt intern oppvarming av prosesser og bygg. 90 000 Nm3 til avfakling (2011) 
Nytt biogassanlegg ble bygd i 2013. Mottar matavfall fra Indre Østfold Renovasjon, og tilkjørt 
substrat av organisk avfall. Separat slamlinje i forhold til ovennevnte biogasanlegg. Nytt 
oppgraderingsanlegg (aminscrubber) ble bygd i 2013. Har kapasitet til å levere opptil 4 mill 
Nm3 oppgradert drivstoffkvalitet pr år. (700 Nm3 rågass pr time) 
 
Bodal RA: 
Belastning: Konsesjonsrammen er på ca 30 500 pe 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk/biologisk 
Slamproduksjon: 189 tonn TS/år (2012) 
Slamhåndtering: Aerob termofil forbehandling og anaerob stabilisering (råtnetank) 
Biogassproduksjon: Har økt med en 3-gang fra 2008 til 2012. Var 184 747 Nm3 i 2012. 
Metaninnhold ukjent.  
Biogassen går til: Gasskjel, internt til varme. Utnyttet mengde varmeenergi i forhold til 
overskudd ikke registrert. 
 
Mysen RA: 
Teoretisk hydraulisk kapasitet er 9 500 pe 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk/biologisk 
Slamproduksjon: 195 tonn TS/år (2013) 
Slamhåndtering: Utråtningsanlegg. Etter utråtning blir slammet avvannet og mellomlagret 
ved renseanlegget 
Biogassproduksjon: 85 761 Nm3/år (2013). Metaninnhold usikkert 
Biogassen går til: Internt behov for prosessvarme og oppvarming av bygg. I sommerhalvåret 
går en del til avfakling 15 868 Nm3 i 2013. 
 
Askim RA: 
Konsesjonsrammen er ca 30 000 pe. 
Renseprosess: Mekanisk/kjemisk 
Slamproduksjon: 800 tonn TS/år  
Slamhåndtering: Avvanning og kalktilsetting (Orsa-metoden) 
Biogassproduksjon: Ingen 
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De to figurene nedenfor viser fordelingen av biogassproduksjon og slamproduksjon mellom 
renseanleggene, dagens situasjon (2012/2013): 
 

 
 
Total biogassproduksjon er beregnet til 3 443 152 Nm3/år. 
Øra RA er det eneste som tilsetter matavfallssubstrat i tillegg til egen slamproduksjon i 
biogassanlegget (tallene er fra 2012, dvs før det nye biogassanlegget ble igangsatt). 
 
 

 
 
Total slamproduksjon er  6 151 tonn  TS/år. 
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3. Framtidig situasjon 
 
Ved registreringen ble det også spurt etter eventuelle planer for endring eller utvidelse av 
renseanleggene, og som kan påvirke biogassproduksjon. Svarene er oppsummert nedenfor: 
 
Fuglevik RA: 
Det forventes skjerpede krav til rensing av avløpet (eventuelt biologisk rensetrinn) etter 
2020. Kan medføre økede slammengder. 
Det vurderes å gå over til termofil prosess for å øke gassproduksjonen i eksisterende 
råtnetanker. Vil kunne øke biogassproduksjonen. 
 
Kambo RA: 
Langt fram i tid kan det bli aktuelt å vurdere nedlegging av anlegget og overføre avløpet til 
Fuglevik RA. 
 
Alvim RA: 
Nytt slamtrinn er under bygging og skal igangkjøres våren 2014. Det forventes å medføre 
høyere slam- og biogassproduksjon. 
 
Remmen RA: 
På grunn av skjerpede krav fra Fylkesmannen planlegges oppgradering av renseanlegget 
med sekundærrensetrinn, i tillegg til forventet økt belastning inn på anlegget i framtiden. 
Spørsmålet om ombygging skal behandles i Formannsskapet 28.02.14. Det skal da bl.a. også 
tas stilling til bygging av et biogassanlegg for egen slamproduksjon. I en 
lønnsomhetsvurdering foreslås at biogassen eventuelt bør brukes til strøm og varme, men 
ikke oppgradering til drivstoffkvalitet, fordi gassproduksjonen er for liten til å oppnå 
økonomi i det. 
 
Øra RA: 
FREVARs nye biogassanlegg (2013) har ledig kapasitet. Det arbeides for å få økt 
ressurstilgangen og øke produksjonen av oppgradert biogass. Anlegget har teknisk kapasitet 
til å levere opptil 4 mill. Nm3 /år ferdig oppgradert gass av drivstoffkvalitet. (700 Nm3 /time 
med rågass inn på oppgraderingsanlegget.) All gass som blir oppgradert, leveres til AGA for 
distribusjon til biogassbusser  og –biler.  
Det gamle oppgraderingsanlegget med kapasitet 400 000 Nm3 /år ferdig oppgradert gass av 
drivstoffkvalitet er for tiden (febr. 2014) til salgs. 
 
Bodal RA: 
Det forventes reduserte avløpsmengder (og slam- og biogassproduksjon) de første 
kommende årene etter som næringsmiddelindustri flytter til Hærland i Eidsberg. 
 
Mysen RA: 
Det planlegges oppgradering av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg for å 
imøtekomme økte avløpsmengder og –belastning de første kommende årene i takt med 
Norturas utvidelser på Hærland. Forventes å gi økt slam- og biogassproduksjon. 
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4. Muligheter  
 
Erfaringsmessig tar det lang tid fra et vedtak om bygging av nye biogassanlegg til anlegget er 
en realitet, ofte mange år. Spørsmål som lokalisering, eierskap, finansierings- og driftsform, 
sikring av råvarer, sikring av avtak for produsert biogass, sikring av avtak for produsert 
biogjødsel, etc. krever grundig forberedelse og planlegging. Det er også sannsynlig at det tar 
lengre tid å etablere et biogassanlegg basert på råstoffene matavfall fra husholdningene og 
husdyrgjødsel, enn for slam fra avløpsrenseanlegg. I sistnevnte tilfelle er råstoffet, slammet, 
allerede på stedet, og lokaliseringen, eierskap med mer er som regel avklart. 
 
I Østfold har etterspørselen etter oppgradert biogass steget kraftig i og med satsingen på 
biogassbusser i 2013, og tilgangen til lokalt produsert biogass ligger noe i underkant. Slike 
situasjoner med ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av biogass vil kunne oppstå i et 
voksende marked. For at nåværende situasjon med knapphet på biogass i Østfold ikke skal 
begrense veksten i anskaffelse og bruk av biogasskjøretøy, må man lete etter muligheter for 
en rask økning i tilbudet. Det er derfor interessant å se på eksisterende avløpsrenseanlegg. 
 

4.1 Øke biogassproduksjonen  
 
Dagens biogassproduksjon ved fylkets 5 renseanlegg er beregnet til 3 443 152 Nm3/år. Av 
dette er det registrert at 261 338 Nm3 fakles. Legges til en antatt mengde til avfakling fra de 
to anleggene man mangler data for, kan grovt anslås at ca 350 000 Nm3  avfakles totalt. 
Dette utgjør ca 10 % av produksjonen. De øvrige 90 % utnyttes i dag til strøm og varme for 
intern bruk ved anleggene, og ved Øra RA, også til oppgradering til drivstoff. Ved de 4 andre 
anleggene erstatter biogassen kjøp av elektrisitet og olje på markedet. Ved Øra RA 
produseres drivstoff som erstatter diesel, men også strøm og varme som inngår i FREVAR-
anleggenes totale energibalanse.  
 
  Slamprod. Biogassproduksjon Potensial, rågass Energipotensial, teor. 

  Tørrstoff Mengde Metan- Fakles Totalt pot. Metan Energi 

Renseanl. tonn/år Nm3/år % Nm3/år Nm3/år Nm3/år MWh/år 

Fuglevik 714 572 644 65 155 470 572 644 372 219 3 711 

Kambo 500 0 65   150 000 97 500 972 

Hestevold 190 0 65   57 000 37 050 369 

Alvim 963 700 000 66   700 000 462 000 4 606 

Remmen 850 0 65   255 000 165 750 1 653 

Øra 1 750 1 900 000 65 90 000 1 900 000 1 235 000 12 313 

Bodal 189 184 747 65   184 747 120 086 1 197 

Mysen 195 85 761 65 15 868 85 761 55 745 556 

Askim 800 0 65   240 000 156 000 1 555 

Sum alle 6 151 3 443 152   261 338 4 145 152 2 701 349 26 932 

 
Tabellen viser at hvis alle 9 av de større renseanleggene i Østfold produserte biogass av sitt 
slam, ville det utgjøre totalt ca 4,2 mill Nm3 pr år. I beregningene er det da forutsatt at de 5 
renseanleggene som har biogassproduksjon i dag, vil fortsette å ha samme biogassmengde, 
mens potensialet ved de øvrige 4 renseanleggene er beregnet ut fra slamproduksjonen og et 
teoretisk rågassutbytte (65 % metan) på 300 Nm3/tonn TS /1/. 
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Hvis hele denne teoretisk beregnede rågassmengden oppgraderes til drivstoffkvalitet 
(biometan), vil det gi ca 2,7 mill Nm3  biometan/år. Dette tilsvarer ca 2,7 mill liter diesel/år. 
Denne mengden vil kunne øke i framtiden i takt med økt avløpstilrenning og skjerpede 
rensekrav ved anleggene. 
 
