
.1

 Å R S M E L D I N G  2 0 1 1   2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1  Å R S M E L D I N G  2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1  2 0 1 1



Å R S M E L D I N G  2 0 1 1

Innholdsfortegnelse 

- Løpet er ikke kjørt 

CLIMITs hovedmål

Året 2011 - i grove trekk

Internasjonalt samarbeid

- En utfordring at klimainteressen daler

Nøkkeltall og kommentarer 2011

- Kjos og Stordalen inspirerer CCS

Programstyrets aktiviteter 

Evaluering av CLIMIT-programmet

- I mitt hode er det som en vaksine

.4

.6

.8

.11

.12

.14

.16

.18

.21

.22

REDAKSJON

Styrk Fjærtoft Trondsen, 

Thelma Bergheim, 

Liv Lønne Dille og 

Klaus Schöffel. 

FOTO

Styrk Fjærtoft Trondsen: 

Side 4, 12, 16, 21 og 22

Helge Hansen: 

Side 6, 7 og 8

Sintef/Svein Tønseth: 

Side 9

Tom Riis: 

Side 10

Atle Abelsen: 

Side 18



.4

Å R S M E L D I N G  2 0 1 1

.5

KJELL BENDIKSEN
programstyreleder CLIMIT

- Hva er du mest stolt over i 2011?

- Stolt er ikke et ord jeg bruker unødig. Jeg vil heller 
se på det vi har fått til i CLIMIT. Oxford Research har 
gjort en evaluering av de seks første årene av CLIMIT. 
Den konkluderer blant annet med at CLIMIT har bidratt 
til å opprettholde Norges ledende posisjon på mange 
områder innen CCS (karbonfangst- og lagring). Og så 
har vi satt i gang en strategiprosess i lys av at startfasen 
av programmet er over. Det tredje, men viktigste, er 
resultatene som er oppnådd. Men det er jo ikke slik 
at det er CLIMIT som oppnår disse. Vi finansierer og 
tilrettelegger, men det er prosjektene og de som leder 
og styrer disse som skaper alle resultatene!

- Oxford Research konkluderer med at det er en veldig 
høy addisjonalitet i CLIMIT sammenlignet med andre 
FoU-programmer i regi av Forskningsrådet. Hva betyr 
dette på godt norsk?

- Enkelt sagt definerer Oxford Research addisjonalitet 
ved spørsmålet: ”Ville dere satt i gang dette prosjektet 
uten støtte fra CLIMIT?” En veldig høy prosentandel 
svarer at det ville de ikke ha gjort. Støtten fra CLIMIT 
har dermed vært utløsende, eller i hvert fall sterkt 
medvirkende til at disse prosjektene ble gjennomført. 
Det er en veldig god tilbakemelding, men baksiden av 
medaljen er jo at det reiser spørsmål om det delvis kan 
skyldes at vi har vært for risikovillig.

- Kunne CLIMIT vært modigere og tenkt større?

- Vel, det er et sentralt spørsmål for programstyret, 
spesielt i arbeidet som nå pågår med ny strategi 
for CLIMIT fram mot 2020. Men det er knapphet 
på forskningsmidler i Norge, og de skal ikke 
sløses bort på prosjekter som man vet, eller burde 
vite, ikke kan lykkes. Det vil være både feil og 
uforsvarlig. Prosjekter til nå har hovedsakelig vært 
nær markedsgjennomføring på teknologi som kan 
nyttiggjøres fra i dag og mot 2020. CLIMIT har i følge 
evalueringen også gitt viktig kunnskap på området 
som danner et godt grunnlag for fremtidig forskning 
og utvikling mot mer banebrytende teknologier. I neste 
handlingsplan vil vi likevel i større grad oppfordre 
og stimulere til forskning og teknologi som er 
kommersialiserbar etter 2020.

- Hva har vært den største kunnskapen CLIMIT har 
høstet gjennom den seksårige startfasen?

- Det er både kompetansehevingen i norske 
deles forsknings-miljøer og bidragene til de store 
industriprosjektene. Ett eksempel er Aker Clean 
Carbons fangstteknologi som nå skal utprøves på 
Mongstad (TCM). Det har vært flere prosjekter i 
CLIMIT som har bidratt sterkt til den type aminbasert 
CO2-fangst. Mange har gjort en stor innsats, men vi 
må vel ha lov til å trekke frem SINTEF og NTNU som 
hovedbidragsytere innen fangst. Så er det lagringssiden. 
Det at to unike testlaboratorier er under etablering i 
Svelvik og Longyearbyen, dét er svært gledelig. Det er 
også gjennomført en rekke andre store og viktige FoU-
prosjekter, blant annet ved universitetene i Bergen og Oslo.

- Løpet er kjørt! Kritikerne hevder at det er for sent og 
dyrt å redde verden…

- Tvert imot! Hvis vi lykkes med CO2-håndtering, så 
vil det bidra mer enn kanskje noe annet. Fossile 
energikilder står i dag for vel 80 prosent av det globale 
energiforbruket. Og uansett hva folk sier, andelen 
øker fortsatt. Både Det internasjonale energibyrået 
(IEA) og EU har i sine siste prognoser anslått at rundt 
20 prosent av de totale utslippsreduksjonene som 
er nødvendige fram mot 2050 må komme fra CCS. 
Fornybare energikilder må ta sin del, men så langt 
dekker ikke disse en gang veksten i energiforbruket. 
CCS vil kunne gi land som Kina, India og Brasil 
mulighet til økonomisk utvikling ved bruk av egne, 
fossile energiressurser. Vi er nødt til å lykkes med CO2-
håndtering, ellers når vi aldri 2-3-gradersmålet i 2050. 
Satsingen er viktig, og det haster!

