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Fornybart
karbon

Fra sort
til grønt

Bioøkonomi

Visste du at… 
Ifølge en rapport fra NIBIO kan 
verdiskapingen fra de grønne 
næringene vokse fra 250 til 750 
milliarder innen 2040.



Timber

BioEnergy
Wood waste

Reuse in production of 
building materials

Reuse in production 
paper products

Pulpwood

Demolition wood 

Fibre Waste

DAGENS KRETSLØP
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...and it is expected to climb

ØKTESKATTEROGAVGIFTERPÅCO2 UTSLIPP
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EU ETS EUA price

Rising cost on CO2 emission supports biobased products

Source: European Commission

Carbon price development

Emission Trading Systems 
(ETS)

National carbon taxes

Regional taxes and fines

Designed to reduce 
CO2 emissions and 
consequently 
prices will increase 

The effective 
price of CO2

emissions 
increase as 
taxes and 
regulations are 
introduced

Building blocks of CO2 emission cost



FOSSILEUTSLIPPFRAMETALLPRODUKSJON

Karbon (reduksjonsmiddelet) brukes for å 
reduser metalloksider til metall og CO2

Metallurgisk industri bruker ulike karbonkilder 
som reduksjonsmidler: kull, koks, trekull eller
treflis 

Reduksjonsmidlenes egenskaper bestemmer 
hvordan de kan mikses og benyttes i ulike 
prosesser.

Viktige egenskaper er fiksert karboninnhold, 
reaktivitet, densitet, askeinnhold

I lysbueovner (Si, FeSi and Mn) er andelen og 
miksen av reduksjonsmidler brukt for å 
kontrollere gassene i ovnen og sikre rett 
karbonbalanse

CO2 Utslipp Norsk prosessindustri– (Kilde: Prosess 21)



SÅ HVASKAL VI GJØRE ?

Vow Green Metals skal levere biokarbon til 
metallindustrien som vanskelig lar seg 
dekarbonisere

Metallurgisk industri i Norge bruker nesten en 
million tonn fossilt kull og koks i året, og står 
for 7% av CO2-utslippene i Norge

Internasjonalt står metallurgisk industri for 
hele 10% av utslippene av CO2

I tillegg – vil Vow Green Metals gjennom 
produksjon av biokarbon, produsere  
pyrolysegass – en CO2-nøytral gass til 
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Visste du at.. 
På Follum skal vi i første fase produsere 10.000 
tonn biokarbon, og vår syngas vil gi varme til hele 
Hønefoss by.
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SiO + 2C = SiC +  CO

2SiO  =  SiO2 +Si

SiO2 + C + SiC = 

Si + SiO + CO SiO2 +Si = 2SiO

2SiO  + O2 =   2SiO2

2CO+O2 = 2CO2

SiC
SiO

FEEDSTOCK
Quartz, Coal, Coke, charcoal, 
woodchips and hydropower

OUTPUT
Silicon, micro silica, heat for 

energy recovery and CO2

BIOCARBON AS REDUCTANT IN SI PRODUCTION

Biocarbon has good reactivity 
towards SiO which forms the 
important intermediate SiC in 
the furnace 

The SiC travels down in the 
furnace and reacts with C and 
SiO2 to form Si, SiO and CO 

To avoid material losses in 
both handling and charging the 
biocarbon should have low 
dust tendencies and be 
mechanical strong

The fixed carbon content in the 
biocarbon can be in the 
intermediate range (60-80%)

The industry already use and 
have experience of using 
charcoal in the mix of 
reductants. Hence, a tailored 
biocarbon offers additional 
possibility to increase the 
share of renewables and 
displace fossil reductants



HVORDAN VIL DETTE PÅVIRKE ETTERSPØRSELEN 
ETTER RÅSTOFF?

Etterspørselen etter biokarbon vil øke betraktelig i årene 
som kommer som et resultat av at verden skal nå 
klimamålene

Hvordan?

Vow Green metals vil bruke trevirke og rivningsmaterialer, 
som nå brukes til energiproduksjon i biokjeler

I tillegg kan vi også benytte annen biomasse, som sikrer 
bedre ressursutnyttelse og mer råvarer til de som trenger 
det
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Visste du at… 
I fjor ble det hogd rundt 10 millioner kubikkmeter med industrivirke 
for salg. Av dette ble over 34 prosent av tømmeret eksportert ut av 
Norge, mye til Sverige, Belgia og Tyskland.



Timber

BioEnergy

Wood waste

Reuse in production of 
building materials

Reuse in production of 
paper products

Pulpwood

Demolition wood 

Fibre Waste

ØKT VERDISKAPNING

Biocarbon
Reduction agent for the 
metallurgical industry

Pyrolysisgas and 
condensates

Biochar
Carbon for soil enrichment 

and animal feed

Metals

Agriculture



MULIGHETER

Med ny industri kan man 
reversere eksport, 

videreforedle lokalt – og 
skape flere arbeidsplasser 

lokalt

BIOKARBON

De fremste råvarene fra 
skogen og rivningsvirke som 

reduksjonsmiddel – og bidrar 
til å dekarbonisere

metallindustrien

GIR MERVERDI

At flere nye industrier vil ta i 
bruk tømmer som et viktig 

ledd i det grønne skiftet, viser 
hvor verdifullt det er

REDUKSJONSMIDDEL

Ved å erstatte fossilt kull med 
biokarbon vil man redusere 
utslipp opp til 3,6 tonn CO2

CO2

1 2 3 4



THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION

Vow Green Metals AS
Lysaker Torg 12 | 1366 Lysaker | Norway | www.vowgreenmetals.com
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TAKKFOR 
OPPMERSKOMHETEN!

Vow Green Metals AS
Lysaker Torg 12 | 1366 Lysaker | Norway | www.vowgreenmetals.com