Halden kommunes formannskap skal som nevnt i foregående kap. 3 ta stilling til utvidelse av 
Remmen RA i løpet av februar 2014, hvor utbygging av nytt utråtningsanlegg for slammet 
inngår. Forutsatt et positivt vedtak vil det da bli 6 slamutråtningsanlegg i fylket, hvorved den 
totale rågassproduksjonen kan øke fra dagens 3 443 152 Nm3 til 3 698 152 Nm3. Med de 
skjerpede rensekravene som anlegget har fått, vil slamproduksjonen (og biogasspotensialet) 
øke markant allerede ved en planlagt igangsetting i 2016. Det har også positiv effekt at et 
biogassanlegg vil bidra til å redusere den produserte mengden slamtørrstoff, og dessuten 
bidra til hygienisering og stabilisering, som igjen gir lavere kostnader for slamhåndteringen 
videre. 
 
Det er flere tiltak som kan bidra til å øke gassproduksjonen ved slambiogassanlegg generelt: 
  
1. Overgang til termofil prosess 
2. Tilsetting av energirike substrat som fett fra forbehandlingsdelen av renseanleggene 
3. Tilsetting av energirikt substrat fra annet organisk avfall, som matavfall fra 

husholdninger og industri. Vil også kunne gi en økning på grunn samråtningseffekt 
 
Vedrørende alt. 3, vil tilsetting av denne type substrat sammen med slam, medføre at hele 
bioresten får de samme bruksbegrensninger som slam, i henhold til dagens gjødselforskrift. 
Ut fra et kretsløpssynspunkt er det derfor å foretrekke at slike organiske substrat går til 
biogassanlegg som rendyrker dette råstoffet, eventuelt sammen med husdyrgjødsel. Det vil 
kunne gi slike biogassanlegg mulighet for å kjøre uavvannet biorest direkte ut til lager hos 
bønder som vil benytte den som biogjødsel. Derved erstatter den også bruk av 
mineralgjødsel (kunstgjødsel). 
 

4.2 Oppgradering av mer biogass til drivstoff 
 
I dette avsnittet omtales ulike teknikker for oppgradering av rågass, og noen av deres 
karakteristika, for eksempel metantap, investeringbehov og driftskostnader. Det er hentet 
informasjon om dette fra flere kilder, se referansene i VEDLEGG 1. 
 
Den viktigste egenskapen for et oppgraderingsanlegg er å kunne fjerne karbondioksidgass 
fra rågassen på en effektiv måte. Rågassen består i hovedsak av metan (65 %) og 
karbondioksid (vel 30 %). I tillegg inneholder den mindre mengder oksygen, nitrogen, 
svovelforbindelser og vanndamp. Når man fjerner karbondioksid fra rågassen, vil også små 
mengder metan følge med. For å kunne opprettholde biogassens positive bidrag til 
reduksjon av klimagassutslipp fra transport, må oppgraderingsteknikken gi minst mulig 
metantap. Metan har som kjent en langt sterkere drivhuseffekt enn karbondioksid. 
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Rågassen kan rent teknisk brukes direkte til drift av stasjonære gassmotorer (kogeneratorer 
som produserer strøm og varme) samt fyrkjeler for produksjon av bare varme. For å kunne 
bruke den til drivstoff i transport er det krav om oppgradering til minimum ca. 97 % metan. 
Derved kan gassen komprimeres langt bedre, noe som er nødvendig for å kunne lagre den 
på kjøretøyene og eventuelt også for å transportere den fra oppgraderingsanlegg til tank-
anlegg. Dessuten har den høyere energitetthet enn rågass, og mindre forurensninger. 
 
Ulike oppgraderingsprosesser: 
 
1: Absorpsjon. Gjøres i vasketårn (scrubber) med vann eller kjemikalier, der man 

utnytter at karbondioksid er mer løselig i væsken enn metan. Absorpsjon med 
kjemikalier er kjent for å gi særlig lavt metantap og høyt metaninnhold i gassen. Et 
slikt anlegg (amin-tilsetting) er bygd ved FREVAR i 2013. Prosessen med å skille ut 
karbondioksid fra kjemikaliene i systemet er energikrevende. 

 
2. Adsorpsjon. Adsorpsjon av karbondioksid kan skje på aktivt karbon eller molekylsiler 

med maskeåpning som holder tilbake karbondioksid og slipper metan igjennom. 
Metoden er kjent som Pressure Swing Adsorption (PSA) fordi den foregår under 
vekslende trykk. Det tidligere anlegget til Fredrikstad Biogass AS ved FREVAR er et 
PSA-anlegg. 

 
3. Membranseparasjon. Teknikken bygger på at noen stoffer passerer lettere gjennom 

tynne, finmaskede membraner enn andre. Separasjonen i membran utføres ved 
relativt høye trykk. Det er en norsk leverandør av denne type anlegg, MemfoAct, som 
har vært under testing bl.a. ved FREVAR og Mjøsanlegget, men de har ennå ikke 
levert kommersielle anlegg. HRA (Hadeland og Ringerike Avfallsselskap) har under 
montering et nytt membrananlegg som er et nederlandsk fabrikat. Ankepunktet for 
metoden har hittil vært at det er vanskelig å finne membraner som skiller effektivt 
nok, slik at de har medført uakseptabelt metantap. Det skjer en kraftig 
teknologiutvikling som gjør metoden interessant i framtiden. 

 
4. Kryogenteknikk. Biogass kan også oppgraderes gjennom kraftig nedkjøling (-85o) og 

trykksetting. Derved kondenserer karbondioksid i rågassen. Prosessen kan drives et 
steg lengre ved å senke temperaturen ytterligere. Ved -161o overgår metan i flytende 
form, og LBG dannes. Dette er kostbare anlegg som krever spesielt store 
gassmengder for å oppnå tilfredsstillende økonomi.  

 
5. Organisk fysisk scrubber. Dette er en metode som er beskrevet nærmere i ref. / 2/. 

Den er basert på bruk av organisk løsningsmiddel til å absorbere karbondioksid. Det 
vanligste løsningsmiddelet er kalt Genosorb®.  

 
Sammenligning av prosesser i forhold til evnen til separasjon av karbondioksid og 
forurensninger:  
 
I PSA-anlegg, membrananlegg og fysiske scrubbere separeres normalt 98-99 % av rågassens 
karbondioksid.  
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En metankonsentrasjon på ca 98 % er mulig å oppnå i de fleste prosessene. Amin-
scrubberen (ref 1 ovenfor; Absorpsjon med aminer) har de beste resultatene i så måte og 
separerer normalt ca. 99,8 % av den karbondioksid som finnes i rågassen. 
 
Sammenligning av prosesser i forhold til driftskostnader: 
 
De tre store forbrukselementene ved biogassoppgradering er vann, elektrisitet og 
kjemikalier. Bortsett fra disse har aminscrubberen et ekstra varmebehov som ingen av de 
andre teknikkene har.  
 
Vannforbruket er ganske lik for vannscrubberen og aminscrubberen (0,03-0,4 liter/Nm3 
rågass). De andre teknikkene har ikke vannforbruk. 
 
El-forbruket varierer ganske mye avhengig av design, leverandør, kapasitet og rensekrav. For 
vannscrubberen er elbehovet ca 0,3 kWh/ Nm3 rågass for mindre anlegg og nærmere 0,2 
kWh for de større. Aminscrubberen kan ha et elbehov på ca 0,14 kWh/ Nm3 rågass. For PSA-
anlegg varierer elforbruket ganske mye av design og størrelse og er normalt 0,2-0,3 Nm3 
rågass, som er omtrent i samme område som membrananleggene.  
 
Det er som nevnt bare aminscrubberen som har et ekstra varmebehov. En typisk verdi for 
varmebehovet er 0,55 kWh/ Nm3 rågass. En stor del av varmen kan gjenvinnes, for eksempel 
til oppvarming av råtnetank og lignende.  
 
Aminscrubberen har kjemikaliebehov i form av ny aminløsning for å erstatte det som tapes 
under driften.  
 
Sammenligning av prosesser mht. metantap: 
 
Metantapet er vanligvis noe høyere for PSA- og Genosorb-anlegg enn de andre teknikkene 
(1,5-2 %). I nyere vannscrubberanlegg ligger metantapet på rundt 1 %, mens det for dagens 
membrananlegg varierer mellom 0,5 og 2 %. Aminscrubberen kan garantere et metantap på 
under 0,1 %.  
 
