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Muligheter basert på norske skog 
ressurser

• Skognæringen er en viktig og bærekraftig del av sirkulær økonomien

• Nøkkel rolle for å utvikle å realisere det grønne skiftet 

• bærekraftig grunnlag for å øke uttak av tømmer årlig på et nivå som er  

35%  høyere enn uttak i 2012 utslippsreduksjon, 9,5 mill. tonn CO2

• per år om hundre år

• Bygg står for den største andelen av næringens potensial 50% av treet 

utnyttes i trelastproduksjon resten utnyttes til bioproduksjon og 

biobaserte kjemikalier
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Vitenskapelig og teknisk utvikling driver innovasjon

• Globalisering

• De store samfunnsutfordringene 

• Den teknologiske revolusjon 
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Kultur, kompetanse, relasjoner og samhandling:
De eneste robuste konkurransemessige fortrinn

Våre prestasjoner og kvaliteter er bestemt av:

Det vi utvikler:

• Samhandling

• Relasjoner og nettverk

• Kultur og kompetanse

Det vi beslutter:

• Struktur og formell organisering

• Teknologi



Reduksjon i utslipp fra transportsektor er avgjørende for å nå 
Norske klimamål

Utslipp av klimagasser (CO2-
ekvivalenter/2015)

Utslipp fra transport ~ 
31% av total utslipp i 
Norge



Utslippene fra transport i Norge har økt med 25 prosent fra 1990-2015
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Kilde: Miljødirektorat



Ikke alt transport kan gå over til elektrisitet eller hydrogen

• Elektrifisering.
• Anleggstransport, ferger, kystshipping 

med mulighet for periodisk ladning

•Hybridisering (Biodrivstoff eller 

hydrogen).
• Anleggstransport, ferger, kystshipping

• Biodrivstoff
• Flytrafikk, lang og tungtransport, og 

maritimt (off shore)

Effektivisering av 
transport

Null utslipps 
transport

Biodrivstoff
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Biodrivstoff kan produseres fra dagens uutnyttede 
norske ressurser

• Det skal anvendes biomasse som per dags dato ikke utnyttes 

• Hogstavfall (GROT), Tynningsvirke, energivirke

• Industrielle biprodukter (bark, sagflis, spon)

• Våtorganisk avfall & Matrester

• Av treet som tas ut 
• Rundt 50% av treet blir igjen i skogen etter hogst (NVE 25-2011)

• Rundt 25% går til trelast

• Resterende 25% (bark, sagflis, spon) kan brukes på en annen måte.



De muliggjørende teknologiene

• EU 2009 fem nøkkel teknologier

• Mikro og nano teknologi 

• Bioteknologi

• Avanserte materialer

• fotonikk 

• avansert produksjonsteknologi

OECD 2016 : 10  teknologi trender  er mest lovende. De er disruptive, 
og innebærer også betydelig risiko



Strategier for
Muliggjørende teknologier –
Bioteknologi 2016-2026



SINTEFs bioteknologistrategi

Strategiens mål er å sikre styrket konkurransekraft og 

innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle 

fagmiljøer av fremragende kvalitet.1) 

Vår satsing  skal være rettet mot både industri og 

forskningsmarkedet2) innen utvalgte deler av de fire prioriterte 

nasjonale tematiske områdene i Regjeringens strategi for 

bioteknologi 2011-2020 og Programplan for BIOTEK2021.3)

1. Havbruk, sjømat og forvaltning av det marine miljøet 

2. Landbruksbasert mat- og biomasseproduksjon

3. Miljøvennlige industrielle prosesser og produkter

4. Helse, helsetjenester og helserelaterte næringer
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Mål

Strategien skal sikre samhandling 
i og utenfor SINTEF

1) I samsvar med Regjeringens "Langtidsplan for forskning og utdanning 2015-2024"
2) Forskerstyrte prosjekter (FR, ERA, H2020…)
3) SINTEF har gitt innspill til disse strategiene



Kritiske punkter i debatt om Biodrivstoff

• Reduksjon i utslipp fra transportsektor er avgjørende for å rekke norske og globale 

klimamål

• Ikke alt transport kan gå over til elektrisk eller hydrogen

• Biodrivstoff kan produseres fra dagens uutnyttede norske ressurser

• Kretsløp for biodrivstoff produksjon kan gi utslippsreduksjon

• Det satses på forskning og utvikling av biodrivstoff som motoren tåler

• Norsk skognæringen er viktig. Det satses på å kunne produsere verdifulle produkter som 

en del av biodrivstoff produksjon.

