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Sammendrag: CCS lønner seg for
klimaet og for norsk økonomi
Stortinget skal i 2018 avgjøre veien videre for Norges fullskala-prosjekt for CO2-fangst og -lagring (CO2
capture and storage, CCS). Dette Bellona-notatet ser på effekten prosjektet vil ha på norske og
europeiske klimatiltak.
Konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics har vurdert kvaliteten på deler av det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering. Rapporten1, heretter kalt KS2-rapporten, konkluderer med at «videre
modning av prosjektene vil gi et bedre informasjonsgrunnlag og sikrere anslag for kostnad og nytte»
(s. 32).
Bellona støtter dette, og mener Norge bør gå videre med alle de tre fangstprosjektene til
HeidelbergCement, Fortum Oslo Varme og Yara, i tillegg til transport og lagring av CO 2. Samtidig vil
Bellona påpeke mangler ved flere av KS2-rapportens delkonklusjoner. Dette gjelder spesielt to
aspekter. Det første gjelder rapportens argumentasjon om at investering i CO2-håndtering ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge. Det andre gjelder rapportens grove undervurdering av
Norge som katalysator for CCS-prosjekter i Europa og resten av verden.
Bellona mener regjeringen og Stortinget må vektlegge følgende i sin vurdering av fullskala-prosjektet:


Uten CO2-fangst og -lagring kan hverken norsk eller europeisk industri nå sine sektorvise klimamål.



Norge må se på fullskala-prosjektet i et lengre perspektiv (mer enn ti år), både når det gjelder
klimagevinst og samfunnsøkonomisk gevinst.



I følge norsk lovverk skal Norge nå sine klimamål for 2030 i fellesskap med EU. Derfor må
satsingen på fullskala-prosjektet sees i sammenheng med europeisk satsning.



Det fins en rekke CCS-prosjekter i Europa som direkte eller indirekte avhenger av det norske
fullskala-prosjektet.



I motsetning til hva KS2-rapporten går ut ifra er EUs kvotehandelssystem ikke den viktigste
driveren for CO2-fangst og lagring i Europa.



Fullskala-prosjektet vil skape markedsmuligheter for norsk industri innen fangst,
transport og lagring av CO2.

1

Atkins & Oslo Economics (2017). Rapport D050b. Kvalitetssikring (KS2) av demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO 2.
Rapport fase 1 og 2, https://www.regjeringen.no/contentassets/78cc9d778b9448b1a93ad4a7ec909da9/rapport-ks2-co2-handtering--fase-1-og-2.pdf
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2 Norge er et land i
verden
2.1 Klimasamarbeid: Mislykkes EU,
mislykkes Norge også
Norge har ifølge Klimaloven2 en todelt strategi
for å oppfylle klimamålet for 2030. Først og
fremst via samarbeid med EU, men dersom
dette ikke fører frem er planen å kjøpe kvoter
gjennom EUs kvotehandelssystem for CO2utslipp. Regjeringen skriver i Klimaloven - Prop.
77 L (2016–2017):3 «Loven er fullt forenlig med
at Norge oppfyller klimamålet for 2030 i
samarbeid med EU. Dersom en felles løsning
ikke fører fram, vil målet om minst 40 prosent
utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med
1990 være betinget av tilgang på fleksible
mekanismer i Parisavtalen og en godskriving av
vår deltakelse i EUs kvotesystem som bidrag til
å oppfylle forpliktelsen».
Her ligger den første store feilen i KS2rapporten:
Den
måler
nemlig
samfunnsøkonomisk gevinst av norske
fullskala-prosjekt
i
lys
av
EUs
kvotehandelssystem. Men regjeringens plan er
derimot først og fremst å oppfylle
klimaforpliktelsene via samarbeid med EU.
Vurdering
av
gevinstene
for
fullskalaprosjektene kan derfor ikke ta
utgangspunkt i et så begrenset virkemiddel
som kvotehandelssystemet. Vi må derimot se
på hva som skjer i EU og deretter alle
muligheter og fallgruver for gevinstrealisering
for prosjektet. Her er CCS essensielt for
industrien, som står for en femtedel av EUs
utslipp.

2

Prop. 77 L (2016-2017) Lov om klimamål (klimaloven).
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-77-l20162017/id2546463/sec1 og
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60
3 European Environment Agency (2016)
https://www.eea.europa.eu/data-and-
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Figur 1: Sektorvis oversikt over CO2-utslipp i EU. Kilde:
European Environment Agency 3

2.2 Paris-avtalen avhenger av CCS
I 2015 ble nesten 200 nasjoner, deriblant
Norge, enig om å begrense verdens
gjennomsnittstemperatur til “godt under” to
grader sammenlignet med førindustriell tid. De
ble også enig om å bestrebe seg på holde
økningen under 1.5 grader. Paris-avtalen
innebærer at verden må være karbonnøytral i
2050.
Denne
avtalen,
som
setter
utslippsforpliktelser for Norge og EU, nevnes
ikke med ett ord i KS2-rapporten.
Et nylig lekket rapportutkast fra FNs klimapanel
IPCC sier at CO2-utslippene må reduseres
betydelig raskere enn det organisasjonen
tidligere har forholdt seg til. De fleste IPCCscenarioene går ut ifra at man i nær fremtid må
trekke CO2 ut av atmosfæren og deponere den
et annet sted: "any initial delay in emission
reductions requires faster subsequent
reductions to meet the same temperature
ambition".4 Spesielt land som ikke klarer å fase

maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends6/assessment-1
4
IPCC special report (2018),
https://www.scribd.com/document/371415321/IPCC-specialreport-on-1-5C-draft-summary-forpolicymakers?secret_password=xlexc6JWYfplQn1LVaDe#from_
embed

ut hydrokarboner (olje, gass og kull) innen
2050, er avhengig av CO2-rensing i industri- og
energi-sektoren.

