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• Global og nasjonal enighet om mål

• CO2-fangst (globalt) er nødvendig for å nå 2-gradersmålet

• CO2-fangst i  Norge 

• Utvikling av CO2-fangstteknologi i Grenland

• Alternative CO2-fangstmuligheter i  Norge og Grenland 

• CO2-aktiviteter på USN

• Videre satsing på CO2-fangst, og hvorfor… 
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Innhold



Global (og nasjonal) enighet om klimamål
• Det ble (i Paris 2015) enighet blant FNs nasjoner at den globale temperaturen 

øker, og at denne globale temperaturøkningen mest sannsynlig er 
menneskeskapt.

• Denne avtalen blir videreført i nye avtaler.  Neste møte i Glasgow. 

• Det er enighet om å forsøke å begrense denne oppvarmingen til 2 °C  (1,5 °C)

• IEA (International Energy Agency) og IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) har fastslått (IEA i 2014 og IPCC i 2018) at CO2-fangst og 
lagring er nødvendig for å oppnå 2-graders-målet

• Det er (gjennom Klimaforliket) politisk enighet om at Norge i samarbeid med 
EU skal oppfylle vår andel av CO2-utslippsreduksjonene
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CO2-fangst i IEAs 2-graders scenario (2014)



• Det står lite om CO2-fangst i Paris-avtalen

• Tiltakskostnaden for CO2-fangst i Norge er i området 500-2000 NOK/tonn 
(kvoteprisen har i mange år vært i området 50 NOK/tonn, men er raskt 
økende og har i 2019 og 2020 vært ca 250-300 NOK/tonn)

Så årsakene er heller:

• Forskning og utvikling (for mulig nasjonal eller global bruk)

• Utvikling av (mulig salgbar) teknologi (fangst, transport eller lagring)

• Mulig utvikling av lagring av CO2 i Nordsjøen som framtidig forretning
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Hvorfor bevilger Den norske Staten 
mange milliarder til CO2-fangst?



Typisk CO2-fangst-prosess basert på  absorpsjon

(Figur fra SINTEF)



• Utslipp av ca 900 000 tonn/år (fra 
ammoniakkfabrikken)

• En del av dette absorberes 

i vann under trykk i 4 blå

absorpsjonstårn. 

• Noe av dette selges som  

CO2 (f.eks. til Farris) og 

eksporteres på skip

• Det er mulig å fange mer av denne 
CO2-en forholdsvis enkelt hvis den 
kunne lagres
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CO2-utslipp og fangst ved Yara på Herøya



CO2-fangst på Sleipnerfeltet i Nordsjøen

• Absorpsjon av CO2 fra naturgass

• For å redusere unødvendig transport 
av CO2 og for å redusere CO2-avgift 

• CO2 blir lagret i Utsira-formasjonen 
som er et saltvannsførende lag over 

Sleipner-feltet.

(Foto fra Statoil)



Test Center Mongstad (TCM)

Test-anlegg for ca 80000 tonn CO2/år (aminbasert absorpsjon)

Har testet prosessene til Aker Solutions (ACC) og Cansolv (Shell)

På TCM testes også Alstoms Chilled Ammonia prosess

(Bilde fra TCM)

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=5LXht138aEIxvM&tbnid=Cyu-d-m_-zWm1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tcmda.com/no/Presserom1/Multimedia1/Bilder/TCM-July-2013/&ei=iiUbUoLOGsfWsgaM7IHoAw&psig=AFQjCNEl7VDVKA9nRvy5_2EasD_5LEROhw&ust=1377597194510797


CO2-utslipp fra Klemetsrud i Oslo 

(Foto fra Wikipedia)



CO2-utslipp fra sementfabrikk i Brevik

(Foto fra Varden)

(Foto fra Norcem)



Fangst, transport og lagring av CO2

(Figur fra 

Regjeringen.no)



CO2-fangst-aktiviteter på Universitetet i Sørøst-Norge

• Lab-aktivitet
• CO2-rigg
• Prosessberegninger
• Kostnadsestimering
• Samarbeid med industri

