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Langskip – fangst og lagring av CO2 
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 Forsering av CCS satsingen

 Forsering av offentlige 

prosjekter og grønne offentlige 

innkjøp

 Enova – fjerne skillet mellom 

kvotepliktig og ikke kvotepliktig

 Sirkulærøkonomi – etablere en 

større tematisk satsing

 https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-

med/okonomi/aktuelt/slik-kan-vi-ta-norge-videre/

https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/okonomi/aktuelt/slik-kan-vi-ta-norge-videre/


Industriprosjekter som tar Norge videre
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Karbonfangst

- Fullskala CCS

- Norcem, Brevik

- Fortum, Oslo

- Northern lights, Kollsnes

- CCS: Modul fangstanlegg (Aker Solutions)

- Industrisamarbeid CCUS (Herøya, Nordland, Øra, 

Eydeklyngen, Elkem, Eramet)

- CCS – utredninger, avfallsforbrenning

- CCU – til E-fuel / protein (Mo Industripark)

Hydrogen

- NEL Hydrogen, Herøya (prod. av elektrolysører)

- Yara , NEL, Herøya (Hydrogenanlegg)

- Hydrogen til maritim sektor (Mongstad)

- Equinor, BKK, Air Liquide

- ZEG Power Hydrogen Plant (Kollsnes)

- ZEG Power, Coast Centre Base 

- Tizir Tyssedal (erstatte kull med hydrogen)



Økende europeisk og internasjonal interesse

Northern Lights: 

Intensjonsavtaler med Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum Oyj, 

HeidelbergCement AG, Preem, og Stockholm Exergi

Equinor: Intensjonsavtale med Microsoft; teknologisamarbeid mv

Aker Carbon Capture: mobile testinstallasjoner i flere land, Twence

Just Catch, intensjonsavtale med Vattenfall mv
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Ny konsernsjef – økte klimaambisjoner

Equinor skal bli klimanøytralt innen 2050, både fra egen produksjon, 

innkjøp og kundenes bruk av deres produkter (scope 1-2-3).

Selv om selskapet skal fortsatt produsere mer olje og gass, skal 

satsing på fornybar energi og karbonfangst sikre klimanøytralitet 

innen 2050 (Kilde: E24)

Målet forutsetter et velfungerende marked for karbonfangst og 

lagring (CCS) og konkurransedyktige teknologier for hydrogen.
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Kan Norge bli verdensledende på CCS?

 Bygge verdikjeder basert på kompetanse fra olje og gass

- Flerfase-kompetanse. Transport over lengre avstander er nå relevant 

for CO2-transport og rørledningskompetanse for hydrogen-transport

- Metodikk for å utvikle (F&U) og kvalifisere (demonstrere) ny teknologi 

som trengs innen fangst, lagring og transport av CO2

- Kunne planlegge og gjennomføre store utbyggings-prosjekter

- HMS-tradisjon vil unngå lekkasjer, risikovurderinger, 

miljøkonsekvenser av teknologiene osv.

- Erfaringen fra reservoarer og geologi er nøkkel for å kunne deponere 

og lagre CO2 i reservoarer langt under havbunnen
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Undervannsteknologi: videre vekst

2007

Tordis

Subsea water 

removal & 

injection, oil & 

gas boosting

2009*

Tyrihans

Subsea raw 

seawater 

injection

1986

Gullfaks

First subsea 

short oil 

wellstream 

transfer

1999

Åsgard

Complex 

subsea 

development; 

advanced 

flowline 

concepts

2007

Ormen Lange / 

Snøhvit

Long range 

subsea to shore 

in deep / in 

“arctic”

2011*

Åsgard

Subsea gas 

compression

2006

Kristin

High pressure, 

high 

temperature

*beslutningsdato



CCS og Hydrogen

• Hydrogen, stort potensiale for både grønt og blått hydrogen i Norge.

o Ved omdanning av vår naturgass til hydrogen med CCS kan vi forsyne både egen 

industri og ikke minst Europa med tilnærmet utslippsfri energi

o Elkem, Yara , Equinor m.fl. er svært aktive

o Vi kan buke eksisterende rørledningsnett/infrastruktur på sokkelen for eksport 

av hydrogen, hver av disse har ti ganger kapasiteten som en kabel

o Vi kan forsyne skipsflåten med Hydrogen og Ammoniakk basert på hydrogen, og 

med dette gjøre skipsfarten utslippsfri.
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Høring på Langskip 3. november 
2020, hovedmomenter

 CO2-fangst og -lagring er nødvendig for å nå FNs klimamål. 

 For noen prosessutslippene er CO2-fangst og lagring det eneste 

mulige/realistiske virkemiddelet. 

 Begge prosjektene må med, Norcem og Fortum

 Her kombinerer Norge klimaansvar med en fremtidsrettet grønn 

næringspolitikk. 

 Overføringsverdiene er betydelige for begge anleggene

 Fortum og EUs Innovasjonsfond - om ikke den betingede støtten regjeringen 

forslår er raus nok kan dette glippe

 Europeisk interesse tar av!
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Rapport lanseres i Bodø 16. november

2020

 Innovasjonsfondet – stort, men mange 

om beinet!

 Nasjonale rammevilkår og 

risikoavlastning, finansieringsmodeller

 Krav i offentlige anskaffelser og 

bransjekrav mv 

 Satsing på forskning, utvikling og 

innovasjon
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Prosess21 - karbonfangst



Ekspertgruppe karbonfangst Prosess21
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