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Sammendrag 

Denne rapporten er en del av prosjektet Bærekraftig Innovasjon gjennom Industriell symbiose på Øra-

området i Fredrikstad, og viser kartlegging av energi-, vann- og avfallsressurser fra 

bedrifter/virksomheter på området for året 2018.  

Industriell symbiose går ut på at virksomheter innenfor et gitt geografisk område samarbeider om å 

utnytte ressurser som energi, vann og materialer på tvers av bedriftene så effektivt som mulig. Dette 

kan for eksempel gjøres ved at avfallsresurser fra en virksomhet utgjør et råstoff for nabobedriften. 

Målet med arbeidet har vært å identifisere og kvantifisere energi-, vann- og materialressurser inn til 

og ut fra bedrifter i Øra-området for å få et bilde på intern sirkularitet på Øra og hvordan Øra bidrar til 

sirkularitet utenfor området. Dette danner grunnlag til å få oversikt over relevante strømmer som er 

aktuelle for videreutvikling innenfor industriell symbiose på Øra, samt hvordan Øra-området i seg selv 

bidrar til sirkularitet i samfunnet. 

Rapporten presenterer energi-, vann- og avfallsstrømmer inn og ut av Øra-området i 2018, som 

grunnlag for å vurdere potensialet for økt ressursutveksling mellom bedrifter. Bedriftene på Øra ble 

kategorisert i to hovedtyper ut fra om virksomheten hovedsakelig omfatter behandling og gjenvinning 

av avfallsressurser (gjenvinningsbedrifter) eller om de tilhører mer typisk prosessindustri eller 

vareproduserende industri (produksjonsbedrifter). Det ble utviklet et spørreskjema til bedriftene i 

Excel, med formål om å kartlegge inngående og utgående ressursstrømmer, samt ressursutvekslingen 

mellom bedriftene. Spørreskjemaet ble sendt til bedriftene i juli 2020, og deretter revidert flere 

ganger parallelt med datainnsamlingen. 

Totalt energibruk på Øra-området i 2018 var ca 700 GWh, fordelt på energikildene/-bærerne 

naturgass (ca 260 GWh), damp fra avfallsforbrenning (220 GWh), elektrisitet (185 GWh) og olje 

(30 GWh). Produksjonsbedriftene står for det klart største energibehovet, sammenlignet med 

gjenvinningsbedriftene, og dampproduksjonen fra avfallsressursene bidrar med en vesentlig andel 

(220 GWh) av energibehovet til disse. Energiressursene ut fra Øra består i stor grad av spillvarme fra 

vannstrømmer, som utgjør ca 224 GWh tapt energi. I tillegg leveres energiressurser ut fra Øra i form 

fjernvarme/fjernkjøling (72 GWh), elektrisitet (8 GWh) og biogass til transport (18 GWh). 

De største avfallsressursene inn til gjenvinningsbedriftene utgjøres av metaller (280 000 tonn) og 

kasserte kjøretøy (71 000 tonn). Dette, sammen med andre avfallsressurser som batterier og glass 

bidrar til at de samme bedriftene sender ut ca 295 000 tonn resirkulert materiale som går inn i 

sirkulære verdikjeder utenfor Øra. Det går også en intern sirkulær ressursstrøm på ca 5000 tonn 

metaller fra gjenvinningsbedriftene til produksjonsbedriftene. Avfallsstrømmene metall, kasserte 

kjøretøy, restavfall og batterier leveres til gjenvinning på Øra og utgjør henholdsvis 34%, 32%, 6% og 

82% av totale mengden av tilsvarende avfallstyper generert i Norge. Dette viser at Øra utgjør et 

nasjonalt sirkulært senter for denne type avfall. 

Totalt vannforbruk på Øra var ca 2,7 mill m3 med drikkevannskvalitet (levert fra FREVAR), og ca 13 mill 

m3 såkalt Glomma-vann. Vannstrømmene går hovedsakelig til produksjonsbedrifter som Kronos Titan, 

Adesso, Unger og Reichhold, for deretter å slippes ut igjen i Glomma eller som avløpsvann til FREVAR. 

Vannressursene utgjør per i dag et vesentlig mer lineært system enn tilsvarende systemer for energi 

og avfallsressurser.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Denne rapporten er en del av prosjektet Bærekraftig Innovasjon gjennom Industriell symbiose på Øra 

som er finansiert av Regionale Forskningsfond for Oslofjorden og deltagende virksomheter, og 

omhandler kartlegging av tilgjengelige energi-, vann- og avfallsressurser fra bedrifter/virksomheter på 

Øra.  

Industriell symbiose går ut på at industrier innenfor et gitt geografisk område samarbeider om å 

utnytte ressurser som energi, vann og faste materialer på tvers av bedriftene så effektivt som mulig. 

Det som er avfall fra en bedrift/virksomhet, kan i neste omgang være råstoff for nabobedriften. 

Begrepet ble til for om lag tretti år siden, da et av de første symbioseprosjektene i verden startet opp i 

Kalundborg i Danmark. Senere har begrepet blitt knyttet til sirkulærøkonomi og det anses som en 

viktig strategi for å oppfylle mål om å redusere klimagassutslipp og øke ressurseffektiviteten i 

samfunnet. I Kalundborg utveksles rundt 30 materialer i 50 prosesser mellom ulike bedrifter, i tillegg til 

at bedriftene sparer energi gjennom å produsere elektrisitet, varme og prosessdamp for hverandre 

(Borge 2017). Industrien på Øra har de siste 20 årene samarbeidet på tvers av bedrifter på samme 

måte som i Kalundborg for å utnytte ressursene totalt sett bedre, men det samlede potensialet for økt 

ressursutnyttelse har ikke blitt gjennomgått systematisk tidligere. De viktigste ressursene som denne 

rapporten tar for seg er energi, vann og fast avfall, da det innenfor disse ressursene forventes å være 

potensial for økt grad av ressursdeling mellom bedriftene på Øra. 

EU har de siste 4-5 årene utviklet og iverksatt en handlingsplan for sirkulærøkonomi, som inneholder 

tiltak som skal stimulere til å sikre at ressurser går i omløp i stedet for å kastes etter bruk, bla gjennom 

å stimulere til økt satsing på industrielle symbioser. Dette skal sikre at avfall ikke går til sluttbehandling 

i form av deponi eller forbrenning, men blir benyttet som ressurs i andre bedrifter. Flere av bedriftene 

på Øra taper energi gjennom avløpsvann både til Glomma og til FREVAR, en energiressurs som kan ha 

potensial for utnyttelse. Det samme gjelder utslipp av relativt rent prosessvann, som kanskje i stedet 

kunne vært utnyttet av en annen bedrift i området fremfor at den kjøper inn relativt kostbart renset 

vann fra FREVAR.  

