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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2021/1801

Dokumentnr.:
Løpenr.:

10
282133/2021

Klassering:
033
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

14.12.2021

46/21

Protokoll fra møte 02.11.21
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Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

02.11.2021
fra kl. 09:00 til kl. 11:00
Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
37/21-45/21

Frammøteliste
Medlemmer:

Sign.

Møtt:

Hege Dubec, leder

X

Ida Irene Julsen, nestleder

X

Dana Ghazi, medlem

X

Tor Prøitz, medlem

X

Leif Eriksen, medlem

X

Cecilie Sahlin, medlem

X

Hans Peter Dahl, medlem

X

Møtende
varamedlemmer:

Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg
Som tilhørere fra adm. møtte: Cristell Solberg

Merknader
 Vedlegg "Plandokument 2022-2025 FREVAR KF" er byttet ut etter at det ble sendt ut til
behandling og etter behandling i styremøtet 02.11.21.
 Vedlegg "Kommunedirektørens kommentar, dater 01.11.2021» er lagt til etter at saken
ble sendt ut, men kom til behandling i styremøtet 02.11.21.
 Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7.
 Kl. 11.30 Orienteringer

…………………….
Fredrik Hellström
direktør

…………………….
Ann-Kristin Stedjeberg
referent

Hovedutskrift er sendt til
Medlemmene
Andre
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Saksliste
Saksnr.

Innhold

PS 37/21

Protokoll fra møte 15.06.21

Side

Offl. § 14, 1. ledd

PS 38/21

Protokoll fra ekstra styremøte 21.06.21

PS 39/21

Protokoll fra ekstra styremøte 27.08.21
Offl. § 23, 1. ledd

PS 40/21

Protokoll fra styremøte 14.09.21

PS 41/21

Protokoll fra ekstra styremøte 15.10.21

PS 42/21

Oppgradering av prosessdatasystemer

PS 43/21

Regnskapsrapport 2. tertial 2021

PS 44/21

Budsjett 2022 - HP 22-25 FREVAR KF

PS 45/21

Orienteringer

OS 2/20

Justering av lønn direktør
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PS 37/21 Protokoll fra møte 15.06.21
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Votering
Protokoll fra 15.06.21 ble enstemmig godkjent.
Vedtak 02.11.2021:
Protokoll fra 15.06.21 ble enstemmig godkjent.

PS 38/21 Protokoll fra ekstra styremøte 21.06.21
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Votering
Protokoll fra ekstra styremøte 21.06.21 ble enstemmig godkjent.
Vedtak 02.11.2021:
Protokoll fra ekstra styremøte 21.06.21 ble enstemmig godkjent.

PS 39/21 Protokoll fra ekstra styremøte 27.08.21
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Votering
Protokoll fra ekstra styremøte 27.08.21 ble enstemmig godkjent.
Vedtak 02.11.2021:
Protokoll fra ekstra styremøte 27.08.21 ble enstemmig godkjent.

PS 40/21 Protokoll fra styremøte 14.09.21
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Votering
Protokoll fra 14.09.21 ble enstemmig godkjent.
Vedtak 02.11.2021:
Protokoll fra 14.09.21 ble enstemmig godkjent.
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PS 41/21 Protokoll fra ekstra styremøte 15.10.21
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Votering
Protokoll fra ekstra styremøte 15.10.21 ble enstemmig godkjent.
Vedtak 02.11.2021:
Protokoll fra ekstra styremøte 15.10.21 ble enstemmig godkjent.
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PS 42/21 Oppgradering av prosessdatasystemer
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å oppgradere prosessdatasystemene i samtlige anlegg. Det
bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1,3 mill. NOK, og finansieres via
investeringsbudsjett i respektive avdeling (spesifisert under).
Fredrikstad, 21.10.2021
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak 02.11.2021:
1. Styret gir direktør fullmakt til å oppgradere prosessdatasystemene i samtlige anlegg. Det
bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1,3 mill. NOK, og finansieres via
investeringsbudsjett i respektive avdeling (spesifisert under).

PS 43/21 Regnskapsrapport 2. tertial 2021
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Regnskapsrapport pr. 31.08.21 tas til orientering.
Fredrikstad, 25.10.2021
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Forslag fra Tor Prøitz til nytt punkt 2:
Styret ber direktør legge fram en sak om organisasjonsstruktur på første styremøte i 2022.
Votering
Direktørens innstilling inkludert forslag fra Tor Prøitz ble enstemmig vedtatt.
Vedtak 02.11.2021:
1. Regnskapsrapport pr. 31.08.21 tas til orientering.
2. Styret ber direktør legge fram en sak om organisasjonsstruktur på første styremøte i
2022.
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PS 44/21 Budsjett 2022 - HP 22-25 FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Handlingsplan for 2022-2025 vedtas.
2. Årsbudsjett for 2022 vedtas.
3. Det godkjennes låneopptak av inntil kr 140.500.000,- i 2022, iht. investeringsbudsjettet i
vedlagt plandokument. I tillegg tilkommer utsatte låneopptak på kr. 81.700.000,- på
investeringer bevilget i 2020 og 2021.
4. Priser innenfor foretakets næringsdrift fastsettes innenfor gjeldende avtaler, eller i
samsvar med markedsutviklingen.
5. Priser innenfor selvkostområdet vedtas i henhold til vedlegg til saken.
6. Godtgjøring til FREVAR-styret vedtas i henhold til saksframlegget.
7. Budsjettendringer for 2021 vedtas iht. saksframlegget.
Fredrikstad, 25.10.2021
Styret for FREVAR KFs behandling 02.11.2021:
Forslag til endret punkt 1 fra Ida Julsen:
Handlingsplan for 2022-2025 vedtas med følgende endringer:
-Kapitlene om kvalitetspolitikk og miljøpolitikk, s 6 og 7 tas ut av planen.
-Vedtaket fra 11.12.20 i sak PS25/20 Budsjett 2021-HP21-24 FREVAR KF jobbes videre
med i kommende strategiarbeid og videre i neste HP:
"I kommende arbeid med Handlingsplan 2022-25 utvikles kapittelet om FREVARs
miljøpolitikk etter modell fra oppsett om personalpolitikk med klare forutsetninger, miljømål,
opplæring etc. og utvikles i samarbeid med kommunens klimamålsetninger."
Votering
Forslag fra Ida Julsen om endret pkt. 1 ble vedtatt med 5 stemmer mot 2, Tor Prøitz og Leif
Eriksen.
Direktørens innstilling punkt 2 til 7 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak 02.11.2021:
1. Handlingsplan for 2022-2025 vedtas med følgende endringer:
-Kapitlene om kvalitetspolitikk og miljøpolitikk, s 6 og 7 tas ut av planen.
-Vedtaket fra 11.12.20 i sak PS25/20 Budsjett 2021-HP21-24 FREVAR KF jobbes videre
med i kommende strategiarbeid og videre i neste HP:
"I kommende arbeid med Handlingsplan 2022-25 utvikles kapittelet om FREVARs
miljøpolitikk etter modell fra oppsett om personalpolitikk med klare forutsetninger,
miljømål, opplæring etc. og utvikles i samarbeid med kommunens klimamålsetninger."
2. Årsbudsjett for 2022 vedtas.
3. Det godkjennes låneopptak av inntil kr 140.500.000,- i 2022, iht. investeringsbudsjettet i
vedlagt plandokument. I tillegg tilkommer utsatte låneopptak på kr. 81.700.000,- på
investeringer bevilget i 2020 og 2021.
4. Priser innenfor foretakets næringsdrift fastsettes innenfor gjeldende avtaler, eller i
samsvar med markedsutviklingen.
5. Priser innenfor selvkostområdet vedtas i henhold til vedlegg til saken.
6. Godtgjøring til FREVAR-styret vedtas i henhold til saksframlegget.
7. Budsjettendringer for 2021 vedtas iht. saksframlegget.
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PS 45/21 Orienteringer
OS 2/21 Justering av lønn direktør
Votering
Direktørens lønn økes med 4 %.
Vedtak 02.11.2021:
Direktørens lønn økes med 4 %.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2012/3884

Dokumentnr.:
Løpenr.:

23
280399/2021

Klassering:
080
Saksbehandler: Ann Kristin Stedjeberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

14.12.2021

47/21

Møteplan 2022
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Møteplanen for 2022 vedtas iht. saksframlegget.
Fredrikstad, 06.12.2021

Sammendrag
Det legges fram forslag til møteplan for FREVAR-styret i 2022.
Det planlegges 9 møter i løpet av året. I tillegg kan det tilkomme ekstra styremøter ved
behov.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Det foreslås følgende møteplan for 2022:
Måned
FREVAR-styret
Bystyret
Formannskapet

Jan Feb
1., 22.
10.
03.

Mar
22.
24.
03., 17.

Apr Mai Jun
Jul Aug Sep
26.
21.
13.
28.
16., 17.
15.
21. 19. 09., 23.
08., 29.

Okt
11.
20.
13., 26.

Nov
08.
10.
03., 24.

Des
13.
08., 09.
15.

Til informasjon vises også vedtatte møteplaner for bystyret og formannskapet.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant i denne saken.
Vurdering
Det anbefales at foreslåtte møteplan vedtas.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2012/3874

Dokumentnr.:
Løpenr.:

27
280444/2021

Klassering:
601
Saksbehandler: Ann Kristin Stedjeberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

14.12.2021

48/21

Innkjøpsstrategi 2022 - 2027 for FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Innkjøpsstrategi 2022-2027 for FREVAR KF tas til etterretning.
Fredrikstad, 06.12.2021

Sammendrag
Alle kommuner er pålagt å ha en innkjøpsstrateg. Foretakets gjeldende innkjøpsstrategi
(2017-2021) har ligget til grunn for foretakets utvikling innenfor innkjøpsområdet i perioden.
Formålet med ny strategi er å fortsette det gode innkjøpsarbeidet, samt å ytterligere forbedre
innkjøpsprosessene.
Ved revidering av dagens innkjøpsstrategi har det blitt lagt spesielt vekt på miljø- og
klimahensyn.
Vedlegg
1
Innkjøpsstrategi FREVAR KF 22-27
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Innkjøp har vært et satsningsområde for foretaket siden 2001. Det har vært arbeidet
målrettet med organisatoriske tilpasninger og økt fagkompetanse. Dette har medført at
foretaket i dag har høy kompetanse innenfor områdene innkjøp, lager og avtaler. I tillegg har
driftspersonellet blitt frigjort til å konsentrere seg om drift av anlegg.
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Innkjøpsstrategien for 2022-2027 er først og fremst endret når det gjelder miljø i
anskaffelsespraksisen.
Gjennom innkjøp skal det sikres tilgang til bærekraftige alternativer på områder der offentlige
anskaffelser er særlig egnet til å oppnå klima- og miljømål. Det skal stilles relevante og
forholdsmessige krav til miljømerkede produkter. Det skal stilles krav om at leverandører
har relevante miljøsertifiseringer. Bruk av miljøgifter i tilvirkningen av varer og utstyr som
kjøpes inn skal unngås (substitusjonsprinsippet).
FREVAR skal tilstrebe seg kostnads- og miljøeffektive anskaffelser som gir lav
miljøbelastning gjennom hele livsløpet fra produktutvikling til utrangering. Alternative
løsninger for behovsdekning (innovasjon) skal etterstrebes.
FREVAR skal stille konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjoner der det er mulig.
Strategien inneholder fire overordnede mål for innkjøp, samt en handlingsplan med fokusog forbedringsområder pr. mål. Innkjøpsfunksjonen vurderes å ha hensiktsmessig størrelse
og sammensetning pr. i dag, men det kan være at antall og omfang på
investeringsprosjekter vil kreve organisasjonsmessige tilpasninger på sikt.
Økonomiske konsekvenser
Formålet ved å ha en velfungerende innkjøpsorganisasjon er å bruke minst mulig ressurser
på å kjøpe inn riktige varer til en lavest mulig pris. I offentlig sektor vil dårlig kvalitet på
innkjøpet også kunne medføre bøter for brudd på Lov om offentlige anskaffelser.
Innkjøpsstrategiens formål er å bidra til å opprettholde et hensiktsmessig nivå, og en ønsket
retning på foretakets innkjøpsfunksjon. Dette bidrar til lavere kostnader for foretaket.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant i denne saken.
Vurdering
Vi opplever at innkjøpsarbeidet er av høy kvalitet ved foretaket. Egen innkjøpskompetanse
har i økende grad blitt brukt også i prosjekter av varierende størrelse, noe som har vist seg å
være lønnsomt.
Innkjøpsstrategien vil medvirke til å forankre foretakets overordnede målsetninger også i
innkjøpsarbeidet. Å ha en aktiv innkjøpsstrategi bidrar til at samtidig som at pålagt regelverk
overholdes, blir foretakets innkjøp mest mulig effektive.

14

FREVAR KF
Innkjøpsstrategi 2022-27

Innovative løsninger for miljøets beste
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Overordnede mål innkjøp
FREVAR KF sin innkjøpsstrategi bygger på vedtatte
hovedmål i mål– og strategidokumentet
Innkjøp er en viktig del av helheten i et foretak. Gode innkjøp er en forutsetning for god og stabil drift, og bidrar i stor grad til de økonomiske resultatene. Lovgivning og annet regelverk rundt
offentlige anskaffelser skal sikre gode innkjøp i offentlig sektor. FREVAR KF er som en del av
Fredrikstad kommune omfattet av dette regelverket.
Foretakets overordnede innkjøpsmål er utarbeidet med tanke på dette:



Det skal sikres at lov og forskrifter om offentlige anskaffelser blir
fulgt i alle ledd i organisasjonen.

○
○
○

2





Det skal finnes tilstrekkelige rutiner for å kontrollere innkjøpene.
Alt innkjøp skal foretas av innkjøpere. Ledere med personalansvar plikter å påse at
innkjøpsstrategiens intensjoner følges.

FREVAR skal være en profesjonell aktør i leverandørmarkedet.

○
○
○
○



Det skal finnes gode rutiner for alt innkjøp.

Likebehandling av alle leverandører skal sikres.
Konkurransegrunnlag skal være konkrete, forståelige, og egnet til evaluering.
Foretakets etiske innkjøpsregler skal være kjente for innkjøperne, og andre i foretaket.
Avtaler/kontrakter skal følges opp og etterleves.

FREVAR skal ta hensyn til miljøet i innkjøpsprosessene.

○
○
○

Ved å vurdere å ta hensyn til livsløpskostnader og miljømerking
Substitusjonsprinsippet skal håndheves
Prinsippet om kontinuerlig forbedring i forhold til miljø etterleves iht. foretakets
overordnede hovedmål.

Innkjøpsfunksjonen skal være en servicefunksjon som bidrar
positivt til foretakets verdiskapning.

○

○
○

De 6 R’er

Rett kvalitet

Riktig mengde

Riktig tid

Rett plass

Rett kostnad

Rett leverandør
Sikre lojalitet til inngåtte avtaler
Sikre at anskaffelsen bidrar til et godt miljø, effektiv drift og best mulig økonomisk
resultat over tid.

DISTRIKTETS MILJØBEDRIFT
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Handlingsplan innkjøp
En sunn organisasjonskultur med gjensidig respekt for
faglig kompetanse gir også grobunn for gode innkjøp
I innkjøpsstrategidokumentet er det lagt vekt på at målene skal være forståelige og mulige å
oppnå. Dokumentet skal være lett tilgjengelig for alle i foretaket som arbeider med innkjøp.
Verktøyet for å oppnå målsetningene er en handlingsplan hvor de forskjellige tiltakene er identifisert. Handlingsplanen vil være et fast punkt på innkjøpsmøter, samt være en del av foretakets
øvrige målstyringssystem. Dette sikrer forankring i ledelsen, regelmessig rullering og jevnlig fokus.
H. Mål
1

Tiltak
 Ha jevnlige innkjøpsmøter gjennom året.
 Alle som har innkjøp som en del av sin stillingsbeskrivelse, skal delta i innkjøpsmøtene.
 Annet fagpersonell ved foretaket bidrar til tekniske spesifikasjoner ved innkjøp.
 Sørge for løpende kompetanseoppdatering og –heving av alle som arbeider med
innkjøp.
 Eksternt kontrollorgan gjennomgår årlig innkjøpsprosessene, som en del av ISOsertifiseringen av foretaket.

2

 Etiske innkjøpsregler er utarbeidet og distribuert.
 Det skal tilstrebes konkurranse i ethvert innkjøp.
 Foretakets konkurransegrunnlag evalueres løpende med formål om forbedring og
forenkling.
 Foretaket skal tørre å tenke nytt, og være åpen for nye løsninger.