- Hva er så din største forventning til 2012?

- Teknologisenter Mongstad er en stor ting. 
Størrelsen på den tingen er underkommunisert 
i Norge. Veldig! Man erstatter ikke 80 prosent av 
dagens energiforsyning med helt annen teknologi 
uten at det merkes. Det er viktig at Norge får utnyttet 
Teknologisenter Mongstad. Her har regjeringen en 
jobb å gjøre uti verden. Det vil komme flere slike 
anlegg, men Mongstad er unik i den forstand at det er 
der og kan tilby en topp moderne-infrastruktur i dag! 
Ambisjonen må være å etablere TCM som et europeisk 
og gjerne globalt testsenter for nye CCS-teknologier i 
et tiårsperspektiv! 

– Løpet er ikke kjørt
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CLIMITs hovedmål er at kommersialisering av CO2-
håndtering skal gå raskere gjennom økonomisk 
stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

Olje- og energidepartementet opprettet CLIMIT i 2005 
for å støtte utvikling av teknologi for CO2-håndtering 
for gasskraftverk. I 2008 ble støtteordningen utvidet 
til kraftproduksjon basert på alle fossile brensler, og i 
2010 ble også industriutslipp inkludert. 

Programmet er et samarbeid mellom Gassnova 
og Norges Forskningsråd. CLIMIT omfatter 
Forskningsrådets støtteordning for forskning og 
utvikling (forskningsdelen), og Gassnovas støtte 

til utvikling og demonstrasjon (demo-delen). 
Gassnova har det overordnede ansvaret og leder 
programsekretariatet.

Satsingen på CLIMIT må sees i sammenheng med 
norske myndigheters ambisiøse klimamål, som har 
medført en betydelig satsing på CO2-håndtering, noe 
følgende oversikt illustrerer:

• Det er i 2012 under planlegging en fullskala kjede 
for fangst og lagring fra av CO2 fra varmekraftverket 
på Mongstad. 

• Oljedirektoratet har utarbeidet et atlas  

CLIMITs hovedmål

(”CO2 Storage Atlas Norwegian North Sea”) over 
mulige lagringsreservoarer for CO2 på norsk sokkel.

• OED har bedt operatører på norsk sokkel om å 
nominere områder i Nordsjøen for geologisk lagring 
av CO2. Fem selskaper har nominert slike lagre.

• TCM - CO2 Teknologisenter Mongstad - settes i drift i 
2012, med to fangstanlegg med samlet kapasitet på 
100.000 tonn CO2 per år. 

• Gassnova har i 2011 på oppdrag fra OED, igangsatt 
en studie for å vurdere muligheter for CO2-
håndteringsprosjekter i Norge utover Mongstad.

• Det er satt i gang en betydelig forskningsinnsats 
ved to Forskningssentre for Miljøvennlig Energi 
(FME) på CO2-håndtering og tre FMEer innenfor 
samfunnsvitenskap.

I internasjonal sammenheng representerer dette en 
svært betydelig satsing på CO2-håndtering. Satsingen 
er også forankret i Klimakur-rapporten og Energi 21, 
som fremhever CO2-håndtering som en av de viktigste 
teknologiene for å nå Norges klima- og energimål. 

CLIMITs visjon:

“Akselerere 

kommersialisering 

av CO2-håndtering 

gjennom økonomisk 

stimulering av 

forskning, utvikling 

og demonstrasjon.”
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2011 har vært et innholdsrikt år for CLIMIT med et bredt 
spekter av prosjekter som dekker de ulike fagområdene 
innen CO2-håndtering. Det er bevilget 170,2 millioner 
kroner til CLIMIT-prosjekter – 75,3 millioner gjennom 
CLIMIT-demo og 94,9 millioner gjennom CLIMIT-FoU.

CO₂ i Svelvik-sanden 
I Hurum har CO2 blitt injisert i Svelvikryggen for 
å finne ut hvor tidlig det lar seg gjøre å oppdage 
lekkasjer og uønskede bevegelser med dagens 
teknologi. Prosjektet vekker internasjonal interesse 
innen feltforsøk, og CO2 Field Lab-prosjektet vil gi oss 
ny kunnskap om hvordan vi kan overvåke lagret CO2.

SOLVit i ny fase
På fangstsiden er det store SOLVit-prosjektet (ledet av 

Aker Clean Carbon) nå inne i sin andre fase. Prosjektet 
dreier seg om å utvikle mer energieffektive kjemikalier 
og prosesser for CO2-fangst fra røykgass i gass- og 
kullkraftverk. Resultatene fra første fase er gode, og 
videre arbeid vil fokusere på miljøaspektet samtidig 
som det arbeides for at solventen skal bli mer stabil.

Første industriprosjekt 
Det første industriprosjektet til CLIMIT-Demo ble 
satt i gang på Norcems sementfabrikk i Brevik 
i 2011.  Prosjektet CO2 capture test facility at 
Norcem’s cement plant in Brevik skal utrede 
beslutningsunderlaget for investering i et testanlegg 
for ”post-combustion” CO2-fangst. Anleggene skal 
ligge hos Norcem i Brevik. Sementproduksjon 
står for store CO2-utslipp, og Norcem og dets 

Året 2011 - i grove trekk

eier HeidelbergCement Group vil sammen med 
organisasjonen European Cement Research Academy 
(ECRA), starte med å teste ut CO2-fangstteknologier 
som kan være relevante for sementindustrien.