• Utfordringer i overgang til en bio-basert økonomi
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Det satses på forskning og utvikling av biodrivstoff som er 
kompatibel med motoren

• Det er mulig å produsere biodrivstoff som er kompatibel med dagens 

og fremtids motorteknologi

• Hva er utfordringer for noen biodrivstoff type:
• Høyt konsentrasjon kan føre til at pakninger, gummi og slanger kan angripes, løsning bytter til  

andre materialer

• Skifte mellom biodrivstoff og konvensjonelt drivstoff krever intelligent motor-håndtering  

• Diesel filter og innsprøytingssystem kan tettes ved lave temperatur siden det kan danne seg 

voks: motor stopper men skades IKKE

• Etanol innblanding over 25% kan gi korrosjonsproblemer i eldre kjøretøy, E25

• Alle produsenter har i dag flexi-fuel biler



Lavt energibehov - framtidens løsninger
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Partners: Research partners
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Samarbeid og kompetanse
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Centre Partner
Role in Value 

Chain

Norsk Bioenergiforening, Zero Emission Resource Organisation, Oslo Renewable Energy and Environment 

Cluster (OREEC)
NGO

Enova AS, Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Statens vegvesen Public Body

Akershus Fylkeskommune, Follorådet, Hedmark Fylkeskommune, Oppland Fylkeskommune, Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune

Regional 

Authority

AT Skog SA, Norges Bondelag, Norsk Skogeierforbund, Norske Skog Saugbrugs AS, Ragn Sells AS, Oslo 

Kommune Energigjenvinningsetaten 
Resources

Alginor AS, NeoZeo, Ecopro AS, Biokraf AS, Biomass Technology Group, Biozin AS, Borregaard, Cambi AS, 

Ftirscreen AS, Hyperthermics, Johnson Matthey, Lund Combustion Engineering, Nopco Paper Technology AS, 

Norse Biotech AS, Novozymes A/S, Perstorp BioProducts AB, Pervatech BV, Steeper Energy, Haldor Topsøe

Technology

Herøya Industripark AS Piloting

Avinor AS, Eco-1, Gas & Diesel Power AS, Preem, Silva Green Fuel, AS, ST1, Umoe AS, Volvo Group Trucks 

Technology, Zeg Power AS, 
End User

Norwegian University of Life Sciences (NMBU), SINTEF, Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU), Paper and Fibre Research Institute (PFI), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), 

University College of South-East Norway (HSN). Institute for Energy Technology (IFE)

Research



Samfunn- og 
næringsutvikling



Klimatilpasning av store
tretak
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Fremtidens klimaprognoser tilsier mer 
regn og økte temperaturer

Risiko for fuktproblemer som mugg, råte 
og begroing øker

Vi utvikler løsninger for å minimere risiko 
sammen med våre partnere i Klima 2050



Tre og klimagassutslipp – metodeutvikling og 
dokumentasjon



ZEB Living Lab og ZEB Test Cells Lab

ZEB Living Lab – En enebolig for studier
av interaksjon mellom bruker og teknologi

ZEB Test Cells Lab for forskning og 
utvikling av ZEB teknologier

Arkitekt: Luca Finocchiaro



Teknologi for trevinduer
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Oppsummering
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• Reduksjon i utslipp fra transportsektor er avgjørende for å rekke norske og globale 

klimamål

• Biodrivstoff kan produseres fra dagens uutnyttede norske ressurser

• Kretsløp for biodrivstoff produksjon gir utslippsreduksjon

• Det satses på forskning og utvikling av biodrivstoff som motoren tåler

• Norsk skognæringen er viktig. 

• Utfordringer i overgang til en bio-basert økonomi



Hovedutfordringer

• Pris  i konkurranse med dagens fossil-basert produkter

•Overgang til kommersielle skala produksjon  Risiko og 

investering

Stabile og forutsigbare rammebetingelser
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Kretsløp for biodrivstoff produksjon gir reduksjon i forhold 
til fossile råstoffer



• http://fungi.tallfacades.eu

• Arbeider med fuktsikre høye 

fasader i tre

• Norske industripartnere: Overhalla 

HUS og Isola

EU-prosjektet
Tall timber facades
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http://fungi.tallfacades.eu/
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Teknologi for et bedre samfunn