Tabellen nedenfor er hentet fra nevnte SGC-rapport, tabell 8, ref. / 2/, og viser elforbruk, 
karbondioksid separasjon og metantap. Rapporten presiserer at det finnes store variasjoner 
mellom ulike fabrikat av de ulike teknikkene, foruten at verdiene vil avhenge av rågassens 
egenskaper. 
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Investeringskostnader. 
 
Figuren nedenfor er også hentet fra SGC-rapport 2013:270, figur 10. 
 

 
 
Figuren viser at investeringskostnadene varierer noe for de mindre anleggene. Derimot 
begynner investeringene å konvergere for samtlige tekniske løsninger ved de høyere 
kapasitetsområdene. Det er verdt å merke seg at de spesifikke investeringskostnadene (her 
angitt i Euro pr normalkubikkmeter pr time) øker mer markant ved kapasiteter som er 
mindre enn ca 500 Nm3 pr time. 
 
I henhold til ref./ 2/ har oppgradering av biogass i liten skala (som der er angitt til mindre 
enn 200 Nm3/time, vært for dyrt til å være helt interessant. Konvensjonelle teknikker som 
vannscrubber, PSA og membran er alle tilgjengelige i liten skala på markedet i dag. Det er 
også antydet at det fortsatt pågår en viss utvikling av nye kommersielle metoder for 
småskala oppgradering av biogass. 
 
Det tidligere PSA-oppgraderingsanlegget ved FREVAR er for tiden til salgs. Dette anlegget har 
kapasitet til å oppgradere ca 70 Nm3/time (rågass) ved kontinuerlig drift. 
 
Til sammenligning har FREVARs nye amin-anlegg kapasitet til å oppgradere ca 700 Nm3 
rågass pr time. 
 
Ved HRAs nye biogassanlegg som er under bygging, er membrananlegget dimensjonert for 
400 Nm3 rågass pr time. I følge daglig leder Amund Bø beløper investeringen i 
membrananlegget seg til 40 mill NOK.  
 
Hvis det skulle hele den potensielle biogassproduksjonen av slammet fra alle renseanleggene 
i Østfold skulle oppgraderes i ett anlegg, ville det kreve en kapasitet på 473 Nm3/time 
(rågass).  
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Hvis hvert anlegg skulle hatt eget oppgraderingsanlegg, ville det kreve følgende 
timekapasiteter rågass inn, se tabellen nedenfor: 
 

  Totalt potensiell Nødvendig opp- 

  rågassproduksjon graderingskapasitet 

Renseanl. Nm3/år Nm3 rågass/time 

Fuglevik 572 644 65 

Kambo 150 000 17 

Hestevold 57 000 7 

Alvim 700 000 80 

Remmen 255 000 29 

Øra 1 900 000 217 

Bodal 184 747 21 

Mysen 85 761 10 

Askim 240 000 27 

Sum alle 4 145 152 473 

 
Hvis man ser bort fra Øra RA som har ledig oppgraderingskapasitet, er det ingen av 
renseanleggene som har stort nok gasspotensial til å forsvare bygging av egne 
oppgraderingsanlegg i dag. Fuglevik RA og Alvim RA har en rågassproduksjon i dag som ville 
gitt full kapasitetsutnyttelse for det PSA-anlegget som har stått ved FREVAR og som nå skal 
selges. Det synes egentlig bare å være rom for ett oppgraderingsanlegg i fylket, eventuelt to. 
De to er: 1: Eksisterende, nye oppgraderingsanlegg ved FREVAR. 2: Om noen ønsker å satse 
på det gamle PSA-anlegget som er til salgs. 
 
Dette viser at hvis man skal få til en oppgradering av gassproduksjonen ved 
avløpsrenseanlegg, er det helt nødvendig med en eller annen form for samarbeid mellom 
avløpsanleggene. 
 

4.3 Samarbeid 
 

Et samarbeid om oppgradering kan for eksempel bygge på to hovedprinsipp, eventuelt 
kombinasjoner av disse. 
 
Hovedprinsipp 1: Rågassen fra de biogassanleggene som ikke har eget oppgraderingsanlegg 

komprimeres og transporteres til ett (eller to) felles oppgraderingsanlegg. 
(I praksis er FREVAR hovedalternativet.) 

Hovedprinsipp 2: Slam fra renseanlegg som ikke har biogassanlegg transporteres i avvannet 
form til et av de nærmeste biogassanleggene, for å inngå i 
råstoffgrunnlaget der. Den fellesproduserte biogassen håndteres som i 
hovedprinsipp 1. 

 
Transport av rågass kan skje på to måter, enten i rør eller i flaskebatterier på vekselflakbil. 
Umiddelbart synes rørtransport uaktuelt på grunn av store avstander, små gassvolum, og 
kupert terreng. Mellom Trollhättan og Vänersborg ble det i sin tid lagt en ca 7 km lang 
gassledning fra biogassanlegget til oppgraderingsanlegget. Ved Biogas Brålanda legges det i 
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alt et 20-talls km gassledninger, både for rågass og oppgradert gass, total mengdeprognose 
1,7  mill. kubikkmeter. Grunnforhold og topografi er der meget gunstige for legging av 
rørledninger (flate, store jorder, løsmasser). Det er lite erfaringer med transport av rågass i 
rør i Norge. I ref. /10/ ble nevnt kostnader på 0,16 – 0,40 kr/Nm3 transportert gass. Tallene 
er usikre da grunnlaget dels er basert på tyske forhold med vesentlig større gassmengder. 
 
Transport av komprimert rågass på vekselflak er i følge John Melby fra AGA ikke særlig 
lønnsomt. Den kan ikke komprimeres til mer enn maksimalt 120 bar, noe som betyr bare 
halve ”lass” i forhold til transport av oppgradert biogass som har mulighet for å 
komprimeres til mer enn 200 bar. Komprimeringsutstyr og transportbeholdere vil koste det 
samme, mens transporten altså blir nær dobbelt så dyr. Melby antyder en transportkostnad 
på 1,50 – 2,00 kr/Sm3 oppgradert biogass (med 97 % metan) ved transportavstander på 30-
40 km en vei. Det vil omregnet gi en transportkostnad på 3 – 4 kr/Sm3 for komprimert rågass 
(med 65 % metan). 
 
I forhold til transport av oppgradert biogass, som i seg selv normalt ikke er økonomisk over 
lengre avstander, vil bare selve transporten av rågassen bety en tilleggskostnad i forhold til 
gassen i oppgradert form, på 4,50 – 6,00 kr/Sm3. I tillegg kommer merkostnaden ved 
komprimeringsutstyr og transportflasker. 
 
Dette utgjør en relativt høy andel av markedsprisen på oppgradert biogass. Tar man 
utgangspunkt i samme pris som for diesel, ligger den på ca 13 kr/liter (med avgift). En liter 
diesel har tilsvarende energipotensial som 1 Sm3 oppgradert biogass. 
 
Transport av avvannet slam antas å ligge på 150 - 200 kr/tonn for 30-40 km en vei. Tas 
utgangspunkt i et eksempel med 3 000 tonn avvannet slam pr år, gir det en transportkostnad 
på ca 525 000 kr/år. Slammet inneholder 800 tonn TS (25-30 %), noe som har et 
biogasspotensial på 300 m3/tonn, altså totalt potensial 240 000 m3 rågass pr år. Omregnet til 
oppgradert biogass, gir det 156 000 m3/år, som altså får 525 000 kr bare for transporten av 
slam til biogassanlegget. Det utgjør 3,37 kr/m3 oppgradert biogass. I tillegg kommer 
merkostnaden til innblandingsutstyr for avvannet slam ved mottaksanlegget.  
 
Alternativet med transport av slam kan altså se ut til å være litt rimeligere enn transport av 
rågass. Når man ser på transporten isolert. Alternativet forutsetter imidlertid at 
mottaksanlegget må ha tilstrekkelig utråtningskapasitet, og konsesjon for eventuell 
merbelastning på utløpsvannet etc. På den annen side er det normalt lavere spesifikke 
kostnader ved et stort biogassanlegg fremfor mindre anlegg. Transport av slam til et større 
anlegg med både råtnetanker og oppgraderingsanlegg vil altså kunne være interessant  
fremfor transport av rågass fra mindre biogassanlegg til et sentralt oppgraderingsanlegg, 
under visse forutsetninger. 
 
Transportavstandene mellom renseanleggene er vist i tabellen under VEDLEGG 4.2. 
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5. Konklusjon 
 
Selv om slam er en betydelig ressurs for biogassproduksjon, og de fleste biogassanlegg i 
Norge faktisk er basert på slam som råstoff, er det begrensede muligheter for å oppgradere 
gassen til drivstoffkvalitet. De fleste anleggene i Østfold er for små og for spredt plassert, og 
kostnadene for dagens oppgraderingsteknologi for høye.  
 