Helse og miljø 
Det er stilt spørsmål om utslipp av amin fra CO2-
fangstanlegg kunne medføre helsefare. CLIMIT har 
svart på denne utfordringen. Gjennom tildeling av 12 
prosjekter på totalt 35 millioner kroner siden 2008, 
er problemstillingen avklart og risikobildet vesentlig 
redusert. Konklusjonen er at HMS-utfordringene 
knyttet til aminbasert CO2-fangst er håndterbare. 

Bruk av CO₂ 
I 2011 var det flere søknader enn tidligere år om 

prosjekter der CO2 skal brukes i produkter eller til 
andre formål etter at gassen er fanget inn. CLIMIT 
støtter i utgangspunktet kun prosjekter som kan vise 
til langtidslagring av CO2. Bruk av CO2 der CO2-en 
senere slippes ut igjen er derfor ikke aktuelle. Det er 
gitt støtte til forprosjekt for livssyklusanalyser for å 
få et bilde av karbonregnskapet når karbonet brukes 
i produkter.

Neste generasjons fangstteknologi 
Programmet har spennende prosjekter som 
fokuserer på utvikling av neste generasjons 
fangstteknologi. Dette omfatter blant annet 
prosjekter som forsker på bruk av membraner til 
å skille ulike gasskomponenter. I tillegg har man 
gjort fremskritt innen Chemical Looping Combustion 

Erik Lindeberg, SINTEF og Svein Eggen, Gassnova i forbindelse med forsøkene på Svelvik.
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CLIMIT prioriterer internasjonalt samarbeid høyt. 
I utlysninger til forskningsprosjekter legges det 
vekt på at søknader med internasjonalt samarbeid 
prioriteres. I tillegg har programmet fra 2011 innført 
årlige utlysninger om støtte til strategisk arbeid 
innen teknologiplattformer, EERA (European Energy 
Research Alliance) og IEAs teknologinettverk.

Programmets sekretariat koordinerer også norske 
aktører i forbindelse med utarbeidelse av søknader 
innen CO2-håndtering til EUs rammeprogram. 

Personer som er tilknyttet CLIMIT-sekretariatet, 
representerer Norge i flere internasjonale 
samarbeidsgrupper:

• Norsk representant i IEA Greenhouse Gas R&D 
Program

• Norsk representant i EII CCS (European Industrial 
Initiative on CCS)

• Medlem i Government Group i EUs 
teknologiplattform ZEP (Zero Emission Fossil Fuels 
Power Plants)

• Medlem i ZEP task force on Policy and Regulations 
(ZEP TF P&R)

• Medlem i ZEP task force on Technology (ZEP TF T)

• Medlem i CCS-gruppen i TFI (Nordisk 
Toppforskningsinitiativ) 

• Leder av FENCO NET (nettverk som er en direkte 
oppfølging av tidligere ERA-nett)

Gjennom deltagelse i disse fora, har administrasjonen 
sørget for omfattende kunnskapsdeling med norske 
aktører.

CLIMITs administrasjon deltar også i ESFRI-
prosjektet ECCSEL, hvor målet er å etablere 

europeisk infrastruktur for FoU innen CO2-håndtering. 
Deltagelsen sikrer en optimal koordinering av 
CLIMIT-programmet mot europeisk satsing på 
forskningsinfrastruktur.

Administrasjonen følger også opp NORDICCS-senteret 
som er etablert under Nordisk Toppforskningsinitiativ 
(TFI). Dette er et nordisk senter som skal berede grunnen 
for realiseringen CO2-håndteringsanlegg i Norden.

Internasjonalt samarbeid

(CLC), en prosess som baserer seg på en avansert 
forbrenningsprosess med ren oksygen som 
framstilles i prosessen. CLC er en teknologi med stort 
potensial for en meget effektiv CO2-fangstprosess. 

Modellering av CO2-lagring
Universitetet i Bergen har benyttet avansert matematikk 
for å bestemme hvor CO2 kan lagres trygt. Det er 
gjennom¬ført omfattende analyser av en rekke 
mekanismer for lagring av CO2. Resultatene viser at 
oppløsning av CO2 i vann er en viktigere mekanisme for 
CO2-lagring enn tidligere antatt. Dette medfører at det 
nå kan lages mer nøyaktige modeller for CO2-lagring, 
noe som vil være viktig for CO2-lagring i stor skala.

Internasjonalt samarbeid 
Det er viktig å etablere forskningssamarbeid 
med store utenlandske aktører på veien mot 
industrielle brukere og kommersialisering av 
forskningsresultatene. Siden 2007 har CLIMIT 
støttet et stort prosjekt for forbrenning av hydrogen 
hos SINTEF. I prosjektet deltar både en fransk 
gassturbinprodusent og et tysk forskningssenter, 
og kobler dermed sammen ledende miljøer på ulike 
områder. Prosjektets andre fase startet i 2011. 
Fangst- og lagringsprosjektet i In Salah i Algerie er 
et eksempel på et stort, internasjonalt prosjekt der 
norske aktører deltar med støtte fra CLIMIT. Utvikling 
av overvåkningsmetoder er én del av forskningen her.

Åse Slagtern og Aage Stangeland i gang med saksbearbeidelse.

Dr. Klaus Schöffel, direktør Teknologi og kompetanse og leder av 
CLIMITs sekretariat.
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- En utfordring at klimainteressen daler

PROSJEKTANSVARLIG: Aker Clean Carbon AS
BUDSJETT: 176,1 MNOK
FINANSIERING: 37 % fra CLIMIT
PROSJEKTPERIODE: 2008 -2012 

KNUT SANDEN 
prosjektleder SOLVit

- Det er egentlig så enkelt som at vi skal utvikle 
den beste aminløsningen som kan kombineres med 
våre hardwaretypeløsninger for anlegget og få et 
konkurransedyktig og økonomisk bærekraftig konsept.