Tabell 1 CO2 utslipp per innbygger i 2013 for Sverige,
Polen og Norge (tall fra Verdensbanken).7

CO2
utslipp
(tonn)
per
innbygg
er

Norge har ikke engang redusert utslippene
siden 1990 – tvert imot er vi det eneste
nordiske landet som har økt dem.
Miljødirektoratets tilstandsrapport fra 2014
viste et gap mellom utslipp og klimamål på 8
millioner tonn CO2.5 For å minste minske gapet
har Finansdepartementet framskrevet norske
CO2-utslipp. Det vil si at vi skal ta dem senere. I
2017 uttaler Regjeringen at de «bare» ligger 3
million tonn bak målsetningen.6

Sverige
4.6

Polen
8

2.3 Norge er en klimaversting
Som et ressurssterkt land har Norge et spesielt
ansvar for å gå foran i utvikling av
klimateknologi. Dette gjelder ikke minst på
grunn av våre høye CO2-utslipp per innbygger.
Utslippene kommer på tross av at Norge har
tilgang på ren vannkraft. Kontrasten til land
som Sverige og Polen er slående, spesielt når
man tenker på at Polen er avhengig av
forurensende kullkraftverk for å produsere
strøm.

Norge
11.7

Utslippsbaner
for utslipp
per innbygger
1990-2013

Strømfor
syning

Totale
utslipp av
fossilt CO2
per år
(millioner
tonn)

Ikke
fossil
99.4%
Fossil
1.6%
Ikke
fossil 5%
Fossil
95%
Ikke
fossil
98%
Fossil
2%

44.3

298

44.3

2.4 Klimaendringer får økonomiske
konsekvenser
I kapitlet «Gevinstrealisering» nevner KS2rapporten ingen ting om gevinsten dersom
Norge og verden unngår katastrofale
klimaendringer.8 FNs miljøprogram UNEP har
jevnlig oppjustert de antatte kostnadene ved
klimaendringer. Denne summen er anslått til
mellom 280 og 500 milliarder US dollar per år
innen 2050, og denne summen gjelder kun for
utviklingsland.9 De nasjonale studiene som
ligger til grunn for analysen viser at kostnadene
stiger kraftig i et scenario der gjennomsnittlig
global oppvarming stiger mer enn to grader.
Norge merker også klimaendringene, selv om
konsekvensene kan bli mindre her enn i mange
andre regioner. En rapport konsulentselskapet

5

Miljødirektoratet (2014). Faglig grunnlag for videreutvikling av
den nasjonale og internasjonale klimapolitikken, s iii,
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M
133/M133.pdf
6 Perspektivmeldingen 2017. Meld. St. 29 (2016-2017), Kap
4.4.1 s. 85, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.st.-29-20162017/id2546674/sec1

7

World Bank CO2 emissions per capita (2013).
https://www.google.no/publicdata/
8
KS2-rapporten
9 UNEP (2016) The Adaptation Gap.
http://web.unep.org/adaptationgapreport/sites/unep.org.adap
tationgapreport/files/documents/agr2016.pdf
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EY har utarbeidet for Miljødirektoratet nevner
en rekke områder der Norge kan bli rammet av
klimaendringer. Dette inkluderer handel,
jordbruk og fiskeri, Oljefondets investeringer,
internasjonal migrasjon, turisme, helse, økt
geopolitisk ustabilitet og terrorisme.10 KS2rapporten tar ikke denne åpenbare risikoen
med i sin vurdering av samfunnsøkonomisk
lønnsomhet ved det norske fullskalaprosjektet. Risiko for klimasøksmål på grunn av
Norges rolle som eksportør av klimautslipp via
salg av olje og gass er heller ikke nevnt.

3 Kvotehandel er ikke den
viktigste driveren for CCS
I KS2-rapporten heter det at utviklingen
kvoteprisen for CO2 og «tilsvarende utvikling» i
ikke-kvotepliktig sektor «trolig vil være den
viktigste driveren» for spredning av CCSteknologi.11 Dette er rapportens kanskje
groveste feilvurdering. Rapportforfatterne
skriver videre at prisutviklingen vil påvirke
allmenhetens vurdering av prosjektets suksess.
Men det kan like godt hende at
«allmennheten» ser på om de norske CCSprosjektene faktisk bidrar til å kutte
klimagassutslipp.
3.1 SSB: ETS fungerer ikke
En omfattende SSB-studie fra 2016 kom fram
til at EUs kvotehandelssystem (ETS) ikke har en
betydelig innflytelse på miljømessig og
økonomisk
ytelse
ved
norske
produksjonsanlegg. De lave insentivene til
utslippskutt i ETS er noe som gjelder
industrielle anlegg generelt og ikke CCS
fullskalaanlegg spesielt.12 ETS bør derfor ikke

