
 SPARTANSK: Bilene i Shell 
Eco-marathon er ikke akkurat 
luksuriøse.   Foto:   STEIN JARLE OLSEN 

AKTUELT

 Løsningen for CO2-fangst er å 
bygge renseanlegget samtidig 
som man bygger gasskra� verket, 
mener teknologiselskapet Nebb. 
Samme uke som Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) presenterte en rap-
port som tegnet et dystert bilde for 
lønnsomheten i regjeringens tek-
nologivalg på Mongstad, var Nebb 
på frierferd hos Miljøverndepar-
tementet og hos Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe. Der presenterte 
de teknologien som favoriseres i 
SSB-rapporten: 

   Et anlegg for fangst av CO2 som 
bygges og monteres samtidig som 
gasskra� verket bygges.

 
       – Gjennombrudd 
   Nebb har jobbet med den såkalte 
oxyfuel-teknologien siden 2002, 
og mener det i løpet av den siste 
tiden har skjedd � ere teknologi-
sprang som har � ernet mange av 
barrierene som gjorde teknolo-
gien til et usikkert kort for CO2-
fangst. 

   Selskapet mener nå at et gass-
kra� verk med CO2-fangst basert 
på oxyfuel-teknologien kan rea-

liseres til langt mindre kostnader 
enn de to andre teknologiene som 
testes ut på Mongstad: Aker Clean 
Carbons aminteknologi og Alst-
oms prosess for kjølt ammoniakk. 

    
   – Betydelig billigere 
   – Jeg vil ikke gå ut med noen tall 
nå, en prissammenligning krever 
nøyaktig like forutsetninger. Men 
jeg kan si så mye at vår teknologi 
er betydelig gunstigere både når 
det kommer til pris og dri� . Disse 
tallene vil nå etter hvert komme på 
bordet, sier administrerende direk-
tør Åsmund Risøy. 

   På Mongstad er det plass til tes-
ting av tre teknologier. Så langt er 
bare to av plassene «tatt». I � or høst 
ble Siemens renseteknologi basert 
på aminosyresalt også lansert som 
kandidat.     

   – Det er plass på Mongstad for 
denne teknologien. Ja, vi har vært 
på Mongstad, og de har vist oss 
tomten. Men vi har ikke blitt lovet 
plass eller økonomisk støtte. Der-
for går vi til Stortinget og ber om 
en bevilgning på rundt 300 millio-
ner kroner. Det er ikke mye når det 
kommer til CO2-fangst, sier Risøy. 

   I et oxyfuel-anlegg forbrennes 
naturgassen i ren oksygen. Ut kom-

mer en nesten ren kombinasjon av 
CO2 og vanndamp. 

       Oksygenproduksjon 
   – Oxyfuel-teknologien er den 
eneste som gir null utslipp av NOx 
og 100 prosent fangst av CO2. Og 
det gjøres uten bruk av kjemikalier, 
sier Risøy. 

   Ufordringene for oxyfuel-tekno-
logien står imidlertid i kø. 

   Teknologien forutsetter tilgang 
til store mengder oksygen. Et gass-
kra� verk må optimalt bygges med 
en oksygenfabrikk. Det er en stor 
ekstrautgi� , samtidig som vir-
kningsgraden til gasskra� verket 
reduseres kra� ig. I tillegg � nnes 
det i dag ikke gassturbinteknologi 
som kan brenne naturgass direkte 

OLJE OG GASS: Teknologiselskapet Nebb 
ber myndighetene om 300 millioner kroner for  
å teste ut sin oxyfuel-teknologi på testsenteret 
på Mongstad.
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Lærte av Deepwater 
Horizon-ulykken

Fornybar, 
men skadelig

  LILLESTRØM : Deepwater Horizon-ulyk-
ken sto på agendaene en hel dag under 
Nor-Shipping på Lillestørm forrige uke. 

   Jeffrey Lantz fra US Coast Guard 
mener at det ikke er grunnlag for å 
frykte en så stor ulykke med store 
miljøkonsekvenser. Nye og strengere 
krav til tekniske løsninger og backup-
systemer tvinger seg fram. 

