Årsrapport 2005
Innledning
Program for miljøvennlig gasskraftteknologi – CLIMIT
CLIMIT-programmet er et nasjonalt program i samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova
(Statens senter for miljøvennlig gasskraftteknologi). Programmet ble startet 1. januar 2005, men er en
videreføring av det tidligere KLIMATEK-programmet, som i 2004 var en del av RENERGI. Med
opprettelsen av det nasjonale programmet CLIMIT, ønsket OED å få til en samlet, koordinert innsats
for å fremme teknologi som kan realisere gasskraft med CO2 håndtering. Programmet skal dekke hele
kjeden fra langsiktig, kompetansebyggende forskning til å støtte prosjekter som demonstrerer slik
teknologi. I denne kjeden har Forskningsrådet ansvaret for FoU, mens Gassnova har ansvaret for å
støtte demonstrasjonsprosjekter. Utviklingsprosjekter, studier og forprosjekter ligger mellom disse
ytterpunktene, og støtte kan gis fra Forskningsrådet eller Gassnova avhengig av innholdet i de enkelte
prosjektene.
Programmets hovedmål:
CLIMIT programmet har lansert visjonen ”Lønnsom gasskraft med CO2-håndtering i Norge”.
Fokus for innsatsen i CLIMIT skal være teknologiutvikling, og ha et element av norsk næringsutvikling.
CLIMIT vil fokusere på hovedområdene kraftproduksjon med CO2-fangst og CO2-lagring.
På kort sikt er målene:
• Kvalifisere og få ned kostnadene knyttet til CO2-fangst fra gasskraftverk
• Etablere metodikk for sikker geologisk lagring av CO2
På lenger sikt:
• Forbedre eller utvikle teknologier med potensial for signifikant forbedring i virkningsgrad og
lønnsomhet innen kraftproduksjon med CO2-fangst
• Utvikle robust metodikk til lagring av CO2. Dette innebærer at den må oppfylle kravene til å bli
godkjent som klima tiltak i henhold til internasjonale avtaler
Virkeperiode:

Programmets varighet er ikke definert.

Økonomi
Programmets finansieringskilder: OED
Disponibelt budsjett i 2005: 50 mill. kr.
Forbruk i 2005: 51,1 mill. kr.
Av dette, administrasjon og drift: 1,7 mill. kr.

Aktiviteter
Viktigste aktiviteter i 2005
Det har vært en betydelig innsats for å etablere et felles sekretariat mellom Forskningsrådet og
Gassnova i 2005, samt at Gassnova har brukt mye ressurser på profilering og etablering av
kontaktnett. Gassnova utarbeider egen årsrapport, så de rene Gassnova-aktiviteter vil ikke bli
beskrevet her.
Det er etablert rutiner og systemer for felles søknadsbehandling mellom de to institusjonene. For å
utnytte ressursene effektivt, blir alle søknader til CLIMIT sendt til Forskningsrådets søknadssystem, og
derfra blir de som skal behandles av Gassnova videresendt. Alle søknader til programmet blir