10

Miljødirektoratet (2018). Utredning om konsekvenser for
Norge ved klimaendringer i andre land
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M
932/M932.pdf
11 KS2-rapporten, s.11
12 Statistisk sentralbyrå (SSB) (2016). The impacts of the EU ETS
on Norwegian industry environmental and economic
performance. https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-
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brukes som utgangspunkt for en vurdering om
investering i CCS-fullskalaanlegg spesielt.
3.2 CO2-avgift utover ETS
Flere land har skjønt at kvotehandelssystemet
ikke er nok, og har derfor innført avgifter på
CO2. Eksempler er Sverige, Frankrike,
Nederland og Storbritannia, som alle har satt
en egen pris på CO2. Frankrike har innført en
minstepris på brensel til transport og
oppvarming på rundt 44 euro per tonn CO2,
Storbritannia har en minstepris på 18 pund per
tonn, Nederland vurderer å innføre en
minstepris på 18 euro per tonn. Sverige går
lengst av alle med en CO2-avgift på fossilt
brensel på 120 euro per tonn.
En studie bestilt av Nordisk Ministerråd
konkluderer med at det er uvisst hvorvidt en
reform av kvotehandelssystemet vil ha sterk
nok effekt. Studien foreslår derfor en nordisk
minstepris på CO2 for å styrke utslippskuttinsentiver i Norden.13 Disse eksemplene viser
at kvotehandelssystemet alene ikke er i stand
til å levere tilstrekkelige klimakutt.
3.3 Norsk CO2-avgift har gitt
utslippskutt
Den norske CO2-avgiften på sokkelen gjelder
for petroleum som brennes, naturgass som
slippes til luft og CO2 som utskilles fra
petroleum og slippes til luft ved
petroleumsvirksomhet til havs.14 Da avgiften
ble innført på starten av 90-tallet var den på
210 kroner (altså høyere enn dagens kvotepris
på rundt 11 euro). I dag er CO2-avgiften på
rundt 400 kroner per tCO2 – rundt fire ganger
dagens kvotepris. Petroleumsselskaper betaler

papers/the-impacts-of-the-eu-ets-on-norwegian-plantsenvironmental-and-economic-performance
13 Carbon Market Watch (2018). Floor prices necessary to support
weak
carbon
market.
https://carbonmarketwatch.org/2018/02/06/floor-pricesnecessary-support-weak-carbon-market/
14 LOV-1990-12-21-72 Lov om avgift på utslipp av CO
2 i
petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

denne avgifter i tillegg til EUs kvotepris.15 Året
avgiften ble lovfestet falt de norske utslippene
av fossilt CO2 med 36 prosent. Dette skyldes
ikke bare innføringen av CO2-avgift, men Klimaog miljødepartementet sier at CO2-avgiften
trolig medfører at Statoil har lagret CO2 fra
naturgassproduksjon ved Sleipner-feltet i
stedet for å slippe den ut i atmosfæren.
Lagringen innebærer en avgiftsbesparelse på
rundt 400 millioner kroner i året.16

4 Hva skjer med CCS i
Europa?
KS2-rapportens basisscenario legger til grunn
at det ikke blir noen framtidig utbygging av
CCS-teknologi, og at tiltaket derfor vil ha null
produktivitetsgevinster.17 Rapporten ser
dermed bort fra ny utvikling av CCS-politikk og
-aktivitet i Europa. Denne utviklingen har lite
eller ingenting å gjøre med EUs
kvotehandelssystem. Det de fleste europeiske
CCS-initiativene derimot har til felles, er en
direkte eller indirekte forbindelse til det norske
fullskala-prosjektet.

4.1 EU-land går lengre enn ETS
4.1.1 Sverige: netto nullutslipp i 2045
De nordiske landene har tatt internasjonale
klimaforpliktelser inn i sine nasjonale lovverk.
Klimalovene definerer lavutslippssamfunnet
som et scenario der klimagassutslippene er 80
til 95 prosent lavere enn i 1990.
Sverige har netto nullutslipp av klimagasser i
2045 som mål. I tillegg til industri som stål,
sement og raffinerivirksomhet, har Sverige
flere avanserte næringer innen produksjon og
tjenester (som for eksempel biodrivstoff,
bioenergi
og
fjernvarme
fra
avfallsforbrenningsanlegg). CO2-fangst kan tas
i bruk i flere av disse industrisektorene, men et
CO2-lager er ikke lett tilgjengelig. Et norsk CO2lager kan derfor bli helt nødvendig for at
Sverige skal nå sine klimamål. Riksdagsmedlem
Johan Hultberg fra Nya Moderaterna har flere
ganger tatt til orde for norsk-svensk samarbeid
om CO2-infrastruktur.18
Sveriges bio-industri er interessant av flere
grunner. Når CO2 fra biomasse blir fanget og
lagret permanent, fører det til at CO2 fjernes
fra naturens kretsløp. Slike såkalte negative

Tabell 2: Tysklands historiske utslipp og mål for utslippskutt. Kilde: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit.19

Sektor

1990 (i MT CO2 ekv) 2014 (i MT CO2 ekv)

2030 (i MT CO2 ekv)

2030 (reduksjon fra 1990)

Energi
Bygg
Transport
Industri

466
209
163
283

358
119
160
181

175-183
70-72
95-98
140-143

62-61%
67-66%
42-40%
51-49%

Jordbruk
Andre
Totalt

88
39
1248

72
12
902

58-61
5
543-562

34-31%
87%
56-55%

15

Statistisk sentralbyrå (2015). CO2-emissions from Norwegian
oil
and
gas
extraction.
http://www.ssb.no/en/forskning/discussionpapers/_attachment/225118
16 0.9 MtCO *(CO -avgift på 410NOK/t CO + ETS på 101 NOK/t
2
2
2
CO2) - årlige operasjonskostnader på 54 MNOK
17 KS2-rapporten, s.24

