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• Biogass er ikke bare drivstoff – opp til 90% av karbon i
biomasse kan konverteres til CH4 og CO2 som også er rene og 
anvendelige råstoffer for andre produkter

• Litt om NIBIO, NMBU, Norbiolab, Bio4Fuel og Foods of Norway

Dagens budskap
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• Nye halvledere
• Mindre skadelige røntgenstråler
• Nevrokirurgi
• Bedre asfalt
• Nye kondomer
• Bedre minne og datalagring
• Bedre sportsutstyr
• 100 ganger raskere internett
• Bedre batterier 
• Fleksible skjermer
• CO2-fangst
• Lettere og mer energieffektive fly
• Kunstige netthinner
• Hyper-effektive solceller
• Membraner for avsalting
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Hva skal til for at noe av dette skal bli virkelighet?

Kostnadseffektiv produksjon

Forskning

Utvikling

Standardisert karakterisering av produktene
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Uansett om biogassen oppgraderes til drivstoff eller andre
produkter er optimalisering av biogassprosessen fortsatt et 
viktig forsknings og utviklingsområde

Baek et al, 2018
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Forbehandling

Kapasitet

Metanutbytte

Biologisk oppgradering

Elektrometanogenese

Avvanningsegenskaper

Mikrobiologi

Optimalisering



• Mikrobiologi - molekylærbiologi

• Forbehandling – nye substrater – økt metanproduksjon

• Slam fra fiskeoppdrett

• Bearbeiding av biorest til transport og distribusjon

• Tørre prosesser

• Kombinerte systemer alger og biogass

• Mikrobiell oppgradering (fra 50 til 97% CH4)

• Bruk av enzymer

• Spesialiserte mikroorganismer

• Småskala biogassproduksjon

Andre oppgaver/muligheter 

Thermotoga growing at 80 ⁰C

Anatomien av et 
typisk bartre



Forskningsinfrastruktur

Norsk Senter for Bioenergiforskning 2008 – 2016

• NMBU

• NIBIO (Bioforsk, Landbruksøkonomisk Institutt, Skog og Landskap)

Norsk Bioraffineri Laboratorium (NorBioLab) 2014 - 2021

• Papir og fiberinstituttet (RISE - PFI)

• SINTEF Energi

• SINTEF Materialer og Kjemi

• NMBU

• NTNU

• NIBIO Miljø og naturressurser
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NorBiolab
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• NorBioLab er i full gang med å etablere en teknisk 

infrastruktur finansiert av Forskningsrådet som skal gi 

bioøkonomien gode vekstvilkår i Norge. 

• I NorBioLab skal norsk biomasse fra skog, landbruk og 

sjø bli til biodrivstoff, nye biomaterialer, bioenergi og 

miljøvennlige biokjemikalier. 

• Biodrivstoff og biogass har vært og er et sentralt 

område.



NorBiolab
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NorBioLab har utstyr som er egnet for alle de fire kjente hovedrutene 

for konvertering av biomasse til drivstoff:

• En pyrolysereaktor som kan fremstille pyrolyseolje. Oljen kan 

brukes i drivstoff.

• En gassifiseringsreaktor som kan gjøre om biomassen til biogass, 

for deretter å konvertere gassen til flytende biodrivstoff.

• Utstyr for mikrobiell biogassproduksjon (NIBIO/NMBU).

• Utstyr for biokjemisk konvertering av biomasse til drivstoff (NMBU).



25.04.2018 12

Bio4Fuels, eller Norsk Senter for Bærekraftig Biobaserte Drivstoff og 

Energi, er ett av 8 nye Forskningssentere for Miljøvennlig Energi

(FME). 2017-2025.

• Sammen med en rekke partnere vil NMBU være vertskap for 

senteret

• Senteret vil utvikle teknologi for annen-generasjons biodrivstoff

• Biodrivstoff kan gi et betydelig bidrag til reduserte CO2 utslipp fra

transportsektoren

• En målsetting er å redusere produksjonskostnadene med så mye 

som 30% i forhold til nivået fra 2016.

• Valg av teknologi

• Prosessoptimalisering
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Det må ikke skje, for bioøkonomien byr på så mange 
muligheter og kan generere sidestrømmer som vil være 
godt råstoff for biogassproduksjon, gjødsel og mange nye 
produkter.
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På landsbygda i mange afrikanske land vil småskala biogassanlegg 
produsere klimavennlig energi til matlagingen, og gjødsel til 
kjøkkenhagen og åkeren.

Dette vil bidra til økt matsikkerhet, forhindre avskoging, bedre helse 
og redusere utslipp av klimagasser. 

Teknologien vil også gi muligheter for arbeid, forskning, 
næringsvirksomhet, redusere fattigdom, og redusere tiden som 
spesielt barn og kvinner bruker til å samle ved.
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Takk for oppmerksomheten!