Prosjektleder Knut Sanden får SOLVit til å høres ut 
som lekende lett teknologiutvikling som skal resultere 
i en type solvent eller amin for å fange CO2, men fullt 
så enkelt er ikke prosjektet! Veien mot det perfekte 
aminet er både lang og kostbar for Aker Clean Carbon, 
NTNU og SINTEF.

- I et CO2-anlegg er det anlegget i seg selv vi driver 
utvikling på, men så er det selve solventen, som i 
denne anledningen kan sammenlignes med software, 
som kan gjøres bedre ut fra nye sammensetninger 
og formler. Da er det egentlig tre hovedmålsetninger 
med å forbedre en aminblanding: Det går på energi 
som tradisjonelt har vært en stor kostnadsdriver, så 
er det miljøeffekt som har vært oppe til diskusjon 
særlig det siste halvannet året - og til slutt stabilitet på 
solventen slik at den ikke ødelegges av seg selv eller av 
eksosgassene.

- Og hvor bra har aminet blitt så langt?

- I fase én av SOLVit brukte vi ca 100 millioner kroner på 
å utvikle et amin klart til bruk med en energiforbedring 

på rundt 35 prosent, og det klarte vi så godt som innen 
først fases avslutning i mars 2011. I neste fase har 
miljøaspektet fått høyere fokus. Vi skal bevisst utvikle 
et amin som ikke er knyttet opp til noen helserisiko. 
Og i løpet av fjoråret kom vi frem til en solvent med 
tilsvarende energitall uten link til helseeffekter. 
Uttestingen er ikke sluttført, men det ser lovende ut.

- Men når er det godt nok?

- Vi skulle gjerne hatt enda bedre energitall og 
stabilitet, så vi fortsetter forskningen. Det spesielle 
med SOLVit er at vi går fra reagensglass og 
laboratorieutstyr og fra meget teoretisk kompetente 
personer som gjør vurderinger og labbanalyser, til 
helhetlige tester i SINTEFs pilotanlegg på Tiller. 
Deretter tester vi i industrimiljø i vår mobile testenhet 
som nå er tilknyttet kullkraftverk i USA. Det er en 
grundig og omfattende prosess som kombinerer 
akselererte forhold i kontrollerte omgivelser med 
realistiske betingelser i sluttprøvingen.

- Hvor viktig har CLIMIT vært som økonomisk 
bidragsyter?

- CLIMIT har den største delen av finansieringen 
sammen med Aker Clean Carbon. Vi lever akkurat i 
grenseland for om vi kunne gjennomført programmet. 
Det er tross alt snakk om over 300 millioner kroner 
totalt sett for alle tre faser. Da er CLIMIT, industrielle 
partnere, SINTEF og Aker Clean Carbon medregnet. 
Dette er vel det største programmet i Norge, og at 
dette gikk gjennom i Aker-systemet begeistret meg 
nettopp på grunn av størrelsen på forskningsinnsatsen. 
Hvis vi ikke hadde fått CLIMIT med på ca 37 prosent av 
finansieringen, så hadde det aldri gått.

- Hva er insitamentet for å bruke så mye penger på 
denne forskningen som Aker faktisk gjør?

- Det er tosidig. Det ene er at Aker som konsern 
er involvert i utvinning av fossile brensler, så det 
er klimaaspektet som gir oss et ansvar. Og så er 
det det kommersielle rett og slett fordi vi tror at 
det blir et marked. I alle fall hadde vi tro på det. 
Klimakonferansene viser at det ikke er veldig stor vilje 
til å ta miljøproblemene på alvor. Det er en utfordring 
at klimainteressen i verden daler. Sånn sett har det 
gjort det vanskeligere siste året å få intern støtte til å 
satse mye på ytterligere teknologiutvikling. Det er ikke 
gitt at SOLVit kan få en fase tre.

- Tenker du noen gang at dere forsker for å få frem 
resultater som ingen er interesserte i å bruke penger på?

- Det streifer meg. Det er jo en slags frykt, men jeg 
synes egentlig at det ville være ille! Vi vet at den 
teknologien vi holder på med er en viktig bidragsyter til 
å få ned klimagasser, og jeg tror at den er nødvendig. 
Alt tyder jo på at fossile brensler kommer til å 
dominere i veldig lang tid, og da må vi kombinere det 
med fangst og lagring av CO2.

I løpet av året vil testanlegget på Mongstad gi SOLVit 
kunnskap som viser en storskalaeffekt, men hva blir 
den største utfordringen for Sanden og prosjektet?

- Den største utfordringen er at fokuset på klima er 
vesentlig redusert, og det fører til at det vil ta lengre 
tid enn forventet før vi, som teknologileverandør, kan 
operere i et tilnærmet kommersielt marked.



.14

Å R S M E L D I N G  2 0 1 1

.15

CLIMIT skal ha bredde i prosjektporteføljen når det 
gjelder:

a) Teknologiområder (fangst, transport, lagring) 
b) Utviklingskjeden (forskning, utvikling og 
demonstrasjon)

Følgende oversikt viser fordeling av porteføljen ved 
årsskiftet 2011/2012 mellom teknologiområdene innen 
henholdsvis CLIMIT-FoU og CLIMIT-Demo. 

Oversikten viser en balansert fordeling mellom fangst 
og lagring i hele utviklingskjeden. Innen transport er 
det betydelig FoU-aktivitet, men få prosjekter innen 
demo-delen av programmet. Dette reflekterer også de 
områdene med størst utfordring knyttet til kostnader 
og teknologisk risiko. 

