Årsrapport 2006
Innledning
Navn på programmet: Program for miljøvennlig gasskraftteknologi (CLIMIT)
Programmets hovedmål:
CLIMIT-programmet startet i 2005, og gjennomføres i samarbeid mellom Gassnova og
Forskningsrådet. Programmets visjon er: Lønnsom gasskraft med CO2-håndtering i Norge, og
det fokuseres på hovedområdene kraftproduksjon med CO2 fangst og CO2 lagring.
Hovedmålene for programmet er å bidra til at kostnadene ved fangst av CO2 fra gasskraftverk
blir redusert til omkring 200 kr. pr. tonn CO2, og at det bygges opp kunnskap slik at lagring
av CO2 kan foretas på en sikker måte.
Virkeperiode: Programmets varighet er ikke definert.
Økonomi
Programmets finansieringskilder: OED
Disponibelt budsjett i 2006: 55 mill. kr
Forbruk i 2006: 57,8 mill. kr.

Aktiviteter
Viktigste aktiviteter i 2006
Gasskraft med CO2 håndtering er et meget høyt profilert politisk tema i Norge. For å realisere
denne visjonen opprettet regjeringen Gassnova i begynnelsen av 2005. Gassnova og
Forskningsrådet gjennomfører CLIMIT-programmet i fellesskap. Gassnova har, i tillegg til å
gi støtte til demonstrasjonsaktiviteter gjennom CLIMIT, som oppgave å være rådgiver for
OED i spørsmål som gjelder gasskraft med CO2 håndtering. I den forbindelse ble Gassnova
på slutten av 2006 sterkt involvert i oppstart av prosjektet ”CO2 fangst i tilknytning til
Energiverk Mongstad, Steg 1”, som er bygging av et stort testanlegg for oppsamling av CO2
(100 000 tonn pr. år). Dette anlegget skal være i drift fra 2010. I 2014 skal det startes opp et
fullskala anlegg for fangst av 1,5-2 mill. tonn. Gassnova utarbeider for øvrig egen årsrapport,
hvor alle aktivitetene de har vært involvert i blir oppsummert. Denne rapporten er derfor
konsentrert om Forskningsrådets virksomhet, og aktiviteter gjennomført i fellesskap.
CLIMIT-programmet hadde tre utlysninger i 2006:
- 17. mars var en ekstra utlysning for prosjekter i 2006. Det kom inn 11 søknader, hvorav 8
ble støttet. 5 BIP og 3 KMB ble startet.
- 8. juni for Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) og Forskerprosjekter
- 12.oktober for brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP).
Det kom i alt inn 11 søknader – 2 BIP, 8 KMB og 1 Forskerprosjekt
Programstyret vedtok tildeling av 7 prosjekter med samlet bevilgning på 21,7 mill. for 2007. 5
av disse var KMB, 1 BIP og ett forskerprosjekt.

