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Hva er biogass?
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• Å kvantifisere et teoretisk og realistisk

potensial for biogassproduksjon og

biogjødselpotensial I Norge

• Avgrenset til avfallsstrømmer og til

råstoffene som ble identifisert i

oppdragsbeskrivelsen

• Ingen vurderinger av ev. fremtidige

prosess

• Rapport utarbeidet av Carbon Limits, 

Endrava AS og John Morken (NMBU)Biogjødsel
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Oppgaven fra Miljødirektoratet

Aktivitetsdata

Brutto mengde 

råstoff produsert 

2030

Mengde som kan 

samles/teoretisk 

potensial 2030

Realistisk potensial 

2030

Produksjons-

faktor

Tilgjengelighets-

faktor

Tekno-

økonomisk faktor

Ekstrapolering 

mot 2030

Aktivitetsdata i 

2030

Hvor mye er tilgengelig for biogassproduksjon? 

Tilnærming for beregning 

av tilgjengelig råstoff og potensial i 2030
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Realistisk potensial i 2030: 2,5 TWh

Teoretisk potensial i 2030: 4,6 TWh  
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Husdyrgjødsel

Halm

Frukt og grønnsaker

Kornavrens

Fiskeensilasje

Fiskeslam

Prosessavfall skog

Avløpsslam

Matavfall fra husholdning

Avfall fra matindustri

Avfall fra serveringsbransjen

Avfall fra grossist

UCO

337

796 394

188 112

81 61 39

30

24

23

24

337
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Realistisk potensial i 2030: 2,5 TWh

Teoretisk potensial i 2030: 4,6 TWh  
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Realistisk potensial i 2030: 2,5 TWh (ikke alt 

vil kunne oppgraderes til drivstoff)
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Framskrivninger for energibruk i 2030 er basert på NVE-rapporten «Energibruk i Norge mot 2035» (2018). Andelen av totalt drivstofforbruk knyttet 

til tungtransport og varebiler forutsettes å være den samme i 2030 som i dag (dagens forbruk er basert på SSBs statistikk)

Energibehov i Norge

Biogass, 5%

52 TWh

Biogass, 18%

14 TWh

Biogass, 1%

212 TWh

Energibehov knyttet

til transport

Energibehov knyttet til

tungtransport og varebiler



• Utfordrende å oppnå bedriftsøkonomisk 

lønnsomhet bl.a. fordi:

• Biogasspris i mange tilfeller lav i forhold til 

fossile energikilder og elektrisitet

• Svak infrastruktur for biogass leveranser

• Råstoff som egner seg til sambehandling ikke 

lokalisert i store konsentrasjoner i samme område. 

e.g.: husdyrgjødsel befinner seg i spredt bebodde 

områder uten mye tilgjengelig matavfall

• Sambehandlingsanlegg krever samarbeid mellom 

en rekke aktører (private og offentlige), samt 

kunnskap om biogassproduksjonsprosessen