Programmets fordeling langs utviklingskjeden innen 
henholdsvis FoU og Demo kan illustreres som følger:

Nøkkeltall og kommentarer 2011

Oversikten viser at innen CLIMIT-FoU er ca 80 % 
av bevilgningene i den aktive porteføljen knyttet 
til prosjekter hvor industrien er involvert, mens ca 
19 % av bevilgningene i porteføljen er knyttet til 
rene forskningsprosjekter. Kompetanseprosjekter 
for næringslivet omfatter både grunnforskning og 
anvendt forskning, mens innovasjonsprosjekter for 
næringslivet er rettet mot anvendt forskning. Innen 
CLIMIT-Demo faller i all hovedsak prosjektene innenfor 
kategorien ”utvikling”. Demo-prosjekter, som er 
prosjekter betydelig nærmere kommersialisering, 
har til nå sjelden vært benyttet. Dette skyldes dels at 
markedet fortsatt er et stykke unna det en kan kalle 
”kommersielt fungerende”, samt at støtteintensiteten 
som kan tilbys fra CLIMIT i denne fasen er svært lav 
(vanligvis 25 %).

Siden oppstart av CLIMIT i 2005, har utbetalingene økt 
gradvis:

Fra CLIMIT-FoU har utbetalingene økt i takt med 
økende bevilgninger fra departementet, dog med et 
naturlig etterslep da prosjektenes gjennomførings- 
tid i snitt er opp mot fire år. For CLIMIT-Demo har 
økningen i utbetalinger steget betraktelig etter 2008. 
Dette skyldes både at bevilgninger til nye prosjekter har 
økt i perioden, og at prosjektenes varighet medfører 
at utbetalingene får et naturlig etterslep i forhold til 
bevilgningene. Utbetalingene i 2011 er på nivå med 
årlige tildelinger fra OED.

Høy aktivitet innen CLIMIT-FoU viser at norsk 
forskningsinnsats på CO2-håndtering er omfattende. 
Sett i forhold til aktiviteten innen CLIMIT-Demo, er 
det rimelig å si at en neppe har klart å utnytte hele 
potensialet som FoU-aktiviteten representerer. 
Dette kan skyldes at forskningsomfanget generelt er 
større enn hva industrien klarer å absorbere, samt at 
avstanden fram til et kommersielt marked for CO2-
håndteringsteknologi fortsatt er meget lang. Uten 
at markedet får vesentlige nye investeringssignaler 
knyttet til CO2-håndtering, vil denne trenden fortsette.

CLIMIT FoU: Fordeling per område
Pågående prosjekter 2011, bevilget

CLIMIT Demo: Fordeling per område
Pågående prosjekter des 2011, bevilget

CLIMIT FoU: Per utviklingstrinn
Pågående prosjekter 2011, bevilget

CLIMIT Demo: Per utviklingstrinn
Pågående prosjekter des 2011, bevilget

45 %

55 %

Fangst

Transport

Lagring

Annet

Fangst

Transport

Lagring

Annet

39 %

42 %

18 %

1 %

10 %

71 %

19 %

14 %

86 %

Forskerprojekter

Forprosjekt

Kompetanseprojekter

Innovasjonprojekter

Utvikling forsprojekt

Utvikling

Demo forprojekt

Demo

Annet

Utbetalinger CLIMIT

CLIMIT-Demo

CLIMIT-FoU

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

M
N

O
K

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



.16

Å R S M E L D I N G  2 0 1 1

.17

- Kjos og Stordalen inspirerer CCS

PROSJEKTANSVARLIG: SINTEF Energiforskning
BUDSJETT: 130 MNOK
FINANSIERING: 75 % fra CLIMIT
PROSJEKTPERIODE: 2005 - 2011

MONA MØLNVIK
prosjektleder BIGCO2 

- Jeg er veldig optimistisk! Jeg mener at den tiden vi er 
inne i nå er en tid med store muligheter. Jeg synes at 
vi som jobber med CCS (karbonfangst- og lagring) skal 
la oss inspirere av Bjørn Kjos og Petter Stordalen som 
satser nå! De som våger å være offensive nå, de kommer 
til å være glade for det om noen år. Det er min beskjed.

- Morgendagens vinnere satser miljø i dag?

- Ja, det mener jeg. Kjos og Stordalen satser når 
andre ikke tør og tar risikoen med både oppsidene og 
nedturene knyttet til det. Og det at norsk økonomi er så 
sterk og at vi har så store petroleumsressurser, det er 
sterke argumenter for at Norge skal fortsette å satse. 
Verdien av naturgassen i fremtiden tror jeg i stor grad 
vil avhenge av om vi greier å utvikle gode løsninger for å 
fange CO2 fra gasskraftverk.

- Hva er det viktigste BIGCO2 har oppnådd?

- At det nå er så mange mennesker som kan så mye 
om CO2-håndtering, det er det viktigste resultatet. Aker 
var tidlig med i BIGCO2. Dette var neppe grunnen til at 
de opprettet en egen virksomhet på CO2 fangst, Aker 
Clean Carbon. Jeg tror imidlertid at det er en veldig klar 
sammenheng. Hvor skulle man ellers få folkene fra og 
tilgang til kunnskapsmiljøene? Resultatene fra BIGCO2 
er en del av grunnlaget for CLIMIT-Demos prosjekt 
SOLVit som er sentralt for testsenteret på Mongstad. 

Resultatene blir også benyttet i partnernes strategiske 
beslutninger. Jeg tror at vi ville blitt overrasket om 
vi konkret visste i hvor stor grad partnerne har brukt 
resultatene fra prosjektet - særlig med tanke på de 
store internasjonale selskapene som distribuerer 
resultatene fra BIGCO2 til hele sin organisasjon.

- Er det slik at BIGCO2 har gjort et så banebrytende 
arbeid at det redder verden eller deler av den?

