
I juni ble det nye biogassanlegget til FREVAR åpnet. Det vil produsere biogass til 
busser i Nedre Glomma-regionen.
FREVAR KF (Fredrikstad Vann, avløp og renovasjonsforetak)  er en av pionerene i 
Norge for produksjon og bruk av biogass. 

Biogass eventyret  i Østfold
v/ Prosjektleder Knut Lileng. FREVAR KF

SEMINAR – Biogass som drivstoff for kjøretøy  

Torsdag 7. november 2013 



Kjerneområder
•Produksjon av drikkevann – ca. 15 millioner m3 pr. år.

•Rensing av avløpsvann – ca. 14 millioner m3 pr. år.

•Slamproduksjon ca 8 000 tonn pr. år.

•Energigjenvinner ca 92 000 tonn husholdningsavfall pr. år 

(energien erstatter   ca. 23 000 tonn olje).
•Produksjon av Termisk energi ca 230 GWh pr år 
•BEF 170 GWH fra 70 000 tonn næringsavfall
•Produksjon av Biogass ca  12  GWh pr år (2012)
(Økt biogasskapasitet fra 2014 blir ca 34 GWh pr år)
•Avfallsbehandling (deponi, sortering, farlig avfall m.m)

Driftsansvar
Ø Fredrikstad Fjernvarme AS    (32,5% eierandel)
Ø BioEl Fredrikstad AS            (driftsavtale med Hafslund  A/S)
Ø Fredrikstad Biogass AS       (50% eierandel)
Ø Bio Resurs Østlandet AS (50% eierandel)

Offentlig eierskap, 100 % Fredrikstad kommune.
Full transparens og innsyn.
Hele FREVAR er miljøsertifisert siden 2000.

Knut Lileng 

Kort presentasjon av anleggene på 
FREVAR



Avløpsrenseanlegg med 
biogassanlegg i Østfold:

Øra RA,  FREVAR, Fredrikstad
Alvim RA Sarpsborg,
ASHA, Askim
Fuglevik RA,MOVAR IKS
Bodal RA Rakkestad.
Mysen RA, Eidsberg

Tomb  vg Skole



Foto: Per AndersenFoto: Per Andersen

Fredrikstad Biogass  AS.
Et miljøprosjekt i samarbeide mellom FREVAR ( Fredrikstad 
vann, avløp og renovasjonsselskap) og 
Fredrikstaddistriktets Rutebiler.
Landets første anlegg for produksjon av biogass til 
bussdrift ble åpnet  den 18 desember 2001.

Statssekretæren åpnet krana.
Dette er en viktig dag både lokalt og nasjonalt. Det dere har fått
til her i Fredrikstad er et fremtidsrettet og spennende prosjekt, et
eksempel til etterfølgelse, sa statssekretær i Olje og
Energidepartementet Britt Skjelbred om biogassbussene i
Fredrikstad ved åpningen den 18/12-2001Foto K.Lileng

Foto. Fredriksstad Blad

Begynnelsen (Des 2001) 



Fortsettelsen (aug 2013)



Satsingen på over 100 biogassbusser i Østfold har blitt lagt merke til. 
(Foto: Erik Hagen. Fredriksstad Blad) 

Østfold med andreplass i 
klimakonkurranse
Biogassbussene i Østfold har sikret fylket vårt
andreplassen i konkurransen
"Årets lokale klimatiltak."

- Det er de 100 biogassbussene i Østfold som kapret 2. 
plassen, bekrefter Ingvild Kilen Rørholt i mijløorganisasjonen
Zero.
- Den avgjørende faktoren er det gode samarbeidet 
som skjer her, mellom både de som produserer 
biogassen, de som skal distribuere den og de som 
skal bruke den. Og ikke minst da det kommunale og 
fylkeskommunale samarbeidet - ved at man i Østfold 
har transporttilbyderen hos fylkeskommunen og produksjonen 
av biogassen på et kommunalt nivå, sier Rørholt til 
Fredriksstad Blad.
- Som regel er det enten "høna eller egget" - men her har 
Østfold klart begge deler, sier hun videre.
Det var leder i samferdselsutvalget, Olav Moen, som tok imot 
prisen da den ble delt ut idag.

- Det var over 1000 deltakere i salen, sier Rørholt om 
engasjementet.
Prisen har blitt en ettertraktet anerkjennelse for kommmuner
som vil markere seg som deltakere på den grønne fronten.
"Østfold fylkeskommune har gjennom stor politisk 
besluttsomhet, og med vilje til å strekke seg litt lenger for 
klima og miljø, fått 100 biogassbusser på veien i Sarpsborg, 
Fredrikstad og Våler. Med dette kuttes utslippene fra Østfolds 
kollektivtrafikk og den regionale satsingen på biogass 
vokser," sier jurymedlem Odd Einar Dørum.
Felles for både første, andre og tredjeplassen er at det er 
transportsektoren som deltakerne har valgt å ta tak i som sitt 
bidrag.

Av: Victoria Kvalvik  Fredriksstad Blad
Publisert 05.11.2013



Hva har vi av ”råvarer” for biogass 
produksjon ?

Restprodukter fra industri

Kastet 800 000 tonn mat i fjor  
 

TRONDHEIM (VG) Nordmenn kaster rekordmengder mat: 23 kilo i måneden. Men det 
er ikke søppel alt som ender på dynga. 

Av MAY LINN GJERDING og THOR NIELSEN (foto)  
 

 
SPISELIG SØPPEL: VG fikk granske innholdet i en søppelbil i Trondheim. Mange av 
matvarene vi fant hadde holdt noen dager til i kjøleskapet. Foto: Thor Nielsen 

 

og en mengde andre organi ske materialer  ☺
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Fra mandag 1. juli vil kloakk og matavfal l gi 
mindre støy og bedret luftkvalitet i 

Sarpsborg og Fredrikstad

Kommunalminister Liv Signe Navarsete markerer biogass 
satsningen til Østfold kollektivtrafikk  ved besøk på  

FREVARs anlegg  i Fredrikstad fredag 28. juni.

Foto: Knut Myra
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Her er en gammel ”sliter” fra 2001 som nå gir plass til 

En av de 2 førs te biogassbussene i Norge



Et ”knippe ” med spreke ny  RØD busser på GRØNN energi

og her er noen av de 100 som nå kjører rundt i Østfold



Ref:  Siv Jacobsen  Østfold Fylkeskommune 
på Biogasskonferansen  23. mai 2013

Klimagassutslipp i Østfold årlig
NOx  &  CO2 utslipp

• Totalt antall kilometer busskjøring i Østfold
11,88 mill. km – 4,16 mill liter diesel  –

ca 7,5 tonn NOx      &    ca 11 000 tonn CO2

• Total antall km busskjøring i Nedre Glomma
4,64 mill km   – 1,62 mill liter diesel  –

2,92 tonn NOx    &   ca 4 400 tonn CO2

Østfold fylke går foran !

Ref .Olav Moe (KrF) Biogasskonferansen  23.05 2013
Leder samferdsel,- miljø og klimakomiteen. Østfold Fylkeskommune



Takk for oppmerksomheten


