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Klimaforliket på Stortinget har fått forskermiljøene til å
ta skikkelig sats. Søknadene har flommet inn til CLIMIT.
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Forskningsrådet har etablert et nytt program for
forskningssamarbeid med Kina innenfor klima, miljø,
klimateknologi og velferd.
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For andre gang samles industri, finans, teknologi
og politikk på Lillestrøm der hovedtema er
fornybar energi.
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Nøkkelen til billigere CO2-fangst
Det kreves mye energi for å skille ut CO2 fra et gasskraftverk eller kullkraftverk. Det gjør CO2-fangsten kostbar.
Forskerne ved NTNU og SINTEF i Trondheim ser på hvordan energibruken kan reduseres.
Tekst: Claude R. Olsen

Det nye forskningssenteret for
miljøvennlig energi BIGCCS med
hovedkvarter i Trondheim ser på
hvordan fangstprosessen kan bli
langt mer effektiv ved å bruke
mindre og billigere materialer,
forbedre prosessen og bruke
mindre energi. Senteret som
ledes av SINTEF Energiforskning,
forsker både på videreutvikling
av aminene, og på helt andre
absorbsjonsmaterialer som
ammonium og karbonatløsninger. BIGCCS utvikler også
membraner som kan skille ut
CO2-en fra røykgassen (se CLIMITs
nyhetsbrev fra mai 2009).
− Målet er at fangstkostnaden
skal utgjøre mindre enn seks
prosentpoeng energitap i
forhold til det som er standard
for kraftproduksjon med fossile
brensler i dag, sier seniorforsker
Mona J. Mølnvik ved SINTEF
Energiforskning.

Prosjektleder Mona Mølnvik øyner kraftige reduksjoner ri energibruken for CO2-fangst.
Foto: SINTEF.

For å oppnå et slikt mål må
teknologien i pre-combustion,
post-combustion og oxy-fuelanleggene bli mye bedre enn i
dag.

− Vi må for eksempel ha mer
effektive og miljøvennlige
absorbenter, adsorbenter som
degraderes sakte, membraner
som kan produseres i større skala
og gassturbiner som effektivt
utnytter de nye gassblandingene
i disse prosessene. Utvikling
innen disse områdene vil påvirke
både energieffektiviteten og
investeringskostnadene og
driftskostnadene ganske kraftig,
sier hun.
Veien mot målet krever mange
parallelle løp. SINTEF og NTNU
jobber derfor med utvikling
og forbedring av ulike fangstteknologier, og utvikler samtidig
metoder for å undersøke hvordan disse påvirker og påvirkes av
prosessene de er en del av.
− Hvis du skal se på hele CO2verdikjeden har du ikke løst
oppgaven før du har lagret
CO2-en for siste gang, og den blir
der. Derfor er CO2 transport og
laring også forskningstemaer for
BIGCCS. I tillegg er vi er opptatt
av å utvikle metoder for å analysere miljøkonsekvensene og
kostnadene for hele CO2-kjeden.

Forts. side 2
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FAKTA OM PROSJEKTET
Navn: CO2 Capture: Enabling
Research and Technology
Prosjektleder: NTNU, Hallvard
Svendsen
Periode: 2008-2011

FAKTA OM SENTERET
Navn: BIGCCS
Senterleder: SINTEF Energiforskning, Nils A. Røkke
Forskningspartnere: NTNU, British
Geological Survey, CICERO, German
Aerospace Center (DLR), Geological
Survey of Denmark and Greenland
(GEUS), NGU, Resources for the
Future, Sandia National Laboratories, Technische Universität
München og UiO
Industripartnere: Aker Solutions,
ConocoPhillips Norge, DNV, Gassco,
Hydro, Shell, Statkraft, StatoilHydro
og Total E&P Norge
Budsjett: 400 millioner kroner over
åtte år
bigccs.no

Det nye tårnet på Tiller vil gi bedre løsninger for CO2-fangst. Foto: SINTEF

− Det vil være flere alternative
løsninger for CO2 fangst. Teknologiske gjennombrudd er ikke
lett å planlegge for, men får
vi et gjennombrudd innen for
eksempel membranforskning
eller gassturbinteknologi vil det
kunne bli et skifte, sier hun.