Bedrifter kan ha behov for hjelp til å utvikle industriell symbiose, for eksempel ved å opprette et 

nettverksprogram der deltagerne i nettverket får bistand til å etablere samarbeid og få tilgang på 

tilskuddsordninger. Ordningene kan benyttes til å utvikle nye forretningsmodeller, øke kompetansen i 

retning av en mer sirkulær økonomi, samt utføre forskning og innovasjon som kan skape grunnlag for 

mer industriell symbiose. Dette kan både være relatert til å utforske nye muligheter i et allerede 

etablert industrielt symbiose-nettverk, eller til å opprette nettverksorganisasjoner som kan koordinere 

og ha spesielt ansvar for å fremskaffe kunnskap om ressursstrømmer som kan skape nye muligheter 

for samhandling mellom bedrifter, og som har en viktig rolle i å katalysere utviklingen av industriell 

symbiose i området. Et annet viktig poeng fra rapporten er å opprette både fysiske og digitale 

løsninger for å gjøre veien til samarbeid enklere, blant annet ved å gi de involverte tilgang på 

informasjon om tilgjengelige material- og energistrømmer i området, og ved å sikre tilgang på offentlig 

støtte for å etablere og drifte industrielt symbiose-nettverk med aktiv medvirkning fra både industrien, 

offentlige myndigheter, akademia og lokale organisasjoner. Identifisere material- og ressursstrømmer 

på Øra 



Arbeidet med denne rapporten tok utgangspunkt i å identifisere ressursstrømmer fra alle relevante 

bedrifter/virksomheter på Øra som grunnlag for videreutvikling av industriell symbiose i området. 

Kartleggingen skulle sikre tilgang på oversikt over type ressurser, om det finnes tilstrekkelig mengde av 

disse for å kunne dra nytte av samarbeid med andre bedrifter/virksomheter, og om det er tilstrekkelig 

jevn tilgang gjennom året. I neste omgang er det interessant å få mer kjennskap til kvaliteten på 

ressursene og om de lar seg utnytte uten for mye prosessering.   

Det er en utfordring i slike analyser hvorvidt bedrifter/virksomheter vil dele informasjon om egne 

ressursstrømmer, både av konkurransehensyn og fordi det kan påvirke bedriftenes omdømme hvis de 

genererer mye avfall, slipper ut mye vann i avløpet eller har store energitap. Det ble av den grunn 

valgfritt om dataene som fra bedriftene/virksomhetene skulle være anonyme i videre presentasjon.  

1.2 Mål 

Prosjektets mål har vært å identifisere og kvantifisere energi-, vann- og materialressurser inn til og ut 

fra bedrifter i Øra-området for å få et bilde på intern sirkularitet på Øra og hvordan Øra bidrar til 

sirkularitet utenfor området. Dette danner grunnlag til å få oversikt over relevante strømmer som er 

aktuelle for videreutvikling innenfor industriell symbiose på Øra, samt hvordan Øra-området i seg selv 

bidrar til sirkularitet i samfunnet. Mengdene er kartlagt for 2018 og kartleggingen skal gjentas i 2022 

med data for 2021 for å kunne studere hvordan både tilgang og utnyttelsen av ressursene endres 

gjennom prosjektperioden.  

1.3 Avgrensning av studien 

Rapporten tar for seg energi-, vann- og avfallsressurser inn og ut av virksomheter innenfor Øra-

området i Fredrikstad som grunnlag for økt ressursutveksling og mellom bedrifter, og økt 

ressurseffektivitet samlet for området. Industribedriftene Mills og Unger (som ligger like utenfor Øra-

området) er inkludert i det definerte Øra-området siden de representerer store prosessbedrifter som 

både besitter og har behov for ressurser som energi, vann og avfall. Videre i rapporten benyttes 

begrepet Øra-området i en slik utvidet forstand. Det ble samlet inn data for 2018 i et spørreskjema, i 

første omgang utviklet i SurveyXact, som ble sendt ut til totalt 34 bedrifter. Av disse har totalt 17 

virksomheter besvart spørsmålene og disse utgjør grunnlaget for resultatene i rapporten (se Tabell 1). 

Spørreskjemaet ble videreutviklet i ulike excel-varianter i løpet av prosjektperioden for endelig 

innhenting av data. Det antas at alle bedrifter/virksomheter som har eller mottar vesentlige 

ressursstrømmer i Øra-området i 2018 er inkludert i analysen. 
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2 Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Hva er industriell symbiose? 

Begrepet symbiose betegner i biologien ulike organismer som samarbeider for å oppnå gjensidige 

fordeler (Schwarz and Steininger 1997). Industriell symbiose er et nettverk av tradisjonelt sett 

separate bedrifter som samarbeider for å skape et kollektivt fortrinn innen økonomi, 

konkurransedyktighet og energieffektivitet, gjennom fysiske utvekslinger av materialer, energi, vann 

og bi-produkter (Chertow 2000). Begrepet industriell symbiose oppstod i kjølvannet av det som i dag 

regnes som den første industrielle symbiosen, som ble dannet i Kalundborg i Danmark på 1970-tallet. I 

etterkant av symbiosen i Kalundborg, som ble til ved mer eller mindre tilfeldige omstendigheter, har 

utviklingen av industriell symbiose som tilnærming til en mer sirkulær økonomi tatt en mer bevisst 

retning. En overgang fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi blir i dag ansett som en viktig tilnærming 

til reduksjon av jomfruelige ressurser i produksjon, på vei mot et ressurs- og energieffektivt samfunn. 

Myndigheter har blitt bevisst potensialet som ligger i industriell symbiose for å bidra til reduserte 

klimagassutslipp, og av den grunn er tiltak nedfelt i EUs handlekraftmelding for å stimulere til økt grad 

av industriell symbiose. I enkelte land bidrar myndigheter med midler til forskning for å tilrettelegge 

utviklingen av industriell symbiose, eksemplifisert ved Dansk SymbioseCenter som ble dannet i 

etterkant av Kalundborgsymbiosen, og som i dag kartlegger mulige ressursutvekslinger mellom 

bedrifter (Borge 2017). I utgangspunktet er det få begrensninger på hvilke ressurser som kan utveksles 

i en industriell symbiose, og det fins i dag eksempler på utvekslinger av alt fra olje til kugjødsel. 