3

 Det skal etterstrebes å ta i bruk 0-utslippsteknologi der det er relevant. Dette skal
dokumenteres i innkjøpsprosessene.
 Foretaket skal bidra til kontinuerlig forbedring av leverandørenes miljøprestasjoner,
ved å stille krav til produkter og tjenester.
 Prinsippet om kontinuerlig forbedring ligger til grunn for alle innkjøpsfaglige miljøvurderinger

4






Vi er lojale overfor inngåtte avtaler.
Det arbeides løpende med å identifisere områder hvor det mangler avtaler.
Innkjøp skal være til stede i prosjektprosesser i foretaket.
MERCELL brukes som elektronisk anbudsverktøy.

DISTRIKTETS MILJØBEDRIFT

17

3

FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift

Foretakets strategier og handlingsplaner er tuftet på
visjonen om samfunnsansvarlig forretningsdrift.

Kommunenes Sentralforbund beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften. Den tredelte bunnlinjen
konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner:

○
○
○

Miljøhensyn
Økonomiske resultater
Sosiale hensyn

FREVARs innkjøpsstrategi ble vedtatt av styret i FREVAR, i styremøte den xx.xx.xxxx.

FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak
Postboks 1430, 1602 Fredrikstad
Habornveien 61, 1630 Gml. Fredrikstad
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2018/6721

Dokumentnr.:
Løpenr.:

6
282398/2021

Klassering:
M00
Saksbehandler: Fredrik Hellström

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

14.12.2021

49/21

CCS, vurdering av case og ressurser for FREVAR
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Det opprettes en ny 100 % stilling som klimaingeniør. Stillingen organiseres
som en stabsfunksjon direkte under direktør.
2. Stillingen finansieres via disposisjon av næringsoverskudd.
3. Direktør gis myndighet til å inngå nødvendige avtaler med BorgCO2 for å gjennomføre
teknologistudie med BorgCO2/Baker Hughes i henhold til brev som er vedlagt saken.
Fredrikstad, 07.12.2021

Sammendrag
FREVAR KF har i sine virksomheter klimagassutslipp. En av de største bidragene er utslipp
fra energigjenvinning av avfall. Derfor er det også en stor mulighet for å redusere utslipp.
CCS er en mulighet, og det foreligger et konkret forslag fra BorgCO2/Baker Hughes om å
gjennomføre en teknologistudie. For å svare opp på dette, og derved etablere en langsiktig
kunnskapsplattform skal det ansettes en klimaingeniør. Den nye ressursen skal bidra til
reduksjon av klimagassutslipp fra FREVARs alle virksomheter.
Vedlegg
1
Letter to Frevar re. collaboration with Borg CO2 (signed)
2
Tiltak og virkemidler for å oppnå 60% reduksjon av klimagasser innen 2030
3
Sluttrapport_Borg CO2 Mulighetsstudiet 'CCS-klynga på Øra og regionalt'
4
Møtedokumentasjon drøfting og informasjonsmøte 29.11.21
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
- Statkraft lavutslippsscenario 2021.
- Presentasjon av firma Baker Hughes.
- Stortingsmelding 45 om sirkulærøkonomi.
- Klimahandlingsplan i Fredrikstad kommune.
- Hurdalsplattformen, regjeringen 2021.
- https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/
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Saksopplysninger
FREVAR KF er et kommunalt foretak som driver sin virksomhet innenfor både
selvkostområdet (vann, avløp, renovasjon) og innenfor konkurranseutsatte næringsområder
som energiproduksjon, mottak av masser, operatørtjenester og biogassproduksjon.
FREVARs energigjenvinningsanlegg for sorterte avfallsfraksjoner produserer hovedsakelig
dampenergi til nærliggende industri samt er back up anlegg for fjernvarmeproduksjon.
I forbrenningsprosessen reagerer organisk materiale med oksygen i luften, reaksjonen
produserer energi, vann og kulldioksid. Andelen fossilt organisk material domineres av i all
hovedsak plastfraksjoner fra emballasje og lignende fra konsumenter og produsenter ute i
samfunnet.
FREVARs forbrenningsanlegg er via en definisjon et så kallet samforbrenningsanlegg. Det
utløser klimakvoteplikt og gjør at anlegget må kjøpe kompenserende klimakvoter for den
andelen utslipp av kulldioksid som er av fossil opprinnelse.
De totale utslippene fra FREVARs forbrenningsaktiviteter er ca 100 000 tonn kulldioksid. Av
det er sjablongmessig definert til ca 47 % fossil opprinnelse.
Anleggets utslipp er del av utslipp fra avfallsforbrenning. Avfall står for omtrent 4,4 prosent
av utslippene. Dette er i hovedsak metan fra nedlagte avfallsdeponier og CO2 fra
avfallsforbrenning, samt mindre utslipp fra blant annet avløp og kompostering. (Kilde
miljødirektoratet, lenke i ikke vedlagte vedlegg).
Det er som kjent meget stor fokus på hvordan Norge, og verden for øvrig skal kunne
redusere sine utslipp av klimagasser. Samtaler føres også på internasjonal toppnivå fra nylig
møte i Glasgow bred enighet om at klimamålene ikke lenger kan nås uten bruk av blant
annet fangstteknologier slik som CCS (carbon, capture, storage). Det er også fokus på CCU
(carbon, capture, utilize). CCS og CCU er begge viktige, men det er kun i CCS som vi varig
fjerner klimagasser fra atmosfæren.
FREVAR har sammen med mange andre lokale bedrifter vært med på mulighetsstudium for
Øra lokalt. Sluttrapport ble levert juni 2021, rapporten er vedlagt saken. Studiet har mottatt
omfattende offentlig støtte, og samtlige deltakere har også bidratt med midler til
gjennomføringen.
Mulighetsstudiet er organisert og drevet av Borg CO2 AS. Selskapet er stiftet som et
datterselskap av Borg Havn IKS, med formål om å ”organisere, utvikle, vurdere, planlegge
og kartlegge for testing av teknologi for karbonfangst og lagring, primært for industrien i
Østfold”.
CS-klynga på Øra og regionalt” har studert mengde og kvalitet på røykgassene fra kildene i
studien; FREVAR og Kvitebjørn Bio-El på Øra (Fredrikstad), Sarpsborg Avfallsenergi og
Borregaard (Sarpsborg) og Norske Skog Saugbrugs (Halden). Det har vært sett på ulike
fangstteknologier og hvordan disse kan tilpasses kildene, samt vært kartlagt kriterier for valg
av leverandører for optimal produksjon og logistikk av LCO2. Det har videre vært sett på hva
som skal til for å få på plass en CO2-Terminal på Borg Havn, Fredrikstad.
Mulighetsstudiets hovedmål har vært å bidra til å nå FN’s bærekraftsmål 11, 12, 13 og 17
knyttet til bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe
klimaendringene, og samarbeide for å nå målene gjennom å fange og lagre CO2.
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FN sine bærekraftighetsmål.
For å bidra til å stoppe klimaendringene har målet vært permanent lagring. Da gjennom å
fange CO2-en fra kildene i klyngen, transportere denne til terminal og derfra med skip til en
mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent
lagring under havbunnen. Planen har vært å benytte Northern Lights tjenester2. Northern
Lights leverer transport og lagring av CO2 og har som målsetting å muliggjøre utslippsfri
industriproduksjon i Europa. Selskapet eies av Equinor, Total og Shell.
Etter at sluttrapporten i Øra CCS klyngen ble presentert er CCUS dannet. Næringslivet og
akademia har gått sammen om å stifte Norsk forening for miljø- og ressurseffektiv fangst,
bruk og lagring av CO2 (CCUS Norge). Foreningen skal utveksle kompetanse og
samarbeide om klimaprosjekter.
CCUS Norge skal tilrettelegge for at medlemmene gjennom utveksling av kompetanse og
felles prosjekter skal skape miljøgevinster. Medlemskap er åpent for alle og er spesielt rettet
mot industribedrifter, teknologileverandører, rådgivere og konsulenter, forskningsbedrifter og
akademia. FREVAR er med og nedenfor vises en rekke CCS/CCU prosjekter som pågår nå.
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Eksempler på CCS/CCU prosjekter i Norge november 2021. Kilde CCUS Norge. Medlemsmøte 26/11-21.

Det betyr at dersom det etableres et CCS anlegg på FREVARs forbrenningsanlegg, vil
FREVARs forbrenningsaktiviteter i en fremtid kunne være klimapositive i det at både fossil
og ikke fossile klimagasser fanges. FREVARs bidrag vil her bli betydelige og rent
avgjørende for at Fredrikstad kommune skal nå sine viktige og ambisiøse
klimareduksjonsmål fra dagens totale utslipp på ca 300 000 tonn til i størrelsesorden
120 000 tonn (60 % reduksjon).
Til totalvurderingene om utslipp av klimagasser har FREVAR hatt stor nytte av viktige
samtaler med Fredrikstad kommune sine klimarådgivere. De har også bidratt med
referanser og en bredere vurdering av de totale faktorene som påvirker utslipp av
klimagasser.
FREVAR har etter gjennomført forstudie i Øra klyngen mottatt en henvendelse fra Borg CO2
sammen med firma Baker Hughes om å gjennomføre en teknologistudie for FREVARs og
Kvitebjørn energi sine totale klimagassutslipp. Baker Hughes tilbyr å gjennomføre en
kostnadsfri vurdering av sin fangstteknologi på FREVARs forbrenningsanlegg.
Så langt har FREVARs engasjement i CCS hovedsakelig vært utført av direktør som
ressurs. Miljøsjefen har også deltatt på et antall møter. For å få nødvendig fokus kreves det
at FREVAR mobiliserer ressurser som kan ha full fokus på området reduksjon av
klimagasser.
FREVAR ønsker å bidra til at Fredrikstad kommune skal nå sine miljømål, og CCS kan være
svært utslagsgivende. Samtidig må det erkjennes at CCS i dag er meget kostbart, og at ikke
FREVAR alene eller gjennom støtte fra Fredrikstad kommune klarer å finansiere bygging og
drift av CCS anlegg for forbrenningsanlegget. Staten må ta ansvar, men foran alt mener
direktør at produsent og konsumenter må ta ansvar slik at man f.eks allerede i designfasen
velger klimariktige løsninger. Det vil dessuten minke andelen fossilt avfall som til slutt
kommer til forbrenningsanleggene, og derfor ytterligere øke anleggenes klimapositivitet
dersom CCS teknologi tas i bruk.
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FREVAR mener at forslaget fra BorgCO2 er viktig å følge opp. Situasjonen er imidlertid at
FREVARs organisasjon i dag er tilpasset drift av prosessanleggene. Per 2021 har ikke
forbrenningsanlegget egen ingeniørstilling (eller annen ingeniørs stilling) dedikert til å blant
annet optimalisere anleggets drift.
Direktør ser av utviklingen at FREVAR som miljøbedrift via etableringen av Øra klyngen og
ikke minst Borg CO2 i overskuelig fremtid vil ha behov for en egen ressurs som jobber med
klimagassutfordringene (og mulighetene) som FREVAR har.
I tillegg til utslipp av klimagasser fra forbrenningsanlegget skal den nye stilling også (blant
annet) vurdere mulighetene som biogassanlegget har samt støtte alle FREVARs
driftsavdelinger med anstrengelser som kan bidra til lavere utslipp av klimagasser. Her kan
også vurderinger med biokull fra kvist og hage avfall nevnes der FREVAR sammen med
andre deler av Fredrikstad kommune vurderer muligheter i prosjekt leder av konsulentfirma
Cube8.
Oppsummert har FREVAR per i dag ikke nok ressurser for å følge opp eller redusere
klimagassutslipp. FREVAR i dag er organisert og bemannet for drift av våre prosessanlegg,
og det tar all tilgjengelig tid for ledelse og øvrige ansatte, men også her må FREVAR styrke
sine ressurser.
Det er viktig at FREVAR blir med, og det er ikke tid til å vente på ansettelse av egen klima
ingeniør. Direktør foreslår derfor at det så snart som mulig engasjeres konsulent fra firma
som FREVAR har rammeavtale med, som i perioden frem til ressurs er ansatt fungerer som
FREVARs kontaktperson i første omgang henvendelsen fra BorgCO2/Baker Hughes.
Bruken av konsulent skal også berede grunn til den som etter hvert ansettes i stillingen. I det
lange perspektivet mener FREVAR at denne ressursen for å redusere klimautslipp må være
i FREVARs egen organisasjon.
Det er mange spørsmål som skal besvares i forbindelse med forespørselen fra Borg CO2
(listen er ikke uttømmende):
-

Kan klimagasser i røkgassen fra forbrenningsanlegget fanges uten ytterligere rensing
og eller behandling.
Vil vurderinger slik som katalysator for NOx kunne ha synergier og forbedre
anleggets miljøprestasjoner sammen med et CCS anlegg?
Det er en viktig forutsetning at industrikundene for energi på Øra ikke rammes
negativt av et CCS anlegg. Vil dette tydelige arbeid kunne utløse at FREVAR slipper
klimakvotekravet?
Hvor mye klimagasser kan faktisk fanges og ikke minst kjøles, transporteres og
lagres under sokkelen?
Er det nok strøm på Øra til et fangstanlegg?
Vil kjemikalier utløse storulykkesforskrift?
Hvordan vil driften av forbrenningsanlegget påvirkes av CCS anlegg?
Er det synergier med andre deler av FREVARs drift?
Hvor mye areal kreves?
Er den teknologien som tilbys den riktige for FREVAR?
Med mange flere viktige spørsmål som krever svar slik at FREVAR kan gjøre riktige
valg.

Lignende og andre spørsmål vil komme for andre anstrengelser for å redusere klimagasser
fra FREVARs virksomheter. Direktør mener at vi ved å forsterke personalressurser nå har
en god mulighet å svare opp på klimatoppmøtet og Hurdalplattformen til den nye
regjeringen. I tillegg har vi selvsagt et ansvar for å legge til rette for best mulig miljø til
kommende generasjoner.
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Den person som ansettes organiseres direkte under direktør og skal utgjøre en stabsressurs
som støtter alt FREVARs arbeid med å redusere utslipp av klimagasser. Stillingen vil også
blant annet være FREVARs ressurs med CCUS Norge, være FREVARs aktive deltaker i
Klimapartner Viken der FREVAR også er medlemmer. Klimapartnere Viken sine medlemmer
lager årlige klimaregnskap som krever innsats for å produsere, evaluere og følge opp.
Hele FREVAR vil naturlig nok bli påvirket i prosessene. Direktør vil legge stor fokus på at
driftssjefene og øvrige funksjoner må oppleve støtte av den nye stillingen. Driftsavdelingene
er anstrengt med både driften av dagens anlegg, prosjektering av kommende anlegg samt at
FREVAR i dag, på ikke minst forbrenningsanlegget, har for få ressurser som jobber med
forbedringsarbeid. Styret ved FREVAR KF skal på nyåret få egen sak om
organisasjonsstruktur til behandling.
Konkret for henvendelsen fra BorgCO2/Baker Hughes forventer direktør at det lages en
rapport som produkt. Denne skal FREVAR kunne benyttes i videre CCS vurderinger, og ikke
minst for å vurdere om det er mulig å finansiere opp et CCS anlegg på røkgassen fra
anleggene. Det forutsettes at både FREVARs og Kvitebjørn Energi sitt anlegg inngår i
studien.

Økonomiske konsekvenser
CCS er en meget kostbar løsning for å fange klimagasser. FREVAR er imidlertid den største
enkelte utslippskilden til klimagasser i Fredrikstad kommune, og det vil derfor også kunne
vær mest effektivt med tiltak på nettopp FREVAR.
For å kunne diskutere med en faktaplattform for ulike typer CCS teknologi må det
gjennomføres vurderinger for hvilken teknologi som kan være aktuell for FREVARs anlegg.
Stillingen forventes å være attraktiv i markedet, og det vurderes på dette tidspunkt at det
kreves høye spesialkompetanse på området.
Finansiering av stillingen gjennomføres ved bruk av næringsoverskudd fra FREVARs
samlede næringsaktiviteter. Det forplikter at FREVAR avsetter midler i fremtidige budsjetter.

Ansattes medbestemmelse
Saken er drøftet med de tillitsvalgte. Referat er vedlagt saken.

Vurdering
I Statkraft sitt lavutslippsscenario, sies det at «Innenfor avfallsforbrenning kommer nærmere
75 prosent av avfallet i dag fra biogene kilder, og om all CO 2 fanges i et
søppelforbrenningsanlegg vil CCS bidra til negative utslipp, noe som er helt nødvendig for å
komme til netto nullutslipp.»
FREVAR og andre deler av forbrenningsbransjen opererer med et lavere tall for andel ikke
fossilt som forbrennes og energigjenvinnes. Men det er verdt å merke seg at Statkraft så
tydelig tar med avfallsforbrenning som en riktig bransje for å satse på CCS.
FREVAR anbefales derfor å satse på kunnskap for å i første omgang lære mer om CCS slik
at man etter hvert får en god beslutningsplattform for om det blir riktig, og økonomisk mulig,
å investere i CCS teknologi på FREVARs forbrenningsanlegg.
FREVAR skal gjøre gode valg på en vitenskapelig god plattform som gir robuste forutsigbare
miljøresultat.
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1.