GJ per tonn CO2, sier professor
Hallvard Fjøsne Svendsen ved
Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. Dette er vist
ved pilotkjøringer hos leverandører som Mitsubishi (MHI) og
FLUOR, men ikke prøvd i
demonstrasjonsskala.

Mølnvik advarer mot å tro at
aminer er den enkleste løsningen
for å fange CO2.
- Det er ikke så enkelt som
mange vil ha det til. Det er flere
utfordringer knyttet til avfallet.
Vi som forskere kan ikke bare
løse en del av problemet og
skape et nytt miljøproblem, sier
hun

− Samtidig har prosessene blitt
forbedret slik at både utslipp til
atmosfæren og produksjon av
avfall faktisk er innen akseptable
grenser. Det er imidlertid helt
klart mer å gå på når det gjelder
forbedringer, både når det
gjelder miljø og energibruk.

Energibehovet redusert med
en tredel
For få år siden krevde fjerning
av CO2 fra naturgass en energimengde på 4,1 Gigajoule (GJ)
per tonn fanget CO2 i en MEAprosess. MEA (monoetanolamin)
er det mest brukte aminet til
CO2-fangst.
− Over hele verden forskes det
nå intenst på å komme fram til
forbedrede absorbenter. Forbedringene går på reduksjon i
energibruk, bedret stabilitet og
lavere utslipp til atmosfæren.
Samtidig gjøres det prosessforbedringer slik at i dag kan de
beste aminblandingene og prosessene komme ned på 2,5-2,8
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− Jeg mener at vi med dagens
teknologiske nivå bør sette i
gang og ikke vente. Vi kan vente
oss blå, men vi må virkelig gjøre
noe med problemet nå slik at
et marked for renseteknologi
skapes, og industrien får noe å
strekke seg etter og konkurrere
med, sier Svendsen.

„Flaggstang“ på Tiller
I januar 2010 vil forskerne få
et nyttig verktøy til å teste
fangstprosessene i praksis. Et
absorbsjonstårn som er like høyt
som i et industrielt anlegg, men
mye tynnere, er under bygging
på Tiller sør for Trondheim under
SOLVit-prosjektet. Tiller har en
lang historie som en verdifull
nasjonal forskningsarena. Flerfasetransport av olje, gass og

Avfallshåndtering

Professor Hallvard Svendsen. Foto: NTNU

vann i Nordsjøen ble gjort mulig
takket være forskningen i flerfaseanlegget her.
Forskere og doktorgradsstipendiater ved SINTEF og NTNU skal
bruke det nye anlegget til å
finne den optimale utformingen
og prosessen i tårnet i post
combustion-anlegget, og dermed redusere kostnadene for
CO2-fangst med aminer.
− På Tiller kan vi teste hva som
skjer både i absorbsjons- og
desorbsjonsprosessene. Anlegget blir rimelig å drive, men har
tilnærmet de samme egenskapene som et industrielt anlegg,
blant annet når det gjelder
konsentrasjonen av CO2 i de ulike
fangsttrinnene, sier Svendsen.