Kalundborg Symbiose er et av de første og mest kjente og vellykkede eksemplene på industriell 

symbiose internasjonalt. Symbiosenettverket ligger i Kalundborg på Sjælland, og består av prosess- og 

energiindustrier, farmasøytisk industri, og industrier som produserer grønn teknologi. Samarbeidet 

startet i 1972 og i løpet av de neste årene utviklet den seg til slik den fremstår i dag. De første 

bedriftene i symbiosenettverket var Esso og Gyproc, der Esso leverte naturgass til Gyproc som brukte 

denne i produksjon ved tørking av gipsplater. I 1973 koblet Dong Energy vannrør til Esso og ble med 

dette den tredje bedriften som ble inkludert i symbiosen. I dag deltar 8 private og offentlige bedrifter, 

med utveksling av ca. 30 ressursstrømmer. Det er vanskelig å gjøre et eksakt estimat over hva 

bedriftene sparer på å delta i symbiosenettverket, men det estimeres et beløp i størrelsesorden 80 

millioner euro i året. Viktigere er hva bedriftene oppnår ved å delta, der det er dokumentert at 

deltagelse i symbiosenettverket gjør det lettere for mindre bedrifter å overleve, og at det bidrar til å 

opprettholde antall jobber i Kalundborg. Videre rapporteres det om at symbiosenettverket har ført til 

et bedre samarbeidsklima mellom både private og offentlige aktører, grunnet møter der bedriftene 

diskuterer seg frem til felles løsninger for videre utvikling av området. Sist, men ikke minst styrker 

deltagelse i symbiosenettverket den enkelte bedrift sin miljøprofil. På tross av nevnte fordeler, står 

symbiosen ovenfor utfordringer ved videreutvikling, siden det som sagt er vanskelig å kvantifisere 

fordelene av å delta i symbiosen, både når det kommer til antall jobber, reduksjon av klimagassutslipp, 

som følge av det komplekse forholdet mellom antall bedrifter og ressursutvekslinger. 

 

2.2 Etablering og utvikling av industriell symbiose 

Utvikling av nettverk for industriell symbiose går ofte over lengre tid, og har ofte vært basert på 

prosesser preget av tilfeldigheter og der det ikke foreligger en overordnet strategi for utviklingen. 



Dette fører til en dynamisk prosess med tanke på sammensetningen av bedrifter, utvekslingen av 

ressurser mellom bedriftene, samt hvilke resultater bedriftene kan oppnå.  

Det er gjort studier for å identifisere trinn i utviklingen av nettverk for industriell symbiose, og 

følgende tre kjennetegn identifisert i et nordisk prosjekt (Johnsen, Berlina et al. 2015). Tidlig i 

prosessen med å etablere symbiosen vil bedrifter «oppdage» hverandre, og få mer kunnskap om 

nærliggende bedrifter sine virksomheter, slik at de blir i bedre stand til å finne gode løsninger for 

utvekslinger og vurdere om samarbeid er aktuelt. Dernest forsøker bedrifter å finne måter å knytte 

seg sammen på, slik at de ved avslutningen av kartleggingsfasen vil være i stand til å gjøre 

hensiktsmessige valg for å skape en helhet av det som tidligere bestod av separate bedrifter. I denne 

fasen blir det ofte dannet et styringsorgan som sørger for å ivareta interesser og verdier for de 

respektive bedriftene, samtidig som det utformer en overordnet strategi for videre samarbeid mellom 

bedriftene. 

For at en industriell symbiose skal bli vellykket må nødvendige forutsetninger ligge til grunn, og det 

kan oppstå barrierer som fører til at utviklingen hindres, og i verste fall stoppes eller reverseres. Det er 

hovedsakelig økonomiske eller sosiale barrierer som omtales i litteraturen, men det kan også være 

geografiske barrierer.  

En økonomisk barriere oppstår når det er usikkerhet rundt økonomisk risiko i samarbeidet med andre 

bedrifter. Den økonomiske risikoen bestemmes av omfanget av investeringer for den enkelte bedrift, 

hvor lett det er å få innvilget langtidslån eller støtte, samt hvor mye som må tilføres av egne midler og 

ressurser. Dernest er spørsmålet hvor mye bedriftene kan spare ved å delta i symbiosenettverket, og 

hvor stor kostnadseffektivitet samarbeidet medfører. I tillegg vil det være vanskelig å estimere 

effekten på markedsprisene fra en mer miljøvennlig produksjon, og derfor vil ikke teknologi som 

benyttes i industriell symbiose nødvendigvis være mer attraktiv enn standardiserte teknologier. Videre 

vil økonomiske barrierer kunne oppstå fordi avfallsprodukter fra bedrifter er begrenset av 

markedsetterspørselen, og når denne er lav vil det ikke bli lagt til rette for bruk av avfallsproduktet fra 

andre bedrifter sin produksjon. 

Sosiale barrierer oppstår fordi bedriftene prioriterer egen virksomhet, og ønsker å beholde sine 

kjerneverdier, som de kanskje frykter vil gå tapt i samarbeid med andre bedrifter. I tillegg kan mangel 

på tid føre til at bedriftene ikke setter av nok tid til å sette seg inn i hva det aktuelle samarbeidet kan 

resultere i, noe som også skaper stor usikkerhet. Usikkerhet rundt samarbeidet vil gjøre at 

beslutningstakere innen bedriftene velger det trygge alternativet (dagens situasjon), fremfor å delta i 

et symbiosesamarbeid. Endelig vil også konkurransehensyn utgjøre en vesentlig rolle ved beslutningen 

om å dele informasjon med andre bedrifter, og dersom bedriften velger å holde tilbake informasjon vil 

dette kunne resultere i et tynt beslutningsgrunnlag for å vurdere om industriell symbiose er aktuelt. 

Geografisk avstand kan være avgjørende for mulighetene for industriell symbiose, siden kort fysisk 

avstand mellom bedriftene vil kunne føre til en lavere «mental» avstand, hvilket gjør det lettere å fatte 

beslutninger og opprettholde kontakt. Samtidig er det kanskje enda viktigere at bedriftene deler 

oppfatning rundt ressurseffektivitet og sirkulærøkonomi, samt at det er gjensidig interesse for 

ressursutveksling. Dette forutsetter en blanding av industrier, som produserer ulike bi-produkter som 

det er etterspørsel for av nærliggende. 
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3 Metode 

3.1 Innsamling av data 

Bedriftene på Øra ble kategorisert i to hovedtyper ut fra om virksomheten hovedsakelig omfatter 

behandling og gjenvinning av avfallsressurser eller om de tilhører mer typisk prosessindustri eller 

vareproduserende industri. Dette er vist i Tabell 1 under. Eksempelvis er Kronos Titan kategorisert 

som en prosess- og vareproduserende bedrift, mens Batteriretur er kategorisert som en 

gjenvinningsbedrift. 

Produksjonsbedrift Gjenvinningsbedrift 

Adesso Materialgjenvinning Energigjenvinning 

Borg Havn Batteriretur FREVAR Energigjenvinning 

Denofa Metallco Stene Kvitebjørn Bio-El 

Gyproc Norsk Gjenvinning Metall Denofa Energi 

Kemira Norsk Gjenvinning Glass  

Kronos Titan Stene Stål Forbehandling 
Mills  Østfold Gjenvinning 

Reichhold  

Unger 

Tabell 1 Bedrifter som har bidratt til datainnsamling 2018. 