BAKGRUNN
Formål
Formålet med rapporten er å identifisere tiltak (fysisk løsning/handling) og virkemidler (tilrettelegging/påvirkning) som gjør at Fredrikstad kan nå
utslippsmålene innen 2024 og 2030.
Følgende mål er vedtatt i Kommunedelplan for klima 2019 - 2030:

«Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016.»
I tillegg har samarbeidspartiene i sin politiske plattform vedtatt et delmål om å oppnå 30% utslippsreduksjon i løpet av 2023 sammenliknet med
2016.
Fredrikstad kommune har ytterligere to hovedmålsettinger som ikke er tema for denne utredningen:

Fredrikstad skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke
CO2-opptakene i Fredrikstad.

Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050.
I prosessen med å redusere utslipp av klimagasser er det skissert fire ulike løp som henger sammen, men som er på ulike nivå:
1) Klimaplanen fastsetter målene for utslippsreduksjoner.
2) Klimabudsjettet er et verktøy som beskriver tiltak med kostnader, tilhørende reduksjon av klimagassutslipp og ansvarlig for tiltaket.
Klimabudsjettet er en del av kommunens budsjett og handlingsplan.
3) Denne rapporten beskriver tiltak og virkemidler som kan settes i verk for å oppnå de langsiktige klimamålene.
4) Klimakur 2030 er et statlig dokument som skisserer mulige virkemidler for kommune og stat. I Fredrikstad har kommunedirektøren sendt
ut et rundskriv for å kartlegge status i organisasjonen og for å gi innspill til klimatiltak i kommende klimabudsjett.
I denne rapporten (punkt 3) er det satt opp en analyse med utslippsreduksjoner som er oppsummert i tabellform. Tiltakene i tabellene er
klimahandlingene som må gjennomføres av aktørene som forårsaker utslippene. Kommunen kan ofte bidra til å øke sjansen for at tiltakene
gjennomføres ved å bruke ulike virkemidler. I tabellene skilles det mellom virkemidler kommunen kan bruke for å tilrettelegge og hvordan
kommunen kan påvirke andre aktører slik at virkemidler blir innført. Vi har ikke utredet effekt og mulige konsekvenser av alle virkemidlene.
I denne rapporten har vi beskrevet virkemidler på to ulike nivå:

Tilrettelegging er når kommunen selv utfører noe slik at andre aktører kan opptre mer klimavennlig eller gjennomføre klimatiltak.

Påvirkning er i de tilfeller man aktivt søker å påvirke andre aktører til å tilrettelegge for klimatiltak, for eksempel staten.
Det presiseres at selv om et virkemiddel oppgis med en effekt i utredningen, så vil det sjelden være tilstrekkelig alene for å oppnå ønsket effekt.
Et virkemiddel må derfor ofte ses i sammenheng med andre virkemidler eller andre tiltak.
Begrensninger
Det er presisert at Fredrikstad kommunes tiltak for egen virksomhet ikke er en del av denne rapporten. Dette er fordi kommuneorganisasjonens
egne utslipp er svært små sammenliknet med utslippene på samfunnsnivå.
Data fra de industrielle aktørene er innhentet gjennom intervjuer. Aktørene har også gitt innspill til mulige tiltak gjennom diskusjon med
Rambøll. Det presiseres at disse tiltakene er en foreløpig liste.
Denne rapporten har blitt utarbeidet i nært samarbeid med sekretariatet i Klima Østfold og Fredrikstad kommunes klimarådgiver, og er et ledd i
Østfold-kommunenes samarbeid om klimaplaner og innføringen av klimabudsjetter.
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2.

OPPSUMMERING
Ifølge analysene vil Fredrikstad kunne redusere kommunens utslipp av klimagasser med 19% i løpet av 2023 og 50% innen 2030 sammenliknet
med referanseåret 2016, uten innføring av karbonfangst og lagring (CCS). Det er imidlertid viktig å understreke at kommunen ikke har full
råderett over tiltak som påvirker alle disse utslippene og at kommunen er helt avhengig av at næringsliv og innbyggere bidrar til måloppnåelsen.
Det er også viktig med drahjelp fra staten og at staten innfører nasjonale tiltak der kommunen ikke har tilstrekkelig myndighet eller virkemidler.
For å oppnå dette, kan kommunens politikere jobbe med å påvirke Regjering og Storting.
For industrien har vi anslått at utslippene reduseres med 22% i løpet av 2023 og 78% innen 2030. Reduksjonen er avhengig av at industrien
gjennomfører skisserte tiltak og at all bruk av naturgass er faset ut. Kommunen kan tilrettelegge og påvirke, men har ingen
beslutningsmyndighet.
For energiproduksjon fra avfallsforbrenning har vi anslått at det ikke er noen utslippsreduksjon. Vi har lagt til grunn at CCS ikke innføres for å
belyse hva kommunen kan gjøre uavhengig av CCS. Innføring av CCS hos Kvitebjørn og FREVAR vil kunne kutte tilnærmet alle utslippene fra
avfallsforbrenningen.
Veitrafikk har vi delt inn i lette og tunge kjøretøy. Lette kjøretøy inkluderer både person- og varebiler i denne oppsummeringen. Vi har anslått at
CO2-utslippene fra lettere kjøretøy kuttes med 40% i løpet av 2023 og 83% innen 2030. For personbiler er det antatt at man kutter alle
klimagassutslipp og dermed når kommunens mål, mens for varebiler er det antatt at man oppnår 60% reduksjon innen 2030. Kommunens mål
om å kutte alle klimagassutslipp fra personbiler innen 2030 anses som ambisiøst og utfordrende å få til med tanke på omfanget av fossile biler
som fortsatt selges og som har lang levetid. Når det gjelder tyngre kjøretøy, som i denne oppsummeringen omfatter alle busser, har vi anslått at
klimagassutslippene vil kunne kuttes med 19% i løpet av 2023 og 50% innen 2030 basert på skisserte tiltak. Det er imidlertid enda vanskeligere
for kommunen å påvirke godstrafikken enn det er for lettere kjøretøy.
Sektoren anleggs- og landbruksmaskiner omfatter både jordbruk og konstruksjon av nye bygg og anlegg. Vi har anslått at man klarer å nå
målene i klimaplanen for anleggsmaskiner og at denne sektoren som helhet vil oppnå en reduksjon på 12% i løpet av 2023 og 75% innen 2030.
Tabell 1: Oversikt over reduksjoner av klimagassutslipp basert på skisserte tiltak.

Sektor

Kutt i løpet av 2023
dersom tiltakene i
utredningen
gjennomføres

Kutt innen 2030
tiltakene i utredningen
gjennomføres

Industri

70 500

22 %

78 %

Energiproduksjon

76 200

0%

0%

Lette kjøretøy
(personbiler + varebiler)
Tunge kjøretøy (busser +
tunge kjøretøy)
Anleggs- og
landbruksmaskiner
Sjøfart

59 200

40 %

83 %

14 600

19 %

50 %

37 400

12 %

75 %

22 100

5%

10 %

Fossil oppvarming

13 400

90 %

100 %

Avfall og avløp

19 000

0%

0%

Jordbruk

12 300

5%

10 %

19 %

50 %

Totale utslipp

1

Utslipp CO2-ekv
(tonn) MDIR 2016

324

7001

Alle utslipp er rundet av til nærmeste 100 tonn. Summen av utslippene fra hver sektor er også rundet opp til nærmeste 100 tonn.
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Det ser ikke ut til at Fredrikstad kommune vil klare å nå sine klimamål, selv når man iverksetter omfattende tiltak, tar i bruk en stor bredde av
virkemidler og får god statlig drahjelp. For å nå klimamålene må også CCS fra avfallsforbrenning innføres. Vi anser imidlertid at det er viktig at
kommunen gjør det den kan for å redusere utslipp, og analysene viser at kommunen kan komme langt ved å bruke sin pådriver-rolle aktivt.
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Tabell 2 Tiltak, reduksjon og virkemidler for utslipp fra alle tiltaksområder

Statistikkområde

Tiltaksområde

Erstatte fossilt med
biogass og el.

Industri

Prioriterte tiltak

Energi-produksjon
(EnergiEnergi-gjenvinning
gjenvinning fra
fra avfallsavfallsforbrenning
forbrenning)

CCS** ved forbrenning avfall
Utfasing av fossil energi til fjernvarme
Økt ombruk (ny ombruksstasjon eller forbedring av Frevars
mottak)
Mer avfallssortering (60 % materialgjenvinning av
hosholdningsvarer)
Mer utsortering av plast og tekstil fra næring

Personbiltrafikk vridning

Personbiltrafikk vridning

Innføre miljødifferensierte bompenge- og rushtidsavgift – skal
inkludere biogass når mulig
El.-bil: bevare fritak/rabatt + i bom

Personbiltrafikk redusert

Redusert:
Parkeringsrestriksjoner (tidsbegrensning-innført) (beboer –
innført)
Ledig parkeringsplass sensorer v/kollektiv-knutepunkt –
togstasjon.
Beholde redusert pris buss
Annen fremkommelighet og prioritere buss.
Øke og bedre busstilbudet
Bilfrie og enveiskjørte gater
Tilrettelegge for bildeling
Promotere samkjøring

Personbiltrafikk
- redusert

Kommunens virkemidler*

Tilrettelegging:
Kreve økt nettkapasitet
Etterspørre fjernvarme
Etterspørre LBG og tilrettelegge for økt
lokal produksjon.

70 500

15 600

15 600

55 000

15 500

Påvirkning: Jobbe for at staten
utgjevner prisforskjell mellom LNG og
LBG.

Prosessoptimering med utjevning av effekttopper
Tilrettelegge for landstrømsanlegg og at industriaktører stiller
krav til skipene
Økt trafokapasitet

Elektrifisering:
Lade-innfrastruktur i boligområder med gateparkering
Infrastruktur/støtte til lade i boligselskap
I større grad tilby prioritert parkering/gratis parkering fir
nullutslippsbiler.

Personbiler

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

Erstatte LNG med LBG (biogass) gitt lik pris og tilgang
Installere lagertank og minimere behov for tankbiler
Erstattet oljefyr med el.kjel

Redusert dampforbruk per prosessert tonn
Mer effektive maskiner med mindre energiforbruk (ny
teknologi)
Etterisolere (rør og tanker) og minimere varmetap
Energi og
Bruke energi fra avfallsforbrenning
prosessoptimaliserin Gjenvinne energi for å erstatte dampforbruk
g
Redusert bruk av gass gjennom minimalt vann- og
materialforbruk i prosess
Utbygging av dampledning-/fjernvarmenettet for å forbedre
energiutveksling mellom industriaktørene
Effekt og
tilrettelegging for
elektrifisering

Utslipp
2016

Tilrettelegging:
Innføre løsninger for ombruk.
Krav om økt avfallssortering
76 200

100

0

0

76 200

Påvirkning: Jobbe for CCS på
avfallsforbrenningsanlegget.

2 700

14 900

13 700

13 700

Påvirkning:
Påvirke viktige aktører ift. lading.
Staten: differensiering av drivstoff
avgifter
El-biler i kollektivfelt i begge retninger
på 109

Påvirkning: Utvikle og forbedre
kollektivtilbudet

48 600

2 500

0
2 700

Gjennomføre "sykkelprosjektet" inkludert:
Snarveier for gående og syklende
Påvirke viktige aktører ift. sykling
Brukervennlige bysykler (bestilt)
Prioritert vintervedlikehold av sykkelfelt
Trygg sykkelparkering (sykkelhotell)

14 900

Tilrettelegging: = "prioriterte tiltak"

1 900

5 100
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Varebiler

Andre tunge
kjøretøy

Fossilfri
varetransport

Fossilfri
godstransport

Lavutslippssoner
Laste/losseplasser for fossilfri varebiler
Energistasjoner med fornybart drivstoff (areal og støtte)
Innkjøpskrav transporttjenester
Prioritert hurtiglading til næringstransport (parkeringsfordeler)
Krav om biogass (eller el.) til kommunens varebiler

Påvirkning:
Staten: differensiering av drivstoff
avgifter
10 600

Lavutslippssoner
Laste/losseplasser for fossilfri godstransport
El-gods i kollektivfelt
Energistasjoner med fornybart drivstoff (areal og støtte)
Innkjøpskrav transporttjenester
Distribusjonssentral/fossilfri logistikk av gods og varer

10 900

900

2 300

200

1 600

6 400

4 400

4 200

6 500

Påvirkning:
Jobbe for at ENOVA
viderefører/forbedrer sine
støtteordninger til fossilfri
godstransport
Staten: differensiering av drivstoff
avgifter

Buss

Anleggs- og
landbruksmaskiner

Buss

Fossilfri
anleggsmaskiner

Østfold Kollektivtrafikk:
Må bruke utslippsfri inkl. biogass
Frigjøre biogass til andre formål ved å bruke el.
Legge om skolebusser og minibusser fra fossil
VY – konvertere til utslippsfritt/biogass

Påvirkning: Påvirke fylkeskommunen
for å sikre fossilfri drift
3 700

400

3 000

3 700

0

Kreve fossilfrie anleggsmaskiner
Kartlegge effekt av elektrifisering
Oversikt over tilgjengelig tekonologi på kort/lang sikt
Fossilfrie byggeprosjekter
Elektriske maskiner i havneområdet
37 400

-1 300

4 500

28 100

9 300

Tilrettelegging: I bygg og anlegg:
Kommunens tilrettelegging for
infrastruktur biogass og el. i hele
prosessen. F.eks. ved oppstart
reguleringsplan starter kommunen
kartlegging av tilgjengelig effekt og
tilgjengelig maskiner samt biogass.
«En tilretteleggings og
informasjonspakke».

Landbruksmaskiner på biogass eller el.

Mulig med støtteordning/program

Elektrifisering av ferger
Energiforsyning i havneområdet – Landstrøm
Differensiering av anløpsavgift og kaivederlag
Ladeinfrastruktur i Borg havn

Påvirkning: Støtte opp under at
havneområdene samarbeider om
felles krav og mål (Koordinere
samarbeid mhp. tilkobling til
landstrøm.)

Fossilfri landbruksmaskiner

Sjøfart

Ferge

22 100

-2 800

900

2 300

19 800

Tilrettelegging: Kreve bruk av
landstrøm der det er tilgjengelig

Utfasing av fossilt
Fossil oppvarming brensel til
oppvarming i bygg

Avfalls-deponigass

Økt
deponigassutnyttelse

Avløp og biologisk
behandling av
Avløpsvann
avfall

Forbud mot bruk av fossil energi til stasjonær oppvarming
Kreve fossilfritt byggtørk i egne byggeprosjekter

Jordbruk

13 400

100

12 100

13 400

0

15 000

0

0

0

15 000

4 000

0

0

0

4 000

Ingen definerte tiltak

Ingen definerte tiltak

Utnyttelse av 60 % av all husdyrgjødsel til biogassproduksjon
Utnyttelse av biogass (andel av gjødselhåndtering)
fra husdyrgjødsel

Forbedret agronomi

Tilrettelegging: Være pådriver for
utfasing samt kreve utslippsfritt i egne
prosjekter i alle roller (som eier,
innkjøper eller samfunnsutvikler)

1 900

-300

Drenering av jord, Tilsetningsstoff i fôr, Bedre grovfôrkvalitet,
Forbedret avl og dyrehelse, fangvekster, mm

600

Tilretteleggning:
Støtte til utnyttelse av husdyrgjødsel
760 til biogassproduksjon.

1 140

Utnytte kommunens støtteordninger,
som SMIL. Pådriver og tilrettelegger
(se fler detaljer under). Få utarbeidet
lokalt kunnskapsgrunnlag.

***

10 400

Restaurering av myr

10 400
Bør på sikt beregnes etter
innhenting av fakta

Tilrettelegge for restaurering av myr
dersom fremtidig faggrunnlag viser at
dette er et godt klimatiltak.

Myr
Stans i nydyrking av myr
-

Totalt

Hindrer nye utslypp

324 700

34

15 400

61 600

163 040

0

161 660

Ved kommende nasjonalt forbud med
evt. dispensasjonsadgang: Streng
praktisering
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Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser. Alle utslipp er rundet av til nærmeste 100 tonn.
*Kommunens virkemidler er beskrevet på to ulike nivå: Tilrettelegging er når kommunen selv utfører noe slik at andre aktører kan opptre mer klimavennlig eller
gjennomføre klimatiltak. I de tilfeller hvor kommunen gjennomfører tiltak selv for å oppnå raskere endringer som f.eks. elektrifisering av personbilparken, er
tiltakene lagt som prioriterte tiltak. Påvirkning er i de tilfeller man aktivt søker å påvirke andre aktører til å tilrettelegge for klimatiltak, for eksempel staten.
**Usikkert når/om CCS implementeres. Avhengig av kraftfulle virkemidler fra staten.
***Vi legger til grunn økt matproduksjon med reduserte utslipp per produserte enhet på grunn av tiltakene. Utslippene forblir konstante. (En føring fra kommunen
og Klima Østfold)
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3.