- CO2-håndtering er et bredt forskningsområde. 
Du kan ikke gjennom én eller to forskere løse alle 
utfordringene. Men det å ha en så sterk plattform som 
BIGCO2 har vært, og som nå videreføres i BIGCCS, det 
bidrar til å forandre verden!

- På hvilken måte?

- Fordi vi tar frem helt ny kunnskap som ikke finnes, 
og vi jobber i forskningsfronten internasjonalt innen 
blant annet forbrenning. Vi har oppdaget hvordan en 
hydrogenflamme kan oppføre seg inni en gassturbin, 
noe som er intellektuelt meget krevende og viktig 
for å løse CO2-fangst. Vi tar frem data for hvordan 
CO2 som gassblanding oppfører seg, og hvordan 
lagringskapasitet av CO2 i et reservoar økes ved 
produksjon av vann. Teknisk og økonomisk risiko ville 
vært større når CCS realiseres uten denne kunnskapen. 
Der har BIGCO2 gjort en forskjell!

- Uten sterk statlig støtte ville neppe industrien vært 
bevisst og ryddet opp etter seg før kloden går åt skogen. 
Hva forteller det?

- Når en bedrift skal lage sine strategier, er den jo 
opptatt av økonomi. Og når man har et område som 
det er knyttet så stor usikkerhet til, så vil man vegre 

seg. Så jeg mener at det har vært et sjakktrekk av 
myndighetene å gå inn her og vise at dette satser vi på. 
Og hvis Norge vil, så kan vi ta en ledende rolle ikke bare 
på grunnleggende kunnskap, men ta visjonene videre 
og utvikle teknologi som er eksporterbar. Vi kan også 
trekke til oss utenlandsk leverandørindustri til Norge; 
muligheter som jeg ikke tror hadde vært der uten den 
statlige innsatsen. Selvfølgelig er CCS vanskeligere enn 
vi hadde trodd fordi vi ikke har gjort det før, men jeg er 
sikker på at industrien vil satse. CCS er krevende, men 
det er fullt mulig å få det til!

- Det er mye som skal gjøres innen 2020…

- Det er en utfordring å ta forskningsresultatene til et 
nivå som ligger nærmere det industrien vil ta i bruk. Den 
rollen som Gassnova har i Norge må styrkes, tenker jeg. 
Og så er det jo utfordringer politisk: Bindende avtaleverk 
internasjonalt - fornuftige kvotepriser som gjør at flere 
våger å gå i gang. Det kreves en forutsigbar politikk for 
at man skal våge å satse. En bedriftsleder må kanskje 
kunne være modig for å satse, men ikke dum!

- Vemodig at BIGCO2 er historie?

- Litt vemodig er det å ha en storebror som har tatt over 
og på en måte har blitt det synlige - BIGCCS. Jeg ser 
BIGCO2 som en stolt mor og far som står i bakgrunnen 
og ser på oppkomlingene som har blitt større, synligere 
og har enda mer suksess! For meg har BIGCO2 vært 
fantastisk lærerikt, veldig motiverende og en ekstremt 
meningsfull del av min virksomhet! Men det er helt 
avgjørende at arbeidet føres videre i BIGCCS. Når vi jobber 
innen dette området med så mange problemstillinger, 
vil forskerne alltid ta opp nye tema og finne ny kunnskap. 
Forskningen blir ikke ferdig - det er en viktig beskjed!
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Programstyret har i 2011 bestått av følgende medlemmer:

• Kjell Bendiksen, IFE - leder
• Marit Larsen, Tel-Tek - nestleder
• Olav Kårstad, Statoil
• Randi Viksund, Gassco, tiltrådte desember 2011
• Marianne Holmen, Statkraft
• Niels Peter Christensen, Vattenfall
• Nils Røkke, Sintef 
• Guttorm Alendal, Universitetet i Bergen
• Kristin M. Flornes, IRIS
• Jürgen Mienert, Universitetet i Tromsø
• Åse Slagtern, Aker Solutions, fratrådte juni 2011

I tillegg har Olje- og energidepartementet 
oppnevnt Ingar Steinsvik som observatør på 

programstyremøtene. Det ble avholdt seks 
programstyremøter i 2011.

Ny strategiplan  
Programstyret startet arbeidet med utviklingen av 
en strategi for CLIMIT i desember 2010. Arbeidet 
har vært drøftet i alle programstyremøtene i 2011. 
Den nye strategiplanen vil bli klar i løpet av andre 
kvartal 2012. Strategien skal gjelde for perioden 2012 
til 2020 og legger grunnlaget for ny programplan og 
handlingsplaner i perioden.

Samlinger i regi av CLIMIT 
CLIMIT-sekretariatet gjennomførte flere workshops 
hvor ledende fagfolk fra inn- og utland var invitert til å 
diskutere følgende temaer: 

Programstyrets aktiviteter 

Utslipp av amin fra CO2-fangst 
5. og 6. desember 2011 arrangerte CLIMIT, Carbon 
Capture Mongstad (CCM) og TCM en workshop om 
helse og miljø knyttet til bruk av aminer. Arrangementet 
foregikk i Norges Forskningsråds lokaler i Oslo, og 
det var 52 deltagere fra Australia, Belgia, Finland, 
Holland, Japan, Norge, Sverige, Tyskland og USA. 
Deltagerne representerte miljøene som har deltatt i 
arbeider for CCM, TCM og CLIMIT, samt myndighetene 
representert ved Klif og Folkehelseinstituttet. Et viktig 
formål med workshopen var informasjonsutveksling 
på tvers av prosjektene, og det var derfor satt av rikelig 
med tid til diskusjon og spørsmål.  Ny kunnskap har 
framkommet, flere kunnskapshull har blitt tettet, og det 
ser lovende ut for håndtering av og forståelse for denne 
problemstillingen.