Respondentene ble bedt om å oppgi sitt navn og navnet på bedriften/virksomheten, før de fikk 

spørsmål knyttet til forbruk og produksjon av energi-, vann- og avfallsressurser i 2018. 2018 ble valgt 

som referanseår fordi det var et mål å få status for mottak av og behandling av avfallsressurser, av 

samhandling mellom bedrifter og generering av avfallsbaserte ressurser i Øra-området før dette 

prosjektet ble startet opp. Spørreskjemaet ble sendt til bedriftene i juli 2020, og deretter revidert 

parallelt med datainnsamlingen som pågikk i perioden fra juli 2020 til mars 2021. Dataene fra 

spørreskjemaet ble bearbeidet for presentasjon i Microsoft Power BI og eSankey, og resultatene er 

hovedsakelig presentert som sankeydiagrammer for å få frem ressursutvekslingene mellom bedriftene 

på en oversiktlig måte (se kapittel 4).  

Strukturen på spørreskjemaet til gjenvinningsbedriftene var todelt med egne tabeller for ressurser inn 

og ressurser ut av bedriftene. Respondentene ble bedt om å oppgi ressursmengder for energi, vann og 

materialer, men også hvor ressursene stammet fra eller ble sendt til, og det ble da skilt mellom 

bedrifter på Øra og bedrifter som lå utenfor Øra-området.  

3.2 Kartlegging materialressurser 

Materialstrømmene inn til og ut fra bedriftene ble kategorisert som avfallsressurser, biprodukter, og 

resirkulert materiale, og avfallsressursene som kartlegges ut fra bedriftene ble i tillegg kategorisert i 

henhold til type behandling de ble levert til. Det presiseres at forbruk av jomfruelige råvarer og 

leveranse av hovedprodukter er utelatt, noe som betyr at kartleggingen ikke representerer en 

fullstendig massebalanse. En prinsippskisse for de kartlagte ressursene er vist i Figur 1. 



 

Figur 1 Prinsippskisse for kartlagte materialressurser 

 

3.3 Kartlegging energiressurser 

Energiressursene inn til og ut fra bedriftene ble kategorisert som varme/damp fra avfallsforbrenning, 

varme/damp fra biomasse, elektrisitet, biodiesel, bioetanol, biogass, naturgass og olje. En 

prinsippskisse for de ulike energistrømmene er vist i Figur 2. 

 

Figur 2 Prinsippskisse for kartlagte energistrømmer. 

For energigjenvinningsanleggene inngår avfall både som avfalls- og energiressurser inn til bedriften, 

oppgitt som hhv tonn og MWh. Tilsvarende er energiinnholdet i avløpsvann registrert både som 

energi- og vannressurs ut fra bedriften dersom energiinnholdet er betydelig. 
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3.4 Kartlegging vannressurser 

Vannressursene inn til og ut fra bedriftene ble kategorisert i drikkevann, vann fra/til Glomma og 

avløpsvann. En prinsippskisse for de ulike vannstrømmene er vist i Figur 3. 

 

Figur 3 Prinsippskisse for kartlagte energiressurser. 

 

3.5 Kategorisering kartlagte ressurser 

Tabell 2 viser en oversikt over hovedkategoriene av de enkelte ressursene som ble benyttet i 

kartleggingen. 

Tabell 2 Ressurskategorier som omfattes av kartleggingen i prosjektet 

Energiressurser og -
bærere 

Forbruk av vann  Utslipp av vann til  Avfallsressurser Biprodukter Resirkulert 
materiale 

Damp fra 
avfallsforbrenning 

Glomma Glomma 1100 Bioavfall og 
slam 

  

Varmt 
vann/Fjernvarme 

Drikkevann 
FREVAR 

Avløpsvann 
FREVAR  

1200 Papir, papp, 
kartong 

  

Elektrisitet  Andre resipienter  1300 Glass   

Biodiesel, bioetanol, 
biogass  

 1400 Metall   

Naturgass 1500 EE-avfall   

Olje 1600 Masser og 
uorganisk materiale 
(inkl asfalt) 

  

 1700 Plast   

2200 Kjemikalier   

2300 Batterier   

2400 
Transportmidler 

  

7000 Farlig avfall   

   9900 Blandet avfall   

   Annet avfall   

 



4 Resultater 

4.1 Overordnet nivå – alle kartlagte ressurser 

Figur 4 viser sankey-diagram for de kartlagte ressursene inn til, og ut fra Øra-området, fordelt på 

energi-, avfalls- (oppdelt i avfall, biprodukter og resirkulert material) og vannressurser.  De ulike 

ressurskategoriene er presentert med forskjellige farger i figuren: Energi er vist som lilla piler, avfall, 

bi-produkter og resirkulert materiale som henholdsvis brune, blå og lysebrune piler, og vannressurser 

som grønne piler. Tykkelsen på pilene sier noe om størrelsen på strømmene, men det presiseres at 

energi-, avfalls-, og vannstrømmene er oppgitt som ulike enheter (henholdsvis MWh, tonn og m3) og 

derfor ikke er sammenlignbare seg imellom. 

 

 

Figur 4 Kartlagte strømmer på overordnet nivå, fordelt på energi-, avfalls- og vannressurser. 

Figuren viser at det skjer en betydelig utveksling av ressurser mellom bedriftene på Øra. Dette gjelder 

for eksempel avfallsressurser som går til energigjenvinning og videre som energiressurser til 

produksjonsbedriftene, men også avfallsressurser til gjenvinningsbedriftene som går videre som 

resirkulert materiale til andre bedrifter på Øra. Avfallsstrømmer til energigjenvinning er registrert både 

som avfallsressurser på 166 tonn, og energiressurser på 378 GWh (vist ved hhv brun og lilla pil inn til 

Energy recovery i Figur 4). Tilsvarende er vannressurser ut fra Produksjonsbedriftene vist som både 

vann og energi (hhv grønn og lilla pil ut fra Production i Figur 4), siden dette er interessant både i et 

rent vannperspektiv (gjenbruk av vann) og energiperspektiv (utnyttelse av spillvarme).  

Av 376 tonn avfall til resirkulering på Øra blir omtrent 295 tonn gjenvunnet og sendt ut av Øra som 

resirkulert materiale som kan inngå i produksjonsbedrifter andre steder i og utenfor Norge. Det betyr 

at denne mengden går inn i andre kretsløp utenfor Øra. Tilsvarende går ca 4000 tonn til deponi 

innenfor Øra, mens mengde avfall til deponi utenfor Øra ikke er kjent. Avfall til deponi blir følgelig tapt 

for videre utnyttelse, men det er viktig å påpeke at en del av avfallsressursens krever forsvarlig 

slutthåndtering og dermed skal tas ut av kretsløpet. 
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4.2 Energiressurser 

Figur 5 viser sankey-diagram for energistrømmer inn til og ut fra Øra-området.  

