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Nyhetsbrev fra CLIMIT
Ny viten om CO

2
-håndtering

Fanger CO
2
 med mindre energi

Chemical Looping Combustion (CLC) kan gjøre CO
2
-fangst billigere og bedre enn andre metoder. 

I Trondheim bygges verdens største rigg for å teste ut ideen.

Tekst: Claude R. Olsen

– Dersom forskerne lykkes, kan gasskraft-
verk og kullkraftverk bygges så godt som 
uten utslipp av CO

2
. Klimagassen leveres i 

stedet i ren form til deponering. Tradisjo-
nelle kull- og gasskraftverk slipper ut røk-
gass med et lavt innhold av CO

2
. Det krever 

store fangstanlegg for å håndtere de store 

gassvolumene. Kraftverk med CLC vil levere 
nærmest ren CO

2
. 

Først ute
I disse dager designer SINTEF Energiforsk-
ning et forsøksanlegg som skal demon-
strere CLC-teknologien, samt teste ut ulike 
materialer som kan være oksygenbærere.

– Vi vil bruke et billig naturlig mineral som 
helst finnes i Norge. Materialene som er 
brukt til nå er valgt ut fra at de skal være 
supereffektive, men de er kanskje for dyre 
til at de er realistiske å bruke i stor skala, 
sier forsker Marie Bysveen ved SINTEF Ener-
giforskning. Hun er prosjektleder og en del 
av BIGCO

2
-gruppen til CO

2
-direktør Nils A. 

Røkke. – Prosjektet er en skikkelig material- 
og prosessutfordring, og vi samarbeider 
tett med SINTEF Materialer og kjemi, sier 
hun. 

I første fase har SINTEF bygd en modell i 
pleksiglass for å studere hvordan partiklene 

beveger seg i reaktorene. Den virkelige re-
aktoren skal bygges i 2008 og forsøkene be-
gynner i 2009. Det blir et anlegg på 100 kW, 
størst i verden til nå. Et anlegg i fullskala vil 
være ti ganger større. Det unike med 
SINTEFs reaktorer er at den får muligheter 
for å trykksette hele prosessen opp til 5 bar.

Prosjektet har ambisiøse mål:
Fange CO

2
 til en pris under 30 euro 

(240 kroner) pr tonn
Tape maksimalt 6 prosent av energien 
sammenlignet med et gasskraftverk 
uten CO

2
-rensing

Reaktoren skal være fleksibel til også å 
bruke andre brensler enn naturgass, for 
eksempel tungolje. På kontinentet konsen-
trerer forskerne seg om CLC basert på kull, 
enten i form av syntesegass eller andre 
konverterte former av kull.

En annen del av BIGCLC-prosjektet utvikler 
et helt annet reaktorprinsipp, en såkalt 
roterende reaktor. SINTEF i Oslo med forsk-
ningssjef Richard Blom i spissen bygger en 
prototyp som skal teste ut en patentert 
metode for roterende reaktor.

•

•

Navn: BIGCLC
Budsjett: 19 millioner kroner
Prosjektperiode: 2007-2011
Prosjektleder: SINTEF Energiforskning
Prosjektårsverk: 17 (SINTEF og NTNU)
Partnere: Shell, Statkraft, StatoilHydro, 
Total, Conoco Phillips, Aker Kværner, 
Alstom, DLR

Prosjektfakta:

Prosjektleder Marie Bysveen har anlegget klart for  å 
teste hvordan partiklene som skal binde oksygen opp-
fører seg i reaktoren. Neste steg er et komplett kraftverk 
med CO

2
-fangst basert på CLC. Foto: Claude R. Olsen

Slik virker CLC
I et CLC-anlegg brukes to reaktorer. I den første reagerer 
oksygenet i lufta med et metall i form av mikropartikler. 
Oksidpartiklene skilles ut mens nitrogenmolekylene 
slippes ut i lufta igjen. Oksideringen frigjør varme som 
brukes til å produsere damp og drive en dampturbin. 
I den andre reaktoren blandes oksidpartiklene 
med naturgass. Reaksjonen skaper CO

2
 og vann og 

frigjør metallet som så blir ført tilbake til den første 
reaktoren. Den rene CO

2
-en lagres eller transporteres til 

permanente lagre. 

I luftreaktoren blåses luft inn under et lag med ”sand” 
som presses oppover (fluidised bed). Sandkornene 
er små partikler i størrelsesorden 250 mikrometer. 
Partiklene er sintret for å gjøre dem sterkere og ruglete 
for å få så stor overflate som mulig.  Ill: Jens Wolf, KTH
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På vei mot utslippsfri gasskraft

Etter at sluttrapporten fra en stor norsk studie ble lagt frem i begynnelsen av desember,  er  
verden et lite skritt nærmere utslippsfri gasskraft. I beste fall kan et demonstrasjonsanlegg  
stå klart i Norge i 2012. 

