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Klemetsrudanlegget

• Norges største energigjenvinningsanlegg
• Kapasitet: 350 000 t./år, 45 t./time
• Norsk og internasjonalt restavfall
• Direkte forbrenning av risikoavfall
• Strømproduksjon: 148 GWh (2017) 
• Fjernvarmesalg: 690 GWh (2017) (prod. 806’)
• Store investeringer i drift og økt prod.  2014-17’
• Antall fast ansatte: 73
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Oslos kretsløpsbaserte 
avfallssystem

• Kildesortering (REN)
• To optiske utsorteringsanlegg (EGE)
• Ett biogassanlegg (EGE)
• To energigjenvinningsanlegg (EGE/FOV)
• Fjernvarmesystem (FOV)

EGE, REN, Fortum Oslo Varme – sentrale aktører 
i Oslos grønne skift
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Fortum 50 % ny eier av 
Fortum Oslo Varme AS



• Avfall;  både et problem og en ressurs 
• Store helse, klima og miljøutfordringer
• Nesten 4 mrd. tonn avfall årlig
• Energigjenvinning av restavfall, som ikke kan/bør 

materialgjenvinnes, med CCS er den beste løsningen

• Karbonfangst på Klemetsrud gir stor global 
overføringsverdi
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Oslos bærekraftvisjon

“Vi vil overlevere byen til neste 
generasjon i en bedre miljøtilstand 

enn vi selv overtok den”
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Åpning av testanlegget

95 % CO2-kutt innen 2030
50 % CO2-kutt innen 2020 

60 % NOx-kutt innen 2022

Karbonfangst fra avfallsgjenvinning på Klemetsrud
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Fjernvarme- og 
strømproduksjon

• Forbrenningsprosessen må kjøles -> spillvarme
• Spillvarmen fra forbrenningsprosessen utnyttes i 

både strøm- og fjernvarmeproduksjon
• Kjelen er omringet av vannrør med rent vann, som 

går i en lukket krets
• Strøm: Vanndamp til dampturbin, minimum 380 °C
• Fjernvarme: Oppvarmet vann overfører varmen til 

Hafslunds nett via varmevekslere
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Forbrenningsprosess 
• Temperatur i ovnene minst 850 °C
• Metaller i bunnasken gjenvinnes

Avansert renseteknologi 
• Aktivt kull binder forurensinger
• El-/posefilter tar ut partikler
• Våtscrubber fjerner først HCl, deretter SO2
• SNCR og SCR reduserer NOx (kun L3)
• Flyveaske og slam deponeres (farlig avfall)

Forbrenning og røykgass
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Restprodukter 
etter forbrenning

Deponi for farlig avfall Metallgjenvinning + deponi

Flyveaske Røykgass Bunnaske

Klimautslipp til atmosfæren
Etablering av karbonfangst åpner for nye muligheter til å redusere 

både lokale utslipp og klimautslipp
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Karbonfangst på 
Klemetsrudanlegget 

• CO2–fangst fra anlegget gir god, stabil rensing med 90 % fangst
• Fjerner både fossilt og biologisk CO2 
• Store likheter med røykgass fra kull - erfaringsoverføring
• Bygger spisskompetanse, stor global overføringsverdi
• Grønne jobber både under bygging og i operasjonsfasen
• Det kan fjernes ca. 350 - 400’ tonn CO2 per år, potensial ca. 600’ 

tonn
• Mulighet for 150 000 tonn CO2–fangst fra anlegg på Haraldrud
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• Globalt marked for avfall er enormt
• Energigjenvinningsanlegg store utslippskilder
• 450 anlegg i Europa, ca. 700 i verden totalt
• 82/120 mill. t. forbrennes årlig i EU/verden
• 98 mill. t. deponeres i EU
• Avfallsbransjen tradisjonelt sterkt regulert

Stor overføringsverdi
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• «Forurenser må betale»
– det betyr deg som forbruker også

• Avfall er både et problem og en ressurs
– vi er en del av løsningen og må ikke «straffes» med nye 

avgifter

• Det første anlegget er ofte dyrt 
- vi må spre teknologien og lage en robust 

forretningsmodell

Utfordringer 
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Reduserte klimagassutslipp 
i hele verdikjeden 

1. Når avfallet ikke havner på deponi, 
unngås metanutslipp

2. Gjenvunnet avfall sparer CO2 ved å 
erstatte fossile råvarer

3. Restavfallet som ikke kan gjenvinnes 
blir til fjernvarme og strøm, erstatter 
fossile oppvarmingskilder

4. CO2 etter forbrenning kan fanges
5. Karbonkriterier i avfallsanbud vil 

stimulere til bygging av fangstanlegg
6. Bio-CCS; vi går klimapositive! 14
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Kan det bli lønnsomt?

I første fase: 
• Drift av karbonfangstanlegget må ha støtte per tonn fanget CO2

På sikt: 
• Karbonfangst kan gi et konkurransefortrinn dersom lavt 

karbonavtrykk vektlegges tilstrekkelig høyt i anbudsprosessene
• Offentlige anbud blir en nøkkel i startfasen
• Karbonfangst gir økt pris på forbrenningstjenester –> styrket 

insentiv for mer kildesortering
• Fungerende verdikjede og marked for CO2 må sikres
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Fremdrift 



JOIN THE CHANGE! 

Green City solutions – fokus på urbane utfordringer og grønn byutvikling

Offentlig – privat partnerskap til beste for miljøet

Finansiell styrke, stor kompetanse og vilje til endring 

Kombinasjonen av Oslo kommunes politiske entusiasme og Fortums 
kompetanse og gjennomføringsevne gjør at dette vinner vi! 
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Oppsummering

➢   Karbonfangst er mulig og nødvendig!
➢   Potensialet og behovet er enormt i avfallssektoren
➢   Karbonfangst på avfall passer meget godt inn i en

  sirkulær økonomi
➢   Vi vil helst være del av en klynge