Den minste størrelse for å oppnå økonomi ved oppgraderingsanlegg er vanskelig å 
bestemme nøyaktig, men ser ut fra litteraturen til å ligge over 200 Nm3/time. FREVAR har i 
2013 økt sin produksjonskapasitet for biogass vesentlig, og dessuten installert et nytt 
oppgraderingsanlegg med kapasitet 700 Nm3/time. Råstoffet til deres nye biogassanlegg må 
hovedsakelig hentes fra andre organiske avfallsstoffer enn slam. Ingen av de 4 
biogassanleggene i fylket som har grunnlag i slamråstoff og er uten oppgraderingsanlegg i 
dag, har en produksjon på over 100 Nm3/time. De 4 andre av de større 
avløpsrenseanleggene, som ikke har biogassanlegg i dag, ligger på godt under 50 Nm3/time.  
 
Den eneste muligheten ligger i et samarbeid om oppgradering. Kostnadene for transport av 
rågass er imidlertid så høye at det kan være tvilsomt om man selv da får tilfredsstillende 
økonomi i oppgraderingen. Et alternativ som bør kunne vurderes nærmere, i alle fall for de 
minste renseanleggene som ikke har biogassanlegg i dag , kan være å transportere slammet i 
avvannet form til andre biogassanlegg, fortrinnsvis anlegg som også har 
oppgraderingsanlegg, og blande slammet inn foran hygieniseringstrinnet og råtnetanken. I et 
slikt alternativ må mottakeranlegget ha ledig utråtningskapasitet, og rom for eventuell økt 
organisk belastning på renseanlegget. 
 
Slam kan ikke tilsettes i biogassanlegg som er basert på matavfall og husdyrgjødsel uten at 
det gir begrensninger i bruken av bioresten etterpå. FREVARs biogassanlegg og 
oppgraderingsanlegg har ledig kapasitet. Det eldste trinnet som er basert på eget slam og 
noe substrat i tillegg for å øke produksjon, har neppe kapasitet til å ta imot særlig mye 
avvannet eksternslam. Det nye trinnet er egentlig basert på ulike substrat av matavfall og 
næringsavfall, eventuelt sammen med husdyrgjødsel. Hvis det fortsatt er en målsetting å 
levere bioresten fra det nye trinnet direkte ut som biogjødsel i landbruket, kan det ikke 
motta og behandle slam. Oppgraderingsanlegget derimot, kan ved visse tilpasninger ta imot 
tilkjørt, komprimert rågass fra andre. 
 
Det forrige oppgraderingsanlegget ved FREVAR, et såkalt PSA-anlegg er for tiden (febr.-14) til 
salgs. Det har kapasitet ca 70 Nm3/time. Forutsatt at det er i teknisk tilfredsstillende stand, 
kan det eventuelt være aktuelt for et av de andre større renseanleggene. 
 
De 8 renseanleggene som ikke har oppgraderingsanlegg har et totalt potensial på 
 ca 2 250 000 Nm3 rågass pr. år. Hvis denne gassen ble oppgradert kunne det gi ca 1 450 000 
Nm3 biometan. Forutsatt et spesifikt gassforbruk på 0,45 Nm3/km, og at hver gassbuss 
kjører 60 000 km/år i snitt, ville dette kunne drive 54 gassbusser. Framtidig forventes også 
en økning i dette potensialet pga økte mengder avløpsslam. Dette bør være god nok grunn 
til å vurdere mulighetene for samarbeid om å produsere biogass til drivstoff fra slam 
nærmere, i alle fall fra noen av renseanleggene.  
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6. Forslag til videre arbeid 
 
Biogass Østfold 2015 bør sammen med Driftsassistansen i Østfold ta initiativ til et møte 
mellom renseanleggseierne for å drøfte de opplysningene som er gitt i denne forstudien. Er 
det grunnlag for å gå videre for å se på  konkrete samarbeidsløsninger? Bør det sees 
nærmere på totaløkonomi og klimanytte i å oppgradere biogassen til drivstoff i transport i 
forhold til å bruke gassen internt på renseanleggene? Bør status for kommersielt 
tilgjengelige oppgraderingsteknikker gjennomgås på nytt, og kan en framtidig økning i 
slammengdene gjøre oppgradering mer interessant? Vil det være mulig å få til et samarbeid 
om oppgradering med et eventuelt framtidig biogassanlegg matavfall og husdyrgjødsel i 
Indre Østfold, etc.  
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2. Registreringsskjema for renseanleggene 

2.1 Fuglevik RA (MOVAR) 
 
Beliggenhet: Rygge. Eier: Movar IKS (Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby). 
Satt i drift 1993 og behandler avløpsvann fra Moss og Rygge kommune. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: 50 000 pe.*  
Vannmengde inn på RA 2012: 4 704 000 
m3/år 
Maks kapasitet inn er 700 l/s. 

BOF5 middelverdi innløp: 295 mg/l 
BOF5  middeldøgn 2012: 56 005 pe 
BOF5 maks-døgn 2012: 87 321 pe 
BOF5 pr år, 2012: 1 293 873 kg/år * 

*)  Antall pe i henhold til NS 9426 er 103 182 PE. (MOVAR 2012). 
Konsesjonsrammen er 80 000 pe. Organisk belastning ligger nå på 70 000 – 80 000 pe 
(Grimen, 12.02.2014). 
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk. Primærfellingsanlegg. Rensekravene til anlegget er 90 % for fosfor 
og 60 % for både BOF5 og KOF. 
 
Slamproduksjon: 
 
3 206 tonn/år (2012) 714 tonn TS/år  (2012) 22,3 % TS 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
Fuglevik RA tar imot fett fra forbehandlingen i Movars to andre renseanlegg, 65 m3 /år 
fra Kambo RA og ca 30-40 m3/år fra Hestevold RA. Slam fra Fuglevik RA går til aerob, 
termisk hygienisering og mesofil, anaerob utråtning i råtnetank. Inngående slam 
varmeveksles med utgående.  
Slammet hygieniseres ved en temperatur på minimum 60 C i 60 minutter, batch-vis.  
 
Etter utråtning avvannes slammet i 2 sentrifuger til 20-25 % TS. Det avvannede slammet 
testes og kjøres i containere til mellomlagringsplass ved Solgård Avfallsplass for å 
avvente godkjenning av prøver. Det er Råde Graveservice som står for håndtering og 
viderelevering til bønder. Slam produsert på høsten i 2011 ble for eksempel lagret, og 
ikke tatt i bruk før vår/sommer 2012. 
 
Biogassproduksjon pr. i dag (Nm3/time eller Nm3/døgn eller Nm3/år, med et gj.sn. 
metaninnh. i %): 
I 2011 var den totale biogassproduksjonen 637 500 Nm3. I 2012 var den totale 
biogassproduksjonen 572 644 Nm3. (Dagens produksjon ligger på 650 000 Nm3/år, i 
følge Sundby, 23. mai 2013.) 
Gjennomsnittlig metaninnhold i biogassen var: 65 % 

BOF5 middelverdi utløp: 89 mg/l 
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Biogasshåndtering pr. i dag (avvanning, komprimering, lagring, bruksområder): 
Biogassen som produseres benyttes til oppvarming av prosessene på anlegget, og til 
elektrisitetsproduksjon ved hjelp av en gassmotor. Når det er overskudd på biogass, dvs 
at det ikke er bruk for mer varme, og/eller kapasiteten til el-generatoren er nådd, blir 
biogassen faklet. 
 
Gassproduksjonen ble benyttet på følgende måte: (I flg. årsrapport 2012 fra MOVAR.) 
 
 2011 2012 
Gassproduksjon totalt, Nm3 637 544 572 644 
Gassforbruk gassmotor, Nm3 213 325 162 127 
Gassforbruk kjel, Nm3 237 054 208 752 
Gassforbruk fakkel, Nm3 187 165 155 470 
 
Gassenergien gikk til følgende formål:  
 
 2011 2012 
Varmeproduksjon gasskjel, kWh 1 231 966 1 244 614 
Varmeproduksjon gassmotor, kWh 578 332 445 966 
El-produksjon gassmotor, kWh 346 761 252 782 
Egenprodusert energi av totalt forbruk, % 68,1 60,6 
Egenprodusert varme, % 96,7 88,3 
Egenprodusert elektrisitet, % 26,7 17,9 
 
Tilleggsopplysninger om biogassen:  
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg og/eller bruksområde for slam):  
Fra og med 2020 vil det foreligge krav fra Fylkesmannen om å innfri 
sekundærrensekravet for BOF og KOF på henholdsvis 70 % og 75 % i henhold til 
(Forurensningsforskriften 2004). For å innfri kravet vurderes innføring av et biologisk 
rensetrinn. 
Det vurderes å gå over til termofil utråtning for å øke gassproduksjonen i eksisterende 
råtnetanker. Oppvarmingen av slammet til termofil prosess vil sannsynligvis kreve noe 
større nettotilførsel av energi. I dag produseres det ikke nok biogass til å oppvarming av 
slammet ved vinterstid, slik at det må tilføres ekstern energi. 
Det vurderes å kjøpe behandlingskapasitet for slam, eventuelt flytte slambehandlingen. 
Fuglevik RA ligger i et følsomt område og har begrenset med areal. 
 