behandlet av det felles sekretariatet. Siden Gassnova og CLIMIT ikke har styrer, blir formell beslutning
om prosjekttildeling gjort henholdsvis av Gassnova (direktøren) og Forskningsrådet (direktør for
Innovasjonsdivisjonen). CLIMIT har imidlertid et rådgivende organ, som er strategisk rådgivende til
CLIMIT og Gassnova for øvrig. Rådet hadde sitt første møte rett over nyttår 2006.
FoU-delen av CLIMIT utlyste søknader innenfor kategoriene Brukerstyrte Innovasjonsprosjekter (BIP)
og Annen prosjektstøtte i 2005. Den siste kategorien gjaldt samarbeid med USA gjennom å finansiere
dr. gradskandidater og post.docs som tilbringer det meste av tiden ved amerikanske institusjoner.
Dette er en del av den bilaterale forskningsavtalen mellom Norge og USA innenfor energi.
I forbindelse med denne avtalen, ble det arrangert en sommerskole (riktignok litt sent) i Trondheim,
med deltagere fra USA og Norge. CLIMIT støtter også arrangementet Greenhouse Gas Technology 8
– verdens største CO2-teknologikonferanse, som skal arrangeres i Trondheim i 2006. Med tilknytning
til avtalen med USA arrangerte Innovasjon Norge en studietur til USA og Canada i september 2005.
Flere personer fra CLIMIT deltok sammen med representanter for norsk industri og forskning.
CLIMIT-programmet deltar, og representerer Norge på ulike nivåer i flere internasjonale
samarbeidsgrupper:
• IEA Greenhouse Gas programmet
• EU teknologiplattform ”Zero Emission Fossil Fuels Power Plants”
• ERA-Net prosjektet FENCO
• Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF)
Programmet har gjennomført en rekke møter med prosjekter og potensielle søkere til programmet. Det
er intensjonen å arrangere flere fagseminarer innenfor programmets ramme. Det første – om fangst av
CO2 – ble arrangert sist høst. Sekretariatet deltar også i styringskomiteen for noen utvalgte prosjekter,
blant annet det store KMB-prosjektet BIG CO2 ved SINTEF.
Nøkkeltall, aktiviteter i 2005
Antall prosjekter: 26 prosjekter i 2005, herav 8 nye
Antall dr.gradsstipendiater: 21, herav 4 kvinner
Antall postdoktorstipendiater: 9, herav 2 kvinner
Antall deltakende bedrifter: Det er kun 4 bedrifter med kontrakt i programmet. Totalt ca. 10
bedrifter deltar i KMB-prosjekter.

Administrasjon
Antall møter i programstyret i 2005: CLIMIT har ikke programstyre
Administrative kostnader i 2005: 1,718 mill. kroner. Dette inkluderer informasjon og innleie av
faglige rådgivertjenester.

2

Resultater
Høydepunkter og funn
I flere CLIMIT-prosjekter undersøkes det hvordan CO2 kan lagres sikkert i dyptliggende geologiske
formasjoner. Ved Universitetet i Bergen er det vist med laboratorieforsøk og modeller hvordan CO2
kan reagere med mineraler og danne nye, stabile forbindelser som binder CO2 permanent. UiB
samarbeider her med forskere ved Lawrence Berkeley National Lab. som arbeider med
mineralstabilitetsforsøk, geomekanikk og simulering av mineralreaksjoner som oppstår ved injeksjon
av CO2 i en sandstein. Gruppen til Kvamme ved UiB samarbeider videre med Los Alamos om
forståelse av langtidseffekter av CO2 lagret i forskjellige typer bergarter.
Det er helt avgjørende å bevise at CO2 lagres sikkert og varig for å oppnå aksept for denne metoden å
redusere CO2-utslipp fra menneskeskapte kilder. På SINTEF er det også studert lagring av CO2 i
kombinasjon med økt oljeutvinning. Det er utviklet metoder for å kartlegge hvordan injeksjon av CO2
påvirker oljeproduksjonen.
På NTNU er det gjort videre utvikling av en membran i polymermateriale, som har den egenskapen at
CO2 passerer gjennom membranen mye raskere enn andre gasser. Dette kan gi en fremtidig prosess
hvor CO2 skilles fra avgassen på et gasskraftverk på en billigere og mindre energikrevende måte enn
med dagens absorpsjonsmetode, og dermed gi en totalt sett rimeligere løsning.
Separasjon av karbondioksid fra gasstrømmer foregår nå ved bruk av en vandig løsning av et amin
som absorbent. I prosessen absorberes CO2 ved en relativt lav temperatur, mens regenereringen
foregår ved en vesentlig høyere temperatur. Prosessen er følgelig dyr og energikrevende. Det er
derfor av interesse å finne nye prosesser for CO2-separasjon. I et prosjekt ved UiO undersøkes det
om en klasse organisk-uorganiske hybridmaterialer kalt koordinasjonspolymere (eller metallorganiske
nettverk, MOF) er velegnet som faste absorbenter for slik separasjon. I prosjektet er det blitt fremstilt
en serie nye, porøse MOF materialer, som har vist å kunne absorbere opp mot 17 vekt % CO2, som er
blant de høyeste rapporterte verdier for faste absorbenter. MOF absorbentene viser stor selektivitet for
CO2 i forhold til metan og hydrogen, mens vann adsorberer sterkere enn CO2. Disse absorbentene vil
derfor kunne bli brukt for fjerning av CO2 fra tørre gasstrømmer. Prosjektet er et samarbeid mellom
Universitetet i Oslo, SINTEF, Alstom (Norge), Statoil og UOP (USA).
Hydro jobber i samarbeid med SINTEF med å utvikle membraner som kan skille hydrogen fra andre
gasser. Den ene typen membran skal fungere ved over 800 ºC og vil kunne gi en vesentlig rimeligere
produksjon av hydrogen fra naturgass ved reformering. Den andre typen membran opererer ved ca.
400 ºC i vanngasskiftreaksjonen. Her benyttes meget tynne palladium membraner, som kun slipper
gjennom hydrogen. Utfordringen er å få til membraner som er fysisk sterke nok, og som tåler trykk.
SINTEF har langt på vei fått til den første utfordringen og har gode resultater når det gjelder trykk.

