Årsrapport 2009 CLIMIT – Kraftproduksjon med CO2 håndtering
Året 2009
CLIMIT programmet har hatt en betydelig budsjettvekst både i 2009 og 2010. Spesielt gledelig
er den store økningen i gode søknader mottatt i 2009 med oppstart i 2010. 2009 har vært et
krevende år med hensyn på å få med industri, men med ett unntak var det aktivitet i alle
prosjektene ved slutten av året. Programstyret har i løpet av året utarbeidet en ny programplan,
som ble endelig utgitt like over nyåret i 2010. Mandatet for CLIMIT er utvidet til også å
omfatte fangst av CO2 fra kullkraftverk. Det er også besluttet at industriutslipp skal bli
inkludert, men denne utvidelsen er ennå ikke godkjent av ESA. Sentralt i virksomheten i 2009
har vært oppstart av to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) innen karbonfangst og –
lagring. Disse er BIGCCS ved SINTEF og SUCCESS ved CMR. Sentrene vil samarbeide tett
innenfor lagring av CO2.
I flere prosjekter er det oppnådd viktige resultater for å redusere energiforbruk og dermed
kostnader ved fangst av CO2, og andre har økt forståelsen for lagring av CO2 i geologiske
formasjoner og dermed gitt viktige bidrag til risikovurderinger. Det er utgitt 4 nyhetsbrev og
programmet har vært sterkt representert på en stor internasjonal konferanse.
Programmets mål
CLIMIT ble opprettet av OED i 2005 for å bidra til å fremme teknologiutvikling knyttet til
fangst og lagring av CO2 fra gasskraftverk (CO2 Capture and Storage, forkortet CCS).
Programmet ble opprettet som et nasjonalt, samlet program for å sikre god koordinering av
FoU og demonstrasjonsaktiviteter, og for å kunne bidra med statlig støtte til å demonstrere
aktuell teknologi for CCS. Gassnova har den overordnete koordineringen av programmet, mens
Forskningsrådet har ansvaret for FoU-delen. Denne rapporten omhandler FoU delen av
CLIMIT, mens Gassnova lager egen årsrapport.
Hovedmål
Programmets hovedmål er: Akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom
økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.
Delmål
Delmålene er å bidra til at kostnadene ved fangst av CO2 fra fossilt baserte kraftverk blir
redusert vesentlig, og at det bygges opp kunnskap slik at lagring av CO2 kan foretas på en
sikker måte, med bred aksept i samfunnet. Gjennom dette skal programmet bidra til å fjerne
barrierene for introduksjon av CCS.

Økonomi og prosjektomfang
Disponibelt budsjett i 2009: 68,5 mill. NOK
Forbruk i 2009: 71,7 mill. NOK
Programmets finansieringskilder i 2009: OED
Antall og type prosjekter i 2009: BIP: 12, KMB: 12, Forsker-prosjekter: 8

Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer
Fangst og lagring av CO2 er de senere år kommet fram som et av de viktigste tiltakene for å
redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser. Dette skyldes at kraftproduksjon er den
sektoren som står for størst utslipp av CO2, og kullkraft er den dominerende teknologien.
Gasskraft har også et betydelig omfang i verden. Selv om man på sikt ønsker å komme over til
fornybar energi eller annen teknologi uten utslipp, vil verden måtte leve med kull- og gasskraft
i mange tiår. CCS er den eneste muligheten til kraftig å redusere CO2 utslipp fra kull- og
gasskraftverk. Norge var tidlig ute med denne løsningen, og er i dag et av de mest aktive land i
verden når det gjelder CCS, og har holdt på med FoU lenger enn de aller fleste andre. Med stor
statlig satsing på feltet, har det lykkes Norge å bygge opp en meget omfattende FoU aktivitet
innen CCS. CLIMIT programmet er og har vært den sentrale aktøren i denne oppbyggingen, og
har sørget for at forskningsbidraget til CCS arbeid er blant de største i verden. Uten denne
innsatsen ville ikke norsk forskning og industri hatt den posisjon innen CCS den har i dag.