 

 

Figur 5 Kartlagte energiressurser på overordnet nivå. 

Figuren viser at avfallsressurser (turkis) utgjør en stor andel tilført energi til Øra. Dette er beskrevet 

som «Material energy content» i Figur 5, og viser energiinnholdet i avfallsressursene som blir omgjort 

til damp basert på data fra FREVAR KF (2022). Videre sees at naturgass (mørk rød) og elektrisitet (lys 

rød) utgjør store energiressurser inn til Øra. Disse tre energibærerne utgjør henholdsvis 387, 257 og 

184 GWh. Videre sees at produksjonsbedriftene står for det klart største energibehovet, 

sammenlignet med gjenvinningsbedriftene, samt at dampproduksjonen fra avfallsressursene bidrar 

med en vesentlig andel (222 GWh) av energien som leveres til disse. 

Det leveres energiressurser ut fra Øra i form av fjernvarme/fjernkjøling (Hot water; 72 GWh) og 

elektrisitet (ca 8 GWh) fra Fredrikstad Fjernvarme, damp (10 GWh som tap over tak fra FREVAR) og 

biogass til transport (18 GWh). I tillegg går det tapt energiressursene i form av spillvarme i 

vannstrømmer fra Kronos (224 GWh Hot water). Vannet har lav pH, og det teoretiske potensialet for 

spillvarmeutnyttelse er beregnet til 130 GWh (Bergfjord 2021). 

Figur 6 viser de samme energiressursene med en finere oppdeling på bedriftsnivå. Det er satt en 

grense for årlig energibruk på 20 GWh for at enkeltbedrifter skal vises separat i figuren. 



 

Figur 6 Kartlagte energiressurser på bedriftsnivå. 

Kronos Titan peker seg ut som den bedriften med størst energibehov, både i form av damp fra 

energigjenvinning, naturgass og elektrisitet. Deretter kommer Denofa, Gyproc og Unger. De 

resterende produksjonsbedriftene (6 totalt) er kategorisert som «Other», og benytter en blanding av 

damp, naturgass, elektrisitet og olje. 

FREVAR Energigjenvinning leverer 93 og 66 GWh damp til henholdsvis Kronos Titan og Denofa Energi, 

hvorav hovedandelen går videre til Denofa. Videre leveres 13 GWh, 1,7 GWh og 0,5 GWh til 

henholdsvis Fredrikstad Fjernvarme, Kemira og Reichhold. Kronos Titan står for det antatt største 

energitapet beregnet til ca 224 GWh, hovedsakelig i form av spillvarme til Glomma. Det presiseres at 

det er usikkerhet knyttet til energitapsberegningen, som er nærmere beskrevet i kapittel 4.5.  

Kvitebjørn Bio-El leverer hovedandelen av sin damp til Fredrikstad Fjernvarme, som videre distribuerer 

denne som fjernvarme til både gjenvinnings- og produksjonsbedrifter på Øra, samt som fjernvarme og 

elektrisitet utenfor Øra. Det presiseres at Fredrikstad Fjernvarme ikke er fullstendig kartlagt som 

separat virksomhet, noe som vil bli endret i neste kartlegging for 2021. 

Figur 7 viser de ulike energibærerne som ble benyttet på og levert ut fra Øra-området i 2018. 



 

NORSUS — Norsk institutt for bærekraftsforskning 17 av 29 

Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose. Kartlegging Øra industripark 2018  

 

Figur 7 Energiressurser fordelt på ulike energibærere levert til energigjenvinning, 

produksjonsbedrifter, gjenvinningsbedrifter, samt ut fra Øra. 

Figur 7 viser at produksjonsbedriftene benytter den største energimengden på Øra med totalt ca 600 

GWh. Av dette utgjør naturgass den største andelen, tett fulgt av damp og elektrisitet. Videre sees at 

energigjenvinningsanleggene forsynes med ca 80 GWh, hvorav elektrisitet utgjør hovedandelen (58 

GWh), mens gjenvinningsanleggene bruker 13 GWh (ca 50/50 fordelt på elektrisitet og olje). Kolonnen 

«Outside» representerer energiressurser som leveres ut fra Øra, og denne består hovedsakelig av 

fjernvarme/fjernkjøling (72 GWh) og elektrisitet (7 GWh) levert fra Fredrikstad Fjernvarme, biogass (18 

GWh), samt tap fra produksjonsbedriftene i form av varmt vann (ca 224 GWh). 

Figur 8 viser totalt energibruk på Øra-området fordelt på de ulike energibærerne. 

 

Figur 8 Energiressurser benyttet på Øra-området i 2018 fordelt på energikilder/-bærere.  

Det benyttes i underkant av 700 GWh energi på det definerte Øra-området i form av naturgass (37%), 

damp (31%), elektrisitet (27%), olje (4%) og varmt vann (1%).  

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

Energy recovery Outside Production Recycling

M
W

h

Steam

Oil

Natural gas

Hot water

Electricity

Biogas

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

M
W

h

Steam

Oil

Natural gas

Hot water

Electricity



 

4.3 Materialressurser 

Figur 9 viser de kartlagte materialressursene inn og ut fra Øra.  

   

Figur 9 Kartlagte materialstrømmer på overordnet nivå. 

Figuren over viser at de største avfallsressursene inn til gjenvinningsbedriftene utgjøres av metaller 

(280 000 tonn) og kasserte kjøretøy (71 000 tonn). Dette, sammen med andre avfallsressurser som 

batterier og glass bidrar til at de samme bedriftene sender ut ca 295 000 tonn resirkulert materiale 

som går inn i sirkulære verdikjeder utenfor Øra. Videre går det en intern sirkulær ressursstrøm fra 

Stene Stål til Metallco Stene på 10 000 tonn metall som deretter går ut av Øra, som en del av 

resirkulert materiale på 295 000 tonn. Figuren viser også en intern sirkulær ressursstrøm på ca 5000 

tonn metaller fra gjenvinningsbedriftene til produksjonsbedriftene, som representerer ressurser fra 

Stene Stål til Kronos Titan. 

Videre sees at Østfold Gjenvinning (definert som pre-treatment) tar imot ca 60 000 tonn 

avfallsressurser, hovedsakelig restavfall og trevirke som behandles og bearbeides videre både innenfor 

(2000 tonn til resirkulering) og utenfor (39 000 tonn restavfall) Øra. Energigjenvinningsanleggene tar 

imot ca 160 000 tonn avfallsressurser som omgjøres til energi (hovedsakelig damp, jfr. Figur 5 og Figur 

6), og derfor vises ikke disse energistrømmene i figuren over.  