Frank Blaker har ledet teknologi-
studien.. Foto: Procom Venture

Tekst: Hugo Ryvik 

ZENG AS i Stavanger har sluttført en 
Gassnova-støttet teknologistudie 
som grunnlag for å utvikle et pilot- og 
demonstrasjonskraftverk med null 
utslipp av CO

2
 og NO

x
. Anlegget er basert 

på forbrenning av naturgass og rent 
oksygen, såkalt oxyfuel. Målet er å utvikle 
og demonstrere en prosess som kan nå 
en virkningsgrad opp imot 55 prosent i 
storskala gasskraftverk.

Oxyfuel-kraftverk betraktes som frem-
tidsteknologi på grunn av det omfattende 
utviklingsarbeidet som kreves for å oppnå 
høy effektivitet. Men studieresultatene 
indikerer at utviklingsarbeidet kan forseres 
kraftig.

Stor betydning
− Dette kan bli et flaggskipprosjekt for 
Norge. Teknologien skal bli bedre miljømes-
sig og mer kostnadseffektiv enn gasskraft-
verk som forbrenner naturgass og luft og 
har CO

2
-håndtering, sier prosjektdirektør og 

daglig leder Frank Blaker i ZENG.

ZENG ønsker å bygge et demonstrasjons-
anlegg i Risavika ved Stavanger for å 
kvalifisere teknologien, hvor turbin- og 
teknologileverandører kan teste løsninger 
og verifisere funksjonsegenskaper og 
levetiden på utstyret. 

− Lykkes vi med å realisere Risavika-prosjek-
tet, kan det danne grunnlag for bygging av 
storskala forurensingsfrie gasskraftverk om 
8-9 år, mener Blaker. 
 
Må sette opp farten
ZENG ønsker å gjøre en stor teknologi-
innsats over kortere tid i stedet for å utvikle 
konseptet i små trinn over lang tid, slik det 
hittil har blitt gjort. 

– Vi kan gjennomføre denne type utvik-
lingsprosjekter langt raskere enn tidligere 
antatt gjennom å kjøre flere aktiviteter i 
parallell. Dette koster mer penger, men 
betyr ikke nødvendigvis høyere risiko, 
mener Blaker. 

I oxyfuelanlegg omdannes oksygen og 
naturgass til CO

2
 og vanndamp gjen-

nom forbrenning. Gassblandingen driver 
turbinen. Innløpstemperaturen bør være 
høyere enn 1300 grader for å oppnå en 
høy virkningsgrad. Strenge krav settes til 
materialer og kjølesystem i turbinen. Blaker 
tror utfordringene kan løses i løpet av 2-3 år 
ved å bygge på erfaringene fra utvikling av 
avanserte gassturbiner.  

Vil gå videre
Sammen med turbinprodusenten Siemens 
har ZENG kartlagt de mest sentrale 

utviklingsbehovene. En mer omfattende 
studie planlegges der det skal utarbeides 
en detaljert plan for et turbinutviklings-
prosjekt. 

− Det er helt avgjørende å inkludere 
ledende turbinleverandører i videreføringen 
av prosjektet. Vi anbefaler å gå videre med 
en forstudie sammen med Siemens, for- 
teller Blaker. Forprosjektet skal gi en detal-
jert beskrivelse av turbinkonfigureringen og 
teknologiutviklingen som må gjøres. 
Hensikten er å dokumentere om konseptet 
er teknisk gjennomførbart, og om det kan 
bli konkurransedyktig.

Målet er å starte et turbinutviklings- 
program i andre halvår av 2008. Dette  
kan bli et spleiselag mellom norske og 
amerikanske myndigheter, leverandører 
og sponsorer ved at det legges inn i et 
pågående oxyfuel-prosjekt i USA. Et slikt 
utviklingsprogram vil ifølge Blaker vare i 
cirka tre år. I beste fall kan et demonstra-
sjonsanlegg stå ferdig mot slutten av 2012. 
Effekten på dette kan bli alt fra 50 til 250 
megawatt, avhengig av hvor mye penger 
som skytes inn.

− Vi håper å etablere et langsiktig og for-
pliktende samarbeid med sentrale tekno-
logileverandører der Risavika-prosjektet vil 
stå helt sentralt, sier Frank Blaker.

