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Kjemisk eller 
bioteknologisk 
konvertering

• Drivstoff (diesel, nafta, bensin, etanol, kerosene, metan, metanol)
• Plast (plast og polymerer, syntetisk gummi og fibre)
• Kjemikalier (spesialkjemikalier, maling, løsemidler, kjølemedier mm.)
• Gjødsel (agrokjemikalier; gjødsel, plantevernmidler, ugressmidler)
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De fleste prosjektene er 
knyttet til drivstoff, ikke 

plast og kjemikalier



Syntetiske drivstoff
Carbon Recycling (2012) 
5 mill. liter metanol

Nordic Blue Crude (2020) 
8 mill. liter FT-crude

Lanzatech (2018)
61 mill. liter etanolBioMCN (2017/18) 

19 mill. liter metanol



Syntetiske drivstoff
Carbon Recycling (2012) 
5 mill. liter metanol

Nordic Blue Crude (2020) 
8 mill. liter FT-crude

Piloter 
< 0,5 mill. liter

Lanzatech (2018)
61 mill. liter etanolBioMCN (2017/18) 

19 mill. liter metanol



Plast-til-drivstoff

• Quantafuel. Skive, Danmark (2019) 
Plast  crude. 15 mill l

• Vadxx. USA (2017) 
Plast  Diesel/nafta. ~13 mill l

• Plastic Energy/Synar. 2 anlegg i Spania 
(2014/2017) 
Plast  Diesel/nafta. ~5,7 mill l x 2

• PARC. Kina (2006/2009) 
Plast  syntetisk crude. 3,3 + 4,4 mill l

• MK Aromatics. India (2009)
Plast  syntetisk crude. 2,7 mill l

• Pyrocrat Systems. India
Plast/gummi  pyrolyseolje. ~30 mill l

• Sustanetech/Renewlogy (under bygging). 
Canada 
Plast  diesel. 3,5 mill l

• Renewlogy (under planlegging). USA 
(2020/21) 
Plast  diesel. 3,5 mill l 





Karbon i nullutslippssamfunnet?



• Holder fossilt i bakken

• Kan bidra til karbonlagring i produkter, spesielt plast

• Kan øke materialgjenvinningen

• Sirkulær CO2- og bioøkonomi

Hvorfor er gjenbruk av CO2 en 
klimaløsning?





• Høye kostnader; investering og drift 

 policyavhengig

• Ressurskrevende; kraft, CO2, vann og land

• Kan være midlertidige eller forsinka utslippsreduksjoner

• Drivstoff er nærmere et gjennombrudd enn plast?

 policyavhengig

• Fortsatt mangler i lovverket

Hva er barrierene/ulempene?



• Produktet må erstatte et fossilt produkt, og med dette redusere 
etterspørselen etter fossile råstoff.

• Klimanytten til gjenbruk av CO2 skal telles i én sektor, ingen 
dobbeltelling. Utslippet bør bokføres ved utslipps-/fangstkilder.

• Klimanytten øker med levetiden til produktet, og jo lenger CO2
lagres i produktet.

• Produktene må produseres med fornybar energi.
• For å nå 1,5 gradersmålet må opprinnelsen til CO2 på sikt være 

biogen eller fanget fra luft (DAC).

Kriterier for klimanytte



1. Økt resirkulering og materialgjenvinning:
• Mekanisk gjenvinning
• Kjemisk gjenvinning

2. Ny produksjon basert på:
• Fornybart råstoff
• Resirkulert CO2

Sirkulær plast 2.0



• Reduser behovet etter karbon – elektrifiser det som kan 

elektrifiseres

• Prioriter fornybart/resirkulert karbon til forbruk som ikke kan 

elektrifiseres

• Lagre karbon i sirkulære råvarestrømmer

• Brenn karbon der vi må

• Sluttlagre karbon der vi kan

Sirkulær karbonstrategi
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