Produksjonsbedriftene står for de største materialmengdene ut av Øra, hovedsakelig som følge av 

Kronos Titan. De leverer ca 95 000 tonn jernsulfat som biprodukt til bedrifter utenfor Øra og ca 24 000 

tonn internt på Øra, som går direkte til Kemira til produksjon av kjemikalier for avløpsrensing. Videre 

leveres ca 300 000 tonn avfall til behandling på Langøya, og dette utgjøres hovedsakelig av tynnsyre 

som blir benyttet til å nøytralisere flyveaske fra FREVAR og andre forbrenningsanlegg. Videre leverer 

Mills ca 600 tonn vegetabilsk avfall som råvare til biodiesel og til dyrefor. I tillegg tar 

produksjonsbedriftene (Gyproc) imot avfallsressurser i form av brukt gips og kartong.  

Sammenlignet med utveksling av energiressursene på Øra (Figur 6) viser Figur 9 et mer lineært system 

innenfor Øra. Samtidig er det viktig å påpeke at ca 295 000 tonn sendes ut av Øra som resirkulert 
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materiale som kan inngå i produksjonsbedrifter andre steder i og utenfor Norge. Det betyr at denne 

mengden går inn i andre kretsløp utenfor Øra. 

Figur 10 viser total mengde avfallsressurser levert inn til og ut fra Øra-området i 2018. 

 

Figur 10 Mengde avfallsressurser (tonn) levert til energigjenvinning, deponi, forbehandling, 

produksjonsbedrifter, gjenvinningsbedrifter, samt levert ut fra Øra. 

De største mengdene av de kartlagte avfallsressursene (i underkant av 400’ tonn) går til gjenvinning 

(Recycling), og av disse utgjør kasserte kjøretøy og metaller hovedandelen. Omtrent 350’ tonn 

avfallsressurser går ut fra Øra («Outside»), der  hovedandelen utgjøres av farlig avfall som 

hovedsakelig er tynnsyre fra Kronos Titan til Langøya. Videre sees at ca 175’ tonn avfall leveres til 

energigjenvinning (hovedsakelig restavfall), samt bioavfall (til biogassanlegget). Ca 4 000 tonn av de 

kartlagte ressursene går til deponi på Øra og ca 10’ tonn avfallsressurser går direkte til 

produksjonsbedriftene (Gyproc) i form brukt gips og kartong.  

Utover dette (ikke vist i figuren) leveres ca 295’ tonn resirkulerte råvarer ut fra Øra mens ca 5000 tonn 

leveres som resirkulert råvare internt på Øra. Tilsvarende levers ca 95’ tonn biprodukter ut fra Øra og 

24’ tonn internt på Øra (til Kemira). 

 

4.3.1 Avfallsstrømmer til behandling på Øra i et nasjonalt perspektiv 
Figur 10 viser at av inngående avfallsressurser til material- og energigjenvinning på Øra utgjør metall, 

blandet restavfall og kasserte kjøretøy den største mengden i tonn. Totalt blir ca 505’ tonn av denne 

type avfall i tillegg til batterier behandlet på Øra, hvorav ca 480’ tonn avfall har norsk opprinnelse 

(Kvitebjørn Bil-El importerer ca 60% av avfallet som behandles). Figur 11 illustrerer tilsvarende 

genererte mengder avfallsressurser i 2018 for Norge totalt.  
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Figur 11 Mottak og behandlingssted for avfallsressurser av nasjonal betydning på Øra.  

Figuren viser at Øra industriområde mottar omtrent 17% av de nasjonale avfallsressursene tilhørende 

ovennevnte kategorier. Videre sees at metaller til behandling hos Norsk Gjenvinning Metall, Metallco 

Stene og Stene Stål), samt andel kasserte kjøretøy (til Metallco Stene og Norsk Gjenvinning Metall) 

utgjør betydelige andeler av de respektive nasjonale avfallsmengdene med henholdsvis 34% og 32%. 

Batterier som behandles på Øra utgjør nesten hele den nasjonale mengden (82%), mens restavfall 

utgjør 6%. Dette viser at Øra-området tar hånd om en stor del av de respektive nasjonale 

avfallsressursene med sortering, behandling og transport videre til bruk i nye verdikjeder. Betydningen 

av Øra-områdets rolle for behandling av avfallsressurser har vokst ytterliggere etter 2018, da både 

Metallco Kabel og Sirkel har etablert ny virksomhet på Øra etter registreringsperioden for denne 

rapporten. 

 

4.4 Vannressurser 

Vannstrømmene som passerer gjennom Øra er presentert i Figur 12.  
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Figur 12 Kartlagte vannstrømmer på et overordnet nivå. 

Totale vannstrømmer fra Glomma og FREVAR inn til bedrifter på Øra er i underkant av 16 millioner 

kubikkmeter, der rundt 83% kommer fra Glomma. Vannstrømmene går hovedsakelig til 

produksjonsbedrifter som Kronos Titan, Adesso, Unger og Reichhold, for deretter å slippes ut igjen i 

Glomma eller som avløpsvann til FREVAR. Fra figuren sees at dette systemet er vesentlig mer lineært 

enn tilsvarende systemer for energi og avfallsressurser. Kronos Titan står for inntak og uttak av vann 

fra/til Glomma med ca 8 mill m3 inn og 9,2 mill m3 ut. Videre går det ca 400 000 m3 rent byvann i 

overløp til Glomma. 

Figur 13 viser total vannforbruk på Øra fordelt på vann med drikkevannskvalitet og vann fra Glomma. 

 



 

Figur 13 Vannforbruk på Øra 2018. 

Figuren over viser at bruk av Glommavann hos produksjonsbedriftene utgjør det største forbruket, 

med totalt ca 13 mill m3 i 2018. Totalt vannforbruk på Øra var ca 2,7 mill m3 med drikkevannskvalitet 

(levert fra FREVAR). 

 

4.5 Beregning av energitap fra vannutslipp for Kronos 

Som beskrevet over, står er utslippet av vann til Glomma fra Kronos beregnet til ca 9,2 millioner m3. 

Mesteparten av utslippsvannet fra Kronos går til Glomma, mens ca. 165 000 m3 går til FREVAR. I tillegg 

går ca 365 000 m3 som rent byvann til Glomma via overløp.  