EKSISTERENDE KLIMAUTSLIPP OG REFERANSEBANE
Figuren under viser klimagassutslipp for Fredrikstad i tonn CO2-ekvivalenter2 sortert på sektor. Underlagsdataene er hentet fra Miljødirektoratets
utslippsberegninger for kommunale klimagassutslipp, publisert i april 2020. Beregningene er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med
Kommunesektorens organisasjon (KS) og Statistisk sentralbyrå (SSB).
Fredrikstad har tre sektorer som skiller seg ut med større andel utslipp av klimautslipp. Industri, energiproduksjon og veitrafikk. Industri og
energiproduksjon er her behandlet sammen. Dette for å se hvilke muligheter energiforsyning og samarbeid kan gi industribedriftene til å
redusere sine utslipp. Dette utslippet er til sammen 45% av Fredrikstad sine utslipp. Neste på listen er veitrafikk hvor vi har brutt ned utslippene
mer detaljert for å kunne skille på de ulike tiltakene. I denne oversikten har vi skilt mellom lette kjøretøy som er personbiler og varebiler, og
tyngre kjøretøy som også inkluderer busser.
Hver av sektorene har fått sitt eget kapittel, og vi har startet med sektorene som er av størst betydning for å redusere utslippene av CO2e.
Figur 1 Status klimagassutslipp Fredrikstad kommune 2016

Fredrikstad

4%

Anleggs- og
landbruksmaskiner
12 %

Avfall og avløp
6%

18 %

Energiproduksjon
Industri

7%

Jordbruk
23 %

4%

Fossil oppvarming av bygg,
bolig og landbruk

4%

Sjøfart
22 %

Lette kjøretøy
Tunge kjøretøy

Kilde: Miljødirektoratets statistikk for Fredrikstad 2016 (publisert 23.04.2020).

For å illustrere hvordan utslippene forventes å utvikle seg er det laget en referansebane for Fredrikstad. Figur 2 illustrerer framskrivinger av
utslipp for Fredrikstad kommune for henholdsvis:
1. Forventet utslippsbane av iverksatt nasjonal politikk
2. Forenklet nødvendig utslippsbane for å nå 60 % reduksjon sammenliknet med 2016

2

CO2-ekvivalenter (forkortet CO2e) er en måleenhet for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren. Over en hundreårsperiode vil for eksempel utslipp av en kilo lystgass (N2O)
bidra 298 ganger mer til global oppvarming enn utslipp av en kilo CO2. Ved å omregne utslipp av ulike klimagasser til samme enhet, CO2-ekvivalenter, gjøres de ulike klimagassene sammenliknbare og man
tydeliggjør hvilke utslipp som bidrar til global oppvarming.
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Figur 2: Forventet klimaeffekt av iverksatt nasjonal politikk sett i forhold til nødvendig utslippsbane for å nå 60% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030

Kilde: Miljødirektoratets historiske utslippstall for kommuner oppdatert 23.04.2020, Nasjonalbudsjett 2020, utslippsbane for å nå 60% reduksjon og framskrivinger
av Rambøll (2020).

1. Utslippsbanen for Fredrikstad (blå linje) viser faktiske utslipp frem til og med 2018 og framskrevet utvikling i årene frem mot 2030.
Framskrivningen er basert på beregninger som er gjort for nasjonale utslipp utarbeidet av Finansdepartementet. Disse framskrivningene
bygger på en rekke forutsetninger, blant annet befolkningsframskriving, økonomiske utsikter, videreføring av dagens klima- og miljøpolitikk
m.v. Framskrivningene inneholder betydelig usikkerhet, og usikkerheten øker desto lengre utover i tid framskrivningene strekker seg.
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Framskrivningene for Fredrikstad gir et bilde på en sannsynlig utslippsbane og baserer seg utelukkende på hvilke utslippsendringer som vil
komme som en konsekvens av iverksatt nasjonal politikk. Den nasjonale framskrivningen er skalert ned på Fredrikstad-nivå, med
utgangspunkt i klimagassutslippene i 2018 som er beregnet for Fredrikstad. Det tas ikke hensyn til at ulike politiske rammevilkår får en
høyere effekt på kuttene i enkelte år. Denne blå utslippsbanen tar ikke hensyn til ulike lokale forhold som kunne ha påvirket de forventede
utslippene fremover.
Framskrivningen representerer ikke kommunens eller landets mål, og nye tiltak eller endring i nasjonale rammebetingelser vil kunne gjøre
at realisert utslippsbane blir betydelig lavere enn det framskrivningen viser.
2. Den grønne linjen skisserer en forenklet utslippsbane som Fredrikstad må følge for å nå målet om 60% reduksjon av klimagassutslippene
i forhold til 2016-statistikken. Linjen viser faktiske utslipp frem til og med 2018 og framskrevet utvikling i årene frem mot 2030. Det er
antatt en tilnærmet lineær reduksjon fra 2018 – 2030.
Denne rapporten viser hvilke typer tiltak og virkemidler kommunen bør iverksette for å nå de vedtatte utslippsmålene. Det betyr at
klimagassutslippene skal følge den grønne linjen. Dette krever umiddelbar iverksettelse av tiltak. Ettersom utslipp akkumuleres i atmosfæren, vil
effekten av tiltakene være større om de iverksettes raskt.
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4.

TILTAK I EKSISTERENDE KLIMABUDSJETT
I 2019 utarbeidet Fredrikstad kommune sitt første klimabudsjett for perioden 2020-2023 (både som virksomhet og samfunn). Klimabudsjettet
viser tiltak for å redusere utslipp med tilhørende kostnader og utslippskutt samt hvem som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket. Klimabudsjettet
er en integrert del av kommunens ordinære budsjettprosess. Store deler av organisasjonen har vært involvert i prosessen for å spille inn tiltak,
diskutere hva som er realistisk å få til og hvem som skal være ansvarlig for oppfølging. Teknisk drift har vært involvert ift. avfall, maskinpark, VA
og Enøk-tiltak. Innovasjon og styring har gitt innspill på prosjektutvikling og anskaffelser. Kultur, miljø og utvikling har vært tungt involvert ift.
samferdselstiltak. Helse og velferd har gitt innspill ift. matsvinn i sykehjem. Resultatene er oppsummert i tabellen under.
I prosessen med klimabudsjettet startet man også en initiell dialog med industriaktørene. I prosessen med å skrive denne rapporten har dialogen
med industriaktørene blitt tatt videre og det har vært en grundig prosess med intervjuer og datainnhenting for å finne mulige tiltak. Dette er
nærmere beskrevet i kapittelet om industri.
Forskjellen mellom klimabudsjettet og dette dokumentet er at klimabudsjettet kun er satt opp for budsjettperioden, mens denne utredningen sier
noe om hva som må til for å nå klimamålene innen 2024 og 2030. Utredningen har fokus på hvilke virkemidler og tiltak kommunen kan sette i
gang for å påvirke privatpersoner, næringslivet og staten.
Klimabudsjettet viser at det er noen tiltak som gir store utslag på klimautslippene. Innføring av bompengering i kombinasjon med reduserte
priser for buss er viktige tiltak. Tilrettelegging for sykkel og gange er også et viktig tiltak, og samfunnsøkonomisk gir dette store helsegevinster.
Fossilfri byggeplass er også et viktig klimatiltak som gir vesentlige utslippskutt. Alle disse tiltakene er tatt med videre i analysene under, og det
antas at de videreføres og forsterkes frem mot 2030.
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Tabell 3: Tiltaksoversikt fra klimabudsjett 2020Tabell 4: Tiltaksoversikt fra klimabudsjett 2020

TILTAK MED KOSTNADER OG TILHØRENDE UTSLIPPSREDUKSJON

FREDRIKSTAD
Sektor

Nr.

Tiltak/tiltakspakke
2019

Mobilitet

M.1
M.2
M.3
M.4

Utskiftning av kommunens egne biler til el- eller
INV
biogasskjøretøy
Utrede omlastingssentral
DRIFT

2023

0,5

0,5

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

DRIFT

-

10

-

-

-

DRIFT

-

1

-

-

-

Offentlig tilgjengelig hurtiglading / tilrettelegging KLIMAFOND
for hurtiglading for taxi
TAPT I
Støtteordning til ladeinfrastruktur i boligselskap

Kostnader i MNOK
2020
2021
2022

KLIMAFOND

M.5a Innføring av bompengering

Reduserte utslipp i tonn CO2e
(akkumulert)
2020
2023
2030
227

227

1 133

Ingen utslippskutt
110

M.7
M.8

M.9

Utrede lavutslippssoner
Gratis ferge / overgang til elektriske ferger/
Videreutvikling av fergetilbudet
Tilrettelegge for sykkel

Tilrettelegge for gående

M.10 Elsykler i tjeneste

552

Teknisk drift

435

435

Kultur, miljø og
byutvikling

12 154

13 672

13 672

3 551

3 551

3 551

18

40

20

20

-

DRIFT

1

5,7

5,7

5,7

5,7

INV

5

5

5

5

5

DRIFT

-

2

2

2

2

DRIFT

-

2

2

2

2

Innvasjon og
styring

DRIFT

-

1

1

1

1

Kultur, miljø og
byutvikling

INV

-

1

1

1

1

DRIFT

-

1

1

1

1

DRIFT

-

1

1

1

1

KLIMAFOND

389

389

Kultur, miljø og
byutvikling

0,9

0,9

548

548

Kultur, miljø og
byutvikling

-

-

-

233

233

0,5

-

-

-

8 544

21 359

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

40,2

40,2

20,2 40 886

-

-

M.12 Redusere personbilbruk gjennom konseptet HjemJobb-Hjem
DRIFT

-

0,45

0,9

23,9

-

DRIFT

-

DRIFT

Redusere energiforbruk i bygg

INV

49,1

12

73,35

Kostnader i MNOK
2020
2021
2022
12

SUM KOST (MNOK) OG ENERGIBESPARELSE (GWh)
Sektor Nr. Tiltak/tiltakspakke
2019
Ressurs

Teknisk drift

-

-

E.2

1 817

41

2019
Energi

694

41

-

SUM KOST (MNOK) OG DIREKTE UTSLIPPSRED. (TONN CO2e)
PROSENTVISE KUTT I FORHOLD TIL REFERANSEÅRET (2016)
Sektor Nr. Tiltak/tiltakspakke

5 052

Kultur, miljø og
byutvikling
Kultur, miljø og
byutvikling

0,2

Fossilfri oppvarming

Teknisk drift

Teknisk drift

0,2

E.1

1 932

274

0,2

M.15 Utredning bilpool-ordning for kommunalt ansatte

2 279

Teknisk drift
725

0,2

INV

2 279

Teknisk drift

0,2

M.14 Fossilfri byggeplass

Kultur, miljø og
byutvikling
Kultur, miljø og
byutvikling

Ingen utslippskutt

M.11 Leasing av el-sykler for kommunalt ansatte til
privat bruk

M.13 Etablere fyllestasjon for biogass i Tomteveien

Energi

INV

Teknisk drift
Kultur, miljø og
byutvikling

552

M.5b Gratis buss når bompengeringen åpner
M.6

Ansvarlig

12

6

233

2023

23 570

26 189

56 666
77 251
17
23
Energibesparelse i GWh
2020
2023
2030
6

6
2023

Teknisk drift
Innovasjon og
styring
Teknisk drift

Ingen utslippskutt
23 570

6

12
12
6
Kostnader i MNOK
2020
2021
2022

41

17

0
6
17
Indirekte utslippsreduksjoner
2020
2023
2030

Nasjonalt forbud

Ansvarlig
Teknisk drift

Ansvarlig

R.1

Utrede muligheter for gode ombruksløsninger

DRIFT

0,25

0,25

Ingen utslippskutt

Teknisk drift

R.2

Utrede tiltak for økt materialgjenvinning

DRIFT

0,25

0,25

Ingen utslippskutt

Teknisk drift

R.3

Utredning av tiltak for økt biogassetterspørsel
og produksjon

DRIFT

Ingen utslippskutt

Kultur, miljø og
byutvikling

Halvere matsvinn i sykehjemmene

KLIMAFOND

0,24

0,24

Klimarådgiver - anskaffelser

DRIFT

0,85

0,85

0,85

0,85

0,00

2,09

1,59

0,85

0,85

2019

Kostnader i MNOK
2020
2021
2022

2023

0,5

R.4

R.5

SUM KOST (MNOK) OG INDIREKTE UTSLIPPSRED. (TONN CO2e)

31

51

Medium effekt på utslipp

31

Helse og velferd
Innovasjon og
styring

51

AKTIVITETER SOM UNDERSTØTTER UTSLIPPSREDUKSJONER
Sektor
Alle

Nr.
U.1

Tiltak
Deltakeravgift Klima Østfold og Klimapartnere
Østfold

DRIFT

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Reduserte utslipp i tonn CO2e
2020
2023
2030
Ingen utslippskutt

Ansvarlig
Kultur, miljø og
byutvikling

INV=Investeringsbudsjett, DRIFT= driftsbudsjett eller økning i årsverk, TAPT I= tapte parkeringsinntekter, KLIMAFOND = finansieres over Klimafondet. Blå tall representerer summer som ikke ligger inne i budsjett.

Kilde: input fra Fredrikstad, Rambøll-analyser
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5.

UTSLIPPSTILTAK PER SEKTOR
5.1

Industri og energiproduksjon, 45% av klimagassutslippene i 2016

Industrien står for en vesentlig andel av utslippene i Fredrikstad. Det er derfor viktig at kommunen har dialog med industriaktørene og legger til
rette for at disse bedriftene kan kutte sine utslipp. Industribedriftenes virksomhet henger tett sammen med energiproduksjon, og vi ønsker å
belyse hvordan bedre utnyttelse av energiproduksjon kan redusere utslippene av klimagasser i industrien.
I prosessen har mange av de største bedriftene på Øra blitt intervjuet. Dette for å kartlegge utslipp, mulige tiltak og hvordan bedriftene forsynes
med energi. Tiltakene som er foreslått i denne utredningen er tiltak som har vært diskutert med de ulike bedriftene og de illustrerer at flere av
bedriftene har planer og ønsker om å kutte utslipp både på kort og lang sikt.
Følgende aktører på Øra har blitt intervjuet:
- FREVAR, avfallsforbrenning (Frevar har også andre roller som er viktige i klimasammenheng som biogassproduksjon, avfallsdeponi, avløp
m.m.)
- Kvitebjørn, avfallsforbrenning
- Fredrikstad Fjernvarme, distribuerer fjernvarme fra avfallsforbrenning og eier fjernvarmenettet
- Kronos Titan, produksjon av titanpigmenter
- Gyproc, produksjon av gipsplater
- Denofa, produksjon av soyaprodukter fra soyabønner
- Reichold, produksjon av polyester og gelcoat
- Kemira Chemicals, lager fellingskjemikalier for rensing av drikke- og avløpsvann
- Sirkel, gjenvinning av glass og metall fra hele Norge
- Borg Havn, forvaltning av kai, krantjenester og lagerbygg
Øvrige aktører
I tillegg til aktørene på Øra har følgende bedrifter blitt intervjuet og spilt inn tiltak i denne kartleggingen:
- Unger, produksjon av rengjøringsprodukter
- Norgesnett, eier av strømnettet
I oversikten under har vi satt opp CO2-utslippene fra bedriftene. Denofa er en stor aktør energimessig, men har lave direkte utslipp selv.
Tabell 5: Aktører innen energiproduksjon og industri med tilhørende klimagassutslipp

Direkte utslipp i 2019 fra industri og energiproduksjon i tonn CO2e
ENERGIPRODUKSJON
FREVAR
Kvitebjørn
Fredrikstad Fjernvarme
Denofa (inkl. Øraveien energi)
INDUSTRI
Kronos Titan
Gyproc
Unger
Reichhold
Kemira Chemicals
Borg havn

36 851*
27 679*
473
386
34 845
14 000
3 609
916
237
189
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* Hovedandelen er utslipp fra avfallsforbrenning
Kilde: input fra aktørene innen energiproduksjon og industri i Fredrikstad samt utslippsstatistikker

Figuren under viser energiflyten mellom industribedriftene. Den gir en oversikt over hvor klimagassutslippene oppstår og gir et grunnlag for å
diskutere om man kan erstatte kilder eller utveksle energi på en annen måte. En stor andel av utslippene av CO2e oppstår pga. av bruk av
naturgass (LNG) og fyringsolje. Dersom man erstatter naturgassen med biogass og erstatter fyringsolje med elektrisitet eller fjernvarme ville
man kunne ha redusert utslippene av klimagasser betraktelig.