Resultatindikatorer for 2005
Avlagte doktorgrader: 5, herav 2 kvinner
Vitenskapelig publisering: 52
Annen publisering/formidling: 99

Samlet vurdering og utfordringer framover
CLIMIT-programmets hovedutfordring er å bidra til realisering av lønnsom gasskraft med CO2håndtering i Norge gjennom samarbeid med og støtte til bedrifter som er engasjert i dette. Denne
utfordringen er blitt betydelig aktualisert gjennom den nye regjeringens klare ambisjoner om å etablere
CO2-håndtering i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø. Med disse planene har det blitt et sterkt
fokus på aktiviteter som kan bidra til at dette realiseres på en best mulig og mest kostnadseffektiv
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måte. Samtidig er det viktig at mer langsiktig forskning ivaretas, slik at bedre løsninger på lengre sikt
kan utvikles.
Det har vist seg å være en betydelig utfordring å få med aktører i utviklingsarbeidet. Siden temaet
CCS (CO2 Capture and Storage) er nytt, krever store investeringer og er økonomisk usikkert, er det
forståelig at mange industribedrifter ser situasjonen an før de velger å gå tungt inne i dette.
Programmet prøver å stimulere til større industri deltagelse, og det er positivt at en bred industrigruppe
deltar i styringen av det største KMB-prosjektet.
En viktig utfordring er å få aksept og støtte for CCS som et tiltak til å redusere utslipp av CO2 kraftig.
Dette har vist seg vanskelig å kommunisere til allmennheten, og det er en utfordring å få forståelse for
at denne løsningen er nødvendig for å få til store kutt i CO2-utslipp. Det er i så måte viktig med
samarbeid mellom teknologer og samfunnsforskere. En helt sentral utfordring er å finne metoder til å
kunne dokumentere at CO2 kan lagres på en sikker måte.
Prosjekter i regi av CLIMIT og det tidligere KLIMATEK-programmet har i betydelig grad bidratt til å
identifisere mulige kostnadsbesparelser for CO2-renseanlegg bygget på konvensjonelle gasskraftverk
(post combustion rensing). Flere prosjekter har også bidratt vesentlig til å identifisere utfordringer
knyttet til lagring av CO2 i geologiske formasjoner. Ved hjelp av reservoarmodeller har man fått et mye
bedre bilde av hvordan et geologisk CO2 lager vil utvikle seg.
Norge har en meget sentral posisjon internasjonalt innen dette feltet. Men vi har en stor utfordring i å
fremme interessen for gasskraft mens resten av verden er mest opptatt av kullkraft. Ved å jobbe aktivt
internasjonalt er det også håp om at norsk industri kan få en sentral plass i et fremtidig marked.
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