Temperaturen på vannet som slippes ut i Glomma er antatt å ligge på ca 40 o C, og mye energi er 

dermed uutnyttet gitt en antagelse om at referansetemperaturen er 20 o C. Energi blir derfor avgitt til 

omgivelsene som spillvarme. Energimengden som går tapt er estimert ved å beregne differansen 

mellom temperaturen i utslippsvannet og referansetemperaturen. Differansen multipliseres med 

varmekapasitetsfaktoren for vann, og massen av vannet i kg. Varmekapasitetsfaktoren sier hvor mye 

varme som må tilføres for å øke temperaturen til 1 kg materiale med én Kelvin (K). For vann er denne 

4 184 Joule per kg og Kelvin. Til slutt blir energimengden omregnet fra Joule til MWh. Energiinnholdet 

i de ulike vannstrømmene er presentert i Figur 14. 
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Figur 14 Energiinnhold i vannstrømmer ut fra Kronos Titan. 

Beregningen viser at energiinnholdet i utslippsvannet fra Kronos totalt kan anslås til omtrent 224 

GWh. Utslippsvannet med temperatur rundt 40 o C inneholder om lag 210 GWh, og utgjør den klart 

største andelen av total energimengde i utslippsvannet fra Kronos. Det presiseres at 

beregningsgrunnlaget er usikkert, og at mer nøyaktige beregninger og målinger må gjøres som 

grunnlag for vurdering av tiltak. Som beskrevet i kapittel 4.2, er det teoretiske potensialet for 

spillvarmeutnyttelse er beregnet til 130 GWh (Bergfjord 2021). Dette jobbes det videre med i 

arbeidspakke 2 i prosjektet.  
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5 Oppsummering og diskusjon 

5.1 Status bruk og utveksling av energi-, material- og vannressurser  

Totalt energibruk på Øra-området i 2018 var ca 700 GWh, fordelt på energikildene/-bærerne 

naturgass (ca 260 GWh), damp fra avfallsforbrenning (220 GWh), elektrisitet (185 GWh) og olje 

(30 GWh). Produksjonsbedriftene står for det klart største energibehovet, sammenlignet med 

gjenvinningsbedriftene, og dampproduksjonen fra avfallsressursene bidrar med en vesentlig andel 

(220 GWh) av energibehovet til disse. Energiressursene som går ut fra Øra består i stor grad av 

spillvarme fra vannstrømmer, som utgjør ca 224 GWh tapt energi. I tillegg leveres energiressurser ut 

fra Øra i form av fjernvarme/fjernkjøling (72 GWh), elektrisitet (8 GWh) og biogass til transport (18 

GWh). 

De største avfallsressursene inn til gjenvinningsbedriftene utgjøres av metaller (280 000 tonn) og 

kasserte kjøretøy (71 000 tonn). Dette, sammen med andre avfallsressurser som batterier og glass 

bidrar til at de samme bedriftene sender ut ca 295 000 tonn resirkulert materiale som går inn i 

sirkulære verdikjeder utenfor Øra. Det går også en intern sirkulær ressursstrøm på ca 5000 tonn 

metaller fra gjenvinningsbedriftene til produksjonsbedriftene, Avfallsstrømmene metall, kasserte 

kjøretøy, restavfall og batterier leveres til gjenvinning på Øra og utgjør henholdsvis 34%, 32%, 6% og 

82% av totale mengden av tilsvarende avfallstyper generert i Norge. Dette viser at Øra utgjør et 

nasjonalt sirkulært senter for denne type avfall. 

Totalt vannforbruk på Øra var ca 2,7 mill m3 med drikkevannskvalitet (levert fra FREVAR), og ca 13 mill 

m3 såkalt Glomma-vann. Vannstrømmene går hovedsakelig til produksjonsbedrifter som Kronos Titan, 

Adesso, Unger og Reichhold, for deretter å slippes ut igjen i Glomma eller som avløpsvann til FREVAR. 

Vannressursene utgjør per i dag et vesentlig mer lineært system enn tilsvarende systemer for energi 

og avfallsressurser.
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5.2 Sirkulær ressursutveksling mellom bedrifter  

Det første prosjektet på industriell symbiose på Øra ble gjennomført av Østfoldforskning (nå NORSUS) sent 

på 1990-tallet, som del av Forskningsprogrammet P-2005 (Thoresen 2001). Allerede den gang var det 

etablert nettverk mellom bedrifter for utveksling av materialer og energi, og FREVAR forbrenningsanlegg var 

en viktig kilde til fornybar energi for bedriftene i området, gjennom leveranser av damp til Kronos Titan, 

DeNoFa mfl. Koblingen mellom Kemira og Kronos Titan var også etablert, der jernsulfat som hadde vært en 

stor forurensning til Glomma, nå ble utnyttet som råvare for jernkloridproduksjon. Flere relevante 

samarbeidsløsninger ble også lansert og diskutert i prosjektet, men lot seg av ulike årsaker ikke realisere den 

gang.  

Øra-området har imidlertid utviklet seg videre som et senter for behandling av ulike typer avfallsstrømmer 

siden 1990-tallet, spesielt innenfor metaller, kasserte kjøretøy, batterier, vindusglass og restavfall. Innenfor 

disse avfallsstrømmene har denne kartleggingen vist at fra 8% og opp mot 100% av alle nasjonale 

avfallsressurser blir tatt hånd på Øra, gjennom defragmentering, separasjon/sortering og i noen tilfeller 

behandling. Denne trenden har også fortsatt etter 2018 da denne undersøkelsen hadde sin basis, siden både 

metall- og glassemballasje (Sirkel), kabler (Metallco Kabel) og bygningsgips (Gyproc) er etablert med nye 

anlegg for gjenvinning etter 2018.  

Denne todelingen av et industriområde som både har et sterkt utviklet nettverk for industriell symbiose 

mellom bedrifter i området og med en sterk posisjon for behandling av avfallsressurser nasjonalt, gjør Øra-

området unikt. Både i Norge og internasjonalt finnes det svært få områder av tilsvarende karakter. 

Potensialet for videreutvikling er fortsatt til stede, ikke minst innenfor deling av vann og energi, noe som vil 

bli vurdert i det videre arbeidet innenfor prosjektet Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose. 

 

5.3 Potensial for økt utnyttelse på tvers av bedriftene 

Studien har grovt beregnet at det går tapt ca 220 GWh spillvarme i prosessavløpsvann til Glomma, ene 

energimengde som tilsvarer det bedriftene bruker av energi i form av damp. Som beskrevet tidligere, er det 

stor usikkerhet knyttet til beregningen av energitapet. Det bør være et potensial for økt utnyttelse av noe av 

dette. Det utveksles allerede ressurser mellom enkelte av de større bedriftene, men spørsmålet er om 

utvekslingen kan økes og eventuelt om det lar seg gjøre å også inkludere de mindre bedriftene.  