Skjemaet er utfylt av:  
Per Even Vidnes, den 12.02.2014. 
 
Kilder:  
Registreringer utført av Åshild Hauso i forbindelse med masteroppgave (2013). 
Årsrapport 2012 fra MOVAR IKS. Foredrag av Sundby, 23.05.2013. Tlf-samt. med 
Grimen, 12.02.14. 
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2.2 Kambo RA (MOVAR) 
 
Beliggenhet: Moss. Eier: Movar IKS (Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby). 
 
Satt i drift 1978 og senere rehabilitert/utbygd i 2001. Det behandler avløpsvann fra 
Moss, Vestby og Våler kommune, inkludert sigevann fra Solgård Avfallsplass (10 %), og 
eksternslam tilsvarende ca 1 500 pe/d i gjennomsnitt. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: 16 000 
pe.*  
Vannmengde inn på RA 2012: 1 673 000 
m3/år 
Dimensjonerende kapasitet inn er 160 
l/s. 

BOF5 middelverdi innløp: 285 mg/l (2012) 
BOF5  middeldøgn 2012: 18 869 pe 
BOF5 maks-døgn 2012: 31 447 pe 
BOF5 pr år, 2012: 456 986 kg/år * 

*)  Antall pe i henhold til NS 9426 er 39 500 PE. (MOVAR 2012). Konsesjonsrammen 
er ….. pe. 
 Antall pe i forhold til BOF5 var 19 000 pe i snitt i 2013, i følge Jantsch. 
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Gjennomsnittlig rense-effekt er oppgitt til 77% i følge movar.no. 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk. Primærfellingsanlegg. Rensekravene til anlegget er 60 % for både 
BOF5 og KOF. 
 
Slamproduksjon: 2012) 
Septikslam (inn): 7 446 m3 
Slam fra Svinndal RA (inn): 324,5 tonn 
Slamproduksjon v/Kambo (ut): 500 tonn TS, eller ca 1 900 tonn avvannet slam 
 
1 900  tonn/år (2012) 500 tonn TS/år  (2012) 25-28 % TS 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
Kambo RA er det eneste av Movars 3 anlegg som har septikmottak. Kambo RA avvanner 
råslammet til ca 25-28 % TS. Avvannet slam blir transportert i containere til en 
opparbeidet mellomlagringsplass ved Solgård Avfallsplass. Her legges slammet i ranker 
og vendes 1 til 2 ganger pr år. Slammet langtidslagres i totalt 3 år. 
Kambo RA leverer fett (65 m3 i 2012) fra forbehandlingen til Fuglevik RA. Denne 
mengden kommer i tillegg til de 1 900 t/år ut fra hovedrenseprosessen. 
 
Biogassproduksjon pr. i dag (Nm3/time eller Nm3/døgn eller Nm3/år, med et gj.sn. 
metaninnh. i %): 
Ingen biogassproduksjon. 

BOF5 middelverdi utløp: 56 mg/l (2012) 
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Biogasshåndtering pr. i dag (avvanning, komprimering, lagring, bruksområder): 
Ingen biogassproduksjon. 
 
Tilleggsopplysninger om biogassen:  
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg og/eller bruksområde for slam):  
Et alternativ (langt fram eventuelt) kan være nedlegging av Kambo RA og overføring av 
avløpet til Fuglevik RA.  
 
Skjemaet er utfylt av:  
Per Even Vidnes, den 12.02.2014. 
 
Kilder:  
Årsrapport 2012 fra MOVAR IKS. 
http://movar.no 
Foredrag av Sundby, 23.05.2013. 
Samtale med Grimen, 12.02.2014. 
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2.3 Hestevold RA (MOVAR) 
 
Beliggenhet: Råde. Eier: Movar IKS (Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby). 
 
Satt i drift 1977 og nyåpnet etter en vesentlig oppgradering 20.09.2012. Behandler 
avløpsvann fra Råde kommune. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: 9 900 pe.*  
Vannmengde inn på RA: 480 000 – 600 000 
m3/år 
Dimensjonerende kapasitet inn er 325 m3 
per time, tilsvarende 90 l/s. 

BOF5 middelverdi innløp: 236 mg/l 
(2011) 
BOF5  middeldøgn 2012: ….. pe 
BOF5 maks-døgn 2012: …..  pe 
BOF5 pr år, 2012: …..  kg/år  

 
*) BOF5-belastningen var i 2013 tilsvarende 5 100 pe i følge Jantsch 6.2.2014. 
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Oppgitt rense-effekt på BOF5 er 81 % i følge movar.no.      
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk. Rensekravene til anlegget er … % for både BOF5 og KOF. 
 
Slamproduksjon: 2012) 
Slamproduksjon (ut): 190 tonn TS, som tilsvarer ca 580 tonn avvannet slam pr år. 
 
Ca 580 tonn/år (2012) 190 tonn TS/år  (2012) 30-35 % TS 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
Anlegget avvanner slammet til 30-35 % TS. Kalk tilsettes avvannet slam, etter det har 
blandingen  42,5 % TS (2013). Temperaturen i slammet skal være 55 o C i minimum 2 
timer (Orsa-metoden). 
Blandingen avvannet slam/kalk transporteres i containere til en opparbeidet 
mellomlagringsplass ved Solgård Avfallsplass. Slammet lagres her til analyseresultater 
foreligger og en varedeklarasjon blir utarbeidet. Deretter kan slammet disponeres i 
henhold til Gjødselvareforskriften. 
Hestevold RA leverer fett (30-40 m3/år fra forbehandlingen til Fuglevik RA. Denne 
mengden kommer i tillegg til de ca 580 t/år avvannet slam ut fra hovedrenseprosessen. 
 
Biogassproduksjon pr. i dag (Nm3/time eller Nm3/døgn eller Nm3/år, med et gj.sn. 
metaninnh. i %): 
Ingen biogassproduksjon. 
 
Biogasshåndtering pr. i dag (avvanning, komprimering, lagring, bruksområder): 
Ingen biogasshåndtering. 

BOF5 middelverdi utløp: 26 mg/l (2011) 
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Tilleggsopplysninger om biogassen:  
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg og/eller bruksområde for slam):  
………. 
 
Skjemaet er utfylt av:  
Per Even Vidnes, den 12.02.2014. 
 
Kilder:  
Årsrapport 2012 fra MOVAR IKS. 
http://movar.no. 
Jantsch, 6.2.2014. 
Samtale med Grimen, 12.02.2014. 
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2.4 Alvim RA (Sarpsborg) 
 
Sted: Alvim. Eier: Sarpsborg kommune 
 
Satt i drift 1989. Behandler størstedelen av avløpsvannet fra Sarpsborg kommune. I 
tillegg finnes det et mindre anlegg, Isefoss renseanlegg.  
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: 65 000 
pe.  
Vannmengde inn på RA: 6 458 026 m3/år 
* 
Dimensjonerende kapasitet inn er 375 
l/s. 

BOF5 middelverdi innløp: 140,3 mg/l 
(2013) 
BOF5  middeldøgn 2013: ……. pe 
BOF5 maks-døgn: …… pe 
BOF5 pr år, (2013): 833 212 kg/år 

*) 2013. Anleggets organiske belastning ble i 2010 beregnet til 88 000 pe (BOF5).  
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk.  
 
Slamproduksjon: (2013) 
Septikslam og slam fra andre 
renseanlegg i kommunen (inn): 0 m3 
Slamproduksjon v/Alvim (ut): 963 tonn TS, eller 3892 tonn avvannet slam 
 
3892  tonn/år  963 tonn TS/år 24,7 % TS 
 
Slamproduksjon fra eksisterende slamanlegg. Nytt slamtrinn er under bygging og vil bli 
tatt i bruk i 2014. Da vil det også bli behandlet tilkjørt septikslam ved anlegget, og 
slamproduksjonen forventes å øke. 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
Slammet blir fortykket til 5,5 % TS før det går til aerob hygienisering og deretter til 
råtnetank (mesofil). Etter utråtning blir slammet avvannet i sentrifuge til 24,7 % TS. 
Slammet sendes pr i dag til Gatedalen, der det blir lagret før godkjenning og utkjøring 
som jordforbedring.  
 