- Forskningsprosjekter
- Utviklingsprosjekter

• Over 100 hovedoppgaver og 15 Dr.grads-oppgaver
• Studentprosjekter.  Vår 2019 hadde alle 3dje års 

Bachelor-studenter på Ingeniørfag i Porsgrunn 
prosjekt om flytendegjøring og mellomlagring av CO2



CO2-laboratory (HiT/Tel-Tek/Statoil)
• Physical data 

– Rheometer (Anton Parr MCR-101)

– Density (Anton Parr 4500, DMA HP)

– Surface tension (Ramé-Hart)

– Gas solubility (own design)

• CO2 absorption

– Equilibria cells (own design)

– Stirred cell (own modification/Regina)

– Laminar jet (own modification/Regina)

– Heated wetted wall (own design)

– Titrators (Mettler Toledo, Metrohm)

– Droplet Chamber (own design)

• Solvent degradation

– Autoclaves (Büchi)

– Degradation cell (own design)

• Chemical analysis

– HPLC, cation/anion IC (Agilent, Dionex)

– GC, GC-MS (Thermo Scientific, Agilent)

– FT-IR, Raman spectr. (Perkin Elmer, Kaiser)



Simuleringsmodell for optimalisering av

CO2-fjerning med aminer (Aspen HYSYS-modell)



• Universitetet i Sørøst-Norge og SINTEF (Tidligere Tel-Tek) har 
vært sammen med bedrifter og institusjoner i Norge og Sverige 
med på et prosjekt for partiell CO2-fangst

• Dersom det er tilgjengelig billig overskuddsvarme, kan det være
økonomisk å begrense fangsten til den tilgjengelige
overskuddsvarmen

• Dette tilsvarer alternativet på Norcems anlegg I Brevik der ca 
50 % av CO2-utslippet (ca 400000 tonn/år) kan fanges ved hjelp
av overskuddsvarme

• Fangstkostnader kan da komme ned til rundt 500 NOK/tonn
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CO2st-Cap  - Partiell CO2-fangst



CO2-riggen på USN

Bygget med hjelp fra studenter og elever ved Skogmo og 
Porsgrunn videregående skoler.  Resultater ble presentert blant 
annet i Kyoto i 2012.



• Brevik (sement)
• Klemetsrud (avfallsforbrenning)
• Yara (ammoniakk-produksjon)
• BIR (avfallsforbrenning i Bergen)
• Heimdal (avfallsforbrenning i Trondheim)
• Grenland (utslipp fra blant annet Yara, Ineos, Eramet)
• Slagentangen
• CCS-klynga på Øra (Industri i Fredrikstad/Sarpsborg-området)
• CO2-hub Nordland (Industri i Nordlands-området)

• Prosess21 sin rapport til Industridepartementet kommer i oktober/november 2020. 
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Framtidige muligheter for CO2–fangst i Norge 
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Tiltakskost i Klimakur2030-rapporten



• Globalt: Fordi det er enighet om å satse på 2-gradersmålet

• Nasjonalt: Som bidrag til internasjonal forskning og utvikling, 

fordi det er et alternativ som CO2-utslippsreduserende tiltak, og 
fordi det gir forretningsmuligheter (teknologi og lagring)

• Regionalt: Fordi mange av de mest aktuelle CO2-utslippene i Norge 
ligger her

• Lokalt: Fordi vi allerede er verdensledende innenfor forskning og 
utvikling av CO2-fangst
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Hvorfor skal vi (globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt) 
satse på CO2-fangst og lagring?



• Forske videre på CO2-fangst, transport og lagring

•Gjennomføre pilotskala uttesting av CO2-teknologi

• Bygge minst ett storskala CO2-fangst-anlegg

• Vi skal bygge videre på de kompetansemiljøene vi har

• Vi skal være verdensledende på CO2-fangst!
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I Vestfold og Telemark skal vi:



Tro på fremtiden!