Mineralisering – CO2-lagring og forretningsidé
CLIMIT arrangerte 20. juni 2011 en workshop med 
overskriften ”Minerallagring - klimatiltak, verdiskaping 
eller begge deler?”.  Møtet samlet rundt 25 forskere og 
fagfolk fra institutter, universiteter og selskaper med 
interesser innen temaområdet.  Møtet belyste ulike 
sider ved temaområdet mineralisering/verdiskaping 

Sittende fra venstre: Ingar Steinsvik, Randi Viksund, Kristin M. Flornes og Marit Larsen.
Stående fra venstre: Guttorm Alendal, Kjell Bendiksen, Olav Kårstad, Marianne Holmen, Nils Røkke og Klaus Schöffel.

ved bruk av CO₂ gjennom mineralreaksjoner, og skapte 
kontakt mellom ulike aktører.

Innovativ CO₂-fangst 
- Hvordan man skal få til mer nyskaping innen 
CO2-fangst? Det var spørsmålet da 30 engasjerte 
personer fra ulike fagmiljø innen industri og 
forskning var samlet til diskusjon i to dager i 
slutten av november 2011. Gruppearbeidet foregikk 
etter metoden ”World Cafe”, og paneldebatt og 
inspirerende faglige innlegg bidro til en svært 
vellykket workshop. Professor Nils-Otto Ørjasæter 
fra Handelshøyskolen BI i Oslo, la til rette for 
workshopen. Resultatene fra workshopen har gitt 
flere nyttige innspill til CLIMITs strategiprosess.

Aminosyresalter for CO2-fangst
En ”Technology Deep Dive”-workshop for å belyse 
internasjonale aktiviteter og status vedrørende salter 
av aminosyrer benyttet som solvent i post combustion 
CO2-fangst, ble arrangert i Porsgrunn i februar 2011. 
Arrangementet samlet om lag 30 deltagere fra industri 
(Siemens, Statoil og Shell) og forskningsmiljøer (TCM, 
CSIRO, DTU, NTNU, SINTEF og HiT).
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- Utsiktene for global utbredelse av CO2-
håndteringsteknologi er mer sannsynlig nå takket være 
CLIMIT! Programmet har også bidratt til å opprettholde 
Norges ledende posisjon på mange områder innenfor 
CO2-håndtering.

Slik konkluderer Oxford Research i sin evaluering 
av CLIMIT i 2011. Det var programstyret som 
bestilte analysen som omfatter 199 prosjekter fra 
programmets seks første år. Oxford Research mener 
at CLIMIT-programmet har spilt en viktig rolle ved 
å stimulere til relevante forsknings-, utviklings- og 
demonstrasjonsprosjekter. Videre har CLIMIT bidratt 
til betydelig kunnskaps¬oppbygging, og noen av 
forskningsaktivitetene er innenfor områder som kan 
vise seg å være neste generasjons teknologi, ifølge 
Oxford Research.

Evalueringen gir følgende innspill til CLIMITs 
framtidige strategi:

- Det må tas hensyn til at det markedsmessige 
potensialet for CO2-håndtering generelt og i Norge 
spesielt er begrenset på kort sikt

- Programmet bør søke en bredere prosjektportefølje 
og akseptere høyere risikoprofil

- Det må gjennom programmet legges til rette for økt 
internasjonalt samarbeid 

- Grunnleggende forskning knyttet til CO2-håndtering 
bør gis høyere prioritet

Et viktig bidrag for å styrke CLIMIT i strategiperioden, 
er å vurdere renotifisering av programmet for å 
muliggjøre høyere statsstøtte. Det bør videre legges 
til rette for mer tverrfaglig og bredere internasjonalt 
samarbeid i prosjektene. Videre må programmets 
arbeidsform tilpasses en situasjon med svake 
investeringssignaler, for eksempel ved å bidra til å 
danne konsortier som kan utvikle og løfte fram større 
prosjekter sammen. 

Evaluering av CLIMIT-programmet

PhD-seminar
CLIMIT arrangerte seminar for alle PhD- og PostDoc-
kandidatene i programmet i november 2011. Dette er 
et årlig arrangement som denne gang samlet nærmere 
50 deltagere, og det ble rapportert om en svært 
nyttig møteplass med god kunnskapsdeling og god 
nettverksbygging.

Konferanser
CLIMIT-dagene ble i 2011 arrangert for annen gang 
og hadde 140 deltakere. Konferansen var spesielt 
rettet mot prosjektledere i CLIMIT-programmet, 
men også andre sentrale aktører deltok i et vellykket 
arrangement med hele 31 foredrag. Konferansen vil bli 
arrangert annethvert år fremover.

Sekretariatet for CLIMIT-programmet har deltatt på 
en rekke andre store konferanser og messer i løpet av 
året. Vi har også arbeidet med å profilere programmet, 
blant annet på Tekna-kursdagene i Trondheim, 
Energiforskningskonferansen og 6th Trondheim CCS 
Conference (TCCS-6).

Støtte til IEA Summer School 2011-2014 
CLIMITs programstyre innvilget 280 000 kroner i 
støtte til IEAs CCS Summer School for perioden 
2011-2014. Dette er et årlig arrangement hvor 
doktorgradsstudenter over hele verden inviteres 
til en ukes sommerskole med foredrag fra den 
internasjonale eliten innen CCS. Sommerskolen har 
bidratt til at lovende unge forskere får etablert et viktig 
internasjonalt nettverk, samtidig som de motiveres til å 
fortsette sin karriere innen CCS.