Biogassproduksjon pr. i dag (Nm3/time eller Nm3/døgn eller Nm3/år, med et gj.sn. 
metaninnh. i %): 
Ca 80 Nm³/h, (vil gi ca. 700 000 Nm3 /år)  med ca 66 % metan innhold. Dette er fra 
eksisterende slamanlegg. Nytt slamtrinn under bygging forventes å gi høyere 
biogassproduksjon (fra 2014). 
 
Biogasshåndtering pr. i dag (avvanning, komprimering, lagring, bruksområder): 

BOF5 middelverdi utløp: 60,2 mg/l (2013) 
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Gasskjeler til prosessvarme (hygienisering mm) og intern oppvarming av bygg. Om 
sommeren går en andel til fakkel. Mengdefordeling til varme og fakling er ikke 
registrert. 
 
Tilleggsopplysninger om biogassen:  
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg og/eller bruksområde for slam):  
Et nytt slamtrinn er under bygging og skal igangkjøres våren 2014. Det forventes å 
medføre høyere slamproduksjon og biogassproduksjon. 
 
Skjemaet er utfylt av:  
Torbjørn Henriksen, den 17.02.2014. 
 
Kilder:  
- driftsing. Torbjørn Henriksen, Alvim RA 
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2.5 Remmen RA (Halden) 
 
Sted: Remmen. Eier: Halden kommune 
 
Satt i drift 1979. Behandler størstedelen av avløpsvannet fra Halden kommune. I tillegg 
finnes det små renseanlegg i Kornsjø, Bakke og Brekke. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: …… pe.  
Vannmengde inn på RA: 5 133 500 m3/år 
* 
Dimensjonerende kapasitet inn er 300 
l/s. 

BOF5 middelverdi innløp: 127 mg/l (2013) 
BOF5  middeldøgn 2013: 25 000 pe 
BOF5 maks-døgn: …… pe 
BOF5 pr år, 2013: 649 653 kg/år 

*) 2013. Anlegget er dimensjonert for 29 000 pe organisk belastning.  
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk.  
 
Slamproduksjon: 2013) 
Septikslam og slam fra andre 
renseanlegg i kommunen (inn): 9 303 m3 
Slamproduksjon v/Remmen (ut): 850 tonn TS, eller 3 092 tonn avvannet slam 
 
3 092  tonn/år  850 tonn TS/år 27,5 % TS 
 
Slamproduksjonen ville med et biologisk rensetrinn ha vært 35-40 % høyere. Med en 
økt belastning fra dagens 25 000 pe til 42 000 pe (langt i framtiden) vil produksjonen da 
kunne bli nær 2 300 tonn TS/år.  
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
Slammet blir fortykket fra 0,5 % TS til 4 % TS før det blir avvannet i sentrifuge til 27,5 % 
TS. Slammet sendes pr i dag til Lindum Ressurs & Gjenvinning i Drammen, der det blir 
omdannet til jordforbedringsmiddel. Inntil 31.12.2013 ble det kjørt til Øra, Fredrikstad, 
men dette mottaket er nå nedlagt. Kommunen vurderer nå alternative 
slambehandlingsløsninger. 
 
Biogassproduksjon pr. i dag (Nm3/time eller Nm3/døgn eller Nm3/år, med et gj.sn. 
metaninnh. i %): 
Ingen biogassproduksjon. 
 
Biogasshåndtering pr. i dag (avvanning, komprimering, lagring, bruksområder): 
Ingen biogassproduksjon. 

BOF5 middelverdi utløp: 32 mg/l (2012) 
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Tilleggsopplysninger om biogassen:  
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg og/eller bruksområde for slam):  
Fylkesmannen har i ”Endring av utslippstillatelse” datert 16.12.2010 satt nye 
grenseverdier til utslipp til vann innen 1.1.2016 for dette anlegget. Det medfører i 
hovedsak oppgradering fra primærrensing til sekundærrensing og oppgradering fra 
29000 pe til 42000 pe, og vil kreve en omfattende ombygging. 
 
Spørsmålet om ombygging skal behandles i Formannsskapet i Halden kommune, 
28.02.2014. 
Det skal da bl.a. tas stilling til bygging av et biologisk rensetrinn og et biogassanlegg. 
 
I en lønnsomhetsvurdering som er vedlagt sakspapirene står bl.a. at det vil ta ca 30 år 
før Halden kommune har nådd 42000 pe. I den tiden kan det være mulig å ta imot slam 
fra mindre renseanlegg i andre kommuner.  
Biogassen bør eventuelt utnyttes til strøm og varme, dvs til det interne prosessmessige 
energiforbruket og til bygg, ventilasjon og varmtvann. 
Det vil være for liten gassproduksjon for at oppgradering til drivstoff vil være 
økonomisk forsvarlig. 
 
Skjemaet er utfylt av:  
Per Even Vidnes, den 13.02.2014. 
 
Kilder:  
- driftssjef Rune Løkkeberg, Remmen RA 
- Erik Johannessen, Cowi 
- Lønnsomhetsvurdering, underlag til Formannsskapsmøte 28.02.14 
- www.halden.kommune.no  
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2.6 Øra RA (FREVAR) 
 
Sted: Øra, Fredrikstad. Eier: Frevar KF (Fredrikstad kommune). 
 
Behandler den overveiende del av avløpsvannet fra Fredrikstad kommune. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: 120 000 
pe.*  
Vannmengde inn på RA: 14 270 000 
m3/år 
Maks kapasitet inn er 500 l/s. 

BOF5 middelverdi innløp: …. mg/l 
BOF5  middeldøgn: ……… pe 
BOF5 maks-døgn : ………. pe 
BOF5 pr år: ……………. kg/år * 

*) 65 000 er fra private husholdninger, resten fra servicebedrifter og industri. 
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk. Primærfellingsanlegg. Rensegrad organisk stoff, BOF5 var i 2012 
64,1 % mot et krav på 60 %. Fra 2020 ventes anlegget å måtte innfri 
sekundærrensekravet. (Forurensningsforskriften av 2004.) 
 
Slamproduksjon: 
Mengder fra avløpsrensingen utgjør: 
 
Ca  7 000 tonn/år (2012) Ca 1 750 tonn TS/år  (2012) Ca 25 % TS 
 
Det tilsettes og utråtnes matavfallssubstrat også sammen med avløpsslammet. Tilsatt 
mengde 2012 var ca. 5 000 tonn, med ca 20 % TS. Dette bidrar til større slam- (biorest-) 
mengder totalt enn angitt ovenfor. Totalt ble det tatt hånd om nær 9 900 tonn avvannet 
slam ved Øra i 2012. 
Etter ombygging av bl.a. avvanningsanlegg vil framtidig slammengde bli ca 8 000 
tonn/år med ca 35 % TS, som gir ca 2 800 tonn TS/år. 
Det nye biogassanlegget som ble bygd i 2013 har kapasitet til å utråtne ca 30 000 t/år 
substrat fra matavfall og organisk næringsavfall med forskjellig TS-innhold. Bioresten 
fra dette er ikke medregnet ovenfor. 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
Avløpsslammet blir fortykket, pasteurisert ved 70 o C i vel ½ time, til 2 råtnetanker 
(termofil) og avvanning i sentrifuger. Det tilsettes også hygienisert matavfallssubstrat 
direkte til råtnetankene. Det avvannede slammet mellomlagres i siloer. Deretter tar 
firmaet Høst AS seg av videre håndtering av slammet til jordbruk. Av 9 900 tonn slam i 
2012 gikk 4 % til produksjon av jord til grøntareal, mens de resterende 96 % gikk til 
landbruk uten videre behandling. Slammet mellomlagres ved Øra og transporteres 
videre med lastebil og henger. Bøndene som tar imot slammet betaler ikke noe for det. 
(Åshild Hauso, mai 2013.) 

BOF5 middelverdi utløp: …… mg/l 
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Det nye biogassanlegget basert på bare substrat av matavfall og organisk næringsavfall 
drives med separat biorestbehandling og disponering. 
 
Biogassproduksjon pr. i dag (Nm3/time eller Nm3/døgn eller Nm3/år, med et gj.sn. 
metaninnh. i %): 
Det tidligere biogassanlegget basert på slam og noe substrat produserte i 2012 nær 2 
000 000 Nm3 rågass. Gjennomsnittlig metaninnhold i rågassen var ca, 65 %.  Noe under 
halvparten av rågassen (865 000 Nm3 i 2011) ble oppgradert i Fredrikstad Biogass AS´ 
lille PSA-anlegg med maksimal kapasitet 400 000 Nm3 oppgradert biogass/år. Ca. 
halvparten gikk til strøm samt intern oppvarming av prosesser og bygg. I 2011 gikk ca 
90 000 Nm3 til fakling. 
 