Miljøfaktoren ved fangst av CO2
har fått mer oppmerksomhet
(se CLIMITs nyhetsbrev fra mai
og juni 2009). Utslipp av aminer,
degradering av amin og flyktige
degraderingsprodukter står i
fokus for å avdekke eventuelle
skadevirkninger.
− Miljøfaktoren er veldig viktig
når aminene skal brukes i stor
skala globalt siden det blir
så store volumer. Vi kan ikke
erstatte et miljøproblem med et
annet, sier Svendsen
Professor Hallvard Svendsen
leder prosjektet „CO2 Capture:
Enabling Research and Technology „ som er et rent doktorgradsprosjekt. Ph.D-stipendiatene som jobber med
absorbsjon, tar for seg utvikling
av solventer, modellering av
masse- og varmeoverføring,
hydraulikk i pakningsmateriale
og undersøkes eksperimentelt.
Disse henger sammen med et
annet CLIMIT-prosjekt - VOCC.
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CLIMIT-programmets rådgivere
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Lars Ingolf Eide

Erik Gjernes

Ansvarsområde i CLIMIT:
Fangst og transport av CO2
Jobbtittel. Seniorrådgiver, Gassnova
Bakgrunn: Sivilingeniør, Prosessteknologi
sgb@gassnova.no

Ansvarsområde i CLIMIT: Koordinator FoU
Jobbtittel: Rådgiver, Norges forskningsråd
Bakgrunn: Master of Science, University of
Washington (oseanografi)
lie@forskningsradet.no

Ansvarsområde i CLIMIT: Kraft og fangst
Jobbtittel. Seniorrådgiver, Gassnova
Bakgrunn: Sivilingeniør, Teknisk fysikk
eg@gassnova.no

Søknadsboom på CO2-fronten
Klimaforliket på Stortinget har fått forskermiljøene til å ta skikkelig sats. Søknadene har flommet
inn til de to store programmene for CO2-håndering og fornybar energi, CLIMIT og RENERGI.
− Dette lover godt for at norske
forskningsmiljøer kan påta seg den
viktige jobben i forhold til målsettingen i klimaforliket, sier Fridtjof
Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet.

Teknologidirektør Klaus Schöffel.
Foto Gassnova/Tom Riis

Avdelingsdirektør Fridtjof Unander.
Foto: Claude R. Olsen

Søknadene viste stor spredning
på forskningstemaer og
forskningsmiljøer.

kan verifiseres frem mot kommersialisering, sier teknologidirektør Klaus
Schöffel i Gassnova.

– Den store pågangen av søknader
til CLIMIT er veldig positivt. Det
tyder på at temaet CO2-håndtering
oppfattes som et område med stor
forskingsmessig relevans. Søkerbunken innholder mange søknader
innenfor lagring av CO2. Dette er et
område vi i vår programplan peker
på at det er behov for større innsats.
Generelt bidrar økt aktivitet til at vi
får en enda større bredde i prosjektporteføljen. En bred forskningsportefølje er viktig for å kunne modne
de mest lovende teknologiene i
demonstrasjonsprosjekter hvor de

I årets utlysing av forskerprosjekter
og KMB-prosjekter (kompetanseprosjekter med brukermedvirkning)
fikk CLIMIT-programmet 35 søknader. RENERGI fikk 96. Begge tallene
er langt over antallet før fjorårets
klimaforlik. Søknadsvolumet til
CLIMIT er 448 millioner kroner, og til
RENERGI rundt 830 millioner kroner.
De norske forskningsmiljøene har
forsterket forskergruppene på disse
områdene. Kapasiteten for forskningsprosjekter er nå langt over det
budsjettene tillater.

Denne runden med Forskerprosjekter og KMB-prosjekter var
bare første runde. I oktober er
det søknadsfrist for næringslivets
prosjekter (BIP – brukerstyrte
innovasjonsprosjekter).
Interessen for de åtte nye forskningssentrene for miljøvennlig
energi (FEM), som ble etablert i
februar, er sterk. Sentrene generer
nye prosjekter og demonstrerer
at Norge har forskningsmiljøer i
internasjonal klasse innen offshore
vindkraft, CO2-håndtering, solceller,
bioenergi, miljø og energibruk.

