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Demoanlegg for avansert   

(2. generasjons) biodrivstoff 

 

 

Eiere: 

 51%   

 49% 
 

Teknologi: 



Agenda 
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Andre aktiviteter  

på Tofte 

Hvorfor 

biodrivstoff? 

Demonstrasjons-

anlegget 



Avkarbonisering av transportsektoren er 
avgjørende for å kutte norske klimagassutslipp 
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Godt råvaregrunnlag fra norsk skogbruk til 
betydelig reduksjon i CO2  
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Årlig tilvekst Sagbruk Massevirke Ved,    

og annet 
Netto årlig tilvekst 

Inkludert 

eksport 

~4,5 

mill m3 

~2 mill m3 

~13 mill m3 

25 mill m3 

~5,5 mill  

m3 

 Bærekraftig potensial:      

~4 millioner m3 

↓ 
600 mill liter biodrivstoff  

↓ 
1,5 mill tonn 

utslippsreduksjon 
 

900 mill m3  

Stående volum 



     

Fra flis til fuel 

Pre-treatment - 

Slurry 

Omdanning 

under trykk og 

temperatur 
Oppgradering 

Diesel 

Fyrings

-olje 

Bio 

råolje 
Rest- og 

energivirke 

Forbehandling 

råvare 

Demoanlegg Tofte 



36/1 

7 

• Avsatt til næringsformål i 

kommuneplanen  

• Reguleringsplan Tofte 

cellulosefabrikk 

• Samme type råvare 

• Sammenlignbare produkter 

• Bygges i eksisterende 

industrihall 

• Fotavtrykket av nye anlegg 

utgjør mindre enn  

1 % av arealet 



Demonstrasjonsanlegget 
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Inngjerdet areal dekker ca 5 % av industritomten 



Påvirkning på omgivelsene 
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Støy 

 

Bygges inn i 

eksisterende 

industrihall 

Støv 

 

Lukket behandling 

av flis og spon, ikke 

utslipp til 

omgivelsene 

Utslipp, luft og sjø 

 

Håndteres av 

Miljødirektoratet 



Transport 
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Forbruk i døgnet når 

anlegget er i test for 

kontinuerlig drift (42 

dager): 

 

• 1 bil med  

flis og spon 

 

• 1 bil med  

andre varer 



Sikkerhet for lokalmiljøet 
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Lagertanker 

tilsvarer volumet til 

en vanlig 

bensinstasjon 

Lukket 

restgassbrenner,  

ingen synlig flamme 

Transport; ikke 

tennbar og  

Ikke eksplosjons-

farlig  



Hvorfor demonstrasjonsanlegget? 
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Kan være senteret i 

en  kunnskapsbasert 

og ny grønn 

industriutvikling med 

arbeidsplasser og 

verdiskaping i både 

Norge og Sverige 

Vil  gi oss svar på om  

2. generasjons 

biodrivstoff kan  

fremstilles på  

bærekraftig råstoff  

fra norske skoger 



Annen aktivitet på Tofte 
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Biomasse-

produksjon 

 

Bygges inn i hall 

høsten 2018 

Næringsparken 

utvikles videre 

 

43 bedrifter, 90-100 

ansatte, marina 

Damvedlikehold 

 

 

Rehabilitering av 7 

dammer 



Mulig vei videre 
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• Bygging av 

demoanlegg 

 

• Vellykket 

verifisering 

av teknologi 
 

 

• Reguleringsplan 
 

• Utslippstillatelse 
 

• Øvrige tillatelser 
 

• Rammebetingelser 
 

• Marked 
 

• Finansiering 

 

    Bygging 

    av fullskala- 

    anlegg 

2018               

informasjon, høringer, medvirkning   



www.statkraft.com 

TAKK 

TAKK 
www.silvagreenfuel.no 


