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Karbon er livsviktig!

Fermentering med mikroorganismer som «bygger» produkter

Utgangspunktet er C1-gasser:

• Metan CH4 – biogass eller naturgass

• Syntesegass CO – fra avfall eller CO2

• Kullsyre CO2 - fra smelteverk, avfallsanlegg  - eller fiskemerder!

Energirike gasser

«Død gass»  - må tilsette hydrogen



Risavika: Et sterkt utgangspunkt

Biosentrum
30 år

Gassbasert fermentering
20 år

Risavika
10 år



New open access research infrastructure for development of new bioresources and 
bioproducts supporting traditional and gas-based fermentation R&D, process 
optimization, scale-up and piloting

Norwegian Bioprocessing & Fermentation Centre

Helt avgjørende for å bevise 

Teknologi

Produktkvalitet

Økonomi



Sterkt økende interesse for gassbasert fermentering
Teknologi – Industri – Myndigheter – Finans
Workshop i Stavanger 29-30.august 2019



Fang CO2

og tilsett grønn hydrogen

Plast uten negative konsekvenser?

Fermentér gassene og få

naturlige biopolymerer

Lag100% 

biodegraderbar plast

… som forsvinner av 
seg selv hvis plasten 

havner i naturen eller 
havet



Mål: fullskala industrianlegg i Rogaland

Sammenstilling av kjente teknologier:

a) Gassifisering av avfallsmaterialer til syntesegass (CO)

b) Fermentering av CO til etanol

c) Konvertering av etanol til jetfuel

d) Konvertering av CO2 til CO

Første fase: 2 000 tonn avfall per døgn              90 millioner liter biojet-fuel



Landbasert oppdrett kombinert 
med fôrprotein fra CO2

Kombinasjon av landbasert oppdrett og fôrprotein fra CO2

Erfaring med landbasert oppdrettsanlegg i Campbeltown, Skottland

CO2 fra smelteverket på Lista + resirkulert CO2 fra oppdrettstanker på land

H2 og O2 fra HydrogenPro-teknologi



Fra tilbakemeldingen fra Forskningsrådet:

Potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping

Det skisserte senteret adresserer et svært viktig område for å utvikle sentrale norske FoU-miljøer og bedrifter 
til å kunne bidra sterkt til utviklingen av bioøkonomien og å fylle flere av SDG-målene* med konkret innhold; 
dette ved kontinuerlig å utvikle industrirelevant kunnskap og metodikk helt i forskningsfronten. Potensialet er 
stort både for de involverte bedriftene og for annet næringsliv. ….. En søknad må også være tydelig på de 
deltagende bedriftenes direkte nytte av å delta i et SFI.

Skissen beskriver greit samfunnsmessig relevans og nytteverdi og hvilke samfunnsutfordringer senteret kan 
bidra til å møte, og det forventes en utdyping av dette i en søknad. Skissen sannsynliggjør at det innenfor 
senterets temaområde er et stort potensial for fremtidig bærekraftig innovasjon, næringsutvikling og 
verdiskaping i Norge.

SFI-søknad*

* Sustainable Development Goals*Senter for forskningsbasert innovasjon