18 Presentasjoner

fra Annual Public Workshop 2017: Starting
the Swedish-Norwegian dialogue on Bio-CCS
(http://bellona.org/news/ccs/2017-06-annual-publicworkshop-2017-starting-the-swedish-norwegian-dialogue-onbio-ccs) og i artikkelen "Setter CO2-fangst på vent" i nettavisen
E24 fra 2017 (https://e24.no/energi/klima/setter-co2-fangstpaa-vent-etter-regjeringens-budsjettkutt/24206316)
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utslipp er helt sentrale i scenariene til FNs
klimapanel. Norden kan ved hjelp av negative
utslipp bli verdens første region som faktisk er
klimanøytral, uten klimakvoter og lignende
papir-tiltak. Fortum Oslo Varme kan spille en
nøkkelrolle i å spre CCS-teknologi fra
avfallsforbrenningsanlegget Klemetsrud til
andre avfallsanlegg i Fortum-konsernet, til
resten av Europa og til resten av verden.
4.1.2 Nederland: EUs mest ambisiøse CCSplaner
Nederland har oppjustert klima- og CCSambisjonene etter en rettssak der staten ble
dømt til å forbedre sine klimatiltak. Staten har
anket
kjennelsen,
men
den
nye
koalisjonsregjeringen har likevel lagt sektorvise
planer for å halvere de totale klimautslippene
innen 2030. Rundt en tredel av kuttene skal tas
ved hjelp av karbonfangst i industri (18
millioner tonn per år) og avfallsforbrenning (to
millioner tonn).
Havnebyen Rotterdam er sentral i nederlandsk
CCS-politikk med sine planer om å utvikle en
CCS-klynge av en rekke industrivirksomheter.
Havnesjef Allard Castelein har sagt til
industribedriftene i havneområdet at «De må
levere CO2 ved fabrikkporten. Vi tar oss av
resten».19 Rotterdam er også klar over sin rolle
som mulig mellomstasjon for CO2 fra
industriklynger i Ruhr-området i NordrheinWestfalen.

19 Artikkel i Trouw (2017). Rotterdamse haven slaat CO

2 op in zee.
https://www.trouw.nl/groen/rotterdamse-haven-slaat-co2-opin-zee~ab1e64f9/
20 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety (BMUB) (2016). Climate Action in
Figures: Sector targets 2030
https://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download
_PDF/Klimaschutz/klimaschutz_in_zahlen_sektorenziele2030_e
n_bf.pdf &
https://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Bros
chueren/klimaschutzplan_2050_en_bf.pdf
Umweltbundesamt (UBA) (2017).
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/
1410/publikationen/2017-05-02_climate-change_14-2017_nir2017_unfccc_eng.pdf
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Bellona har det siste året hatt en rekke
samtaler med nederlandske avfallsbedrifter.
Disse bedriftene har ambisjoner om å fange
800.000 tonn CO2 i løpet av de nærmeste
årene. Som i det svensk-nordiske eksemplet
over, vil CO2-fangst ved Klemetsrud-anlegget
kunne bidra til at lignende anlegg i Nederland
får utviklet teknologien de trenger.
4.1.3 Tyskland: Industrien står foran store
CO2-kutt
Tyskland har som mål å redusere
klimagassutslipp med 55 prosent fram mot år
2030. Målsetningen innen 2050 er en
reduksjon på 80-95 prosent.20
I følge en studie gjennomført for
bransjeorganisasjonen for tysk industri (BDI) er
det ikke realistisk å nå målsetningen om 95
prosent utslippskutt uten CCS.21 Det tyske
vitenskapsakademiet Acatech kommer i løpet
av 2018 med en ny studie om potensialet for
CCS i tysk industri.22
Det tyske offshore lagringspotensialet er
relativt lite. Storskala CCS for tysk industri
avhenger derfor av lagring i andre økonomiske
soner, som for eksempel i Nordsjøen. Norge og
Storbritannia er best egnet til dette (se kart i
Figur 2).
Bellona har foreslått at en tysk CCS-satsing kan
starte
i
Nordrhein-Westfalen.23
Industriområder i Ruhr og langs Rhinen har en
rekke store punktutslipp som egner seg godt

21

BDI (2018). Klimapfade für Deutschland, s. 152
https://bdi.eu/publikation/news/klimapfade-fuer-deutschland/
22 Acatech (2016). Calling up research, associations and NGOs:
Germany needs a new debate on CCU and CCS.
http://www.acatech.de/de/aktuellespresse/presseinformationen-news/news-detail/artikel/aufrufvon-forschung-verbaenden-und-ngos-deutschland-brauchteine-neue-debatte-ueber-ccu-und-ccs.html
23 Whiriskey, K., Helseth, J. (2016). Manfuacturing our Future:
Industries, European Regions and Climate Action CO2 Networks
for th Ruhr, Rotterdam, Antwerp & the greater Oslo Fjord.
Bellona
http://network.bellona.org/content/uploads/sites/3/2016/10/
MANUFACTURING_OUR_FUTURE_INDUSTRIES_EU_REGIONS_AND_CLIMATE_FINAL.pdf

for karbonfangst. CO2 kan fraktes via Rhinen til
Rotterdam, og deretter videre til lager i
Nordsjøen.24

Storbritannia har sluttet seg til Parisavtalen, og
klimaminister Claire Perry har sagt at CCS
representerer en mulighet for britisk industri
til å ta en ledende rolle i stadig flere
kommersielle CCS-satsinger (noe som
inkluderer alt fra lagringstjenester til utvikling
av ny prosessteknologi for å separere CO2).
Bellona snakker jevnlig med CCS-aktører i
Storbritannia. Disse har bekreftet at den
norske satsingen på CCS spiller en viktig rolle
for Storbritannias egne planer. Selv om det er
bred støtte for visjonen om en CCSinfrastruktur i Storbritannia, er det vanskelig å
finne finansielle ressurser som kan realisere
visjonen. Lignende utfordringer i Norge og
Nederland har likevel ikke forhindret fornyet
støtte til CCS i disse landene. Dette har trolig
smittet positivt over på den politiske
diskusjonen i Storbritannia.