Etter utvidelsen med et nytt biogassanlegg og nytt oppgraderingsanlegg i 2013 har 
anlegget en maks-kapasitet til å produsere opptil vel 6 000 000 Nm3 rågass pr år, og 
levere opptil 4 000 000 Nm3 oppgradert biogass pr år. Oppgraderingsanlegget er et 
kjemisk scrubberanlegg (amin-) av dansk fabrikat. Oppgraderingsanlegget har kapasitet 
til å oppgradere 700 Nm3 rågass pr time. 
 
Biogasshåndtering pr. i dag (avvanning, komprimering, lagring, bruksområder): 
Biogassen som produseres benyttes dels til strøm og oppvarming av prosesser og bygg 
internt, dels til oppgradering til biogass av drivstoffkvalitet. Denne blir komprimert til 
flaske-batterier på lasteflak. AGA distribuerer drivstoffgassen bl.a. til fyllestasjoner for 
biogassbiler og busser i Søndre Østfold. Hvis det blir overskuddsproduksjon, kan 
biogassen fakles.  
 
Tilleggsopplysninger om biogassen:  
Det nye anlegget er siden oppstart i 2013 fortsatt i en oppkjøringsfase. FREVAR arbeider 
med å sikre tilstrekkelige ressurser med organisk avfall til å dekke 
produksjonskapasiteten og etterspørselen etter biogass. Det er i dag en fyllestasjon ved 
Frevar, en ved brohodet på Østsiden og en ved Valaskjold i Sarpsborg. Nær 100 busser 
og et 30-talls andre biler medfører stor etterspørsel etter lokalt produsert biogass av 
drivstoffkvalitet i denne delen av fylket. 
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg) ……… 
 
Skjemaet er utfylt av:  
Per Even Vidnes, den 19.02.2014. 
 
Kilder:  
www.frevar.no 
Raymond Jørgensen, Frevar KF. 
Registreringer utført av Åshild Hauso i forbindelse med masteroppgave (2013). 
Foredrag av Fredrik Hellström, Frevar KF, 09.02.2012. 
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2.7 Bodal RA (Rakkestad) 
 
Sted: Bodal. Eier: Rakkestad kommune. 
 
Satt i drift 1991 og behandler avløpsvann fra Rakkestad kommune. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Maks kapasitet: 30 000 pe.*  
Vannmengde inn på RA 2012: 838 100 
m3/år 
 

BOF5 middelverdi innløp: 265 mg/l 
BOF5  middeldøgn 2012: 10 732 pe 
BOF5 maks-døgn 2012: 26 505 pe 
BOF5 pr år, 2012: 635 kg/d 231 775 kg/år * 

Konsesjonsrammen er ca 30 500 pe. 
Forventer store endringer pga Nortura-flytting. 
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk/biologisk. Rensekravene til anlegget er 90 % for fosfor og 75 % for 
både BOF5 hvis overstiger 25 mg/l og 75 % for KOF hvis overstiger 125 mg/l. 
 
Slamproduksjon (2012): 
 
805 tonn/år 189 tonn TS/år 23,5 % TS 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, spredning på jordbruksareal) 
Aerob termofil forbehandling og anaerob stabilisering. 
 
Biogassproduksjon  
Gjennomsnittlig metaninnhold i biogassen var ukjent.  
Se tabellen: 
 
BIOGASS OG ENERGIBRUK. 
  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Produsert 
gassmengde Nm3/år 67214 75438 84948 155199 184747 
Utnyttet gassmengde. 67214 75438 84948 155199 184747 
Utnyttet kWh 470498 528066 594636 1086393 1293229 

 
 
Biogasshåndtering pr. i dag: 
Biogassen som produseres benyttes til oppvarming av bygninger og prosessene på 
anlegget. I prinsippet avfakles ikke. Når det er overskudd på biogassenergi går varmen i 
friluft. Praktisk utnyttet biogassenergi i forhold til kjølet energi er ikke registrert. 
 
Tilleggsopplysninger om biogassen: ingen 

BOF5 middelverdi utløp: 25 mg/l 
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Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg og/eller bruksområde for slam):  
Blir endringer pga endrede tilførsler når industri flytter vekk. 
 
Skjemaet er utfylt av:  
Tor Gunnar Jantsch, 17.02.2014 
 
Kilder:  
Årsrapport 2012 fra DaØ IKS 
Terje Høidahl, Rakkestad kommune 
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2.8 Mysen RA (Eidsberg) 
 
Sted: Mysen. Eier: Eidsberg kommune 
 
Anlegget ble rehabilitert og utvidet i 2006. Behandler størstedelen av avløpsvannet fra 
Eidsberg kommune. I tillegg finnes det et mindre renseanlegg ved Skjønhaug. Ved 
rehabiliteringen fikk Mysen RA som var et mekanisk-kjemisk anlegg, et nytt, biologisk 
behandlingstrinn (Kaldnes-kuler) og videregående slambehandling. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: 9 500 pe.  
Vannmengde inn på RA: 791 828 m3/år * 
Dimensjonerende kapasitet inn er 300 
l/s. 

BOF5 middelverdi innløp: 163 mg/l  
BOF5  middeldøgn 2013: ……. pe 
BOF5 maks-døgn: …… pe 
BOF5 pr år,: 129 153 kg/år ** 

*) 2013 
**) Teoretisk beregnet ut fra gjennomsnitt BOF5-verdi og avløpsmengde på 24 analyser i 
2013. 
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/biologisk. Forbehandling med sand- og fettfang – biologisk rensebasseng med 
Kaldnes-kuler – tilsetting av fellingskjemikalium – fortykking – hygienisering – 
råtnetank – sentrifuge. 
 
Slamproduksjon: (2013) 
Septikslam og slam fra andre 
renseanlegg i kommunen (inn): ………. m3 
Slamproduksjon v/Mysen RA (ut, etter utråtning): 195 tonn TS, eller 1 050 tonn 
avvannet slam 
 
1 050 tonn/år  195 tonn TS/år 18,6 % TS 
 
Mengden slam vil øke de kommende årene når avløpet fra Skjønhaug RA og Hærland 
slakteri blir overført. 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
Slammet blir fortykket til …% TS før det går til hygienisering og deretter til råtnetank. 
Etter utråtning blir slammet avvannet i sentrifuge til 18,6 % TS. Slammet mellomlagres 
ved renseanlegget, og sendes etter prøvetaking til spredning på landbruksarealer.  
 
Biogassproduksjon pr. i dag (Nm3/time eller Nm3/døgn eller Nm3/år, med et gj.sn. 
metaninnh. i %): 
85 761 Nm3 i 2013. Registrert metaninnhold ca 70 %, men utstyret ikke kalibrert. 
 

BOF5 middelverdi utløp: 5 mg/l  
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Biogasshåndtering pr. i dag (avvanning, komprimering, lagring, bruksområder): 
Gassen benyttes til prosess- og byggvarme. Fakling bare i sommermånedene. Usikker 
mengdefordeling mellom bruk til varme og avfakling på grunn av problem med 
registreringsutstyr og programvare. Ved behov for mer varme enn biogassen kan yte, 
benyttes propan. Registrerte verdier for fakling: 
Mai 2013: 13 799 kWh, som omregnet gir  ca 2 129 Nm3 
Juni 2013: 22 685 kWh, som omregnet gir  ca 3 501 Nm3 
Juli 2013: 14 450 kWh, som omregnet gir  ca 2 230 Nm3 
Aug. 2013: 14 645 kWh, som omregnet gir  ca 2 260 Nm3 
Sept. 2013: 18 684 kWh, som omregnet gir  ca 2 883 Nm3 
Okt. 2013: 18 565 kWh, som omregnet gir  ca 2 865 Nm3 
Nov. 2013 og des. 2013: 0 kWh. 
Sum 2013: 102 829 kWh, som omregnet gir ca 15 868 Nm3 
Ut fra dette antas at (85 761-15 868)= 69 893 Nm3 biogass (med ca. 65 % metan) ble 
benyttet til prosess- og byggvarme i 2013. 
 
Tilleggsopplysninger om biogassen:  
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse (av renseanlegg, slambehandlingsanlegg, 
biogassanlegg og/eller bruksområde for slam):  
Den planlagte utvidelsen av Nortura – Hærlands virksomhet vil medføre betydelig økt 
belastning på avløpssiden. Det er også forventet en framtidig vekst i Trøgstad og 
Eidsberg kommune.  
Eidsberg kommune har forpliktet seg til å håndtere avløpsvannet fra Nortura via 
kommunale ledninger. Det blir derfor behov for å oppgradere og utvide ledningsnett, 
pumpestasjoner og Mysen RA. Planlagt ferdigstillelse av de kommunale anleggene er 
medio 2016. 
 
Skjemaet er utfylt av:  
Per Even Vidnes, den 18.02.2014. 
 
Kilder:  
www.eidsberg.kommune.no 
Kjell Magne Hatlelid, driftsoperatør ved Mysen RA 
Driftsassistansen i Østfold  
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2.9 Askim RA (AHSA) 
 
Sted: Askim. Eier: AHSA (Askim, Hobøl, Spydeberg) 
 
Satt i drift 1980 og behandler avløpsvann fra Askim, Hobøl og Spydeberg kommune. 
 