Fra starten var programmets mandat begrenset til fangst og lagring av CO2 fra gasskraftverk. I
2008 ble dette utvidet til å gjelde annen fossilt basert kraftproduksjon. I 2009 ble det vedtatt å
utvide mandatet ytterligere til også å omfatte CO2-utslipp fra industriprosesser, men her
avventes godkjenning fra ESA.
Programmet er nå i en meget aktiv fase etter noen års oppbygging. Det har spesielt tatt tid å få
etablert en portefølje av demonstrasjonsprosjekter i regi av Gassnova, etter som slike prosjekter
krever stor industrideltagelse. Forskningsporteføljen er bygd opp og i 2009 hadde vi en gledelig
tredobling i antall søknader, primært KMB-prosjekter fra instituttene. Det er ennå et begrenset
antall bedrifter som aktivt deltar med BIP-prosjekter. Økningen har vært spesielt stor innenfor
lagring, men også transport og miljøvurderinger er nå bedre representert i porteføljen.
Det er vanskelig å vurdere hvor nær man er programmets mål, og også om man har avvik,
ettersom lønnsom fangst og lagring er avhengig av så vel rimeligere og mer effektiv teknologi
som av rammevilkårene knyttet til kostnader for å slippe ut CO2. De politiske rammevilkårene
kan CLIMIT i liten grad påvirke.
CCS omfatter en full verdikjede fra fangst, oppgradering, kompresjon, transport, injisering og
oppfølging/monitorering av lagre. De første årene var forskningen innen CCS primært knyttet
til fangst av CO2. Etter som realisering av CCS-prosjekter kommer nærmere, er det et økende
fokus på lagring, og i den senere tid også på transport, med en økning i både antall prosjekter
og antall aktører innen disse leddene.
Innen fangst av CO2 ser man at flere nye teknologiske løsninger som det jobbes med i
programmet, har potensial til betydelige kostnadsreduksjoner, men det kreves fortsatt innsats
for å bringe disse ut over laboratorie- og pilotstadiet. For transport er det et fokus på urenheter i
gassen og disses påvirkning på tilstandligning, kompresjon og transportegenskaper samt
virkning i reservoaret. Innen lagring domineres porteføljen av prosjekter for bedre forståelse av
CO2’ens reaksjoner og bevegelse i reservoaret og hvordan dette knyttes opp til
risikovurderinger. Det er imidlertid kommet til gode prosjekter for bedre og billigere
overvåkingsmetoder, noe som er en viktig del av risikostyring og generell aksept for CCS.
Internasjonalt samarbeid er høyt prioritert innen FoU. Spesielt innen EU legges det opp til en
betydelig sterkere integrering mellom nasjonale FoU programmer og EU’s rammeprogram for
forskning. Forskningsrådet har en viktig rolle i å koordinere og støtte norske aktører i
forbindelse med utarbeidelse av søknader til EUs rammeprogram, der CO2-håndtering er en
høyt prioritert aktivitet.
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Norge har i flere år vært med i ERA-NET prosjektet FENCO. I tillegg prioriteres samarbeid
med en del land utenom EU. Kina og USA er spesielt aktuelle, men også Australia, Sør-Afrika
og noen andre er av særskilt interesse innen CCS.
I den norske prosjektporteføljen er det særlig innen lagring det er aktuelt med samarbeid på
tvers av instituttgrenser. For de to FME’ene BIGCCS og SUCCESS og er det stilt krav om et
nært samarbeid innen lagring av CO2, og det oppfordres også til samarbeid mellom andre typer
prosjekter. Innen fangst er virksomheten sterkt konsentrert til miljøene i Trondheim. Det legges
opp til arrangement av ”CLIMIT-dager”, der alle prosjektene vil bli invitert til å dele
problemstillinger og resultater med hverandre.