Sedimentbasseng
Økonomiske soner
Hovedsteder
Figur 2 Lagringspotensial for CO2 i eksklusive
økonomiske soner i Nordsjøen, i millarder tonn.25

4.1.4 Storbritannia: Nye fremstøt for CCS
En viktig målsetning i Storbritannias «Clean
Growth Strategy» (2017) er å ha fullskala CCS i
drift innen 2030.26 Dette har fornyet
industriens interesse for CCS, og har ført til
planlegging av seks potensielle prosjekter (se
oversikt i Tabell 3). Prosjektene kommer fra
ulike industrielle sektorer, fra kraftgenerering
til CO2-fri hydrogenproduksjon.

24

EU FP7 Project CO2Europipe (2011). Towards a transport
infrastructure for large-scale CCS in Europe.
http://www.co2europipe.eu/Publications/D4.2.2%20%20Making%20CO2%20transport%20feasible%20%20the%20German%20case.pdf
25 Knopf, S., May, F., Müller, C. og Gerling, J.P. (2010)
“Neuberechnung möglicher Kapazitäten zur CO2-Speicherung in
tiefen Aquifer-Strukturen“. Energiewirtschaftliche Tagesfragen
60. Jg., Heft 4, 76-80.
For en detaljert oversikt over norsk lagerkapasitet se:
Norwegian Petroleum Directorate (NPD) (2014) “CO2 Storage
Atlas of the Norwegian Continental Shelf”. Stavanger

4.1.5 Frankrike: Klimaengasjement med
Macron
Franrike har planer om å investere i industri
som gir både økonomisk utvikling og reduserte
utslipp. President Emmanuel Macron vil
opprette et fond som skal støtte utviklingen av
«fremtidens industri». Fondet skal være på ti
milliarder Euro,27 og investeringene skal
«støtte industri-omstilling og (…) bidra til å
møte nøkkelutfordringer ved det grønne
skiftet.» Industriklynger langs den franske
vestkysten kan fange store mengder CO2 for
videre transport til et CO2-lager i Nordsjøen.

26

UK government BEIS section (2017). The Clean Growth
Strategy: Leading the way to a low carbon future
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att
achment_data/file/651916/BEIS_The_Clean_Growth_online_1
2.10.17.pdf
27 Mesures (23-06-2017) “Emmanuel Macron announces the
creation of a 10 billion euro fund dedicated to the industry of
the future”
http://www.mesures.com/instrumentation/mesurephysique/item/14252-10-milliards-d-euros-pour-l-industrie-dufutur
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4.2 CCS er aktuelt for europeisk industri
Innovasjon innen ulike industribransjer kan gi
kostnadskutt for CCS. Områder som har tilgang
til infrastruktur for transport og lagring av CO2
vil være best posisjonert til å drive utviklingen
framover. Eksempler på større industrikonsern
som tenker på denne måten er Tata Steel og
HeidelbergCement.
Tata Steel ferdigstilte nylig et pilotprosjekt for
ny teknologi innen stålproduksjon. De testet en
ny produksjonsmetode som avgir en ren CO2strøm, noe som igjen gir lave rensekostnader.28
Teknologien kan gi store utslippskutt, men det
forutsetter at det fins et lager for CO2-en.
Prosjektet ble gjennomført ved et stålverk i
IJmuiden i Nederland. Ved en oppskalering kan
CO2-en fraktes med skip til lager i Nordsjøen.
HeidelbergCement og teknologiselskapet Calix
skal de neste to årene prøve ut nye metoder
for CO2-rensing av sementproduksjon.29
Pilotprosjektet foregår i Liege i Belgia. Den nye
fangstmetoden gir i likhet med prosjektet
nevnt over en svært ren strøm av CO2.
Teknologien kan bidra til å endre måten
sement produseres på.
Stål og sement står for for rundt 15 prosent av
de årlige menneskeskapte klimautslippene.30
Renseprosjekter har derfor et stort potensial til
å gi globale utslippskutt i sektorer som vi ikke
kan fase ut (i motsetning til fossile
forbrenningsanlegg
og
hydrokarbonproduksjon). Men CO2-transport og -lager er en
forutsetning for at prosjektene skal kunne
bygges ut i full skala. Derfor avhenger mye av
Norges videre planer for CO2-lagring.

28

Tata website (2018). “About Hlsarna, a 75 million euro
investment in new ingot casting technology”.
https://www.tatasteeleurope.com/en/innovation/hisarna/abo
ut-hisarna
29 Global Cement (2018). “HeidelbergCement hosts ground
breaking ceremony for Calix carbon capture pilot project at
Lixhe cement plant”
http://www.globalcement.com/news/item/7075-
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heidelbergcement-hosts-ground-breaking-ceremony-for-calixcarbon-capture-pilot-project-at-lixhe-cement-plant
30 B. J.van Ruijven, D. P.van Vuuren, W. Boskaljon, M. L. Neelis,
D. Saygin and M. K. Patel (2016) “Long-term model-based
projections of energy use and CO2 emissions from the global
steel and cement industries”, Resources, Conservation and
Recycling 112, pp. 15-36
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.04.016

Tabell 3: Oversikt over pågående og planlagte CCS-prosjekter i Europa

Prosjekt
Fullskala CO2håndtering
Teesside Collective
Caledonia Clean
Energy Project
Leeds H21

Status
planlegging

Storbritannia
Storbritannia

Produkt eller tjeneste
Sement / Ammoniakk /
avfallsforbrenning
Industriklynge
Kraft

Northern Gas
Networks
Cadent

Storbritannia

Hydrogen / varme

mulighetsstudie

Storbritannia

Hydrogen / varme

mulighetsstudie

Pale Blue Dot
Oil & Gas Climate
Initiative
Ervia
Port of Rotterdam
Vattenfall, Statoil
INA