Prosjektnavn: ZENG – Zero Emission 
Norwegian Gas.  Concept definition 
study for a 70 MW zero emission pilot 
& demonstration power plant at 
Risavika.
Varighet: April 2006-desember 2007
Prosjekteier: Zeng AS. 
Prosjektsponsorer: Gassnova, Lyse 
Energi AS, Statoilhydro ASA, Shell 
Technology. 
Leverandører/samarbeidspartnere: 
Siemens Turbomachinery AB, Nebb 
Engineering AS.
Budsjett: Ca 7,5 millioner kroner.
Gassnova-støtte: 3,65 millioner kroner.

Fakta:

ZENG plant layout: Slik vil et ZENG gasskraftverk basert på oxyfuel kunne 
se ut. Illustrasjon: Nebb Engineering.
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Tekst og foto: Claude R. Olsen 

I et lite sort rør på StatoilHydros 
forskningslaboratorium i Porsgrunn ligger 
kimen til en ny og effektiv måte å fjerne CO

2
 

på fra gasskraftverk. Dersom membranen 
inne i røret holder hva den lover, vil CO

2
-

håndtering ved pre-combustion kunne 
bli mye rimeligere enn det som er mulig 
i dag. Membranen sitter inne i en enhet 
der CO

2
 skilles ut mens en blanding av 

hydrogen og nitrogen går inn som brensel i 
gassturbinen. På denne måten kontrolleres 
temperaturen og NO

x
-dannelsen i 

brennkammeret. 
Omtrent like deler hydrogen og nitrogen er 
optimalt som brensel i gassturbinen, men 
hittil har virkningsgraden vært altfor lav i 
eksisterende prosesser. 

Med StatoilHydros teknologi kalt Hydrogen 
Membrane Reformer (HMR) blir fangstan-
legget mindre, og det krever mindre energi. 

Det nye materialet legges inn i små mono
litter som settes sammen i moduler og 
hele anlegg. Et kraftverk på 400 MW vil 
kreve en membranreaktor på omtrent 18 
kubikkmeter i fangstanlegget. En annen 
fordel er at membranmetoden vil kunne 
skille ut mer CO

2
 enn ved konvensjonell 

post-combustion-teknologi.

CO
2
-fangst med smart membran 

En rekke oljeselskaper har gått sammen i et unikt samarbeid for å utvikle mer kostnadseffektiv 
teknologi for CO

2
-fangst fra gasskraft og andre kilder. StatoilHydros Hydrogen Membrane  

Reformer Teknologi er en av de mest lovende nyvinningene for CO
2
-fangst.

– Hovedutfordringen 
er å få modulene tette 
nok, sier sjefingeniør 
Knut Ingvar Åsen ved 
Hydros Olje & Energi 
Forskningssenter. 
Han leder forsknings-
prosjektet Hydrogen 
Membrane Reforming. 

– Prosjektet har rela-
tivt høy teknisk risiko, 
men forutsatt at man 
lykkes i den pågående 
prekvalifiseringen, vil 
teknologien kunne 
være klar for pilot i 
2010, sier Åsen.

Farbar vei
Prosjektet ble i en bred evaluering av det 
internasjonale Carbon Capture Project 
(CCP) identifisert som teknologien med 
høyest potensial for kostnadsreduksjoner 
innen pre-combustion CO

2
 fangst fra gass-

kraft. Det er nå det tyngste enkeltprosjek-
tet som finansieres av CCP. 

CCP er et konsortium av åtte oljeselskaper 
som ønsker å få frem teknologien som 
kan gjøre CO

2
-fangst og -lagring på en 

økonomisk, effektiv og sikker måte. De åtte 
oljeselskapene er BP, Shell, ConocoPhillips, 
Chevron, Suncor, Petrobras, Eni og Statoil-
Hydro. Prosjektet støttes finansielt 

av EU, Forskningsrådet og US Department 
of Energy. 

I første fase av CCP (2001-2004), var målet 
å skaffe seg en oversikt over hva som finnes 
og etablere en konsistent metodikk for ran-
gering av teknologiene. Over 200 teknologi-
er og ideer ble vurdert. I fase to som pågår 
nå (2004-2009), videreutvikles et prioritert 
sett av teknologier. Disse skal gjennom en 
ny evaluering som vil danne basis for en 
anbefaling om hvilke teknologier som bør 
videreføres i pilot eller demo. 

– CCP er veldig interessant for Norge siden 
programmet har et stort fokus på gasskraft, 
sier tidligere seksjonssjef og programan-
svarlig for CO

2
-håndtering i Hydro, Merethe 

Sjøvoll.