Figur 3 Energiflyt og CO2-utslipp fra industri og fjernvarmesystemet 2019

Kilde: Rambøll-analyser basert på intervjuer med aktørene

Vi vil understreke at kommunen ikke har råderett over disse utslippene, men kommunen kan bruke sin pådriver-rolle aktivt og samtidig
tilrettelegge for at bedriftene får den nødvendige drahjelpen de trenger for å sikre implementering av tiltakene.
I denne prosessen har vi også sett på eksisterende fjernvarme-tilkoblinger og nye muligheter for utveksling av fjernvarme.
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Figur 4: Muligheter for utvidelse av fjernvarmenettet

Kilde: Intervjuer med Fredrikstad Fjernvarme og industriaktørene

I denne figuren er røde linjer deler av eksisterende fjernvarmenett, gult er eksisterende tilkoblingspunkter og grønne linjer er potensielle nye
føringslinjer. Dersom man hadde investert i de grønne føringslinjene for å tilknytte flere industribedrifter til fjernvarmenettet kunne man fått en
utveksling av overskuddsvarme og bedre utnyttelse av varme mellom bedriftene. Ved økt forsyning kunne bedriftene fått mulighet til å redusere
noen av sine utslipp gjennom å benytte fjernvarme til oppvarming av bygg og til deler av prosessen (som ikke krever høyere varme).
Både Denofa og Kemira har uttalt at tilkobling til fjernvarmenettet kan være aktuelt for dem.
Gjennom intervjuene med industribedriftene har det blitt diskutert mulige tiltak for å redusere CO2-utslipp, energiutnyttelse og -effektivisering.
Tabellen under viser en oversikt over tiltak som er aktuelle for industrien og energiprodusentene å gjennomføre.
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Tabell 6 Tiltak, virkemidler og CO2-reduksjon for industri og energiproduksjon

Statistikkområde

Tiltaksområde

Erstatte fossilt med
biogass og el.

Industri

Utslipp
2016

Prioriterte tiltak

Erstatte LNG med LBG (biogass) gitt lik pris og tilgang
Installere lagertank og minimere behov for tankbiler
Erstattet oljefyr med el.kjel

Energi-produksjon
(EnergiEnergi-gjenvinning
gjenvinning fra
fra avfallsavfallsforbrenning
forbrenning)

Kommunens virkemidler*

Tilrettelegging:
Kreve økt nettkapasitet
Etterspørre fjernvarme
Etterspørre LBG og tilrettelegge for økt
lokal produksjon.

Redusert dampforbruk per prosessert tonn
Mer effektive maskiner med mindre energiforbruk (ny
teknologi)
Etterisolere (rør og tanker) og minimere varmetap
Energi og
Bruke energi fra avfallsforbrenning
prosessoptimaliserin Gjenvinne energi for å erstatte dampforbruk
g
Redusert bruk av gass gjennom minimalt vann- og
materialforbruk i prosess
Utbygging av dampledning-/fjernvarmenettet for å forbedre
energiutveksling mellom industriaktørene
Effekt og
tilrettelegging for
elektrifisering

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

70 500

15 600

15 600

55 000

15 500

Påvirkning: Jobbe for at staten
utgjevner prisforskjell mellom LNG og
LBG.

Prosessoptimering med utjevning av effekttopper
Tilrettelegge for landstrømsanlegg og at industriaktører stiller
krav til skipene
Økt trafokapasitet
CCS** ved forbrenning avfall
Utfasing av fossil energi til fjernvarme
Økt ombruk (ny ombruksstasjon eller forbedring av Frevars
mottak)
Mer avfallssortering (60 % materialgjenvinning av
hosholdningsvarer)
Mer utsortering av plast og tekstil fra næring

Tilrettelegging:
Innføre løsninger for ombruk.
Krav om økt avfallssortering
76 200

100

0

0

76 200

Påvirkning: Jobbe for CCS på
avfallsforbrenningsanlegget.

Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser.
*Kommunens virkemidler er beskrevet på to ulike nivå: Tilrettelegging er når kommunen selv utfører noe slik at andre aktører kan opptre mer klimavennlig eller
gjennomføre klimatiltak. I de tilfeller hvor kommunen gjennomfører tiltak selv for å oppnå raskere endringer som f.eks. elektrifisering av personbilparken, er
tiltakene lagt som prioriterte tiltak. Påvirkning er i de tilfeller man aktivt søker å påvirke andre aktører til å tilrettelegge for klimatiltak, for eksempel staten.
**Usikkert når/om CCS implementeres. Avhengig av kraftfulle virkemidler fra staten.

Forutsetninger for analysen
Resultatene forutsetter at alle utslipp fra LNG i industrien fases ut i perioden 2023 - 2030. Det antas en lineær reduksjon mellom 2024 og 2030.
CCS er ikke en del av analysen ettersom det er usikkert om og når dette implementeres og det krever statlig (del-) finansiering.
Biogass
Det er viktig at Fredrikstad kommune bidrar aktivt til økt biogassproduksjon og -forbruk. Biogass er basert på matavfall, annet organisk avfall
(som f.eks. avløpsslam) og husdyrgjødsel. Produksjon av biogass reduserer klimagassutslipp fra behandling av avfall, metan-utslipp fra lagring
av gjødsel samt at det kan erstatte bruk av fossile drivstoff eller brukes til oppvarmingsformål. Det er vedtatt å etablere et felles
ettersorteringsanlegg for Østfold-kommunene, og kommunen vil innføre sortering av matavfall fra husholdningene når anlegget er etablert.
Kommunen kan tilrettelegge for økt lokal produksjon gjennom sin avfallspolitikk eller tilrettelegging for industrien slik at lokalt, organisk avfall
benyttes til biogassproduksjon. Kommunen kan også fortsette å etterspørre biogass eller stille krav om fossilfritt i sine anskaffelser. Gjennom
påvirkning kan kommunen også stimulere til økt bruk av flytende biogass (LBG) i kollektivtrafikken eller for sjøfart. Kommunen kan også jobbe
for at staten utjevner prisforskjellen mellom naturgass (LNG) og LBG slik at det blir mer attraktivt for industrielle aktører å skifte ut bruk av
naturgass med biogass.
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Fjernvarme og elektrisitet
Kommunen kan tilrettelegge for aktørenes skifte fra fossile kilder til elektrisitet gjennom å samarbeide med netteier om økt nettkapasitet.
Kommunen kan for eksempel formidle planer for elektrifisering og ønsker fra industribedriftene og dette kan legges inn i nettselskapenes
kapasitetsanalyser. Ved økt nettkapasitet vil bedriftene få tilgang til mer elektrisitet og kan f.eks bytte ut oljefyring med el-kjeler.
Kommunen stiller allerede krav om tilknytningsplikt til fjernvarmenettet innen et definert konsesjonsområde. Kommunen kan også samordne og
videreformidle ønsker fra industrien til fjernvarmeeier og legge til rette for fjernvarmeutvikling.
Andre virkemidler
Industriaktørene kan også stille krav til fossilfrie leveranser av råvarer. Dersom dette skjer samtidig med etablering av landstrøm eller
ladeinfrastruktur i Borg Havn kan man få til en god effekt og kanskje også flytte leveranser fra landtransport til sjø.

Energiproduksjon og karbonfangst
Karbonfangst er viktig, og det bør være fokus på karbonfangst fra avfallsforbrenningsanleggene og industribedrifter i nabokommunene som
deltar i Borg CO2-samarbeidet om karbonfangst, lagring og bruk. Fredrikstad er avhengig av dette for å kunne nå sine klimamål, og bør bruke
sin pådriver-rolle sammen med Halden, Sarpsborg og fylkeskommunen inn mot staten for å få realisert dette.
Det er stor usikkerhet rundt når etablering av karbonfangst vil kunne bli etablert i Fredrikstad. Aktørene i Borg CO2 har kommet langt i sine
forstudier, og kan være klare til å bygge et demonstrasjonsanlegg innen få år. Den videre utviklingen er imidlertid avhengig av statlig
finansiering av ett eller begge av fullskalaanleggene på Norcem og Klemetsrud, og dernest finansiering og gode rammevilkår for Borg CO2.
I mellomtiden kan Fredrikstad få til indirekte utslippskutt uavhengig av karbonfangst. Økt ombruk av møbler, tekstiler og materialer og økt
gjenvinning gir klimagevinster globalt sett. I og med at de største avfallsmengdene som brennes i kommunen er importert vil ikke disse tiltakene
nødvendigvis ha så stor innvirkning på de lokale klimagassutslippene, men mer sortering og ombruk er uansett viktig av sirkulærøkonomiske
grunner.
Annet
Vi har i vår gjennomgang sammen med bedriftene fanget opp at det blir forbrent plast som innsatsfaktor i produksjonen. Dette gir
klimagassutslipp som vi ikke kan kvantifisere per i dag.

5.2

Veitrafikk, 22% av klimagassutslippene i 2016

Veitrafikk sto for 22% av utslippene i 2016. For lette kjøretøy kan kommunen i høy grad påvirke sammensetningen (vridning mot elektriske
kjøretøy) og også innføre tiltak for å redusere trafikkmengden. Samtidig kan staten være tydeligere på mål om klimagassreduksjon i
belønningsavtaler og eventuelt fremtidige byvekstavtaler. En stor bidragsyter til reduksjonen av klimagassutslipp er her statens mål om at det
kun kan selges fossilfrie biler fra 2025. Dette vil ha stor effekt på utslippene innen 2030 og vil bidra til at kommunen kan nå sine mål om null
utslipp fra personbiltrafikken innen 2030. Kommunens tilrettelegging for bruk og lading av elbil vil også være helt avgjørende for omleggingen til
utslippsfrie personbiler.
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Tabell 7: Tiltak, reduksjon og virkemidler for utslipp fra veitrafikk

Statistikkområde

Tiltaksområde

Personbiltrafikk vridning

Elektrifisering:
Lade-innfrastruktur i boligområder med gateparkering
Infrastruktur/støtte til lade i boligselskap
I større grad tilby prioritert parkering/gratis parkering fir
nullutslippsbiler.

Personbiltrafikk vridning

Innføre miljødifferensierte bompenge- og rushtidsavgift – skal
inkludere biogass når mulig
El.-bil: bevare fritak/rabatt + i bom

Personbiltrafikk redusert

Redusert:
Parkeringsrestriksjoner (tidsbegrensning-innført) (beboer –
innført)
Ledig parkeringsplass sensorer v/kollektiv-knutepunkt –
togstasjon.
Beholde redusert pris buss
Annen fremkommelighet og prioritere buss.
Øke og bedre busstilbudet
Bilfrie og enveiskjørte gater
Tilrettelegge for bildeling
Promotere samkjøring

Personbiler

Personbiltrafikk
- redusert

Varebiler

Andre tunge
kjøretøy

Utslipp
2016

Prioriterte tiltak

Fossilfri
varetransport

Fossilfri
godstransport

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

2 700

14 900

13 700

13 700

Kommunens virkemidler*

Påvirkning:
Påvirke viktige aktører ift. lading.
Staten: differensiering av drivstoff
avgifter
El-biler i kollektivfelt i begge retninger
på 109

Påvirkning: Utvikle og forbedre
kollektivtilbudet

48 600

2 500

0
2 700

Gjennomføre "sykkelprosjektet" inkludert:
Snarveier for gående og syklende
Påvirke viktige aktører ift. sykling
Brukervennlige bysykler (bestilt)
Prioritert vintervedlikehold av sykkelfelt
Trygg sykkelparkering (sykkelhotell)

14 900

Tilrettelegging: = "prioriterte tiltak"

1 900

Lavutslippssoner
Laste/losseplasser for fossilfri varebiler
Energistasjoner med fornybart drivstoff (areal og støtte)
Innkjøpskrav transporttjenester
Prioritert hurtiglading til næringstransport (parkeringsfordeler)
Krav om biogass (eller el.) til kommunens varebiler
Lavutslippssoner
Laste/losseplasser for fossilfri godstransport
El-gods i kollektivfelt
Energistasjoner med fornybart drivstoff (areal og støtte)
Innkjøpskrav transporttjenester
Distribusjonssentral/fossilfri logistikk av gods og varer

5 100

Påvirkning:
Staten: differensiering av drivstoff
avgifter
10 600

10 900

900

200

2 300

1 600

6 400

4 400

4 200

6 500

Påvirkning:
Jobbe for at ENOVA
viderefører/forbedrer sine
støtteordninger til fossilfri
godstransport
Staten: differensiering av drivstoff
avgifter

Buss

Buss

Østfold Kollektivtrafikk:
Må bruke utslippsfri inkl. biogass
Frigjøre biogass til andre formål ved å bruke el.
Legge om skolebusser og minibusser fra fossil
VY – konvertere til utslippsfritt/biogass

Påvirkning: Påvirke fylkeskommunen
for å sikre fossilfri drift
3 700

400

3 000

3 700

0

Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser.
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*Kommunens virkemidler er beskrevet på to ulike nivå: Tilrettelegging er når kommunen selv utfører noe slik at andre aktører kan opptre mer klimavennlig eller
gjennomføre klimatiltak. I de tilfeller hvor kommunen gjennomfører tiltak selv for å oppnå raskere endringer som f.eks. elektrifisering av personbilparken, er
tiltakene lagt som prioriterte tiltak. Påvirkning er i de tilfeller man aktivt søker å påvirke andre aktører til å tilrettelegge for klimatiltak, for eksempel staten.

Personbiler
Tabellen over skisserer ulike tiltak som kan innføres for å både redusere personbiltrafikken og vri den mot en høyere andel elektriske biler.
Erfaringer fra andre byer viser at tiltak som påvirker parkeringsmulighetene har stor innvirkning på trafikkmengden og dermed CO2-utslippene.
Andre tiltak med store utslag er miljødifferensierte bompenger og kollektivtilbudet.
For personbiler skiller vi mellom tiltak som fører til vridning av personbiltrafikken og tiltak som reduserer personbiltrafikken. Vridning vil i denne
sammenhengen si tiltak som fører til at folk ønsker å bytte til et mer klimavennlig kjøretøy. På den andre siden har vi tiltak som fører til redusert
trafikk/ at flere lar bilen stå. Tabellen over viser at vridningstiltakene reduserer mest utslipp innen 2030, og her er tiltakene kommunen innfører
for å tilrettelegge for økt andel elektriske kjøretøy viktig. Miljødifferensierte bompenger er det tiltaket som er aller mest effektivt for å kutte
utslippene raskt og tiltaket gir betydelig reduksjon av utslipp gjennom at det både gir en vridning mot elektriske kjøretøy i tillegg til at det også
reduserer biltrafikken noe.

Arealpolitikk som reduserer personbiltrafikk
Et område med høy befolkningstetthet og arealutnyttelse legger grunnlaget for å kunne redusere trafikkmengden og bruk av privatbiler.
Fredrikstad har en relativt lav tetthet, både når det gjelder befolkning og arbeidsplasser. Derfor har Fredrikstad kommune i høringsutkast til ny
arealplan utarbeidet et arealregnskap som viser hvordan arealene innenfor kommunes grenser skal forvaltes. Arealbruk per innbygger skal
reduseres med 6 kvm per person per år i planperioden. Det er også innført målsetting om at 60 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet,
30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene. En slik fortetting vil på sikt redusere behovet for transport, og øke mulighetene for å reise
kollektivt, sykle eller gå.
Fredrikstad kommune skal også legge til rette for rett virksomhet på rett plass etter ABC-prinsippet. Besøks- og arbeidsplassintensive bedrifter
skal lokaliseres i byområdet og logistikkvirksomhet skal ligge nær hovedveisystem.
Selv om vi vet at dette tiltaket har effekt kan det ikke beregnes på nåværende stadium.

