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SINTEF 
Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
Spisskompetanse fra havrom til verdensrom
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Konsernsatsinger – utnytte kompetanse på tvers i SINTEF 
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Kutte karbonutslipp 

og øke opptaket i jorda 



Presisjonslandbruk
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Big Data

Alle data høstes til skyen og 
sammenlignes med 
tusenvis av andre gårder.

Digital Platforms

Bonden får tilgang til data 
fra dyr, utstyr, bygninger, 
jord , meteorologi mm. 
Analyse av data =>
Beslutningsstøtte

Autonomy

Roboter utfører oppdrag 
ved behov.

Sensorer

Dyrenes helse, fôropptak, 
plassering mm overvåkes.

Connectivity

Artificial 
Intelligence

Styrer bruken av 
energi på gården.

Satellitt

Samler informasjon om åkerens 
tilstand. Eks…



AFarCloud – et EU projekt
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Utvikle en distribuert dataplattform for autonomt 
jordbruk. Plattform som skal integreres med 
programvarer på gården for å støtte beslutningsløsninger 
basert på stor data og sanntids data. 

Overordnede mål er å: 

o Øke effektiviteten 
o Øke produktiviteten 
o Forbedre dyrehelsen 
o Forbedre matkvaliteten 
o Reduser arbeidskraftkostnadene på gården 

Kontakt: Mariann Merz, SINTEF Digital



Fremtidens klimasmarte fjøs

Digitalisering åpner for nye muligheter !

• Optimalisering av design av driftsbygninger for lave klimabelastninger.

• Overvåkning og styring av inneklima (luftkvalitet, fuktinnhold, lufthastigheter, 

lys etc) ved hjelp av kunstig intelligens

• Robotisering av arbeidsoppgaver knyttet til dyrehold hvor robotene er 

autonome

• Overvåkning av dyrehelse og melkekvalitet på meget nøyaktig nivå

• Gården som energitilbyder for sitt nærmiljø ved produksjon og salg av 

overskuddsvarme/-elektrisitet
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Kontakter : SINTEF Digital, Community og Industri
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Avansert teknologi og dataprogrammer 

skal gjøre kua mer bærekraftig og 

lønnsom. Et stort internasjonalt 

forskingsprosjekt om bedre beslutninger 
ved smart bruk av stordata.

DEMETER  (EU prosjekt 2019- 2022)

Kontaktperson: Arne Berre, SINTEF Digital
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Forskningssenter for miljøvennlig 
energi  ZEN

Visjon

Bærekraftige områder 
med null utslipp av 
klimagasser

© tegn3
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Mære landbruksskole er et av ni 
pilotprosjektet i Forskningssenter for 
nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). 

Hovedfokus:

- Energisystemer og energifleksibilitet, 

- Innovasjon og økonomi

- Klimagassutslipp av materialer, 

energiløsninger og drift



ZEC - Zero Emmision Cowshed

o Norske husdyr frigir ca 70 000 tonn/år CH4 som tilsvarer ca 2 000 000 tonn 

CO2 ekvivalenter (Klimaeffekt i CO2)

o Ved å brenne CH4 katalytisk kan klimagassutslipp reduseres opptil 96%

o 14% reduksjon innen 2030 dersom man 8mnd i året forbrenner 70% av CH4

utslipp fra fjøs på 30% av gårdene

12 Kontakt: Yngve Larring; 
Yngve.Larrring@SINTEF.no

mailto:Yngve.Larrring@SINTEF.no


Utvikling av biokarbon

• Biokarbon produseres fra, jomfruelig biomasse, slam, 

rivningsvirke og hageavfall

• Utvikler og optimaliserer hele prosessen fra råstoff til 

jordforbedringsmidler, reduksjonsmiddel og adsorbenter  

og optimal utnyttelse av termisk energi 

• Resultatene fra våre prosjekter bidrar til å skape karbon-

nøytral metallproduksjon, økt bærekraft i norsk jordbruk, 

og verdiskaping fra avfallsprodukter

Kontakt: Per Carlsson, SINTEF Energi

Epost: per.carlsson@sintef.no
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mailto:per.carlsson@sintef.no
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Biokull –

landbrukets 

"klimagull"?

̶  Dersom 4000 norske gårder og gartnerier 
lager biokull og blander det i jorden, kan 
utslippene fra landbrukssektoren halveres

Aftenposten Vitenskap, 08/2017



Utnytte CO2 fra biogass produksjon anvendt i vekstforsøk av 

tomater i veksthus
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Bærekraftig biogass – forskningsråds prosjekt (2017-2019)
NIBIO koordinator, SINTEF partner

Økt avling av tomater ved tredobling av CO2 mengden. 

Kontaktperson: Jon Hovland SINTEF Industri



ClimaGreen:
Energieffektiv klimakontroll av drivhus for økt produktivitet
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Kontaktperson: Michael Bantle SINTEF Energi

Potensialet: 

o Økt produktivitet med; 
o Kontrollert CO2-tilførsel 
o Aktiv kontroll av fuktighet 
o Mindre temperatursvingninger (f.eks. vinter) 

o Lagring av termisk energi fra sommer (varm) til vinter (kald) 
o Lengre produksjonstid
o Betydelig redusert etterspørsel etter fossilt brensel 
o Redusert energiforbruk



Teknologi for 3D-avbildning av 
tomatplanter – en nøkkel til 
fremtidige systemer for tilnærmet 
helautomatisk robotisert stell og 
høsting av tomatplanter. 

Partnere: 
Mære landbruksskole
SINTEF Ocean 

Automato – Lærende roboter i tomatdrivhus?



Teknologi for et bedre samfunn