Storbritannia
Storbritannia

Gass-prosessering
Kraft

mulighetsstudie
mulighetsstudie

Irland
Nederland
Nederland
Kroatia

mulighetsstudie
mulighetsstudie
mulighetsstudie
konseptvurdering

Belgia

Preem Lysekil
Sleipner

HeidelbergCement,
Calix
Sintef, Preem
Statoil

Kraft
Industriklynge
Kraft / Hydrogen
Bioraffineri / CO2 til
meroljeutvinning
Sement

Sverige
Norge

Snovhit

Statoil

Norge

LiverpoolManchester CCS
ACORN
UK Clean Gas
Project
Cork CCS
Rotterdam CCS
Magnum
Bio-refinery CCS
Project
Leilac

Prosjektleder
Gassnova

Land
Norge

Teesside Collective
Summit Power

Raffineri
Offshore gassprosessering
Prosessering av
flytende naturgass
(LNG)

planlegging
planlegging

to-årig test av CO2fangst
idéstudie
I drift
I drift

4.3 Miljøpartier omfavner CCS
Miljøpartier har tradisjonelt vært skeptiske til
CCS. Men i februar 2018 la Miljøpartiet i
Europaparlamentet fram sine "Scenarioer for
EU-2017-oppdatert visjon for EU-28".31
Rapporten sier at hydrogenteknologi og/eller
CCS tilhører de nødvendige strategiene som
trengs for en fullstendig utslippsfri økonomi.
Ifølge
rapporten
er
de
viktigste
utslippsreduksjonene i industrien CCS anvendt
i produksjon av stål og sement. Uttalelsene til
det europeiske miljøpartiet viser et
stemningsskifte, og er derfor viktig for den
allmenne aksepten av CCS.

4.4 Et norsk CO2-lager er sentralt i flere
europeiske infrastruktur-prosjekter
EU-kommisjonen etablerte i 2012 et eget
program for støtte til utbygging av
infrastruktur som brukes av flere medlemsland
(‘Projects of Common Interest’, eller PCI).
Legging av stamrør for transport av CO2 fra
renseanlegg i ett medlemsland til lagringsplass
i et annet land, inkludert Norge, kan få tilgang
til finansiering gjennom Connecting Europe
Facility (CEF). Dette er et fond på tilsammen 30
milliarder euro, hvorav 5.35 milliarder er
tilgjengelig for energiprosjekter. Målet er å
utvikle
viktige
energiog
klimainfrastrukturprosjekter,
herunder
naturgass-rørledninger og CO2-infrastruktur.
I 2017 tok EU-kommisjonen inn fire CO2-PCIprosjekter på listen over kvalifiserte

Figur 3 Oversikt over fire Projects of Common Interest som kan få EU-støtte til CO2-transport.33 Grafikk: Bellona Europa

31

The Greens (28-02-2018). “The Vision Scenario for the European Union”. https://www.greens-efa.eu/en/article/document/the-visionscenario-for-the-european-union-7659/
Se også: Institute for Applied Ecology. “The 2017 Update of the Vision Scenario. A long-term scenario analysis for the EU-28”.
https://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/O__ko-Institut_-_Vision_Scenario_2017_v3.pptx

Figur 4: Oversikt over mulig EU-finansiering for CCS. Kilde: Bellona Europa

prosjekter.32 Tre av disse er direkte knyttet til,
eller avhengig av et norsk CO2-lager (se kart i
Figur 3). Fullskala-prosjektet i Norge kan bidra
til å knytte CO2-fangstanlegg over hele nordEuropa opp mot lagringssteder i Nordsjøen.
Dette vil igjen stimulere utviklingen av en norsk
industri for CO2-fangst og -lagring.
4.5 EU har flere muligheter for CCSfinansiering
I tillegg til ovennevnte fondet Connecting
Europe Facility har EU flere andre programmer
som kan finansiere CCS-prosjekter. En av de
mest lovende finansieringskildene er EUs
Innovasjonsfond. Dette fondet baseres på salg
av utslippstillatelser i EUs kvotehandelssystem
ETS. Summen av tilgjengelige midler vil
avhenge av kvoteprisen.

Innovasjonsfondets forgjenger NER300 endte
opp med ikke å finansiere ett eneste CCSprosjekt. Men signaler fra EU-kommisjonen
tyder på at nye regler for Innovasjonsfondet vil
gjøre det lettere for både fornybar-prosjekter
og CCS-prosjekter å få støtte. Det reviderte
ETS-direktivet
tillater
flere
finansielle
instrumenter, noe som kan gi prosjekter tidlig
finansiering til å utvikle og modne prosjekter.
Reglene kan også gjøre at CCS-prosjekter får
mer tilpasset støtte, noe som kan
imøtekomme de unike utfordringene som
møter CCS-prosjekter. Dette vil forhåpentligvis
muliggjøre støtte til modning av lager, utvikling
av infrastruktur og implementering av deler av
en CCS-verdikjede. Reglene for fondet skal
være klare i løpet av 2018.
En rekke EU-land i den såkalte Green Growth
Group har i tillegg bedt om at finansiering som

32

European Commission website. Consultation on the list of proposed projects of common interest for Cross-Border Carbon Dioxide
Transport (2017). https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-cross-bordercarbon-dioxide
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ikke er direkte klimarelatert skal være i
samsvar med Parisavtalen.