Nøkkeltall, 2009
Antall prosjekter: 32, hvorav 11 nye
Dr.gradsstipendiater: 23,6 årsverk, 31 kandidater. Ca. 13 årsverk/ 17 kvinner, ca. 10,6
årsverk/ 14 menn (noen av ukjent kjønn)
Postdoktorstipendiater: 8,1 årsverk, 12 kandidater. Ca. 2 årsverk/ 3 kvinner, ca. 6,1/ 9
menn
Prosjektledere): 25 personer er PL, derav 4 kvinner
Måltall kvinner 2010-2013 for næringsrettede programmer
Det er ikke satt måltall for dette i programmet.
Kommentarer til tallene:
Det har vært en sterk økning i antall dr.grads kandidater i programmet. Interessant nok er det
flere kvinner enn menn som tar dr.grad. Antall kvinnelige prosjektledere er fortsatt svært lavt.
Resultatindikatorer, 2009
Avlagte doktorgrader: (antall totalt, herav antall kvinner) 4, derav 2 kvinner
Vitenskapelige artikler med referee: 32
Vitenskapelige artikler uten referee: 6
Annen publisering/kommunikasjon: Allmennrettet og brukerrettet formidling: 52
For næringsrettede programmer kan følgende brukes i tillegg:
Antall patenter: Antall lisenser: Antall nye bedrifter: Antall nye produkter/prosesser: 1
Antall nye metoder/modeller/prototyper: 8
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Viktigste aktiviteter i 2009
CLIMIT-programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Forskningsrådet med et felles
programstyre. Gassnova lager egen årsrapport, og det som trekkes fram her er aktiviteter som
omfatter FoU delen av programmet.
Programstyret besluttet i 2008 å utarbeide en helt ny programplan i løpet av 2009. Utkast ble
forelagt programstyret 9. desember. Den nye programplanen fremhever spesielt
miljøkonsekvenser ved rensing av røykgass, energieffektivitet og ny teknologi innen fangst,
behovet for økt satsing på flere felt innen rørtransport og nye transportformer, og
basiskunnskap innen lagring og lagringsvolumer, brønnteknologi, overvåking og
miljøkonsekvenser av lekkasjer i marint miljø. I tillegg berører den helhetstenkning rundt CCSkjeden, så som kostnadsestimering og studier av samfunnsmessig eller juridisk karakter.
I oktober ble avtalen mellom NFR og FME BIGCCS undertegnet. BIGCCS opereres av
SINTEF Energiforskning i samarbeid med en rekke FoU institusjoner og industribedrifter.
Budsjettet er samlet på NOK 380 mill., hvorav NOK 160 mill. er fra Forskningsrådet.
Prosjektet skal gå over åtte år, med en evaluering etter de første fem årene. Målsettingen med
BIGCCS er å bidra til Stortingets klimaforlik, med å muliggjøre kraftgenerering fra fossile
brensler med minimale utslipp av CO2. Det tilstrebes å fange 90% av CO2 til en kostnad som er
halvert i forhold til best tilgjengelig teknologi ved prosjektstart og med et vesentlig redusert
energiforbruk. Målet er å utdanne 18 doktorgradskandidater og gi verdifull arbeidserfaring til 8
post-doc.
Det andre FME innen CCS, SUCCESS med CMR som operatør, har sluttført forhandlinger
med industripartnere, og vil ha offisiell åpning i april 2010. I dette sentret samarbeider
forskningsmiljøer i Bergen og Oslo, med CMR, UiB, UiO og IFE som de mest sentrale.
SUCCESS konsentrerer forskningen om lagring av CO2, og vil se på CO2-gassens oppførsel i
reservoaret, forseglingsegenskaper, monitorering, og konsekvens for havmiljø ved lekkasjer.
„CO2-skolen“ er i tillegg et viktig utdanningsprogram, som SUCCESS og BIG CCS vil
samarbeide om.