Forutsetninger - personbiler
Det er gjennomført beregninger for fire tiltaksgrupperinger, se kolonnen «Prioriterte tiltak». I tillegg til reduksjonene av klimagassutslipp som
følge av tiltakene under «redusert» og «vridning» er det gjennomført egne beregninger for vridningstiltaket «Innføre miljødifferensierte
bompenge- og rushtidsavgift» og reduseringstiltaket «tilrettelegging for sykkelprosjektet».
Vi har trukket ut miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift av beregningen ettersom bompenger er igangsatt og beregnet i klimabudsjettet.
Det samme har vi gjort for sykkelprosjektet der effekten også er beregnet i klimabudsjettet. Beregningene av framskrivingen tar utgangspunkt i
at bomringen i Fredrikstad ble åpnet i slutten av 2019, og at innføringen av bompengeringen i løpet av 2023 vil kutte klimagassutslippene fra
personbiltrafikken med 28 %. Når det gjelder sykkelprosjektet, tar beregningene av framskrivingen utgangspunkt i at Fredrikstad lykkes i målet
om å øke sykkelandel fra 5% til 12% frem mot 2030 gjennom å bygge ut sykkelinfrastruktur iht. hovedsykkelplan, samt helårsdrifte
sykkelveiene.
Basert på TØI3 sine fremskrivninger av nasjonale utslipp fra veitrafikk estimeres det at det i løpet av 2023 vil være ca. 18 % reduksjon i
klimagassutslipp fra personbiltrafikken (sammenlignet med 2016). Rapporten har ikke presisert at bompenge- eller sykkeltiltak er en del av
denne reduksjonen. Ettersom dette er lokale tiltak har vi tillat oss å trekke ut disse tiltakene som beskrevet i avsnittet over. Rapporten gir ingen
fordeling på hva som skyldes redusert trafikkmengde og hva som skyldes vridning til el-kjøretøy. For de resterende utslippene som ikke
reduseres gjennom de to beregnede tiltakene er det antatt at tiltakene i tabellen for redusert personbiltrafikk samlet står for halvparten av
reduksjonen av klimagassutslipp fra personbiler. Den andre halvparten reduseres gjennom tiltakene som fører til vridning mot nullutslippsbiler.
3

Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019 – TØI, 2019
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Det anses som et nødvendig mål å kutte alle utslipp fra personbiltrafikken dersom målene om 60 % reduksjon skal nås innen 2030. Null utslipp
fra personbiltrafikken er dessuten et mål for Fredrikstad kommune i klimaplanen. Det bør imidlertid understrekes at dette målet vil være svært
krevende å oppnå. Selv om det er lagt til grunn at fossile biler ikke skal selges etter 2025, vil den nasjonale gjennomsnittlige utskiftningstakten
på 5-7 år, innebære at det vil være et annenhåndsmarked for fossile brukbiler også etter 2025. Kommunen må arbeide aktivt for at å unngå at
det fortsatt er fossile biler på veiene i 2030.
Varebiler
Det er flere mulige tiltak for varebiler som skissert i tabellen over. Lavutslippssoner er et tiltak hvor man innfører en grense mot en sone og
definerer at kjøretøy som skal inn i sonen kun kan kjøre på fossilfrie drivstoff. En slik sone defineres gjerne som ring rundt indre bykjerne eller
en utvidet ring. Per i dag er denne muligheten knyttet opp mot høy luftforurensning, og man kan benytte tiltaket på dager lokal forurensning er
over en gitt grense.
Forutsetninger - varebiler
Beregningene av framskrivingene av varebil forutsetter at målet om 60 % reduksjon innen 2030 nås og at det er en lineær reduksjon mellom
2018 og 2030.

Tungtransport/Godstransport
For å få godstrafikken over på fossilfrie løsninger er det flere tiltak kommunen kan gjøre. Kommunen disponerer en del arealer og utformer
arealpolitikk. Gjennom å bruke dette aktivt kan kommunen sørge for at fyllestasjoner med fossilfritt drivstoff som el, biogass, hydrogen og HVO
(energistasjoner) blir oppført. Her er det viktig å benytte eksisterende infrastruktur der det er mulig for å unngå økt trafikkmengde. Man bør
gjøre analyser om hvor tungtransporten går, og hvor det er attraktivt og lettvint å kjøre innom. Et annet tiltak vil kunne være å legge til rette for
distribusjonssentral(er) slik at distribusjonen lokalt blir håndtert med fossilfrie alternativer. Det er også viktig å drive aktiv påvirkning av staten
da mye av trafikken skjer på statlige veier, og staten både kan påvirke drivstoffpriser og trafikkmengden på vei. Lavutslippssoner vil også kunne
påvirke godstransporten til å ikke kjøre gjennom bykjernen. Tungtransporten kan også reduseres hvis det legges til rette for mer transport via
sjø fremfor lastebil med leveranser av råvarer til Øra-området.
Forutsetninger
Beregningene av framskrivingen av tungtransport forutsetter en 15 % reduksjon i løpet av 2023 og en 40 % reduksjon innen 2030 som følge av
tiltakene.
Busser
I Miljødirektoratets beregninger for busser er det kun oppgitt utslipp fra bussene som administreres av det offentlige. Utslippene fra andre busser
finnes i kategorien «Andre tunge kjøretøy». Østfold kollektivtrafikk (ØKT) administrerer den lokale kollektivtrafikken som kjører i Fredrikstad, og
private operatørselskap står for driften. I tillegg til lokalbussene går langrutene Halden-Fredrikstad-Moss (ØKT) og Hvaler-Oslo (Vy) i kommunen.
Østfold var i front og tok så tidlig som 2013 i bruk biogass på så godt som alle lokalbussene i Nedre Glomma. I 2018 og -19 var det innført et
fåtall busser som gikk på fossilt drivstoff, som følge av utvidet rutetilbud midtveis i 2018. Fra 2018 går om lag halvparten av bussene på MossFredrikstad-Halden-strekningen på biogass.
ØKT har ambisjoner om at lokalrutene skal gå utelukkende på el og biogass i ny kontrakt fra 2023. Dette understøttes i fylkesrådets
samarbeidsplattform. Avtalen med Oslo-Hvaler-operatør skal fornyes samtidig og kan være mer utfordrende ut fra pris og tilgjengelig teknologi,
ifølge ØKT. Fredrikstad kan være med å påvirke og sikre at ambisjonene blir høyest mulig og at disse utslippene blir lavest mulig.
Forutsetninger
Den store andelen biogass vises ikke i Miljødirektoratets 2016-tall eller i reduksjonen til 2018, ettersom Miljødirektoratet benytter en
gjennomsnittlig drivstoffmiks for gass-busser nasjonalt. Fra 2023 forutsettes all lokal busstrafikk å være fossilfri, ved at biogass krediteres med
null utslipp. (Satsingen som har pågått siden 2013 godskriver vi altså først i 2023). Framskrivingen forutsetter at det kun er utslippene fra
langdistansebuss som gjenstår i 2024 og at bussparken er helt fossilfri innen 2030. Det legges til grunn at langdistansebussene utgjør ca. 20%
av klimagassutslippene fra bussene, og dermed at dette utgjør gjenværende utslipp i 2024. Det antas at det gradvis innfases fossilfrie busser på
strekningen Oslo-Hvaler fram til 2030.
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Miljødirektoratet har et pågående arbeid for å beregne nye utslippsfaktorer for biogass. I beregningskolonnene har vi altså forutsatt at biogass
har null utslipp selv om dette er i et helhetsperspektiv for biogass (ved livsløpsanalyse av biogass kan biogass ha null eller negative utslipp).

5.3

Anleggs- og landbruksmaskiner, 12% av klimagassutslippene i 2016

Anleggs- og landbruksmaskiner er slått sammen i de kommunefordelte utslippsberegningene fra Miljødirektoratet. Vi oppgir her derfor
sammenslåtte verdier for utslipp og utslippsreduksjoner, men viser tiltak og virkemidler separat. Tunge kjøretøy er også sentralt i
anleggsvirksomhet. Politikk for fossilfri anleggsplass vil i tillegg til å føre til fossilfrie anleggsmaskiner påvirke tungtransporten ettersom noe av
tungtransporten er knyttet til byggeprosjekter som f.eks frakt av pukk og grus med lastebil.
Tabell 8 Tiltak, reduksjon og virkemidler for utslipp fra anleggs og landbruksmaskiner.

Statistikkområde

Anleggs- og
landbruksmaskiner

Tiltaksområde

Fossilfri
anleggsmaskiner

Utslipp
2016

Prioriterte tiltak

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

Kreve fossilfrie anleggsmaskiner
Kartlegge effekt av elektrifisering
Oversikt over tilgjengelig tekonologi på kort/lang sikt
Fossilfrie byggeprosjekter
Elektriske maskiner i havneområdet
37 400

Landbruksmaskiner på biogass eller el.

-1 300

4 500

28 100

9 300

Kommunens virkemidler*

Tilrettelegging: I bygg og anlegg:
Kommunens tilrettelegging for
infrastruktur biogass og el. i hele
prosessen. F.eks. ved oppstart
reguleringsplan starter kommunen
kartlegging av tilgjengelig effekt og
tilgjengelig maskiner samt biogass.
«En tilretteleggings og
informasjonspakke».
Mulig med støtteordning/program

Fossilfri landbruksmaskiner
Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser.

Forutsetninger:
Det foreligger ingen detaljer for inndeling i Miljødirektoratets utslippsberegninger, så her har vi videreført forutsetningene som ble lagt i
klimabudsjettet. Beregningene av framskrivingen forutsetter at 25% av utslippene kommer fra landbrukssektoren og 75% kommer fra
anleggssektoren. Det forutsettes at anleggsutslippene er kuttet innen 2030 som følge av plan om fossilfrie anleggsplasser innen 2030 ref.
klimaplanen. Det antas en lineær reduksjon mellom 2018 og 2030. Det er usikkert hvor store utslippsreduksjoner som kan oppnås for
landbruksmaskiner. Det er derfor ikke antatt at landbruksmaskiner bidrar til reduksjonen. Dette innebærer at vi antar et samlet kutt på 75%
samlet for denne sektoren.
Anleggs- og landbruksmaskiner:
I klimaplanen er det et mål om at bygg- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2030, og at Fredrikstad skal være pådriver for dette. Som et
virkemiddel burde kommunen tilrettelegge for infrastruktur for biogass og el. slik at dette er mulig for entreprenøren å få til. Dersom man skal
oppnå fossilfri byggeplass trenger entreprenøren å kartlegge tilgjengelig effekt (strøm) på byggeplassen og hvilke typer anleggsmaskiner som er
tilgjengelige. Entreprenøren trenger også å vite tilgang på biogass i området. Deretter vil entreprenøren gjøre en kost/nytte-vurdering av de
ulike maskinene basert på det de allerede har i sin maskinpark.
I analysen har vi lagt til grunn at vi klarer å nå målet om fossilfrie anleggsplasser, men vil understreke at dette kan være krevende å oppnå.
Årsaken til dette er at det er mange byggeplasser som kommunen ikke råder over og at dette målet er avhengig av at alle eiendomsutviklere og
utbyggere stiller krav om fossilfrie anleggsplasser. Se for øvrig beskrivelse under kap. 6, statens rolle.
Virkemidler for landbruksmaskiner er omtalt i kapitlet for jordbruk.
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5.4 Sjøfart, 7% av klimagassutslippene i 2016
Hovedandelen av utslippene fra sjøfart (ca.50%) skyldes gjennomfartstrafikk i Fredrikstads farvann, som for eksempel danskebåten. Fredrikstad
kan vanskelig påvirke disse utslippene utover å påvirke staten til å støtte denne type rederier i omleggingen til utslippsfrie/fossilfrie alternativer.
På egen hånd vil Fredrikstad kun klare å kutte en liten andel av utslippene fra sjøfart. Elektrifisering av ferger ble diskutert i prosessen med
klimabudsjettet og det er lagt opp til at man kutter alle utslipp fra de kommunale fergene. Det legges opp til landstrøm på Borg havn. Gjennom
påvirkning kan kommunen også stimulere til økt bruk av flytende biogass (LBG) for sjøfart ettersom LBG enkelt kan erstatte naturgass (LNG) på
de fartøyene som benytter dette per i dag.
Tabell 9 Tiltak, reduksjon og virkemidler for utslipp fra sjøfart.

Statistikkområde

Tiltaksområde

Utslipp
2016

Prioriterte tiltak

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

Elektrifisering av ferger
Energiforsyning i havneområdet – Landstrøm
Differensiering av anløpsavgift og kaivederlag
Ladeinfrastruktur i Borg havn
Sjøfart

Ferge

22 100

-2 800

900

2 300

19 800

Kommunens virkemidler*

Påvirkning: Støtte opp under at
havneområdene samarbeider om
felles krav og mål (Koordinere
samarbeid mhp. tilkobling til
landstrøm.)
Tilrettelegging: Kreve bruk av
landstrøm der det er tilgjengelig

Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser.

Forutsetninger for analysen
Elektrifisering av de kommunale fergene vil gi en reduksjon på 2 279 tonn CO2. I tillegg har vi mottatt informasjon om at innføring av landstrøm
på Borg Havn antas å redusere utslippene med 540 tonn årlig som øker til 900 tonn per år fra 2022. I tillegg vil tilrettelegging for
ladeinfrastruktur i samarbeid med omkringliggende kommuner med havneområder stiller samme krav og jobber mot samme mål. Dette
tilrettelegger også for elektrifisering av sjøfarten. Effekten av ladeinfrastruktur med unntak av landstrøm er ikke kvantifisert. Det er heller ikke
tiltaket differensiering av anløpsavgift og kaivederlag.

5.5 Avfall og avløp, 6% av klimagassutslippene
For avfall- og avløpssektoren har vi ikke kartlagt muligheter for utslippsreduksjoner. Underlaget er mangelfullt og vi har derfor ikke gått i dybden
for å finne mulige tiltak i denne sektoren
Tabell 10 Tiltak, reduksjon og virkemidler for utslipp fra avfall og avløp.

Statistikkområde

Tiltaksområde

Avfalls-deponigass

Økt
deponigassutnyttelse

Avløp og biologisk
behandling av
Avløpsvann
avfall

Utslipp
2016

Prioriterte tiltak

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

Kommunens virkemidler*

Ingen definerte tiltak
15 000

0

0

0

15 000

4 000

0

0

0

4 000

Ingen definerte tiltak

Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser.

Forutsetninger for analysen
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Framskrivingene forutsetter at det ikke er noen utslippsreduksjon for denne sektoren. Miljødirektoratet oppgir ikke utslipp av deponigass i 2019publikasjonen. Vi har derfor lagt inn tilsvarende tall fra tidligere publikasjoner. Det er disse vi har brukt i denne analysen når vi oppgir historiske
tall.
5.6 Fossil oppvarming av bygg, bolig og landbruk, 4% av klimagassutslippene i 2016
Som følge av nasjonalt forbud mot fossil oppvarming vil utslippene i denne sektoren reduseres til null innen 2030. Fredrikstad kommune må
imidlertid følge opp at utfasing skjer i tråd med forbudet. Kommunen kan dessuten også informere om løsningene for omlegging til fossilfri
oppvarming av driftsbygninger i landbruket. (Se jordbrukskapitlet om virkemidler rettet mot gårdbrukere.)

Tabell 11 Tiltak, reduksjon og virkemidler for utslipp fra fossil oppvarming.

Statistikkområde

Tiltaksområde

Utfasing av fossilt
Fossil oppvarming brensel til
oppvarming i bygg

Utslipp
2016

Prioriterte tiltak

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

Forbud mot bruk av fossil energi til stasjonær oppvarming
Kreve fossilfritt byggtørk i egne byggeprosjekter
13 400

100

12 100

13 400

0

Kommunens virkemidler*

Tilrettelegging: Være pådriver for
utfasing samt kreve utslippsfritt i egne
prosjekter i alle roller (som eier,
innkjøper eller samfunnsutvikler)

Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser.

Forutsetninger:
Driftsbygninger i landbruket og industri har en utsatt frist for utfasing av fossilt brensel. Fristen er 2025. Ettersom en del av gårdene og
industrien vil forberede seg på forbudet har vi antatt at 10% av utslippene gjenstår i 2024, men at disse vil kuttes i etterkant slik at vi har null
utslipp fra denne sektoren innen 2030. Det er det nasjonale forbudet mot fossil oppvarming som kutter klimagassutslippene.
5.7

Jordbruk, 4% av klimagassutslippene i 2016

Jordbruk står for kun 4% av utslippene, men det er viktig at man informerer om hva som er mulig for bøndene å ta tak i og at kommunen
tilrettelegger for reduksjon av klimagassutslipp.
Bruk av biogass fra husdyrgjødsel og forbedret agronomi:
Klimagassutslippene som sorteres under «jordbruk» i beregningene for Fredrikstads klimagassutslipp er utelukkende fra biologiske prosesser i
matproduksjonen på gårdene som fører til dannelse av metan og lystgass. Utslipp fra fossil energibruk i driftsbygninger og maskiner vises under
henholdsvis under Oppvarming og Anleggs- og landbruksmaskiner. Karbonlagring i jordbruket (som med fangvekster og biokull) og skogbruket,
føres ikke per i dag på kommunenivå, men vil være nødvendig å inkludere både i beregninger og fysiske tiltak dersom Fredrikstad skal nå sine
langsiktige mål om å bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null utslipp av klimagasser i 2050.
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Tabell 12 Tiltak, reduksjon og virkemidler for utslipp fra jordbruk.

Statistikkområde

Tiltaksområde

Utslipp
2016

Prioriterte tiltak

Utnyttelse av 60 % av all husdyrgjødsel til biogassproduksjon
Utnyttelse av biogass (andel av gjødselhåndtering)
fra husdyrgjødsel

Forbedret agronomi
Jordbruk

1 900

Drenering av jord, Tilsetningsstoff i fôr, Bedre grovfôrkvalitet,
Forbedret avl og dyrehelse, fangvekster, mm

Faktisk Beregnet akkumulert Beregnet
reduksjon
reduksjon
gjenståen
fra 2016
de utslipp
til 2018
2030
2024
2030

-300

600

Tilretteleggning:
Støtte til utnyttelse av husdyrgjødsel
760 til biogassproduksjon.