5 CCS vil gi verdiskapning i
Norge
5.1 Industrien trenger klimakutt, ikke
kutt i arbeidsplasser
Den norske prosessindustriens veikart33 viser
hvordan CCS er uunnværlig for å nå industriens
klimamål for 2050. Rundt 9.2 millioner tonn
CO2 må renses og deponeres hvert år. Uten CCS
må Norge trolig legge ned store deler av norsk
industri for å nå klimamålet på mellom 80 og
95 prosent klimakutt innen 2050.34 Få, om
noen, ønsker et slikt utfall.
Denne avveiningen mellom industriaktivitet og
klimakutt kan virke fjern fra virkeligheten. Men
dette er en problemstilling som Norge og
resten av verden må forholde seg til. Det tar tid
å utrede, sikre finansiering og bygge anlegg og
infrastruktur for CO2-håndtering. Norge kan
lede ved å være et eksempel. Derfor vil det
være grovt uansvarlig å gi opp de norske CCSprosjektene nå.
Videre er Norge svært godt egnet for å ta imot
andre europeiske CO2-utslipp og lagre dem i
Nordsjøen. Norsk sokkel har en enorm
lagerkapasitet – vi kan lagre mye større volum
enn det fastlandsnorge slipper ut.
5.2 Hydrogen med CCS kan gi en
framtid for norsk gass
Statoil, Vattenfall og Gasunie legger planer for
Europas første storskala hydrogenproduksjon
med CO2-fangst i Eemshaven i Nederland.35 Det
såkalte Magnum-prosjektet skal fjerne karbon

33

fra naturgass (metan) og dermed produsere
hydrogen med lave eller ingen klimautslipp. I
første omgang skal produksjonen gå til
kraftgenerering. Men hydrogen kan også
brukes i andre industrianlegg, til transport,
eller til oppvarming av boliger.
Prosjektet ser for seg at CO2 skal fraktes til et
permanent lager på norsk sokkel. Derfor er
Magnum-prosjektet et tidlig eksempel på at
internasjonal tilgang til CO2-lager på norsk
sokkel kan skape nye kommersielle muligheter
for norske aktører. Ett eksempel er selskapet
Hydrogen Mem-Tech, som utvikler membraner
for å skille ut CO2 fra naturgass. Det kan også gi
norsk gass en framtid i et europeisk
lavutslippssamfunn. Men uten et norsk CO2lager
blir
Magnum-prosjektet
neppe
gjennomført.

5.3 CO2-lagring kan kompensere for
redusert sysselsetting i
petroleumsbransjen
I Norge i 2014 var det rundt 330.000 sysselsatt
i petroleumsvirksomheten (direkte og
indirekte). Dette tilsvarer nesten 13 prosent av
alle sysselsatte i Norge.36 Kombinasjonen av
redusert oljepris, høye kostnader og få nye
funn setter mange leverandører til
oljebransjen under økonomisk press. Fra 2014
til 2016 forsvant mer enn 43.300
arbeidsplasser i Norge som følge av nedgangen
i oljeindustrien. Dette er en reduksjon på mer
enn 20 prosent.37 En rapport fra Menon
Business Economics og DNV GL anslo i 2015 at

Veikart for prosessindustrien (2015). https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/veikart-forprosessindustrien_web.pdf
34
Prop. 77L (2016-2017). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-77-l-20162017/id2546463/sec
35 Statoil website (2017). “Evaluating conversion of natural gas to hydrogen”. https://www.statoil.com/en/news/evaluating-conversionnatural-gas-hydrogen.html
36 RIS Industribyggerne (2015) Rapport IRIS - 2015/031, Oslo
37
ShippingWatch (20-01-17). “48.300 oil jobs have vanished” https://shippingwatch.com/Offshore/article9305281.ece
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potensielt 200.000 arbeidsplasser står i fare
innen 2020. 38
Interessen for den nordlige delen av norsk
sokkel har også falt. Oljepris og
miljøutfordringer, sammen med skuffende
leteresultater, bidro til at kun 11 selskaper
søkte på nye lisenser i Barentshavet. Flere av
de største internasjonale selskapene som
Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil og Total
unnlot å søke.39
CO2-lagring krever kompetanse og tjenester
som er kjent for olje- og gassbransjen. I forkant
av lagring av CO2 skal selve geologien
kartlegges og karakteriseres ved hjelp av
geofysiske undersøkelser. Det skal bores
brønner for å injisere CO2. Styringsutstyr og rør
skal legges på havbunnen, og alt sammen skal
produseres av leverandører. Bellona har
beregnet at innen 2030 kan 22.000
heltidsstillinger i Nordsjøen opprettholdes ved
investering i nye offshorefelt for CO2-lagring.40
CO2-transport og lagring representerer en ny
industri for hele Europa. Norge kan utnytte og
bygge videre på eksisterende industriell
ekspertise og forsyningskjeder. Dette vil åpne
nye muligheter for fagfolk i offshoresektoren
når nedtrapping i olje- og gassproduksjon tiltar
for alvor.

5.4 Fem år er altfor kort perspektiv
KS2-rapporten ser på samfunnsøkonomisk
lønnsomhet i et femårsperspektiv. Dette er en
nesten meningsløst kort tidshorisont, både
med tanke på klimautfordringen og med tanke
på levetiden på anleggene. Det er derfor bra at

