
28.02.2018 – Avf Rogaland    Stavanger 

Nytt fra BIR –  

Digitalisering og mye mer!  
(12.45 - 30 min) 

 

Toralf Igesund  

FOU-sjef BIR AS 



Tema 

• Historie 

• Digitalisering 

• Matavfall 

• CO2 fangst 

• Sirkulær økonomi 

– Peke framover 
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Litt avfallshistorie  

1860: Lov om 

Sundhedscommisioner 
– Helseråd  

– Forskrifter 

 

1881: Bergen Renovationsvæsen  
– Skandinavias første renovasjonsselskap 

– Tvungen nattrenovasjon med tømming og 

desinfisering av kagger 

 



Legislation has changed with the waste 

1860 Health act 

1983 Environmental act 

1990s Climate change 

2016 Circular economy 



Samlet økonomisk effekt siden 2009 

2017: 

180 millioner NOK 
 

2020: 

290 millioner NOK 
Omsetning BIR Privat 2016: 390 millioner NOK 

André Tangen 



Strategi & bakgrunn 

• Kontroll på kundene 

• Ønske om å endre forretningsmodell (gebyrstruktur) 

• Insentiv for økt sortering 

• Følge råvareflyten gjennom verdikjeden 

 

 

• Hvordan? 

André Tangen 



Steg 1: Identifisering av kunder 

• Sensorbrikke på søppelspann 

• Pilot i 2008 

• Begynte med omegn i 2009 

• Ca. 2,5 % ikke registrert 

• 175’ husholdninger 

André Tangen 



Steg 1: Effekt & muligheter 

André Tangen 

9 000 000 NOK pr år nye inntekter 

7 500 000 NOK pr år redusert kost transportør 

Mulighet for fakturering pr henting (bruk)  



Steg 2: Forretningsmodell 

André Tangen 



Steg 2: Effekt & muligheter 

- 7,9% Restavfall 

- 4000 tonn 

 

André Tangen 

+ 29,0% Plast 

+ 300 000 NOK årlig 

+ 9% Glass & Metall 

+ 1 500 000 NOK årlig 



Optimalisering av kjøreruter 

André Tangen 

- 30% 

- 20% 

Algoritme optimalisering 



Nivåmåler Pilot Mars – Mai 2017 

65% -> 85% 

9000 KM 12,5t CO2 720 000 Kr 

3,6 -> 2,4 9 -> 6 

André Tangen 



Digitalisering 2018-> 

André Tangen 

• Dynamisk kjørerute generering 

basert på nivåmåler data 

• Ca. 1000 glass & metall 

beholdere 

• Eksplosiv vekst for nedgrave 

løsninger (ca. 250% over neste 

2 år) 

• Digitalkunde 

• Bigdata \ Business Intelligence 

• Robotisering 

• Nye forretningsmodeller? 



Verdikjeden & sirkulær økonomi 

 

André Tangen 



Hvordan følge ressursstrømmen 

André Tangen 

<1% av verdi 

30% av verdi 

50% av verdi 

~100% av verdi 

Verditap 

Råmateriale  

/ Energi 

Produkt- 
sammenstilling 

Dele- 
produksjon 

Distribusjon /  
Salg 

Forbruker 

Gjenvinning 

Farlig avfall 

Sortering 

Formidling 

Prosessering 

Deponi 

Energi 

Farlig avfall 

Digital- 

Plattform 

Kunde 

Forretningsmodell/Data/Rapporter 

Innsamling 



Digital plattform - BossID 

André Tangen 



Biologisk behandling i Bergen 

• 1881: latrine - nattrenovasjon – 

pudrett 

• 1960-80: DANO kompost av 

restavfall 

• Steriliseringsanlegg –Miljøfòr Vest 

  – 30 år m svinefòr 

• 1992 Prøveprosjekt kompostering 

mat fra husholdn 

• 1999 – hush.avfall m mat til 

energigjenvinning 
 

 

 



Matavfall i BIR  

• Innsamling av skyller, storkjøkkenavfall og 

produksjon av svinefor (1977-2007) 

– Krav om sterilisering etter svinepest i 1963 

• Eget gårdsanlegg fra1977, seinere Miljøfòr 

Vest felles selskap - BIR og  Fatland Ølen 

 

• Egen BIR storkjøkken-forskrift fram til 2004 

– Hjemmel forsvant m endret definisjon (forbr-hush) 

• Svinefor fra avfall ble forbudt i EU etter 

kugalskap i Storbritannia 

 

• Etter 2004: Storkjøkkenavfall + 

butikk/næringsmidler til kompostering, men 

synkende mengder 
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Utnyttelse av matavfall 

Vestlandet har overskudd,  

Østlandet underskudd 

av fosfor 

 

 
Kilde: Mdir, Bedre utnyttelse av fosfor 



Miljødirektoratet:  

COWI - Bedre utnyttelse av fosfor 2017 

Resirkulering kan bare lykkes 

hvis resirkulert fosfor erstatter 

fosfor i mineralgjødsel.  

