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Biogassanlegg 



Valg av behandlingsmetode 

• Fra 5000 (1500) tonn til 

40.000 (10.000) tonn 

• I dag – Orsametoden og 

ekstern kompostering. 

• Fra hovedplanene: 

 Slammet skal i størst 

mulig grad gjenbrukes 

 

 



 

 

Bygging av biogassanlegg er 

en miljømessig riktig bruk av 

slammet 



Fordi vi vil....... 

• utnytte ressursene i 

slammet 

• ha et sikkert og 

troverdig slam 

(hygienisert/stabilisert). 



Skisseprosjektet 
• Fremtidig behandling av slam 

fra avløpsanleggene i Bergen 

skal baseres på utråtning av 

slammet og produksjon av 

biogass i tråd med det 

fremlagte skisseprosjekt. 

• Bruken av biogass utredes 

nærmere. Det fremmes ny sak 

for byrådet når utredningen er 

gjennomført. 

 

Biogass i Bergen 

Skisseprosjekt 

 

Desember 2006  



Forprosjektet 

• Vedtatt mars 2010 

• Lokalisering 
v/forbrenningsanlegg 

• Biogass – mest miljømessig og 
økonomisk fordelaktig måte 

• Biorest – gjenbruk som ressurs 

• Eier- og driftsorganisasjon for 
biogassanlegget skal avklares. 



 

 
Varme-

veksler  

Råtnetank 

 

Ca. 55 C 

25 C 

Råslam 

Tilskuddsvarme 

10 C 
Råtnetank 

 

Ca. 55 C 

(evt. ca. 

40°C) 

Tilskuddsvarme 
Slamfortykker 

Stabilisert og hygienisert slam 

Termofil prosess 

• Kontinuerlig drift med dokumentert 

hygienisert slam (2 timer ved 55 o C) 

• Enkelt anlegg, god gassproduksjon 



 



Slam/avfallstyper: 

• Slam fra renseanlegg (10.000 tonn) 

• Septikslam (100 tonn) 

• Storkjøkkenavfall (938 tonn) 

• Frityrolje og fett (200 tonn) 

• Fiskeavfall  

• (matavfall fra husholdninger) 



Bruk av biogassen 

 

• Gassmengde:  3.773.700 Nm3/år 

• Energimengde: 24.529 MWh/år 

 

 

  Ved full drift i henhold til prognoser 

 



Drivstoff 

• Oppgradering og 

bruk til drivstoff 

• 6,1 mill. km/år 

• Finnes allerede 

gassbusser i Bergen 

• Stor interesse 
Foto: EnergiLex 



Strøm 

• Produksjon av elektrisitet 

• Lavere virkningsgrad 

• Nettoinntekt ca kr 700.000 – 

800.000,- pr år (full drift) 

• Minimumsinntekt ca kr. 500.000,- 

pr. år 

 



Bruk av biorest 

• Bioresten tilsvarer ca 60 % av 

råstoffmengden til biogassanlegget. 

• Ønsker mest mulig gjenbruk 

– Jordbruk 

– Grøntareal 

– Gjødselvare 

Utfordrende på Vestlandet 



Status/Fremdrift 

• Utslippstillatelse til Fylkesmannen 
– søknad sendes i okt-2011 

• Søknad til Enova om støtte sendes i okt-2011 

• Anskaffelse – prosess 
– Våren 2012 

• Anskaffelse – oppgrad.anlegg 
– Sommer/høst 2012 

• Prosjekteringsfase 
– Sommer/høst 2012 

• Byggefase 
– Høsten 2012 til våren 2014 

• Prøvedrift 
– Fra april til juli 2014 

  



Bygging av biogassanlegg er en 

miljømessig riktig bruk av slammet 

Bergen  - satser: 
• Oppgraderer 5 store avløpsrenseanlegg 

• Bygger biogassanlegg samtidig 

• Fordi..........  

Reduserer mengder Utnytter gassen Utnytter bioresten 