rapportforfatterne både argumenterer for og
anbefaler at støtteperioden blir utvidet til ti års
driftstid. Men selv ti år er kort tid i et
industriperspektiv.
Rapportforfatterne
skriver
selv
at
næringsutvikling er «et krevende tema i
samfunnsøkonomisk analyse».41 Nettopp
derfor er det merkelig at forfatterne ikke er
mer ydmyke overfor egne begrensninger,
spesielt når det ser ut som de konsekvent
nedvurderer potensialet for næringsskaping.
Videre grenser argumentasjonen til det
absurde
når
forfatterne
skriver
at
næringsskapning
kun
vil
gi
samfunnsøkonomisk verdi dersom flytting av
arbeidskraft fører til økt produktivitet.41 For
det første er ikke arbeidsstokken konstant. Det
er en stadig voksende mengde utenlandske
forskere og ingeniører som er interessert i å
arbeide med CCS. For det andre er det
sannsynlig at færre kommer til å arbeide i de
norske petroleumsnæringene på mellomlang
og lang sikt. En CO2-industri blir da en mulighet
til gradvis å omstille arbeidstakere i offshoreindustrien til å arbeide i en helt ny næring.
Det virker som om rapportforfatterne tror at
prosjektet kan gi næringsutvikling innen
fangst, transport og lagring av CO2, kun dersom
norske aktører «får et forsprang som de kan
utnytte for å skaffe seg en markedsposisjon»41.
Dette er feil av flere grunner. For det første har
Norge Europas beste forutsetninger for CO2lagring. Norge har rundt 20 prosent av anslått
lagringskapasitet, i tillegg til mye forskningsog praktisk ekspertise rundt CO2-lagring.42 For
det andre finnes det mange land som ikke har

38

Teknisk Ukeblad (2015). »Sjokkrapport advarer: 200.000 årsverk kan gå tapt» https://www.tu.no/artikler/sjokkrapport-advarer-200-000arsverk-kan-ga-tapt/276032
39 Exarheas (01-22-18). “Oil Companies Limiting Risk Offshore Norway”.
https://www.rigzone.com/news/oil_companies_limiting_risk_offshore_norway-22-jan-2018-153216-article/
40

Whiriskey, K. et al. (2015) North Sea to The Rescue: The commercial and industrial opportunities of CO2 storage in the North Sea. Bellona
http://bellona.org/publication/north-sea-to-the-rescue-the-commercial-and-industrial-opportunities-of-co2-storage-in-the-north-sea
41 KS2-rapporten, s. 24 og s. 20
42 Anthonsen, K.L., Aagaard, P., Bergmo, P.E.S., Erlström, M, Faleide, J.I., Gislason, S.R., Mortensen, G.M., Snaebjörnsdottir, S.O. (2013)
"CO2 Storage Potential in the Nordic Region". Energy Procedia 37: 5080-5092.

14

egnet CO2-lager. For det tredje vil Europa trolig
uansett trenge all den lagringsplass som finnes,
siden det i dag er lite som tyder på at CO2utslipp fra industri vil forsvinne ved hjelp av
andre teknologier eller på andre måter.

konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics
sist evaluerte fullskalaprosjektet i 2016. Dette
overser både utviklingene beskrevet i dette
notatet og den avgjørende betydningen CCS vil
ha for oppnåelsen av Norges egne klimamål.

6 Konklusjoner

Flere land i Nord-Europa har gitt seg selv
strengere klimaforpliktelser og -tiltak enn det
ETS legger opp til. Skal Norge gå ut i fra at disse
landene ikke en gang vil prøve å oppfylle sine
egne klimamål? Sist men ikke minst ignoreres
den stadig stigende kostnaden ytterligere
utsettelser vil ha for fremtidige generasjoner.

6.1 Legg ned industri, eller gi opp
klimamålene?
KS2-rapporten ser ut til å være basert på ett av
to premisser: 1) Siden europeiske land ikke
kommer til å ta i bruk CCS, vil de heller legge
ned industrien for å møte sine egne klimamål;
eller 2) EUs medlemsland kommer uansett ikke
til å gjøre det som er nødvendig for å nå
klimamålene.

Dersom CO2-transport og -lagring ikke er
tilgengelig, blir norsk industri i praksis nektet
en bærekraftig framtid. Hvis regjeringa og
Stortinget ikke vil gi industrien mulighet til å
kutte utslipp, må de i så fall fortelle dette i
klartekst.

Det første premisset er urealistisk. Ingen
ønsker å legge ned industri og arbeidsplasser.
Det andre premisset betyr at diskusjonen om
CCS i Europa er meningsløs til å begynne med.
Med andre ord: Resten av Europa kommer ikke
til å ta i bruk CCS, og derfor bør ikke Norge
gjøre det heller. Men hvis dette er premisset,
så er både den samfunnsøkonomiske analysen
og KS2-rapporten forøvrig bortkastet.

Avslutningsvis oppsummerer vi noen av
fordelene ved en norsk fullskala verdikjede for
CO2-håndtering:

Klimaendringer
kan få
svært store
konsekvenser for Norge som samfunn og
økonomi. Derfor burde rapporten ut fra et
samfunnsøkonomisk perspektiv argumentert
for at Norge bør gjøre alt som står i vår makt
for å sørge for CCS-utrulling i Europa og verden
forøvrig.



6.2 CCS er uunngåelig
CCS-teknologi vil bidra til kraftig reduserte
klimautslipp i stor skala og i en rekke bransjer.
Vi har ikke tid til å vente. Dessverre gir KS2rapporten et endimensjonalt perspektiv,
basert på EUs kvotehandelssystem ETS. I tillegg
fremstiller rapporten det som om lite eller
ingenting av relevans har endret seg siden
15

6.3 Norge er i en unik posisjon







Unngå katastrofale klimaendringer ved
tidsnok å gå foran i teknologiutvikling og utrulling
Kompensere
for
nedgang
i
petroleumssektoren ved å utvikle ny
industri
Gjøre det mulig for landene rundt
Nordsjøen å sette i gang med storskala
CO2-fangst, blant annet ved hjelp av EUmidler
Norge kan nå klimamålene og unngå enda
dyrere tiltak senere
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Oversikt over noen av de mest aktuelle
prosjektene for CO2-fangst og -lagring i
Nordsjø-regionen. Se tabell 3, side 10, for
utvidet oversikt.
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