Forskningsfaglige:
Programplanen for 2009 vektla spesielt behovet for økt satsing på transport og lagring av CO2.
Dette ble reflektert i søknadsporteføljen for 2009, der det var en særlig stor økning innen
lagring.
FoU-delen av programmet har hatt to utlysninger i 2009: 1) ordinær utlysning av KMB og
Forsker-prosjekter med søknadsfrist 2. september, og 2) ordinær utlysning av BIP med
søknadsfrist 14. oktober. Utlysningene var annonsert på vanlig måte 6 uker før søknadsfristen.
Det ble mottatt 25 KMB-prosjekter, 10 forsker-prosjekter og 10 BIP prosjekter. Tilfanget av
nye prosjektsøknader har nærmest eksplodert, fra 10 KMB, 1 forskerprosjekt og 5 BIP i 2008
til i alt 45 i år. Spesielt har det vært en stor og gledelig tilgang på prosjektforslag innen lagring
av CO2, med 49% av søknadene innen dette feltet. 37% var relatert til fangst og 14% til
transport og annet.
Totalt ble det innvilget 9 KMB- og 9 forsker-prosjekter, noen av dem med reduserte rammer
og/eller endringer i fordelingen av midler over årene. Av BIP-søknadene ble én behandlet
direkte hos OED, og to ble innvilget. Hele 11 av de innvilgete søknadene er innenfor lagring,
fire er innenfor fangst, tre er innenfor transport og to retter seg mot miljø og helhetstenkning.
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Budsjettrammen for 2010 er økt med 30 mill., til i alt 99 mill. NOK. En såpass rask budsjettøkning er en utfordring, og det er derfor positivt med det store tilfanget av gode søknader.
Som følge av oppbyggingen av forskningssektoren, har norske aktører hatt en ledende rolle i å
etablere en omfattende portefølje av EU-finansierte prosjekter innen CCS. European Carbon
Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL) kan være et godt eksempel
på hvordan norske forskningsmiljøer har vært blant initiativtakere til europeisk
nettverksbygging, her for en distribuert infrastruktur for mange spesialiserte laboratorier i
Europa, og oppnådd en koordinerende rolle (NTNU og SINTEF i Trondheim).
Personer tilknyttet sekretariatet for CLIMIT representerer Norge i flere internasjonale
samarbeidsgrupper:
- Representant og vararepresentant for Norge i IEA Greenhouse Gas R&D Program
- Medlem i Government Group i EU Zero Emission Fossil Fuels Power Plants
teknologiplattform (ZEP)
- Medlem i ett task force under ZEP
- Leder i teknisk gruppe i CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum)
Forskningsrådet har en viktig rolle i å koordinere og støtte norske aktører ved utarbeidelse av
søknader til EUs rammeprogram, der CO2-håndtering er høyt prioritert.
Kommunikasjons- og formidlingstiltak:
Det er foretatt endringer på hjemmesidene som har resultert i en mer brukervennlig side. På
slutten av året ble det laget en egen side for faglitteratur og her ligger blant annet alle studiene
som er utgitt av IEA Greenhouse Gas programmet. Rapportene er tilgjengelig for
Internettbrukere med passordbeskyttelse.
CLIMIT-programmet har gitt ut seks nummer av sitt nyhetsbrev som tar for seg resultater fra
ulike forskingsprosjekter. Distribusjonen av nyhetsbrevet er ca 350 e-post mottakere
pluss at ca 60 samarbeidspartnere mottar en papirutgave. I tillegg blir CLIMIT-programmet sitt
arbeid synliggjort gjennom Gassnovas nyhetsbrev som nå sendes til ca 680 mottakere en gang i
uka. Brosjyren ”Hva betyr geologisk lagring av CO2 egentlig” - utgitt av CO2GeoNet – er
oversatt av programmet og distribuert.. Gassnova SF hadde et eget innstikk i Aftenposten i
begynnelsen av november og her var flere av CLIMIT sine prosjekter omtalt.