På grunn av at ett stort prosjekt ble stoppet ved utgangen av 2006, var det noe ledige midler
etter tildelingen i desember. Det er derfor foretatt en ekstra utlysning i februar 2007.
Samarbeidet med Gassnova er videreført og utviklet i løpet av 2006. Gassnova’s ansatte deltar
i vurderingen av søknader til Forskningsrådet, og Forskningsrådets ansatte deltar i Gassnova’s
aktiviteter. To prosjekter med støtte fra Forskningsrådet vil bli videreført fra 2007 med støtte
fra Gassnova, etter som prosjektene er utviklet fra F&U til demonstrasjon.
Gassnova har, i samarbeid med Forskningsrådet, laget en programplan for CLIMIT for
perioden 2006-2009. Satsningen i CLIMIT er ytterligere blitt spisset i et veikart for perioden
2006-2015. Veikartet viser målsetninger på kort, mellomlang og lang sikt for de 6 satsninger
som er definert.
En forenklet versjon av veikartet er vist under
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I samarbeid har det blitt arrangert flere møter med potensielle søkere og potensielle
prosjekter. I disse møtene har programplan og veikart blitt benyttet for å mobilisere nye
miljøer og for å spisse satsningen hos andre miljøer. Denne innsatsen har ført til flere nye
søknader innen områder som er prioritert. Hovedfokus i 2006 har vært prosjekter innen CO2
fangst og lagring. Det er blant annet i regi av Gassnova gjennomført et forprosjekt med tanke
på å få i gang et feltlaboratorium hvor lagring av CO2, og mulige lekkasjer fra slike lagre, kan
studeres systematisk.
Representanter for CLIMIT deltar sammen med en rekke andre fra Norge i EU’s
teknologiplattform ”Zero Emission Fossil Fuels Power Plants” (ZEP). Programkoordinator
(PK) for CLIMIT F&U er Vice Chair i plattformens Mirror Group. Videre representerer
CLIMIT Norge i IEA Greenhouse Gas Program, og deltar i EU’s ERA-Net prosjekt FENCO.
Forskningssamarbeid med USA er prioritert innen CLIMIT. Det arbeides for at norske aktører
kan bli med i de regionale Carbon Capture and Storage (CCS)-prosjektene som kjøres i USA.
Det norske Veritas er allerede involvert i to av disse prosjektene, og man ser mulighet for
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ytterligere norsk deltagelse i neste fase. PK deltok på et presentasjonsmøte for disse
prosjektene i Pittsbrugh, USA, og møtte i den anledning representanter for ledelsen i National
Energy Technology Lab (NETL).
CLIMIT har egen hjemmeside (www.climit.no), som driftes sammen med Gassnova. For
øvrig følger CLIMIT systemet med hjemmesider i Forskningsrådets regi. Fra slutten av 2006
er det tilknyttet en informasjonsmedarbeider til F&U aktiviteten, og det første nyhetsbrevet
ble gitt ut like over nyttår 2007.
Sommeren 2006 ble det arrangert verdens hittil største konferanse om CCS i Trondheim, med
SINTEF som arrangør. Forskningsrådet og Gassnova støttet dette arrangementet, og deltok i
programkomiteen.
Gassnova og CLIMIT har et eksternt råd med 11 medlemmer. Rådet hadde to møter i 2006,
og utgjør en verdifull strategisk ressurs for programmet.

Nøkkeltall, aktiviteter i 2006
Antall prosjekter: Det var aktivitet i 36 prosjekter i 2006
Antall dr.gradsstipendiater: 17, derav 5 kvinner
Antall postdoktorstipendiater: 8, derav 2 kvinner
Antall deltakende bedrifter: 6
Administrasjon
Antall møter i programstyret i 2006: Climit har ikke eksternt styre. Rådet for
CLIMIT/Gassnova har hatt 2 møter, mens det interne styret som bevilger prosjekter har
hatt 2 møter
Administrative kostnader i 2006: 1,6 mill. kr.

