
Program  
Driftsforum Biogass 2020, Lillehammer 
 
Clarion Collection Hotel Hammer: Storgata 108, 2615 Lillehammer 
Tel 61 26 73 73 E-post: cc.hammer@choice.no 
 

Torsdag 5. mars 

TEMA INNLEDER 

12:00 Innsjekk og lunsj på hotellet. 

13:00 

Velkommen - praktisk opplegg og gjennomgang av utvalgte 
temaer for årets driftsforum: 

1. Avvanningsanlegg for biogjødsel 
2. Tømming og oppstart av råtnetanker 
3. Husdyrgjødsel som "blandevann" 
4. Metanutslipp fra lager, oppgradering og prosessutstyr /  

Erfaringer med gassanlegg (rensing, oppgradering, komprimering, 
flytendegjøring) 

5. Tema velges: 
- Mottakskontroll eksterne substrater 
- Omrøring råtnetanker 
- Plast i råvare / biogjødsel, analysemetode og uttak  

Jens Måge, Avfall Norge 

13:10 Driftserfaringer på Mjøsanlegget siden 2015 Daglig leder Tom Werven, 
Mjøsanlegget 

13:30 Tema 1: Avvanning 
10 - 15 minutters innledning med opplegg spørsmål til diskusjon i grupper 

Daglig leder Tom Werven, 
Mjøsanlegget 

13:40 
Tema 2: Tømming og oppstart av råtnetanker 
10 - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i 
grupper 

Sivilingeniør Tommy Nesbakk, 
Glør / Mjøsanlegget 

13:55 Pause kaffe / te 

14:10 
Felles diskusjon i mindre grupper - 50 minutter 

● Sette sammen diskusjonsgrupper 3-5 personer per gruppe. 
● Diskusjon i grupper rundt driftstema 
● Presentasjon fra gruppene i plenum 

Alle 

15.00 
Befaring 
Kort pause før avreise befaring Mjøsanlegget - bussen kjører 15.15. Retur 
til hotellet ca kl 18. 

Mjøsanlegget 

19:30 Middag på hotellet Alle 

 

 

mailto:cc.hammer@choice.no


 Fredag 6. mars 

TEMA INNLEDER 

08.45 God morgen! Kaffe /te 

09:00 
Tema 3: Husdyrgjødsel som "blandevann" 
10 - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i 
grupper 

James Touzet og Jonas Killi, 
Lindum AS 

09:15 

Tema 4: Erfaringer med gassanlegg (rensing, oppgradering, 
komprimering, flytendegjøring). 
Metanutslipp fra lager, oppgradering og prosessutstyr.  
10 - 15 minutters innledning med opplegg til spørsmål til diskusjon i 
grupper 

Anders Nordin, Malmberg 
Water AB 

09:30 

Tema 5:  
- Mottakskontroll eksterne substrater 
- Omrøring råtnetanker 
- Plast i råvare og biogjødsel, analysemetode og uttak 

(forslag fra Anders Wold, IVAR 
SNJ) 

09:45 Pause og kaffe /te 

10.05 
Felles diskusjon i mindre grupper - 55 minutter 

● Diskusjonsgrupper 3-5 personer per gruppe. 
● Diskusjon i grupper rundt driftstema 1 - 5 (evt flere) 
● Det er mulig bytte gruppe underveis 

Alle 

11:00 Pause og kaffe /te 

11:15 Presentasjon fra gruppene i plenum, felles diskusjon og 
avslutning Alle 

12:00 Lunsj og avreise 
 

Program oppdatert 3. mars 2020 – med forbehold om justeringer. 

Aktuelle temaer til gruppediskusjoner (ikke uttømmende): 

● Vedlikehold og reservedeler, hvordan holde kostnadene nede. 
● Innblanding av ulike substrat til biogassanlegg – type substrat, egenskaper, 

forbehandling, blandeforhold, innblanding osv 
● Tømming og oppstart av råtnetanker 
● Bruk av polymer til for-avvanning og etter-avvanning, egenskaper og utfordringer 
● Struvitt – utfelling, kontroll, fjerning 
● Håndtering sand og grus og andre fremmedelementer 
● Gasskontroll, drift oppgraderingsanlegg, komprimering, trykksetting / flytendegjøring 
● Forebygge lukt 
● Håndtering biogjødsel 
● Energistyring, energioptimalisering 
● Plast og mikroplast - erfaringer med ulike posetyper 
● Forbehandlingsteknologi (matavfall) 
● Mottakskontroll eksterne substrater 
● Omrøring råtnetanker 
● Plast i råvare og sluttprodukt, analysemetode og uttak 
● Erfaringer med gassanlegg (rensing, oppgradering, komprimering, flytendegjøring). 
● Metanutslipp fra lager, oppgradering og prosessutstyr 


