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I dag

• Biogass, hvorfor og hva

• Teori

• Egenskaper gjødsel, eksempel storfegjødsel

• Hva skjer i et anlegg?

• Klimagassutslipp

• Egne behov for energi og gjødsel

• Andre råstoff

• Regelverk og myndighetskrav

• Tilskudd



Film - https://forskning.no/miljoteknologi-alternativ-energi-bioforsk/fra-kubaesj-til-strom/523619

Biogass-anlegget på Tingvoll



Biogass – inngang gårdbrukere som ønsker å 
prosjektere

• Nye lager og bedre utnyttelse av gjødsla
• Råstoff: Storfegjødsel evt. inkludert annet råstoff
• Gassproduksjon til oppvarming eller oppvarming 

og strøm basert på gjødsel tilsvarer fra 0,4 – 1 
GWh. 

• Eget behov 0,1 – 0,3 GWh. 
• Andre som trenger energi i nærheten? Drivstoff 

interessant, prosjektering av lite og/eller stort 
anlegg?

• Økt gjødselverdi. Ta knekken på ugrasfrø. 



Nå

• Strømpris
• Rammebetingelser
• Klimavennlig landbruk
• Mer modent leverandørmarked 
• Økt kompetanse
• Større bruk : økt energibruk og økt grad av 

elektrifisering?



http://alternative-car-fuels.com/wp-content/uploads/2010/07/chinese-biogas-plant.gif





Noe teori



Kilde: Morken, Briseid, Lyng, Kvande, Veileder for biogassanlegg -
mulighetsstudie, planlegging og drift, 2017



Den biologiske prosess

Fersk gjødsel

100°C ca. 24 timer

Tørr gjødsel Aske

450°C ca. 4 timer

100 gram + alu. 10 gram + alu. 2 gram + alu.

10% TS 80% VS 
(Volatile Solids = organisk materiale)

Kilde: Kim  Otto Lund Thunbo 



Kilde: beatricebiologist.com

Mengde organisk materiale pr reaktorvolum og tid.
kg VS/m3 og døgn 

Organisk belastning

C/N !



Temperatur

Velmurugan et al, Biogas Generation through Anaerobic Digetsion Process – An Overview, Research Journal of Chemistry and Environment, 18 (5), 80



pH og fettsyrer

• Nøytral pH 6,5-7,5
• De ulike stegene har ulik toleranse for pH. Hydrolysetrinnet og syretrinnet kan foregå ved lavere pH og 

skilles av og til ut i et eget trinn
• Opphopning av kortere fettsyrer kan skje ved for rask nedbrytning. Metandannelsen «henger ikke med». 

Dette vil kunne medføre at pH synker og prosessen «går sur». 



Ammoniakk

Samual Isaksson, Biogas production at high ammonia levels, 2018 



Gjødsel som basis – egenskaper



Gjødsel og innhold av organisk 
materiale



Kilde: Øyvind Halvorsen



Kilde: Øyvind Halvorsen



Potensialtest



Hva skjer i et anlegg?



Biogass, Svein Lilleengen, 2009

Rensing

Oppvarming/hygienisering/varmegjenvinning



Reaktorer - gårdsnivå



Gjødselhåndtering



Varmetilførsel, Varmetap og varmegjenvinning



Gassen

• Metan, CH4 55 – 80 Vol %
• Karbondioksid, CO2 20- 45 Vol %
• Hydrogensulfid, H2S 55 – 80 Vol %
• Vanndamp, høyere HC m.m



Rensing av biogass

Pingdinshain Lvlin Activated Carbon Co. LTD



Anvendelse av biogass - motor



Klimagassutslipp



Klimagassutslipp



Estimert for et helt år vil klimanytten bli hhv 5 315, 5 856 kg CO2-ekv. for de to scenario



Eget behov
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Eget energibehov eller marked?

Foto: Magnus Østby, Gardsdrift.no



Gjødseleffekt av biorest



De andre råstoffene



Råstoff – tilgjengelighet, pris og egenskaper 



I Vestfold, ja
På Fræna, ja

Hvor langt kan vi 
forsvare å frakte gjødsel?

«Stranded gas» 
– verdikjede for gassen



Regelverk og myndighetskrav



Regelverk og myndighetskrav

Kommunen – Byggetillatelse

Mattilsynet – Gjødselvareforskriften og Biproduktforordningen

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) – Meldeplikt og kompetanskrav for den som prosjekterer 
og installerer

Fylkesmannen – Søknad relatert til eventuelle utslipp inkludert luktproblematikk



Tilskudd

Innovasjon Norge
- Forstudie- og forprosjektmidler
- Investeringsstøtte
- Tilskudd til pilotanlegg

Landbruksdirektoratet
- Tilskudd for levering av gjødsel til

biogass-anlegg

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/fornybar-energi-i-
utlandet/



Gårds-/Bygdeanlegg

Inntekter
• Egen energi 85 øre/kWh 

(både strøm og varme)
• Levert strøm – spotpris
• Tilskudd 

landbruksdirektoratet
• (El-sertifikater)
• Gate-fee tilleggsråstoff
• Økt gjødselverdi biorest?
• Oppvarming av drikkevann

• Redusert kraftforbehov?
• Økt melkeutbytte?

Utgifter
• Oppfølging 0,5 time 

pr.dag
• Strøm og varme til 

drift av anlegget
• Vedlikehold
• Forsikring og avgifter

Verdikjede
• (Eier av råstoff)
• Nett-selskap
• Energikunder? 

Naturgass, propan, olje
• (Salg av biorest)

Tillatelser og tilskudd
• Kommunen 

(byggesøknad)
• DSB (melde inn)
• Mattilsynet (ved 

tilleggsråstoff)
• Landbruksdirektoratet
• NVE
• Innovasjon Norge



«Transport av rå biogass»

Mål: Muliggjøre distribuert biogassproduksjon og transport av komprimert gass til sentrale oppgraderingasanlegg

Partnere: Mære landbruksskole, NORSØK, SINTEF Tel-Tek, Tine, Ecopro, 
Svanem Biogass, Biogass Møre

Finansering: Har søkt Innovasjon Norge, Fornybar energi i landbruket

Prosjektperiode: August 2020 – Februar 2021

Innhold:
- 3 case, Mære, Svanem Biogass og Biogass Møre
- Forprosjektering Mære
- Teknisk vurdering
- Kostnadsestimat
- Lønnsomhetsberegning

Foto: Magnar Sekse



Teknisk vurdering, SINTEF Tel-Tek, Jon Hovland

På produksjonsstedet
• Behov for fjerning av vann og H2S fra rågass før komprimering 
• Bufferlager for gass 
• Kompressor med tilhørende utstyr 
• Opplegg for fylling av flak, inkludert plassbehov for flak og kjøretøy 
• Røropplegg, elektro og automatisering 
• Plassbehov, inkludert nødvendige sikkerhetsavstander 

Transport
• Antall flak nødvendig for effektiv logistikk 
• Krav til kjøretøy og sjåfører (farlig gods) 
• Distanse mellom biogassprodusent og oppgraderingsanlegg 

På oppgraderingsanlegget
• Opplegg for tømming av flak, inkludert plassbehov for flak og kjøretøy 
• Opplegg for innblanding av trykksatt rå gass i gass produsert på stedet. Har inn-blanding av denne gassen 

noen betydning for eksisterende anlegg som krever modifikasjon? 
• I hvilken grad kan energi i trykksatt gass (230 bar) gjenvinnes 
• Røropplegg, elektro og automatisering 



Takk til alle mine samarbeidspartnere, 
og takk for meg!