Resultater
Høydepunkter
Membraner kan benyttes til å separere forskjellige gasser, og er et meget aktuelt tema innen
CLIMIT. I et prosjekt ved NTNU studeres membraner som kan skille CO2 i avgassen fra et
gasskraftverk fra nitrogen og andre gasser. Nye resultater vider en høy selektivitet for CO2, og
med en god hastighet for gjennomstrømming. I et annet prosjekt på SINTEF utvikles meget
tynne palladium/sølv membraner som kan slippe hydrogen selektivt igjennom. Det er her
oppnådd membraner med svært høy selektivitet og som samtidig er robuste. Dette arbeidet
videreføres nå i et stort EU-prosjekt.
Statoil har i 10 år lagret CO2 på Sleipner-feltet, og har utviklet teknikk for å kunne følge
utviklingen av CO2 lageret med seismikk. Både 3D-seismikk, og den langt rimeligere
metoden som kalles grunn seismikk har vist seg å gi meget god informasjon om utvikingen av
CO2 lagret. Med støtte fra NORSTORE-prosjektet har man også utviklet en gravimetrisk
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metode hvor meget små endringer i gravitasjonen som følge av injisert CO2 kan detekteres.
Samlet gir disse metodene en god oversikt over lagret CO2, slik at man kan følge opp at det
ikke oppstår lekkasjer. Satsningen rundt CO2 lagring i Sleipner prosjektet er det prosjektet
som vel har hatt størst internasjonal betydning for å få aksept for geologisk lagring som
virkemiddel i håndtering av klimagasser.
Mineralisering er en mulig teknikk for lagring av CO2, ved at denne gassen reagerer med
metall-ioner og danner karbonat-mineraler. Dermed lagres CO2 permanent uten fare for
lekkasje. I et prosjekt i regi av SilikaTech er det utviklet en metode slik at CO2 i avgassen fra
et gasskraftverk reagerer med mineralet olivin og danner magnesiumkarbonat og silika.
Denne løsningen kan bli særlig interessant hvis det er mulig å få solgt produktene som
dannes. Alternativt kan produktene deponeres i fyllinger.
SINTEF har ved utgangen av 2006 avsluttet første fase av prosjektet BIG CO2. Andre fase
starter i 2007. Prosjektet er et resultat av den store satsingen på gasskraft med CO2 håndtering
i Norge, og har omfattet de fleste aktuelle teknikker for fangst av CO2 og sentrale aspekter
ved lagring. Resultatene fra prosjektet har bl.a. lagt grunnlag for videre satsing på CO2 fangst
med amin prosesser og et felles norsk prosjekt for å undersøke CO2 lagring i større skala.
Aktivitetene i prosjektet har også gitt grunnlag for at SINTEF og andre aktører i Norge er
involvert i de aller fleste EU prosjekter innen CCS, er sentralt med i EU’s teknologi plattform,
og at Norge generelt er anerkjent som et av verdens ledende land innen CCS-teknologi.

Resultatindikatorer for 2006
Avlagte doktorgrader: 4, derav 1 kvinne
Vitenskapelig publisering: 52
Annen publisering/formidling: Ca. 200
Nye metoder, modeller, prototyper: 26
Antall patenter: 4

Samlet vurdering og utfordringer framover
CLIMIT jobber for et overordnet mål om å bidra til lønnsom gasskraft med CO2 håndtering i
Norge. I dette ligger det at kostnadene (inkludert energiforbruket) ved fangst av CO2 må
reduseres og det må bygges kunnskap og tillit til lagring av CO2.
Aktivitetene i CLIMIT F&U støtter opp om dette hovedmålet på en rekke områder. På kort
sikt arbeides det med kostnadsreduksjon i aminbaserte renseanlegg (den mest aktuelle
teknologien på de første anleggene). Det arbeides også med helt nye konsepter, hvor fangst av
CO2 integreres i kraftproduksjonen på en effektiv måte, slik at energiforbruket, og dermed
kostnadene, blir vesentlig mindre. Forskningsaktiviteten knyttet til lagring av CO2 har vært
for lav i Norge, men det er her en gledelig utvikling, hvor nye forskningsmiljøer er i gang med
store prosjekter fra begynnelsen av 2007.
Etter at det har blitt konkretisert flere fullskalaprosjekter for gasskraft med CO2 fangst og
lagring (CCS), har aktiviteten i de store industriselskapene økt dramatisk. For å realisere
planene på Mongstad, Kårstø og Tjeldbergodden innen de planlagte tidsfrister, er det et meget
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stramt tidsløp. Som en følge av dette har det vært en dreining i industriens prioritering fra mer
langsiktig til kortsiktige aktiviteter. Dette er forståelig, men medfører en stor utfordring for
programmet. Det er grunn til å regne med at forskningsaktiviteten i industrien tar seg opp når
de første anlegg er i drift, og i mellomtiden er det en utfordring å holde aktiviteten oppe. På
grunn av denne situasjonen er det en hovedvekt på KMB prosjekter i programmet.
Et viktig aspekt i programmet er utdanning av høyt kvalifisert personell. Siden gasskraft med
CCS har en så høy prioritet i Norge (og mange andre land), og det er en ny industrigren, er det
stort behov for å utdanne fagfolk for fremtidig virksomhet. Dette er derfor en vesentlig del av
KMB-ene, og vil bli lagt vekt på fremover. Det er generelt vanskelig å finne kvalifiserte
kandidater for dr.grad i Norge for tiden, men flere av prosjektene har lykkes ganske bra. Dette
blir en stor utfordring fremover.
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