
GJENVINNING AV ENERGI –

PRODUKSJON AV GJØDSEL

v/Tore Fløan



Innhold:
• Ecopro og behandlingsteknologi

• Utnyttelse av gjødsel

• Energiutnyttelse gjennom datterselskapet Ecogas AS

http://mna.no/


Ecopro - nøkkelinformasjon
• Fabrikken har vært i ordinær drift 

siden 2008 – en av Norges eldste 

biogassfabrikker!

• Fabrikkinvestering ca kr200mill

• Eid av interkommunale avfallsselskap 

+ Steinkjer kommune - bak Ecopro 

står 52 kommuner! 

• Dekker ca 80.000 km2 og ca 220.000 

innbyggere

• Råvarene omdannes til biogass i 

løpet av ca12 dager

http://mna.no/


Ecopro - nøkkelinformasjon
• Behandler årlig totalt ca 40k tonn 

råvarer

• Råvarene består av

• Matavfall

• Renseanleggsslam (kommunale)

• Slam fra industri

• Fiskeensilasje

• +++

=> Samråtning (1+1>2)

• Råvarene behandles iht. EU regulativet 
«Biproduktforordningen» med 
temperaturbehandling på min. 1330C i 
20 minutter (Cambi)

=> Smittebrudd samt høyt utbytte av 
biogass

http://mna.no/


Resirkulering av næringsstoffer

http://mna.no/


Prosess

http://mna.no/


Prosess

http://mna.no/


Hva er viktig for oss?

• Tungmetaller
– Kadmium (Cd)

– Bly (Pb)

– Kvikksølv (Hg)

– Nikkel (Ni)

– Sink (Zn)

– Kobber (Cu)

– Krom (Cr)

– Arsen (As)

• Mikroplast

• Miljøgifter

• Næringsinnhold

– Fett = tungt 

nedbrytbart

– Proteiner = medium 

nedbrytbart

– Karbohydrater = lett 

nedbrytbart

• …og vi behandler 

tørrstoff ikke våttonn

• Høyere TS = høyere 

behandlingspris men 

lavere transportkostnad

http://mna.no/


• Biogass er metan (CH4) - men har et fornybart opphav

• For å benytte biogassen som drivstoff må rågassen renses til 

kjøretøykvalitet > 97% CH4

• Biogass er nøyaktig samme produkt som naturgass, men 

naturgassen er noen millioner år gammel…

• Naturgass og biogass kan blandes og innehar like 

anvendelsesområder

• Produktnavn på naturgass LNG eller CNG 

• Produktnavn på biogass er LBG eller CBG

Hva er biogass?



• Ecogas er et 100% datterselskap av Ecopro

• Avtale med                         som kjøper all gass fra Ecogas på langsiktig 

avtale

• Investeringsbeslutning tatt i slutten av april 2017 

• Levert gass til markedet fra mars 2018

• Leverer gass til Trondheim (Sandmoen) fra mai 2018

• Mulighet til å doble produksjonen i Ecogas uten ekstra investeringer 

• Mulighetsstudie i Ecopro for å evt. kunne øke råvaretilgangen => økt 

gassproduksjon

Ecogas AS



Gassrensing 

og 

komprimering 

til 250bar

(CBG) 

Distribusjon til 

bussene i 

Trondheim

Råvarer

40.000 t
Gjødsel til ny 

matvareproduksjon

Matavfall

Slam

Div. org. fraksjoner

Fiskeensilasje

Rågass energiinnhold 30GWh

Fylling av egne 

biler (lokalt)



Gassen

konverteres til

komprimert gass

(CBG)

CBG

(komprimert gass)

Flak tømmes for 

å optimalisere

transportbehov

og kostnad

LNG/LBG

(flytende gass)

Busser fylles

under stopptiden

gjennom natten

på bussdepot
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+ Lite eksternt behov for 

infrastruktur

+ Sikker og velprøvd teknologi

+ Gode backup løsninger sikrer 

tilgang av drivstoff

CBG



• Gasnor har vunnet anbud om leveranse av biogass til Nettbuss for 

bussanbud i Trondheim fra medio 2019 

Sluttbrukere av biogass



Sluttbrukere av biogass



Gassen

omgjøres til

komprimert gass

(CBG)

X GWh fra

LNG/LBG

30 GWh fra

Ecogas AS

X GWh fra landbruk, 

blå sektor, kommunale

renseanlegg etc



Rågass

Biogjødsel

Rågass

http://mna.no/


Fremtiden?