Lange Spor 
Temaheftet «Lange spor CO2» ble lansert sommeren 
2011, og i denne publikasjonen dokumenteres 
resultater fra over 20 år med forskning innen CO2-
håndtering. Hovedkonklusjonen er at erfaringer fra 
CLIMIT, og forløperne til programmet, har utløst 
nyskapende forskningsresultater og innovasjon. 
Temaheftet har blitt godt profilert på konferanser og 
seminar. 

Deltakere på workshopen Innovativ CO2-fangst.
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- I mitt hode er det som en vaksine

PROSJEKTANSVARLIG: SINTEF
BUDSJETT: 93,763 MNOK
FINANSIERING: 51 % fra CLIMIT
PROSJEKTPERIODE: 2009-2013

MARIA BARRIO
prosjektleder CO2 Field Lab

- Det vi ønsker i prosjektet er å utvikle en teknologi 
som kan overvåke CO2. Når man lagrer CO2, så skal 
det være trygt. Altså må vi kunne si: Her er CO2, og 
det beveger seg ikke! For å være sikre på at CO2 ikke 
beveger seg i områder det ikke skal, må vi ha utstyr som 
detekterer minst mulig bevegelse. Så har vi per i dag den 
teknologien som trengs basert på det som finnes innen 
olje- og gassindustrien og annen industri, eller har vi det 
ikke! Det er det vi nå prøver i et storskalalaboratorium 
ved Svelvik i Hurum!

Maria Barrio snakker ivrig om prosjektet som får stadig 
større oppmerksomhet fordi fokuset på risiko har blitt 
større.

- Det har med opinionen i Europa å gjøre! Gjør man ting 
riktig? Jeg tror ofte det er slik at vi er redde for det vi ikke 
kjenner. Gjennom mange, mange år har det vært lagret 
gass i Europa uten at noen har reagert på det. Lagring 
av CO2 er noe nytt - derfor er det så viktig å forske på hva 
som skjer med lagret CO2 når grunnen beveger seg.

- Hva skal til for å overbevise befolkningen i Europa og 
resten av verden om at CO2-lagring virkelig er trygt?

- Jeg tror at det er viktig å ha flere eksempler: At man 
virkelig kan dra til feltlaboratorier i Tyskland, Norge og 

en rekke steder med ulike grunnforhold og se med egne 
øyne hva som skjer når man injiserer CO2. Dessuten 
må man gjøre det enda mer klart at det å lagre CO2 er å 
kjempe for klimaet og mot global oppvarming.

- Hva var høydepunktet i 2011?

- Det viktigste i prosjektet var faktisk at vi injiserte CO2! Vi 
kjørte en test sist sommer hvor vi injiserte på 20 meters 
dyp. Vi hadde veldig mye utstyr plassert på bakken, også 
i nærheten av punktet vi injiserte, så nå har vi masse 
data om forkjellige overvåkningsteknologier. Ennå er vi i 
prosess med å tolke fordi det er store mengder data som 
skal produseres!

- Hva har dere funnet ut?

- Noen teknologier er bedre enn andre. Det er der vi 
trenger tid på å prosessere informasjonen. Det er ennå 
mye å lære med tanke på at vi ønsker å kunne se mye 
raskere hvordan CO2 beveger seg. CO2 er veldig spesielt 
og geologien har mye å si. Vi har sett at flere teknologier 
ser det samme, men vi vet altså ikke om den er følsom 
nok. Det går mye på metoder basert på seismikk og kjemi 
- egner de seg eller ikke? Seismikk brukes jo mye for å 
lete seg frem til så store forekomster av gass og olje som 
mulig, mens her ønsker vi jo å finne svaret på hvor lite 
vi klarer å se. Jeg er ikke geolog, men for meg er alt det 
som skjer under bakken - det vi ikke ser - et mysterium!

- Hva blir neste store utfordring for CO2 Field Lab?

- Vi ønsker å injisere på 200 meters dyp, men vi må i 
større grad analysere geologien som ligger under før 
vi går i gang. Derfor er det en del tester vi ønsker å 

gjennomføre i sommer for å se hvor lett eller vanskelig 
det blir å injisere CO2 i disse lagene som ligger ca 100 og 
200 meter dypt. Vi har alt sand og leirelag, men det er 
viktig å finne de riktige stedene for at eksperimentet skal 
få mest mulig data. CO2 Field Lab er ganske unikt! Det 
er et prosjekt i Montana hvor man gjør lignende forsøk, 
men det er bare på to meters dyp. Vi provoserer frem en 
uønsket bevegelse for å studere teknologien. I mitt hode 
er det som en vaksine!

- Dersom prosjektet viser at vi per i dag ikke har 
nøyaktig nok teknologi - hva skjer da?

- Da må man enten teste på nytt og finne nye prinsipper, 
eller utvikle teknologiene videre. Det er rom for både 
forskning og aktører som ønsker å posisjonere seg innen 
CCS-virksomhet som utvikler teknologier som egner seg 
til CO2-lagring og overvåkning.

- Feltstudier er kostbart?

- CLIMIT gjør en stor innsats, men industrien må også 
med på laget. Jeg tror ikke det er mangel på interesse, 
men det er en kommersiell risiko inne i bildet. Det er 
vanskelig!

- Ellers ser vi at interessen for arbeidet er stort! Vi 
bidrar aktivt til europeiske prosjekter som også bruker 
feltforsøkene. Det blir som et stort laboratorium - og 
det er slik det skal være! Vi ønsker å bidra til et større 
fellesprosjekt der forskere fra andre land kan komme 
til Svelvik, og forskere fra Norge kan dra til andre steder 
som er relevante for CO2-lagring.
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