1 140

Utnytte kommunens støtteordninger,
som SMIL. Pådriver og tilrettelegger
(se fler detaljer under). Få utarbeidet
lokalt kunnskapsgrunnlag.

***

10 400

Restaurering av myr

Kommunens virkemidler*

10 400
Bør på sikt beregnes etter
innhenting av fakta

Tilrettelegge for restaurering av myr
dersom fremtidig faggrunnlag viser at
dette er et godt klimatiltak.

Myr
Stans i nydyrking av myr
-

Hindrer nye utslypp

0

Ved kommende nasjonalt forbud med
evt. dispensasjonsadgang: Streng
praktisering

Kilde: Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsberegninger og Rambøll-analyser.
***Vi legger til grunn økt matproduksjon med reduserte utslipp per produserte enhet på grunn av tiltakene. Utslippene forblir konstante. (En føring fra kommunen
og Klima Østfold)

Jordbruksutslippene som inkluderes i Miljødirektoratets beregninger er utslipp fra:

Fordøyelsesprosesser hos husdyr: utslipp av metan fra fordøyelse

Gjødselhåndtering: utslipp fra gjødsellager

Jordbruksarealer: utslipp av lystgass fra spredning av husdyrgjødsel og husdyrgjødsel sluppet under beite; fra bruk av kunstgjødsel, fra
planterester og bruk av slam og annen organisk gjødsling, lystgass fra dyrking av myrjord (CO2 og metan føres i arealbrukssektoren), og
indirekte lystgassutslipp fra nedfall av ammoniakk og avrenning

Forutsetninger for analysen
Framskrivingen av utslipp fra gjødselhåndtering forutsetter at 60% av all husdyrgjødsel utnyttes til biogassproduksjon. Videre er det antatt en
lineær reduksjon mellom 2018 og 2030. Det har ikke foreligget nok grunnlag til å kvantifisere utslippsreduksjoner for restaurering av myr. Stans
i nydyrking av myr vil hindre fremtidige utslipp. Det er derfor ikke beregnet noen utslippskutt fra disse tiltakene. Når det gjelder tiltaket
«forbedret agronomi» legges det til grunn økt matproduksjon, som er et nasjonalt mål, med reduserte utslipp per produserte enhet. Det antas at
disse to faktorene «nuller hverandre ut» og fører til at denne delen av klimagassutslippene fra jordbruket blir uforandret.
Økt produksjon av biogass
Fredrikstad kommune bør være en pådriver for etablering av biogassanlegg fra husdyrgjødsel. Det bør lages en plan for bruk av biogassen og en
beskrivelse av hvordan biorest kan håndteres og hvilket inntektspotensiale de ulike produktene kan gi. Biorest kan erstatte kunstgjødsel og kan
gi en vesentlig reduksjon av indirekte utslipp gjennom å redusere mengden kunstgjødsel. Kommunen kan etablere støtteordninger for bøndene
til etablering av lokale anlegg eller samarbeid om utnyttelse av husdyrgjødsla.
Tiltak i jordbruket og kommunens virkemidler
Uavhengig av utfordringer med beregningene er det viktig å stimulere til gode klimatiltak i jordbruket for å oppnå reelle utslippskutt. Nasjonalt er
det inngått en klimaavtale mellom jordbruket og regjeringen om å oppnå et tallfestet klimamål innen 2030 (5 millioner tonn CO2-ekvivalenter
reduksjon fordelt over jordbruksutslipp, oppvarming, maskiner og karbonopptak). Dette skal følges opp av nasjonale virkemidler. Noen forslag
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ble presentert i Klimakur 2030. Norges bondelag har publisert Jordbrukets klimaplan med dels overlappende tiltaksforslag og beregninger.
Norges bondelag har stor tro på at flere tiltak vil innarbeides i tråd med klimaavtalen med regjeringen, og at stadig flere statlige virkemidler vil
introduseres. Dette vil være den viktigste drahjelpen for reduksjon av jordbruksutslippene per produserte enhet, og eventuelt i absolutte tall, i
Fredrikstad.
Samkjøring av virkemidler rettet mot jordbrukere
Klimagassutslippene og dermed tiltakene sorterer altså under ulike statistikkområder og (foreløpig teoretiske) opptakskategorier. Når kommunen
benytter virkemidler overfor jordbrukerne må man fremme klimatiltak overfor individene og de lokale bransjeorganisasjonene på tvers av alle
disse utslippssektorene.
Her er en oversikt over mulige kommunale virkemidler som kan gå på tvers av mange tiltak og utslippssektorer, men rettet mot gårdbrukere.
A. Bruke støtteordningene kommunen forvalter på landbruksområdet målrettet for å redusere utslipp, for eksempel SMIL (Spesielle
miljøtiltak i jordbruket)
B. Være pådriver for økt kunnskap og erfaringsutveksling om klimatiltak i jordbruket gjennom for eksempel kurstilbud, samarbeid med
organisasjonene, undervisningsopplegg. Eksempler:
o Klima Østfolds langvarige prosjekt Klimasmart landbruk Østfold er et eksempel på dette som Fredrikstads gårdbrukere kan
benytte seg av, og som kommunen kan promotere og bidra til å utforme fremtidige innretninger på. Prosjektet er et samarbeid
med Østfold bondelag, fylkesmannen og Landbruksrådgivingen SørØst. Historisk har prosjektet jobbet innen både forbedret
agronomi og fossilfrie maskiner og fornybare energiløsninger, inkludert korntørkere.
o Det nasjonale prosjektet Klimasmart landbruk utvikler i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning klimakalkulatorer for ulike
typer matproduksjon på norske gårder. Dette blir verktøy for å sammenlikne seg med andres produksjon, og kalkulatoren kan gi
motivasjon for klimatiltak. Dette kan kommunens landbrukskontor promotere overfor aktuelle gårdbrukere etter hvert som
kalkulatorene ferdigstilles.
C. Få utarbeidet lokalt kunnskapsgrunnlag.
D. Ta initiativ til utviklingsprosjekter.
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Rambøll - tiltak og virkemidler for å oppnå 60% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030

6.

STATENS ROLLE
6.1 Statens rolle og forventet effekt for Fredrikstad
Den nasjonale politikken er forventet å bidra til reduksjon av klimautslipp i Fredrikstad som skissert i figuren med referansebane.
Det er forventet at nasjonale tiltak som er vedtatt vil bidra med å kutte utslippene i Fredrikstad med 23% innen 2030 i forhold til 2016. I og med
at de nasjonale målene er høyere enn 23% så forventer vi at det vil komme ytterligere nasjonale tiltak og virkemiddelbruk som vil gi kommunen
drahjelp slik at Fredrikstad kommune kan nå sine klimamål. Under kommenteres noen viktige områder der kommunens politikere kan jobbe med
å påvirke Regjering og Storting.
Avgiftspolitikk og støtteordninger
Staten står i førersetet når det gjelder avgifter på drivstoff/energi. En differensiering av disse slik at klimavennlige løsninger kommer gunstig ut,
vil kunne utgjøre store forskjeller på tvers av sektorene. Det burde være lønnsomt å velge elektrisitet fremfor fossilt, biogass fremfor naturgass,
og kanskje også biodiesel fremfor vanlig diesel. Dersom disse alternativene var likestilt økonomisk gjennom avgifter og incentivordninger ville
flere velge miljøvennlige løsninger. Det er viktig at staten opprettholder virkemidlene for å stimulere til økt elektrifisering av bilparken, og at man
viderefører, forsterker og oppretter støtteprogram i Enova som kan bidra til en overgang til mer miljøvennlige alternativer for både tungtrafikk og
skipsfart. Det er også viktig at Miljødirektoratets støtteordning, Klimasats, videreføres ettersom den bidrar til å utløse klimatiltak i regi av
kommunene.
Karbonfangst og lagring
I Fredrikstad er det pågående initiativ for å få til CCS for avfallsforbrenningen, og det eksisterer et samarbeid på tvers av industribedriftene ledet
av Borg Havn (Borg CO2 AS). CCS er imidlertid svært kostbart og det er behov for sterke virkemidler og finansielle bidrag fra staten for å få
dette til. Det finnes ikke fullstendig verdikjede for CO2-lagring i dag. Kommunen kan bidra gjennom å påvirke staten, men det er staten som må
beslutte dette og prioritere hvilke anlegg som skal få finansiell støtte.
Veitrafikk
Staten kan tydeliggjøre mål om klimagassreduksjon i belønnings- og byvekstavtaler med kommunene. Det er viktig at avtalene også omfatter
næringstransport, slik at kommunene får drahjelp fra staten ettersom kommunen har få virkemidler overfor gods- og næringstransport.
Det har vært mye diskusjon om mulig innføring av lavutslippssoner hjemlet i behovet for klimagassreduksjoner, og det er et behov for at staten
avklarer dette. Nå tillates lavutslippssoner kun ved dårlig lokal luftkvalitet.
Lade- og fylleinfrastruktur for el, hydrogen og biogass er avgjørende for at kommunen skal kunne nå sine klimamål.
Staten kan dessuten øke støtten til kollektivtransporten øremerket fossilfrie løsninger og klimavennlig infrastruktur.
Når det gjelder tungtransporten kan staten bidra med rammevilkår som vrir tungtrafikken i en mer klimavennlig retning.
Anleggsmaskiner
For å kunne oppnå utslippsmålene for anleggsmaskiner er Fredrikstad helt avhengige av statlig drahjelp. Staten kan klargjøre regelverk og
muligheter kommunene har til å sette krav om fossilfrie byggeplasser i ikke-kommunale utbygginger. Det er nødvendig at staten tydeliggjør
forventninger til kommunene om tiltak for å utløse fossilfri byggeplasser, slik at kommunene kan få økt myndighet til dette. Det er også mulig for
staten å tilrettelegge for uttesting av fossilfrie maskiner- og kjøretøy slik at det ikke er kommunen som må finansiere og drive denne prosessen.
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Tusen takk!
Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til
at dette mulighetsstudiet har blitt til - og gjennomført.
Takk til initativtagerne
Fortum Oslo Varme.
Pål Mikkelsen (Stormkast Utvikling), Hanne Lerche Raadal (NORSUS),
Tore Lundestad (Borg Havn) og Fredrik Hellstrøm (FREVAR).
Takk også til styret i Borg Havn, styret i FREVAR og Fredrikstad Kommune som bidro.
Takk til alle partnerne
Acinor, Biobe, Borg Havn, Borregaard, CO2 Capsol, Compact Carbon Capture, EGE Oslo,
Equinor, FREVAR, Fortum Oslo Varme, Geminor, IFE, Kvitebjørn Bio-El,
Norske Skog Saugbrugs, NORSUS, Sarpsborg Avfallsenergi,
Stormkast Utvikling og Østfold Energi.
Takk til CLIMIT
Takk til vertskommunene
Fredrikstad
Sarpsborg
Halden
Takk til lokale og regionale politikere
Stortingsbenken i Østfold
Fylkesråd for Næring i Viken, Johan Edvard Grimstad
Ordfører i Fredrikstad Kommune, Jon-Ivar Nygård
Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje
Ordfører i Halden, Anne-Kari Holm
Varaordfører i Fredrikstad Kommune, Siri Martinsen
Hilsen styret i Borg CO2
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CCS-klynga på Øra og regionalt
18 partnere har i perioden mai 2019 til juni 2021 jobbet sammen i et mulighetsstudie,
støttet av CLIMIT, for å danne grunnlag for å etablere karbonfangst, bærekraftig bruk og
lagring i en industriklynge på Østlandet.
Bakgrunn

Partnerne

Studien identifiserte et veikart for etableringen og
resultaterte i en søknad til CLIMIT om støtte til et
mulighetsstudie - som partnere stilte seg bak.

Partnerne representerer bransjer som avfallsforbrenning, prosessindustri, logistikk, energi, teknologiadobeleverandører, akademia samt havnelogistikk
og lager.

Det har vært jobbet planmessig med karbonfangst,
bruk og lagring siden årsskiftet 2017/2018. Idèstudien1, som ble fullført i oktober 2018, viste at det
var både interesse og potensial for etablering av en
CCUS-klynge på Øra Industriområde i Fredrikstad og
i regionen i Østfold.

Acinor, Biobe, Borg Havn, Borregaard, CO2 Capsol,
Compact Carbon Capture, EGE Oslo, Equinor, FREVAR
Fortum Oslo Varme, Geminor, IFE, Kvitebjørn Bio-El,
Norske Skog Saugbrugs, NORSUS, Sarpsborg Avfallsenergi, Stormkast Utvikling og Østfold Energi.

1 https://norsus.no/publikasjon/ccs-klynga-pa-ora-ide-studie/ (fullført 2018).
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Dette bildet ble tatt på første styringsgruppemøte, 27. juni 2019, der 10 av 18 partnere var representert:
Fra venstre: Camilla Brox (NCCE), Egil Erstad (Østfold Energi), Tommy Fredriksen (Østfold Energi), Gudmund Jenssen (Norske Skog
Saugbrugs), Svein Bekken (CLIMIT), Hanne L. Raadal (NORSUS), Trond Åge Langvik (Fredrikstad Kommune), Pål Mikkelsen (Stormkast
Utvikling), Martin Foss (IFE), Rolf Egil de Flon (Acinor), Rune Dirdal (Kvitebjørn Bio-El), Kjetil Vikingstad (Geminor), Per-Erik Johannesen
(Kvitebjørn Bio-El), Elin Rustad (FREVAR) og Tore Lundestad (Borg Havn, Borg CO2).

Mulighetsstudiets leveranser

”CCS-klynga på Øra og regionalt” har studert mengde og kvalitet på røykgassene fra kildene i studien;
FREVAR og Kvitebjørn Bio-El på Øra (Fredrikstad),
Sarpsborg Avfallsenergi og Borregaard (Sarpsborg)
og Norske Skog Saugbrugs (Halden). Det har vært
sett på ulike fangstteknologier og hvordan disse kan
tilpasses kildene, samt vært kartlagt kriterier for valg
av leverandører for optimal produksjon og logistikk
av LCO2. Det har videre vært sett på hva som skal
til for å få på plass en CO2-Terminal på Borg Havn,
Fredrikstad.
For å lykkes med en etablering av klyngen har det
gjennom hele mulighetsstudiet vært jobbet med

forretningsmodellering. For å skape en ny lønnsom
industri må kostnadene ned, et marked etableres
og gode forretningsmodeller utvikles. Borg CO2 har
fulgt utviklingen av mulige sertifiseringsordninger
for Bio-CO2, samt utviklingen av ETS-kostnader og
CO2 utgiften(e).
Borg CO2 har landet på en forretningsmodell som
omhandler å utvikle CCUS som en tjeneste ved å tilby BOO-løsninger (build, own, operate), basert på en
bred portefølje av demonstrert og verifisert fangstteknologi - optimalisert for hver kilde. Dette og mere
til er omtalt i denne rapporten.
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Foto: Sarpsborg Avfallsenergi (SAE)

Borg CO2
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Sammendrag
Mulighetsstudiet har vært ledet av Pål Mikkelsen. Med mer enn 20 års erfaring fra WtE,
både som COO og administrerende direktør, har hans kunnskap om røykgassbehandling,
avfallshåndtering, damp, fjernvarme og forretningsutvikling bidratt til verdiskaping i dette
studiet. Pål har vært engasjert i CCUS siden høsten 2014, var tidligere CCS-direktør i Fortum
Oslo Varme, og har vært selve drivkraften i etableringen av Borg CO2 "CCS-klyngen på Øra
og regionalt". Her er hans refleksjoner:

På bildet: Pål Mikkelsen, leder av Styringsgruppen

Det har vært en stor glede å ha fått anledning til å lede
styringsgruppen, og bidra faglig til dette mulighetsstudiet. Arbeidet har vært preget av stor kunnskap, industriell
erfaring og ikke minst et stort og ektefølt engasjement for
klimatiltak og verdiskaping.
Fra en forsiktig start i desember 2017, på initiativ fra Fortum Oslo Varme og med støtte fra styrene i Borg Havn og
FREVAR, fikk prosjektet støtte fra CLIMIT til å gjennomføre
et Idèstudie. Idéstudiet, CCS-klynga på Øra, ble forfattet
av Hanne Lerche Raadahl i Østfoldforskning (nå Norsus)
og Pål Mikkelsen i Stormkast Utvikling AS. Rapporten ble
levert den 17.10.20, og viste at det var et godt grunnlag for
å utvikle en søknad til CLIMIT om støtte til et mulighetsstudie.