En mulig årsak til at energiressurser fortsatt går til spille på Øra kan være at det ikke er nok kunnskap om 

hverandres bedrifter og ressurser. Videre kan det være usikkerhet ved tilførsel av energi fra et anlegg som 

utnytter energien i vannet, og at lønnsomheten ved dette alternativet er mindre enn dagens løsning, men 

dette fremkommer ikke av svarene i spørreundersøkelsen. Store deler av prosessvannet som slippes ut i 

Glomma eller går til FREVAR kan trolig benyttes i industrielle prosesser i andre bedrifter fremfor å bli sluppet 

ut i Glomma. Et viktig spørsmål er om vannet holder tilstrekkelig kvalitet for relevant bruk eller om det må 

renses før det kan gjenbrukes. En forutsetning for ombruk av avløpsvann er at bedrifter på Øra ønsker å 

bruke det i produksjon. Dette er først og fremst et spørsmål om pris, og det jobbes konkret videre med dette 

som et eget case i prosjektet. 



Studien viser at den største avfallsmengdes som leveres ut fra Øra til sluttbehandling utgjøres av tynnsyre fra 

Kronos (280 000 tonn). Dette er kategorisert som farlig avfall og sendes til behandling på Langøya. Videre 

leveres ca 80 000 tonn blandet restavfall ut fra Øra, men type behandling for dette er ikke kartlagt.  

Gjennom det videre arbeidet i arbeidspakke 3 i prosjektet, som omhandler barrierer og virkemidler, vil det 

med basis i datainnsamlingen bli gjennomført samtaler med et stort utvalg av bedriftene for å diskutere 

muligheter for økt ressursutnyttelse av egne eller andres energi-, vann og avfallsressurser. Resultatene fra 

dette vil bli dokumentert separat. 

5.4 Bedrifter som skal inkluderes i neste kartleggingsrunde 

Øra-området er i utvikling og ny kartlegging med basis i året 2021 er i gang. Her vil det inngå nye bedrifter 

som har lokalisert seg på Øra etter 2018, herunder Metallco Kabel, Sirkel og Fredrikstad Seafood. Dette betyr 

at potensialet for industriell symbiose vil være større enn hva som kommer frem av denne rapporten. 

5.5 Prinsipper for å klassifisere biprodukter og avfallsressurser  

I kartleggingsarbeidet har det vært en utfordring å få oversikt over alle avfallss- og ressurstrømmene fra de 

ulike virksomhetene fordi det ofte ikke brukes entydige definisjon av og klassifiseringssystemer for avfallet. 

Det er derfor gått med en del tid og ressurser til å kvalitetssikre dataene og sørge for at de ulike strømmene 

er blitt mest mulig riktig kategorisert. NS 9431 Klassifikasjon av avfall (Standard Norge 2011) presenterer et 

sett av hovedkategorier og underkategorier som ikke nødvendigvis benyttes av bedrifter for rapportering av 

egne avfallsstrømmer. For denne type prosjekter der det er viktig å få frem mest mulig korrekt informasjon 

om hva slags avfall som genereres eller mottas til behandling, er det viktig at datagrunnlaget er korrekt. Ikke 

minst gjelder dette informasjon om sammensetningen av, mengder av og kvaliteten på avfallsstrømmer. 

Både avfallsbesittere og avfallsentreprenører har et forbedringspotensial knyttet til bruk av NS 9431, og helst 

på et så detaljert nivå som mulig.  

Det er også en fordel om materialstrømmer som enten er biprodukt, går til materialgjenvinning eller ut fra et 

anlegg som resirkulert materiale kan karakteriseres så spesifikt som mulig, gjennom bruk av CAS-numre der 

slike finnes. Det vil gjøre det lettere å få oversikt over hvilke materialstrømmer som oppstår i virksomheter 

og vurdere egnetheten av disse for bruk som råvarer i andre virksomheter.  

Et annet forhold som skaper utfordringer i kartleggingen av avfallsressurser er problemstillingen med å 

fastslå hva som regnes som biprodukter og hva som er avfallsressurser til gjenvinning. EUs avfallsdirektiv ble 

endret på dette punkt i 2012, der alle materialstrømmer som kunne defineres som biprodukter ble tatt ut av 

avfallsdefinisjonen og dermed ikke inngår i avfallsregnskapet hverken fra enkeltbedrifter eller i det nasjonale 

avfallsregnskapet.   Det førte i sin tid til at avfallsmengden fra industrien i Norge gikk ned fra ca. 2,2 mill tonn 

avfall til 0,9 mill tonn avfall, fordi store mengder avfall som ble gjenvunnet til nye produkter, ble tatt ut av 

avfallsregnskapet. Grunnlaget for å skille mellom biprodukt og avfall til gjenvinning ligger i definisjonen av 

biprodukt slik den er gitt i avfallsforskriften: 

Biprodukt er et stoff eller en gjenstand, som er resultatet av en produksjonsprosess, som ikke primært sikter 

mod fremstilling av dette stoffet eller denne gjenstanden, kan bare anses for ikke å være avfall, men et 

biprodukt, hvis følgende betingelser er oppfylt: 

a) det er sikkert, at stoffet eller gjenstanden anvendes videre 
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b) stoffet eller gjenstanden kan anvendes direkte uten annet ytterligere forarbeide, enn det som er 

normal industriell praksis 

c) stoffet eller gjenstanden fremstilles som en integrert del av en produksjonsprosess, og 

d) videreanvendelse er lovlig, det vil si at stoffet eller gjenstanden oppfyller alle relevante krav til 

produkt, miljø og helse for den aktuelle anvendelse, og ikke vil få generelle negative innvirkninger på 

miljøet eller menneskers helse. 

Det sentrale punktet her er at stoffet skal anvendes videre, at det kan anvendes direkte uten ytterligere 

forarbeid enn det som er en normal industriell praksis og at stoffet fremstilles som en integrert del av en 

produksjonsprosess. I denne studien er det skilt på avfallsressurser til gjenvinning og biprodukter, men det er 

opp til bedriftene selv å gjøre denne karakteriseringen for sine respektive ressurser. 

 

5.6 Synergier med andre arbeidspakker i prosjektet  

Våren 2020 utviklet studenter fra Høgskolen i Østfold en databaseløsning som del av sin bacheloroppgave 

«Databaseløsning for bedre forvaltning av ressurser mellom bedrifter» (Høgskolen i Østfold 2020) i 

tilknytning til prosjektet Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose. «Oppgaven gikk ut på å utvikle 

web-struktur som identifiserer brukerbehov, der bedrifter enkelt kunne få oversikt over nærliggende 

bedrifter sine ressursutvekslinger, samtidig som krav til funksjonalitet, brukergrensesnitt og mulighet til å 

videreutvikle databaseløsningen så den kunne benyttes av industriklynger også utenfor Øra, ble ivaretatt. 

Formålet med oppgaven var å tilrettelegge for bedre ressursutnyttelse blant bedrifter på Øra, og strukturen 

på spørreskjemaet i arbeidspakke 1 ble også benyttet inn i dette arbeidet. 
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