 

Men allerede i dag blir bare 50 

% av fosforet som blir tilført 

norsk landbruksjord med 

mineralgjødsel, husdyrgjødsel 

og organisk gjødsel tatt opp i 

plantene (Hamilton m.fl. 2016).  



Fosfor utslipp inkl havbruk  

Tiltak mhp matavfall fra 

husholdning er helt 

marginalt 

 

Vi må være kritisk mhp 

kost/ nytte 



Landbrukspolitikk –Øst- vs Vestlandet 

 

• Landbruket på Østlandet  

    lite dyr og mye korn 

• Mager, ofte sandrik jord - biorest 

som humus-tilskudd og fosforkilde 

 

 

 

• Landbruket på Vestlandet  

husdyrhold og grasproduksjon 

• Feit, humusrik jord – trenger 

spredeareal til egen husdyrgjødsel 

 



Matavfall 

 

Ingen biogass på Vestlandet  eller NordNorge–  

mangel på spredeareal for biorest 

Skyldes geografi, klima og landbrukspolitikk 



Bruk av biogass i kjøretøy 

Kan være god løsning hvis 

- Sikker tilgang på kjøretøygass 

- utslipp er OK, (ikke nullutslipp) 

- Motorstyrke er tilstrekkelig 

 

- Men framtiden er vel elektrisk? 



Når vi vet dette - 

Hvorfor planlegger vi så mange biogassanlegg på Vestlandet? 



Matavfalls pyramiden 



Kvalitetsgjenvinning 

Kan vi få til mer høyverdig gjenvinning? 

 

Hva trenger vi på Vestlandet? 

• Vi har overskudd av myrjord og av 

husdyrgjødsel 

• Men vi har underskudd av protein og 

omega3 til fiskefor (laksen spiser 

soya) 

 

1.7.2017: insektsmel tillatt i laksefor 

 



Finnes det alternativer  

til biogass på Vestlandet? 

NG har etablert tørkeanlegg, siden 

fjernet 

 

Vil frakte tørket pulver til biogassanlegg 

på Østlandet 

 

Ledig kapasitet i anlegg på Østlandet 



Mikroalger 

Dyrking av mikroalger kan 

gi en bærekraftig, 

biobasert omega-3 

produksjon basert på bruk 

av CO2 og alger 

 

Alger trenger CO2, lys og 

næringsstoffer  
– vi prøver ulike typer matavfall 

 

Uni Research -> NORCE 



Forsker Dorinde Kleinegris 







Karbonfangst og lagring i BIR? 

Sikrer areal og kontakter 



INSEKTER 

kan oppgradere matavfall 

Omdanner karbohydrater til 

høykvalitets protein, lipider  

 

EU-biproduktforordningen er endret 

 

AquaFly – 4 års forskningsprosjekt 

Invertapro- grunder Voss, Tanzania 

 



Invertapro AS 



Melbillelarve 

Tenebrio molitor 

 

 

 

 

 

Black soldier fly  

Hermetia illucens 







Framtiden behandling av matavfall 

 



Hva nå BIR? 

BIR vil ikke bygge lokalt biogassanlegg 

Vi er åpen for flere muligheter: 

• Biogass Østlandet med bruk av biorest  

• Dyrkingsforsøk av mikroalger 

• Matavfall til insekter, insektmel til fòr 

 

• BIR vil også se på ulike former for oppsamling og 

innsamling 

 

• Vil gå skrittvis fram 

• Ønsker kvalitetsgjenvinning og lavest mulig kostnad 



Orkla - NHH - BIR 

• Orkla kan produkt og 

produksjon 

 

• NHH kan økonomisk 

analyse  

 

• BIR kan boss 

 



NHH - BIR 

Sirkulær økonomi - basis for å få det til, en systemanalyse 

 

 

     

 
 

Masteroppgaver 

• Vurdering av etablerte sirkulære verdikjeder 

• Vurdering av nye sirkulære verdikjeder 

 



 

 

 
Takk for 

oppmerksomheten ! 