Størrelse, organisk belastning innløp: 
 
Teoretisk hydraulisk kapasitet: 28 000 
pe.*  
Vannmengde inn på RA 2012: 4 mill 
m3/år 
Maks kapasitet inn er 240 l/s. 860 m3/t 
alt renset + overløp (grovrenset). 3,8 mill 
m3 2013 inkl overløp 

BOF5 middelverdi innløp: 80 mg/l 
BOF5  snitt 2012: 14 098 pe 
BOF5 maks-døgn 2012: 26 455 pe 
BOF5 pr år, 2012: 888 kg/d = 324 120 kg/år 
* 

Konsesjonsrammen er ca 30 000 pe fra gjeldende utslippstillatelse. 
 
Organisk belastning utløp: 
 
 
 
Renseprosess: 
Mekanisk/kjemisk. Rensekravene til anlegget er 90 % for fosfor og 70 % for både BOF5 
hvis overstiger 25 mg/l og 75 % for KOF hvis overstiger 125 mg/l. 
 
Slamproduksjon: 
 
3000 tonn/år 800 tonn TS/år  27 % TS 
 
Slamhåndtering: (stabilisering, hygienisering, avvanning, lagring, kompostering, 
bruksområder): 
AHSA RA har en slambehandlingsprosess basert på Orsa-metoden med tilsetting av kalk 
til avvannet slam (fra 1997). 
 
Biogassproduksjon pr. i dag  
Ingen 
 
Biogasshåndtering pr. i dag  
Ingen 
 
Biogassmengde totalt: 
-  
 
Tilleggsopplysninger om biogassen:  
 
Eiernes planer for endring eller utvidelse  
Ingen. Driftsassistansen i Østfold gjorde i 2012 en vurdering av biogasspotensialet i 
slammet. Det ble konkludert med at slammet alene hadde for lite potensial til at man 
ville gå videre.  

BOF5 : 18 mg/l (fra årsrapp. 2012, gj.-snitt.) 
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Skjemaet er utfylt av:  
Tor Gunnar Jantsch 
 
Kilder:  
Årsrapport 2012 fra DaØ IKS 
Tom Thoresen, AHSA  
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2.10 Dagens situasjon – Sammenstillingstabell 
 
Sammenstilling av registreringer. 
Biogass Østfold 2015, 19.02.2014, PEV. 
 
  Rensing av org. matr. Slamproduksjon Biogassproduksjon Potensial 

  BOF5 Inn BOF5 Ut Tørrstoff Avvannet Mengde Metan- Fakles 

Renseanl. kg/år kg/år tonn/år tonn/år Nm3/år innh., % Nm3/år 

                

Fuglevik 1 293 873 390 355 714 3 206 572 644 65 155 470 

Kambo 456 986 89 794 500 1 900 0     

Hestevold 127 000 14 000 190 580 0     

Alvim 833 212 357 515 963 3 892 700 000 66   

Remmen 649 653 163 692 850 3 092 0     

Øra     1 750 7 000 1 900 000 65 90 000 

Bodal 231 775 21 866 189 805 184 747 65   

Mysen 129 153 3 962 195 1 050 85 761 65 15 868 

Askim 324 120 72 929 800 3 000 0     

                

Sum alle 4 045 772 1 114 113 6 151 24 525 3 443 152   261 338 

 
Grunnlag: 
 
Basert på registreringsskjemaene for de største avløpsrenseanleggene. 
 
Øra RA: Slammengde 2012, bare fra avløpsrensingen. I tillegg tilsettes 

matavfallssubstrat, så total slammengde blir noe høyere. 
Biogassproduksjonen som er oppgitt, gjelder totalproduksjonen fra 
slam og matavfallssubstrat 2012. Nytt biogassanlegg for organiske 
avfallssubstrat ble anlagt i 2013, med helt nytt oppgraderingsanlegg for 
biogassen. 

Alvim RA: Mengden som går til fakling er ikke registrert. 
 Når nytt slamtrinn er ferdig bygd forventes økt biogassproduksjon, i 

første omgang bare beregnet for egen slamproduksjon. 
Bodal RA: Forventer redusert slam- og biogassproduksjon på grunn av redusert 

avløpsmengde fra næringsmiddelindustri i kommunen de kommende 
år. Hele biogassproduksjonen går til gassfyrt kjel. I perioder med 
overskuddsenergi kjøles den mot friluft. Overskuddsenergien blir ikke 
registrert.  

Mysen RA: Forventer økt slam- og biogassproduksjon på grunn av økt 
avløpsmengde fra næringsmiddelindustri i kommunen de kommende 
år.  
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3. Beregning av biogasspotensial 

3.1 Kart over teoretisk biogassenergipotensial fra slam i Østfold 
 
Overslag over det teoretiske biogasspotensialet fra slam, som ble presentert på et 
nettverksmøte ved Alvim renseanlegg, 14.02.2013. Tallene er beregnet på grunnlag av 
antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (ved avløpsanlegg>50 pe).  Tallene viser 
derfor potensialet kommunevis ut fra husholdningsavløpet bare, eksklusiv 
industriavløp.  
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3.2 Totalt energipotensial fra større renseanlegg i Østfold 
 

  Slamproduksjon Biogassproduksjon Potensial, rågass 
 
Energipotensial, teoretisk  

  Tørrstoff Avvannet Mengde Metan- Fakles Totalt pot. Metan Energi   

Renseanl. tonn/år tonn/år Nm3/år innh., % Nm3/år Nm3/år Nm3/år MWh/år Diesel, l/år 

                    

Fuglevik 714 3 206 572 644 65 155 470 572 644 372 219 3 711 371 102 

Kambo 500 1 900 0 65   150 000 97 500 972 97 208 

Hestevold 190 580 0 65   57 000 37 050 369 36 939 

Alvim 963 3 892 700 000 66   700 000 462 000 4 606 460 614 

Remmen 850 3 092 0 65   255 000 165 750 1 653 165 253 

Øra 1 750 7 000 1 900 000 65 90 000 1 900 000 1 235 000 12 313 1 231 295 

Bodal 189 805 184 747 65   184 747 120 086 1 197 119 725 

Mysen 195 1 050 85 761 65 15 868 85 761 55 745 556 55 577 

Askim 800 3 000 0 65   240 000 156 000 1 555 155 532 

                    

Sum alle 6 151 24 525 3 443 152   261 338 4 145 152 2 701 349 26 932 2 693 245 

 
Grunnlag: 
 
* Basert på tall fra registreringer, febr.-14, og sammenstillingstabellen i VEDLEGG 
2.10. 
* Totalt rågass- og energipotensial er satt lik dagens biogassproduksjon ved 

renseanlegg som har utråtning.  
* Ved renseanlegg som ikke har utråtning i dag, er totalt rågass- og energipotensial 

beregnet ut fra slamproduksjonen, der 1 tonn TS gir 300 Nm3 rågass med 65 % 
metaninnhold. (SGC; Svenskt Gastekniskt Center, 2011.) 

* Askim RA: Biogasspotensialet ble beregnet av Driftsassistansen i Østfold 2012. 
Avhengig av forutsetningene ble potensialet beregnet til mellom ca 100 000 og 
290 000 Nm3/år. I tabellen ovenfor er potensialet beregnet på samme grunnlag som 
de andre renseanleggene uten utråtningsanlegg i dag (SGC 2011). 
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4. Kart og avstander 

4.1 Oversikt over offentlige renseanlegg i Østfold 
  
Kartet viser alle renseanleggene, små og store. De større anleggene er merket med tall: 

1. Fuglevik RA 6. Øra RA 
2. Kambo RA 7. Bodal RA 
3. Hestevold RA 8. Mysen RA 
4. Alvim RA 9. Askim RA 
5. Remmen RA 

 
Kartgrunnlaget er hentet fra www.dao.no. 
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4.2 Avstandstabell 
 
Tabellen angir avstand i en vei mellom de større offentlige avløpsrenseanleggene i 
Østfold. 

 

 

Fra renseanl. Til renseanlegg nr.: 
     

Nr. Navn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Fuglevik 0 12 26 36 63 50 62 63 59 

2. Kambo 12 0 24 38 66 52 69 50 40 

3. Hestevold 26 24 0 25 52 23 51 60 48 

4. Alvim 36 38 25 0 32 17 27 46 42 

5. Remmen 63 66 52 32 0 35 41 58 69 

6. Øra 50 52 23 17 35 0 38 57 56 

7. Bodal 62 69 51 27 41 38 0 22 25 

8. Mysen 63 50 60 46 58 57 22 0 15 

9. Askim 59 40 48 42 69 56 25 15 0 

          Biogass Østfold 2015 
       20.02.2014, PEV 

        