   USA har allerede gjort endringer i 
lover og regler, men er ikke i mål ennå, 
ifølge Lantz.     John Ridgway, sjefen for 
BP Shipping, sa at det er behov for å 
utvikle teknikk, utstyr og metoder for 
å fange opp olje og gass dersom en 
ulykke først er ute. TS 

 INDUSTRI: Solenergi er fornybar, men 
ikke alltid miljøvennlig. EU har forbudt 
bruken av kadmium, noe som i praksis 
forbyr bruken av tynnfi lm-solceller 
av typen kadmium-tellurid. Nå har EU 
unntatt solbransjen fra de nye reglene 
for ikke å ramme utviklingen av forny-
bar energi. Alt annet elektrisk utstyr 
inkludert kabler og smådeler skal ikke 
inneholde kadmium. EUs forbud gjelder 
seks skadelige stoffer. Sparepærer, 
som blant annet inneholder kvikksølv, 
slipper også unna dette forbudet.  KMH    

 INDUSTRI: Oppdrettsbransjen leier inn 
ingeniører til å løse problemene med 
lus, rømt fi sk og sykdom. Ingeniørfi r-
maet Dr.techn. Olav Olsen jobber nå 
med fl ytende, lukkede betonganlegg for 
oppdrettsfi sk på oppdrag fra Marine Har-
vest. Prosjektet skal trolig lanseres på 
oppdrettsmessen Aqua Nor i høst, ifølge 
BT. Lerøy-gruppen jobber også med et 
lukket, fl ytende anlegg i form av en rør-
konstruksjon der fi sken skal være til den 
veier en kilo. Marine Harvest har søkt om 
å drive et settefi skanlegg med varme fra 
gasskraftverket på Kårstø.  KMH    

Løser lusproblem 
med betong
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Nebb vil ha 
den siste 
tomten på 
Mongstad
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med oksygen. En annen inn-
vending er integrerte proses-
ser, som gjør at kra� produk-
sjonen stopper når oksygen-

produksjonen stopper. 
   Nebb mener de to første 

utfordringene er i ferd med 
å løses: 

•     Gjennombrudd for mem-
branbasert oksygenpro-
duksjon i USA kan halvere 
oksygenkostnadene.   

• Utvikling på gang for å lage 
en helt egen gassturbin for 
oxyfuel.   
– Med den nye teknologien 

har vi allerede en virknings-
grad på rundt 50 prosent. Et 
konvensjonelt gasskra� verk har 
en virkningsgrad på rundt 58 
prosent. Når membranteknolo-
gien er på plass og halverer pri-
sen på oksygenproduksjon, er 
det ikke noe i veien for at denne 
teknologien skal oppnå nesten 
samme virkningsgrad som et 
konvensjonelt anlegg. Dette er 
den desidert beste løsningen 
hvis du skal rense gass på nye 
kra� verk, sier Risøy. 

       Mangler marked 
   Foreløpig er markedet for Nebbs 
teknologi nærmest ikke-eksis-
terende. Norge er en av ytterst 
få som snakker om å fange CO2 
fra naturgassproduksjon. Men 
Nebb tror rensing av naturgass 
vil tvinge seg frem i resten av EU. 

   I midten av mai � kk 
Gassnova i oppdrag fra regje-
ringen å utrede fullskala CO2-
håndtering på andre steder enn 
Mongstad. Utredningen, som 
skal være ferdig i slutten av juni, 
inkluderer også nye kra� verk. •

LEDIG TOMT PÅ MOGNSTAD: 
Her vil Nebb teste ut oxyfuel-
teknologien.  
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Historien                                    
ble til gjennom andre   

•  Nebb har siden 2002 
jobbet med prosjektering 
av et pilot- og demonstra-
sjonsanlegg i tilnærmet 
full skala for produksjon 
av utslippsfri gasskraft 
basert på oxyfuel-tekno-
logien. 

•        Oxyfuel-prosessen går ut 
på å rense CO2 underveis 
i gasskraftproduksjonen. 

•    Utviklingen skjer i sam-
arbeid med amerikanske 
Clean Energy Systems og 
Siemens (USA/Sverige). 

•    Det er i dag teknisk mulig 
å bygge et testanlegg med 
opp til 100 MW effekt med 
oxyfuel-teknologien. 

    Kilde: Nebb engineering as  

NEBB/OXYFUEL

BER OM 300 MILL: I forrige uke fi kk Nebbs Åsmund Risøy fortelle Aps 
Marianne Martinsen hvorfor de mener deres teknologi bør inn på 
Mongstad. Per Kaare-Holdal fra Lofoten mot Sellafi eld er støttespiller. 
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