Fordeling av CLIMIT-søknadene
på fagfelt (prosentandel av totalt
35 søknader).
Lagring 49
Fangst 37
Transport og diverse 14

Fordeling av RENERGI-søknadene
på fagfelt (prosentandel av totalt
96 søknader).
Ny fornybar energi 27
Miljøvennlig transport 21
Energisystem 19
Energimarked og virkemidler 12
Energibruk 8
Hydrogen 6
Vannkraft 2
Diverse 2

− Årets søknader viser at forskningsmiljøene har fått opp dampen og
snudd seg rundt. De har kapasitet,
og de får nye ideer som følge av økt
aktivitet, sier Unander. Han er opptatt
av at budsjettene til forskning på
miljøvennlig energi fortsatt øker. Når
aktiviteten vokser er det viktig å fylle
på med friske midler slik at strømmen
av nye, gode ideer fortsetter.
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Sterk forskningssatsing på Kina
Forskningsrådet har etablert et nytt program for forskningssamarbeid med Kina. Det nye
programmet vil i starten prioritere forskning innenfor klima, miljø, klimateknologi og velferd.
På sikt vil satsingen utvides til flere forskningsfelt.
- Kina er en av verdens ledende forskningsnasjoner og samarbeidet med Kina vil bli stadig
viktigere fremover, sier Arvid Hallén, direktør i Forskningsrådet. Både Kina og Norge
prioriterer fornybar energi og teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og IKT.
Kinaprogrammet vil fordele 20 millioner kroner per år i perioden 2008-2017, i samarbeid
med Forskningsrådets programmer NORKLIMA; VAM, CLIMIT og Miljø 2015.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Sterk+satsing+pa+Kina/1252498464625

StatoilHydro-prosjekt for lavere CO2-utslipp
StatoilHydro deltar i et nytt og viktig pilotprosjekt for å prøve ut teknologi som har muligheter til å
redusere vannforbruk og CO2-utslipp knyttet til Leismer oljesandprosjekt i Alberta, Canada. SOLVEprosjektet (Steam-Solvent Co-Injection - CSI) er et samarbeid mellom StatoilHydro og forskningssenteret Technology Research Centre (PTRC) i Regina, Saskatchewan.
Prosjektet går ut på å injisere et løsemiddel sammen med damp ned i brønnen. Målet er å redusere
vannforbruket og CO2-utslippene fra tradisjonell dampbasert teknologi (Steam-Assisted Gravity
Drainage – SAGD). En reduksjon i dampforbruket fører til en effektiv nedgang i vannforbruket og
CO2-utslippene fordi løsemiddelet øker mengden av bitumen som produseres per fat i forhold til
mengden vann og brensel som er brukt.
SOLVE-prosjektet har fått 6 millioner kanadiske dollar i støtte fra Sustainable Development
Technology Canada.
http://www.statoilhydro.com/no/NewsAndMedia/News/2009/Pages/
ProjectTargetsFewerCarbonEmissions.aspx
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Amerikansk støtte til CO2-lagring
Det amerikanske energidepartementet (DOE) har gitt 75,5 million er dollar i støtte til 11 forskningsprosjekter som skal øke den vitenskapelige forståelsen av potensialet for sikker og permanent
lagring av CO2 i lovende geologiske formasjoner.

Om programmet
CLIMIT - kraftproduksjon
med CO2-håndtering
gjennom forskning, utvikling
og demonstrasjon.

http://www.fossil.energy.gov/news/techlines/2009/09065-DOE_Awards_Site_Characterization_P.html
For abonnement på
nyhetsbrevet, skriv til
ak@forskningsradet.no

North European Renewable Conference (NEREC) 2009
For andre gang arrangeres denne konferansen for fornybar energi. På konferansen arrangeres en egen
liten seanse om CO2-håndtering. Gassnova SF er å finne med en egen stand og Forskningsrådet er
representert på utstillingen i tilknytning til konferansen. Ta deg en tur til Lillestrøm 7.-8. oktober 2009.
www.nerec.no
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