Under den internasjonale European Conference on CCS Research, Development and
Demonstration i Oslo og 5th Trondheim Conference on CCS (TCCS-5), var
CLIMIT-programmet en av flere som gav økonomisk støtte. Informasjon om programmet var å
finne på begge konferansene enten som en del av deltakerinformasjonen eller som egen stand.
CLIMIT har i tillegg vært til stede og synlig sammen med Gassnova SF på blant annet
Kursdagene på NTNU, Energiuka, Langesundskonferansen (Tekna), NEREC og GassArena.
CLIMIT har vært til stede med foredrag på en rekke internasjonale møter og konferanser.
Tiltak som bidrar til økt rekruttering av kvinner:
I FME BIGCCS er det nedfelt i avtalen at 50 % av rekrutteringen (18 Ph.D, 8 psot-doc og 50
MSc) skal være kvinner.
Driftsrelaterte aktiviteter:
Programstyret avholdt 7 møter i 2009.
Programstyrets medlemmer pr. 31/12 2009 er:
Jørgen C. Arentz Rostrup, Norsk Hydro, leder
Åse Slagtern, Aker Solutions
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Marianne Holmen, Statkraft
Kristin M. Flornes, IRIS
Marit Larsen, Tel-Tek
Olav Kårstad, Statoil
Nils Røkke, SINTEF
Niels Peter Christensen, Vattenfall
Guttorm Alendal, UiBergen
Jürgen Mienert, UiTromsø
Høydepunkter og funn
I flere prosjekter er det jobbet med å utvikle nye absorbenter for å fange CO2. En
hovedutfordring med fangst av CO2 direkte fra røykgassen er den betydelige energimengden
som brukes til å frigjøre CO2 fra absorpsjonsvæsken. Nye absorbenter, blanding av etablerte og
nye typer – for eksempel aminosyrer – har vist at det er mulig å redusere energibehovet med
rundt 30%. Absorbentene må videre testes ut med hensyn på levetid, kostnad, miljøeffekter etc.
Dette er en viktig bakgrunn for prosjektet SOLVit, der Aker Clean Carbon samarbeider med
SINTEF og NTNU, og en av oppgavene i SINTEFs BIGCO2. I 2009 ble det også arbeidet
langs andre akser for CO2-fangst. Både hos SINTEF og IFE ble det gjort fremskritt med
utprøving og økt forståelse for bruk av faste adsorbenter og i det avsluttede HMR-prosjektet
hos Statoil ble det arbeidet med kvalifisering av hydrogentransporterende keramiske
membraner. I SINTEFs BIGCO2-prosjekt har man utviklet prosedyrer for produksjon av
mindre rørformede keramiske membraner for transport av oksygen. I et samarbeid mellom
Statoil og Tel-Tek med mål om å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner for absorbsjonsdelen i
et fangstanlegg, er laboratorieutstyret kommet på plass. Prosjekter ved NTNU og IRIS har økt
forståelse for henholdsvis hydraulikk og masse-/varmebalanse i absorpsjons- og
desorpsjonsenheter og termofysiske egenskaper ved kondensasjon av CO2/H2O-blandinger. Et
samarbeid mellom NTNU og MIT har resultert i retningslinjer for evaluering av
kraftproduksjon med CO2-fangst og Statoil og SINTEF har lagt grunnlag for et
kvalifiseringsprogram for CO2-fangst anlegg. I andre ledd av CCS-kjeden er det bl.a. utviklet
en sensor for oppdagelse av CO2-lekkasjer fra havbunnen eller rør på havbunnen (Statoil og
IRIS); bygget laboratorierigger for studier av plutselige trykkfall i CO2-rør (Statoil) og utviklet
viktige modellverktøy for hvordan CO2 oppfører seg i reservoarene (UiB, UiO og SINTEF),
bl.a. for bruk i risikovurderinger ved CO2-lagring. Det er også oppnådd vesentlige resultater om
lagringskapasitet i Nordsjøen og en modell for storskala infrastruktur for bruk av CO2 til økt
oljeutvinning er videreutviklet.

