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• CO2-fangst (globalt) er nødvendig for å nå 2-gradersmålet
• CO2-fangst, transport og lagring i  Norge 
• Utvikling av CO2-fangstteknologi i Grenland
• Alternative CO2-fangstmuligheter i  Vestfold og Telemark 
• CO2-aktiviteter på USN
• Ringvirkningsprosjektet, Vestfold og Telemark FK
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Innhold
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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?



• 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

5

CO2-utslipp og fangst ved Yara på Herøya



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-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 CO2-rapport til Industridepartementet kommer i november 2020. 
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Framtidige muligheter for CO2–fangst i Norge 
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Tiltakskost i Klimakur2030-rapporten



• Andre CO2-fangst-alternativer lokalt i Grenland (Yara, Eramet, 
Ineos, RHI, Norcem del 2). 

• Potensialet for CO2-fangst er opptil 3 millioner tonn CO2 per 
år fra industrien i Grenland. Dette er en del av oppfølging av 
klynge-samarbeidet (Grenland Industry Cluster / Industrial 
Green Tech) om Grenland som en CO2-positiv industriregion 
innen 2040. En viktig del av denne satsingen er samordning 
av CO2-mellomlagring og -transport.

• Slagentangen kommer i tillegg
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Innspill 1 fra USN til Ringvirkningsprosjektet:



Evaluering av kostnader for CO2-reduserende tiltak
i Norge som oppfølging av Klimakur-rapportene i 2007 og 2020 
burde være et satsingsområde for Vestfold og Telemark. Det 
forventes mange økonomiske evalueringer av ulike CO2-fangst-
alternativer. USN i samarbeid med SINTEF Tel-Tek har høy 
kompetanse på tidligfase kostnadsestimering av prosessindustri-
prosjekter generelt og CO2-fangstanlegg spesielt.
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Innspill 2 fra USN til Ringvirkningsprosjektet:



Styrking av laboratoriefasiliteter ved CO2-lab på Kjølnes
inkludert CO2-riggen, som er en viktig del av infrastrukturen for CO2-
fangst-teknologi i Grenland. CO2-laben ble bygget opp som et 
samarbeid mellom daværende HiT, Tel-Tek og Statoil. Denne 
aktiviteten har vært og skal fortsette å være avgjørende for 
kompetansemiljøet på CO2 i Grenland. For videre utvikling av CO2-
fangst-teknologier i Grenland er det viktig å ha et godt samarbeid 
med muligheter for pilotanlegg i Grenland og uttesting i større skala 
ved Testsenter Mongstad.
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Innspill 3 fra USN til Ringvirkningsprosjektet:



Tro på fremtiden!