Forskningsrådet/Gassnovas CLIMIT-pro-
gram støtter tre av prosjektene i CCP2: I 
tillegg til HMR er det Best Integrated Post-
Combustion Technology (BIT) og Coupled 
Geochemical - Geomechanical Modeling.

Program: CO
2
 Capture Project fase 2 fase 2 2

Budsjett: 35 millioner dollar
Prosjektperiode: 2004-2009 
Norsk andel: 32 mill. kr. (12 fra CLIMIT)
Nett: www.co2captureproject.org

Fakta om CCP2

Daniel Käck viser frem røret med hydrogenmembranen som nå skal testes. Merethe 
Sjøvoll og Knut Ingvar Åsen har stor tro på at den nye membranen skal redusere 
kostnadene for pre-combustion CO

2
-fangst.

Prinsippskissen viser hvordan CO
2
 og hydrogen produseres fra naturgassen. Ill: CCP
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Tekst: Claude R. Olsen 

Prosjektforslagene står i kø etter to dagers 
samling av norske og franske eksperter 
innenfor CO

2
-fangst og -lagring i Oslo 22.-23. 

november. Tilnærmingsmåtene i Norge og 
Frankrike kan være ulike, men målene er de 
samme: En kraftig reduksjon av utslippene av 
klimagasser. Norge har som mål å redusere 
med 30 prosent i 2020, Frankrike med 20 
prosent som resten av EU. I 2050 skal Norge 
være klimanøytralt, Frankrike skal redusere 
utslippene til en firedel.

StatoilHydro har 11 års erfaring med CO
2
-lagring på Sleipner-feltet i Nordsjøen. Total vil 

skaffe ny erfaring når selskapet i 2008 starter sitt prosjekt med å pumpe CO
2
 ned i et tømt 

gassreservoar i Sørvest-Frankrike. På Mongstad skal det bygges et testanlegg for CO
2
-

fangst i 2010.

De viktigste forslagene til samarbeidsprosjekter er:
Lansering av et forum for diskutere egnethet av ulike teknologier til å fange opp CO

2

EU-prosjekt for å se på transport av CO
2
 fra Normandie til Nordsjøen for lagring

Ulike former for samarbeid mellom demonstrasjonsprosjekter i Frankrike og Norge
Gjensidig deltagelse i prosjekter for å utvikle teknologi og industristandarder
IFP og NTNU arrangerer et felles forskningsseminar våren 2008 på CO

2

Interessen for seminaret var stor fra industri og forskningsinstitusjoner og universiteter i 
begge land med over 100 deltakere. Les mer på www.climit.no

Ny søknadsrunde for BIP-prosjekter 
Det vil bli en ny, supplerende utlysning med søknadsfrist 13. februar. Det vil kun bli åpnet 
for brukerstyrte prosjekter (BIP). Programstyret for FoU-delen av CLIMIT har besluttet  
tildeling av midler for 2008. Det eneste prosjektet som ble støttet i denne runden var en 
søknad fra Bellona, i forbindelse med deres arbeid i teknologiplattformen i EU.

Gassnova SF – statens foretak for CO
2
-håndtering

I 2008 begynner en ny epoke i Norges CO
2
-satsing. Fra 1. januar har Gassnova SF fått  

ansvaret for statens interesser knyttet til CO
2
-håndtering (teknologiutvikling, fangst,  

transport, injeksjon og lagring av CO
2
).

Følg med i Dagens Næringsliv for å lese mer om Norges satsing på CO
2
-håndtering.  

Mandag 4. februar kommer Gassnova SF med et eget innstikk i Dagens Næringsliv.   
Her vil du kunne oppdatere deg på CO

2
-håndteringsteknologi og aktuelle prosjekter  

gjennom artikler og intervjuer.

Gassnova får i disse dager nye hjemmeside med spennende stoff fra  
”CO

2
-håndteringsverdenen”: www.gassnova.no

•
•
•
•
•
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Om programmet
CLIMIT er det norske nasjonale program-
met for forskning, utvikling og demon-
strasjon av teknologi for fangst, hånd-
tering og disponering av CO

2
 i forbindelse 

med gassbasert energiproduksjon.

For abonnement på nyhetsbrevet, skriv til 
ak@forskningsradet.no
 

Fransk-norsk samarbeid om fangst  
og lagring av CO2
Norske og franske forskere vil samarbeide tettere om å utvikle 
løsninger for fangst og lagring av CO

2
. Sammen vil de to  

landene få økt gjennomslag i EU-programmene.

Tett kontakt i arbeidsgruppene under seminaret.  
Foto: Alstom