BIGCLC er en KMB som ledes av SINTEF Energiforskning. Målsettingen er å generere
kunnskap om Chemical Looping Combustion (CLC) ved å designe, bygge og teste en 150 kW
CLC reaktor, samt å utvikle oksygenbærer-materialer til prosessen. En annen generasjons CLC
rigg med fysisk skala og design tilsvarende 150 kW er bygd og testet med meget gode
resultater. Materialutviklingen har resultert i lovende resultater for flere prøver av manganslagg
med kalsium tilsetning. Disse vil bli tatt videre til mer testing samt storskala produksjon.
Arbeid med metoder for denne storskala produksjonen er også godt i gang. Fagmiljøet ved
SINTEF og NTNU innen CLC har nå blitt en anerkjent F&U aktør. Eksempler på dette er EU
FP7 søknaden LoopCap (innsendt okt -09), deltagelse i vitenskapelig komité for første
internasjonale CLC konferanse, samt invitasjon til samarbeid med fagmiljøer i Sverige
(Chalmers), Frankrike (IFP) og Kina.
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I forskningsprosjektet ”CO2 Inter-face Transport Interface Storage” som er støttet av CLIMITprogrammet, ser Statoil på hva som skjer ved et plutselig trykkfall og hvordan urenheter i
CO2-gassen påvirker transporten av CO2. Statoil har bygget to laboratorierigger for forskning
på CO2 under transport i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Den ene kan teste
trykkavlastning der CO2 i væskefase stenges inne og utsettes for plutselig trykkfall. Røret som
er 130 meter langt med en diameter på en cm, ligger mellom to trykktanker slik at man kan
teste ut trykkfall mellom ulike trykk. Den andre riggen er en stor kasse der en bit av et rør av
same type som Snøhvit-ledningen, er montert. Røret fylles med CO2 i væskeform mens kassen
kan fylles med vann. Slik kan forskerne måle varmeoverføringen mellom omgivende vann og
CO2 i røret ved ulike trykk og temperatur.

UiB har et KMB-prosjekt for å utvikle simuleringsverktøy for nøyaktig modellering av CO2
migrasjon i lagringsformasjoner over lange tidsskalaer. Modellene skal også kunne estimere
lekkasjer gjennom brønner. Det er nå utviklet simuleringsverktøy basert på bl.a.
strømlinjeteknikker og metodikken vil bli brukt i forbindelse med risikoanalyser. UiB
stod som hovedansvarlig for organisering av en konferanse på Svalbard, der modellering og
risikoanalyse var et hovedtema. Som del av denne konferansen ble en ny benchmark utviklet.

Et samarbeidsprosjekt innenfor FENCO - ERA NET med IFE som koordinator og RISØ DTU,
Universitetet i Stuttgart, University College i London, og Universitetet i Utrecht som partnere,
ser på mulighetene for lagring av CO2 i Utsira formasjonen, både med hensyn på maksimal
injeksjonsrate og lagringskapasitet. Ut fra tilgjengelig informasjon om maksimal injeksjonsrate
ser det ut til at Utsira ikke har kapasitet nok til å dekke det store potensialet for CO2 deponering
fra landene rund Nordsjøen. Nasjonale data for CO2-teknologier er sammenliknet, og det er
utarbeidet et dokument med data som blir benyttet for de nasjonale analysene, inneholdende
kostnader, virkningsgrader, levetider, rensegrad osv. I tillegg er den pan-europeiske TIMES
modellen benyttet for å beregne import og eksport av elektrisitet mellom landene frem mot
2050. IFE har gjennomført de første analysene med den norske MARKAL modellen og
oppdaterte data for CO2-teknologier er benyttet. Kostnader for transport og lagring av CO2 er
inkludert.
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