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Enkelt er kanskje  en overdrivelse, for det er 
en sammensatt prosess. Den bygger på utvik-
lingen av CO2-frie gasskraftverk basert på 
Oxy-fuel teknologi. Pilotprosjektet ble lagt på 
is for et par år siden av selskapet Zeng. Da 
overtok Nebb og inkluderte Zeng i Nebb Techn-
ology. Slik ble Marine Cluster en realitet. 
Marine Cluster består kort fortalt av et Oxy-fu-
el energianlegg (kraftverk), algeanlegg for 
mikroalger, fórproduksjon og fiskeoppdrett. 

Hovedproduktene fra klyngen er elektrisk 
kraft, hydrogen, omega-3, fiskefór og fisk. 
Kraftverket fyres med plastavfall som det er 
mye av i havet og på strendene. Denne plas-
ten egner seg ikke til gjenvinning, men er ifølge 
Risøy enkel å brenne. Norge har et stort over-
skudd på skogsvirke på grunn av gunstig kli-
ma og liten avsetning. 

En fantastisk ressursutnyttelse
Oxy-fuel teknologien i kraftverket samler ef-
fektivt opp CO2, men krever store mengder 
oksygen når plast og skogsvirke brennes. Al-
ger har stort behov for CO2 for å vokse. De 
forbruker all CO2 fra forbrenningsprosessen i 
kraftverket. Samtidig produserer algene mye 
oksygen som må fjernes fra algeanlegget, altså 
oksygen som trengs i energiproduksjonen. 
– I Oxy-fuel forbrenningen erstattes luft med 
oksygen, resultatet er en svært miljøvenn-
lig forbrenning med null utslipp av NOX og 
hundre prosent fangst av CO2. Energien som 
produseres i kraftverket, kan leveres til strøm-
nettet eller brukes til produksjon av hydrogen 
ved elektrolyse. Oksygen er et biprodukt i elek-
trolyseprosessen og kan gå inn i forbrennings-
prosessen i kraftverket. Det er genialt, alle res-
sursene brukes og gjenvinnes, sier Risøy. Han 
har flere gode kort i ermet:
– Algemassen er et utmerket fór til laks. I til-
legg er en betydelig andel av utslippene fra lak-
sen nyttige næringsemner for algene. På den 
måten går avfallet fra laksen tilbake til alge-
dyrkingen, forteller Risøy.

Lønnsom produksjon
Produksjonen av alger gir ikke bare en positiv 
miljøeffekt, men en svært lønnsom energipro-

Marine Cluster utnytter alle avfallsstoffene og biproduk-
ter fra prosessene i de ulike produksjonsanleggene, og 
gir ikke utslipp av miljøfarlige stoffer til vann, luft eller 
jord.

Hørt om Marine Cluster? Det er pro-
sjektet som produserer e-kraft og fisk 
av plast fra havet og overskudd fra 
skogbruk.
– Det gjør at du og jeg får et bedre 
miljø i luft, vann og jord, sier Åsmund 
Risøy, styreformann i Nebb. Enkelt og 
helt genialt.

duksjon. Mikroalgene produserer olje, protei-
ner og karbohydrater som er utmerket råstoff 
til fór for fisk i oppdrett. Risøy fremhever spe-
sielt omega-3 som er et viktig næringsstoff i 
fiskefór og som fóret ofte mangler. Med mye 
omega-3 får fisken et høyverdig og sunt næ-
ringsinnhold. Den marine oljen kan også be-
nyttes til produksjon av andre produkter som 
brukes i næringsmidler, i farmasien og til bio-
diesel. Hydrogen er også en viktig energibærer. 
– I kombinasjon med andre energikilder som 
sol og vind er hydrogen viktig til mellomlagring 
av energi. Hydrogen bruker også som drivstoff 
i kjøretøy.

Nebb Technology arbeider med energiteknikk og utvikling av teknologi knyttet til energiområdet. Prosjektet Marine Cluster er organisert under 
dette selskapet. Illustrasjonen viser Marine Cluster med energianlegg, algeanlegg og fiskemerd. Les mer på www.nebb.com

Åsmund Risøy, styreformann i Nebb.
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