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Miljø-bioteknologi ved HSN

Fokus på ressursgjenvinning fra matavfall, møkk og avløpsvann

1. Matavfall->Biogass 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap 

2. Biogass og gjødsel fra 
møkk
«Telemarksreaktoren» -
utviklet med lokale 
selskaper

3. Effektiv bioreaktor
for industriavløp
Tønsbergselskapet
Biowater Technology

Prosesser:

Anvendelser:

Oppvarming

Drivstoff: Buss i Skien

Nye produkter: 
P-gjødsel, Polymere, mineraler…



Resirkulering av P fra avløpsvann og slam

• P er en livsviktig ressurs med usikker tilgang så gjenbruk er nødvendig

• Forprosjekt i vinter med Søndre Follo renseanlegg IKS som 

prosjektansvarlig og SINTEF Tel-Tek som prosjektleder.

• Partnere Yara og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

• Støtte fra FORKOMMUNE-programmet. Forprosjektet er nå formelt avsluttet

• Det er betydelig interesse og SINTEF Tel-Tek arbeider videre sammen 

med Yara, HSN og anleggseiere for å etablere et hovedprosjekt som 

skal se på mulighetene for å resirkulere P til gjødselprodukter 
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Hvordan?
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• Felling med Fe eller Al gir et slam hvor P er bundet hardt, lav 

plantetilgjengelighet og lite egnet for gjenvinning av P

• Aktuelle alternativer er Bio-P prosess (eksempel Grimstad og Risør) 

eller felling med Ca (eksempel Flekkefjord) eller en kombinasjon

• Gjenvinning av energi fra organisk materiale kan være nødvendig for 

effektiv P-gjødselproduksjon

• Hvordan lage P-rikt produkt fra renseanlegg egnet som råstoff hos Yara? 



Lillevik RA i Larvik (fra MSc oppgaver ved HSN)



Oppgradering?



Fe & Ca felling



Groos RA, Grimstad
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Bio-P prinsipp
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Risør RA: Biologisk fjerning av BOF, fosfor og nitrogen



Gävle, Duvbacken RA 110 000 p.e., ombygd fra kjemisk til biologisk P



Nye løsninger 
for avløpsrensing

Ressursforvaltning:
Energi og  P – «Det grønne skiftet»

 Mange nye teknikker 

 Krevende valg

 Viktig FoU

 Nødvendige tiltak