Med økonomisk støtte fra Fredrikstad kommune og egeninnsats fra partnere utarbeidet prosjektet en første søknad
til CLIMIT om støtte til mulighetsstudiet høsten 2018. I
dialog med CLIMIT ble denne første søknaden trukket for
å sikre en nødvendig organisering av arbeidet i et eget
aksjeselskap fremover. Borg Havn tok ansvaret og etablerte
deretter Borg CO2 som et heleid datterselskap med formål
å organisere, utvikle, vurdere, planlegge og kartlegge for
testing av teknologi for karbonfangst og lagring, primært
for industrien i Østfold.
CLIMIT vedtok støtte til et ‘Mulighetsstudie CCS-klynga
på Øra Fase 1’ i april 2019, tilsagnsbrevet ble signert i juni
2019. Studiet har hatt et samlet budsjett på i underkant
av 8 mill. kroner, hvorav CLIMIT bidro med et støttebeløp
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begrenset til 60% av dokumenterte prosjektkostnader,
og maksimalt 4 605 000 kroner. Partnere har bidratt med
penger og en betydelig egeninnsats, samt kompetanse,
erfaring og engasjement gjennom hele studiet.
Formelt ble studien organisert via styret og daglig leder i
Borg CO2, som var kontraktspart med CLIMIT. Praktisk ble
studiet organisert gjennom en styringsgruppe hvor alle
partnere var representert, og et strategi og fagutvalg med
et utvalg partnere. Både komite og utvalg ble ledet av
Stormkast Utvikling mens selve prosjektgjennomføringen
ble ledet av Camilla Brox som innleid prosjektleder fra
Norsk senter for Sirkulær Økonomi. Organiseringen har
fungert meget godt og har skapt eierskap og bred medvirkning. Dette var ikke gitt med så mange partnere, men
takket være prosjektleders evner til å involvere, informere
og organisere ble dette vellykket.
Selve studiene har i stor utstrekning fulgt de planer som
ble lagt til grunn i søknaden, men det har samtidig vært en
rivende utvikling innen karbonfangst og lagring i perioden, både nasjonalt og internasjonal. Noen høydepunkter
er:
•

Stortingets beslutning om å gjennomføre ‘Langskip’;
med fullfinansiert fangst på Norcem, delfinansiert
fangst på Klemetsrud (Fortum Oslo Varme) og etablering av lager i regi av Northern Lights JV

•

Raskt økende interesse for karbonfangst innen
energigjenvinning av restavfall, både nasjonalt og
internasjonalt

•

Utviklingen innen kostnaden for utslipp av fossilt CO2,
bla. via ETS prising og politiske vedtak om økning av
den generelle CO2 avgiften.

•

Økende forståelse for behovet for å fange og lagre
biogent CO2 (BECCS), og behov for å verdsette BECCS
økonomisk

•

At Borg CO2 fikk såkalt PCI status og deltok sammen
med Northern Lights i en søknad til det Europeiske
CEF fondet. Dette var meget lærerikt og gir mange
muligheter også for den videre utviklingen

•

At de forretningsmodeller Borg CO2 er bygget på, og
som var relativt nyskapende innledningsvis, bla. kostnadseffektive småskala fangstanlegg knyttet sammen
i en klynge samt utvikling av karbonfangst og lagring
som en tjeneste har fått fotfeste i andre deler av bransjen – både nasjonalt og internasjonalt

•

At EUs Innovasjonsfond ble etablert, og anmodet
også umodne prosjekter om å søke. Borg CO2 utarbeidet og sendte inn en full søknad. Dette var et meget
krevende arbeid, men ga samtidig mye læring og utvikling av studien. EU søknaden vil også være verdifull
for arbeidet videre, og som grunnlag for oppdaterte
søknader.

•

At interessen for Borg CO2 har vært stor, og utover det
som var forventet. Dette inkluderer et godt samarbeide med Gassnova, vertskommuner, Viken fylkeskommune, stortingspolitikere og innlegg på en rekke
fagkonferanser i regi av bla. TEKNA.

•

At Borg CO2 har fått på plass en MOU (memorandum
of understanding) med Northern Lights JV

•

At mulighetsstudiet etter vår vurdering har vært med
på å flytte både forskningsfronten (NORSUS rapport
om LCA analyser av CCS/CCU og IFEs rapport om
urenheter i CO2), bidratt til ny kunnskap og erfaring
innen tekniske løsninger (terminalløsninger, logistikk
og fangstteknologi), bidratt til å utvikle nye strategier
og forretningsmodeller samt økt forståelse og engasjement for de muligheter karbonfangst gir regionen
innen klima og næringsutvikling.

•

At CLIMIT støttet videreføring av et utvidet mulighetsstudie, som er broen mellom planlagt leveranse L9
(pilotering) via kommersialisering til reell etablering
og drift av en demonstrasjonsklynge.

Oppsummert har Borg CO2 vist den kraften som ligger i
vår region når industri, akademia og offentlig forvaltning
samarbeider. Vi er ikke blant de største aktørene, men
tror vi har bidratt og lykkes med å sette vårt preg på den
rivende utviklingen CCS bransjen er inne i.

Bli med i CCUS Norge!
CCUS Norge (CCUS Norway) - Norsk forening for miljø og ressurseffektiv fangst, bruk og lagring av CO2 ble stiftet
i juni 2021. Foreningens formål er å i fellesskap bygge kompetanse og dele erfaringer innen miljø- og ressurseffektiv fangst, bruk og lagring av CO2. Foreningen skal være ikke-kommersiell og vitenskapelig orientert.
Foreningen er åpen for alle! Ta kontakt for mer info og innmelding: post@ccusnorway.no
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13. januar 2018 skapte prosjektet sin første overskrift: ”
Fredrikstad kan bli pionér i karbonfangst og lagring
- Ser store muligheter for å redusere klimagassutslipp. ”
da Fredrikstad Blad skrev om prosjektet.
Fra venstre havnedirektør Tore Lundestad, FREVAR-direktør
Fredrik Hellström, styreleder Siri Martinsen i Borg havn, styreleder Victor Kristiansen i FREVAR og Pål Mikkelsen, styremedlem i Borg CO2. (Foto: Øivind Lågbu/Fredrikstad Blad).
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Organisering
Borg CO2 AS

Mulighetsstudiet er organisert og drevet av Borg CO2 AS.
Selskapet er stiftet som et datterselskap av Borg Havn IKS,
med formål om å ”organisere, utvikle, vurdere, planlegge og
kartlegge for testing av teknologi for karbonfangst og lagring,
primært for industrien i Østfold”.
Daglig leder: Tore Lundestad.

Styret i Borg CO2

Følgende styremedlemmer har bidratt i perioden:
•
Siri Martinsen, styreleder (2019-2020)
•
Harald Rønneberg, styremedlem (2019-2020),
styreleder (2020-d.d.)
•
Pål Mikkelsen, styremedlem (2019-d.d.)
•
Anne Ragnhild Rønning (2021-d.d.)

Styringsgruppen

Partnerne har vært konstituert gjennom en Styringsgruppe bestående av en representant fra hver av partnerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fredrik Hellstrøm, FREVAR KF
Rune Dirdal, Kvitebjørn Bio-El AS
Jannicke Bjerkås, Fortum Oslo Varme AS
Johnny Stuen, EGE Oslo
Hanne L. Raadal, NORSUS AS (tidl. Østfoldforskning)
Pål Mikkelsen, Stormkast Utvikling
Emil Aasen, Equinor ASA (2019-2020)
Martin Smedstad Foss, IFE (2019)
Reinier van Noort, IFE (2020-d.d.)
Jan Kielland, CO2 Capsol AS
Torleif Madsen, Compact Carbon Capture AS
Kjersti Garseg Gyllensten, Borregaard Ltd (2019)
Knut-Harald Bakke, Borregaard Ltd (2020 - d.d.)
Frode Schjolden, Sarpsborg Avfallsenergi
Gudmund Jenssen, Norske Skog Saugbrugs AS
Kjetil Vikingstad, Geminor AS
Egil Erstad, Østfold Energi AS
Rolf Egil de Flon, Acinor AS
Eirik Bjørnsen, Biobe AS

Strategi- og fagutvalget

Prosjektet har hatt et strategi- og fagutvalg som har hatt
som funksjon å støtte prosjektleder i faglige og strategiske
spørsmål. Utvalget har bestått av:
•
•
•
•
•
•

Pål Mikkelsen, leder
Hanne L. Raadal, nestleder
Tore Lundestad
Martin Smedstad Foss/Reinier van Noort
Rune Dirdal
Gudmund Jenssen

Økonomi

Partnerne har bidratt med kontantinnskudd og egeninnsats (in-kind).

Støtte fra CLIMIT

CLIMIT har støttet Mulighetsstudiet med 60% av dokumenterte prosjektkostnader, og maksimalt 4 605 000 kroner.

Regnskap/revisjon

BDO har tatt hånd om regnskap og PWC revisjonen.

Hjemmeside

www.borgco2.no

Flere av partnerne har også hatt flere representanter:
•
Jon Hermansen, Biobe AS
•
Christina Telnes, Geminor AS
•
Lise Haugesten, Sarpsborg Avfallsenergi
•
Jan Fredrik Häger, Østfold Energi AS
Leder av styringsgruppen: Pål Mikkelsen
Nestleder av styringsgruppen: Hanne L. Raadal
Prosjektleder: Norsk senter for Sirkulær Økonomi v/
Camilla Brox
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Prosjektbeskrivelse og mål
Stoppe klimaendringene

Mulighetsstudiets hovedmål har vært å bidra til å nå FN’s bærekraftsmål 11, 12, 13 og 17 knyttet til bærekraftige byer og
samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, og samarbeide for å nå målene gjennom å fange og
lagre CO2.

Etablere en CCUS - klynge

Et mål har vært å knytte mindre kilder sammen i en klynge med felles kvalitetskontroll og leveranseansvar mot Northern
Lights, felles logistikkstyring (lager og transport), felles innkjøp av varer og tjenester, felles salg av CO2 sertifikater og
biogent CO2 til bruk. For veien videre vil Borg CO2 så langt praktisk mulig basere den daglig drift og vedlikehold av det
enkelte fangstanlegg og anlegg for flytendegjøring på kildenes eksiterende driftsorganisasjoner.

Permanent lagring av CO2

For å lykkes med å stoppe klimaendringene har målet vært permanent lagring. Da gjennom å fange CO2-en fra kildene i
klyngen, tranportere denne til terminal og derfra med skip til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før
den transporteres for permanent lagring under havbunnen.
Planen har vært å benytte Northern Lights tjenester2. Northern Lights leverer transport og lagring av CO2 og har som
målsetting å muliggjøre utslippsfri industriproduksjon i Europa. Selskapet eies av Equinor, Total og Shell.

Miljøpåvirkninger av fangst, lagring og bruk av CO2

En av mulighetsstudiets leveranser har vært å benytte LCA (Life Cycle Assessment) for å vurdere miljøpåvirkninger
tilknyttet fangst av CO2 for lagring (CCS) og bruk (CCU) til drivstoff.

Skape lokale og regionale kompetanse- og miljøarbeidsplasser

Mulighetsstudiet har videre hatt mål om å bidra til økt verdiskaping hos samarbeidspartnerne gjennom teknologiutvikling og utvikling av forretningsmodeller tilpasset fremtidens sirkulære økonomi, som også underbygger målet om å
utvikle lokale og regionale kompetanse- og miljøarbeidsplasser.

2 Northern Lights - https://northernlightsccs.com/what-we-do/
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Illustrasjonen viser ideen bak Mulighetsstudiet (Kilde: Stormkast Utvikling).
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Klyngen har et maksimalt potensial på ca. 630.000 tonn/år fanget CO2,
med opptil 70 % biogent CO2, ved full kapasitetsutnyttelse av Saugbrugs biokjele.
Majoriteten av det fossile CO2 er knyttet til utslipp fra avfallsforbrenning
(40 – 50% fossilt CO2).
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Røykgasskildene
Borg CO2 har tre hovedlokasjoner for fangst av CO2 med tilsammen ti utslippspunkter:
FREVAR og Kvitebjørn Bio-El i Fredrikstad, Borregaard og Sarpsborg Avfallsenergi i Sarpsborg og Norske Skog Saugbrugs i Halden. Gjennom kartlegging og karakterisering av
røykgasskildene vurderes egnhetheten av CCS som god.
Avfallsforbrenning

Dette må til:

FREVAR KF, Kvitebjørn Bio-El og Sarpsborg Avfallsenergi er
avfallsforbrenningsanlegg for restavfall. Restavfallet består
av både organisk og fossilt materiale. Fangst og lagring av
CO2 fra forbrenningen vil derfor redusere utslipp av både
fossilt og biogent CO2.

1.

Fangstanlegg må designes med robust og optimalisert forbehandling, dvs. maksimal nedkjøling,
vannvasking med nøytralisering og meget god dråpe
og partikkelfangst. I praksis vil alle kjente fangstteknologier i større eller mindre grad være sårbare mot
submikrone partikler og støv samt kunne gi suboptimal drift/økte kostnader ved sure gasser og økt volum
røykgass.

2.

Det antas at optimal forbehandling vil redusere risikoen for at produsert LCO2 ikke møter de kvalitetskrav
‘Northern Lights’ stiller.

3.

Det er interessant å vurdere videre om enkelte
fangstteknologier har adsorbenter som kostnadseffektivt kan benyttes også i forbehandlingen, dvs.
ikke med formål CO2 fangst men nøytralisering (dvs.
som et alternativ til lut, kalk etc.) og røykrensing av
f.eks. støv, organiske forbindelser samt tungmetaller.
Dette kan være spesielt interessant ved design av helt
nye anlegg, dvs. som en integrert del av f.eks. et nytt
biobrensel, pyrolyse eller avfallsforbrenningsanlegg.

4.

Det gjenstår videre arbeide mot en fullskala CCS
klynge med mer detaljert kartlegging av kildenes
røykgass i flere trinn:
- Ved behov fysisk måling på aktuell røykgass med
analyse av relevante parametere
- Vurdering av variasjon i mengde og kvalitet over tid
på den aktuelle kilde
- Design og gjennomføring av evt. måleprogram
- Design, bygging og drift av demonstrasjonsanlegg.
evt. inkludert et forutgående pilotanlegg

5.

Måleprogram og analyse av anlegg i faktisk drift, som
grunnlag for optimalisering og design av nye anlegg.

Prosessindustri
Norske Skog Saugbrugs forbrenner primært organisk
materiale og har primært bio-CO2. Borregaard har både
biogene og fossile CO2-utslipp der fossile utslipp i all
hovedsak skjer i forbindelse med avfallsforbrenning og
bruk av flytende naturgass (LNG) som topplast i energisystemet.

Felles for kildene
Gjennom mulighetsstudiets kartlegginger3 kan det
oppsummeres at alle emittere har en røykgasskvalitet
som reguleres av utslippstillatelser, og generelt faller godt
innenfor omfanget av BATref avfallsforbrenningsanlegg.
Videre er røykgassen målt mot nesten alle kriterier av bedre kvalitet enn røykgassen fra kullkraftverk.
Etter Borg CO2s oppfatning er det ingen tvil om egnetheten av CCS på de aktuelle kildene, men mer et spørsmål
om å optimalisere de ulike fangstteknologiene mot et
smalere bånd av røykgasskvalitet, for å spare kostnader og
sikre tilgjengelighet.
Fra Klimakur: For at disse utslippsreduksjonene skal inkluderes i Norges utslippsforpliktelser må FN’s og EU’s regelverk for bokføring av negative utslipp endres. Regelverksendringer vil også kunne bidra til økt satsing på bio-CCS
utenfor Norge som ifølge FN’s klimapanel er en avgjørende
løsning for å nå 1,5-gradersmålet.
CCS er aktuelt også for andre ikke-kvotepliktige utslippskilder. Ved produksjon av biodrivstoff og biobrensel er for
eksempel større mengder CO2 ofte et biprodukt i produksjonsprosessen. Denne bio-CO2en antas å være teknisk
ukomplisert å inkludere i en eksisterende CCS-infrastruktur.

3 L2_Sluttrapport - Kartlegging og karakterisering av røykgasskilder. Gjennomført av Stormkast Utvikling.
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Funn i kartleggingen av kildene

Det finnes tilgjengelig bransjestandard røykgasskvalitet
for enkelte kategorier kilder. Det er mindre tilgjengelig
informasjon om den enkelte fangstteknologis robusthet
og krav til røykgasskvalitet, men litteraturstudier, dialog og
erfaringsoverføring gir indikasjoner:

CCUS-klyngen har et maksimalt potensial på ca. 630.000
tonn/år fanget CO2, opp til ca. 70 % er biogent CO2, ved
full kapasitetsutnyttelse av Saugbrugs biokjele.
Data fra 2018-2019 tilsier et faktisk fangstpotensial på
rundt 500.000 tonn, hvorav ca. 57 % er biogent. Dette bildet vil kunne endres hvis foreliggende planer om ekspansjon og nye produkter hos Saugbruks gjennomføres, dvs. at
kapasiteten på biokjelen utnyttes i større grad.
Fangstanlegg må utformes med en robust og optimalisert
forbehandling, det vil si maksimal kjøling, vannvask med
nøytralisering og veldig god dråpe og partikkelfangst.
I praksis vil alle kjente fangstteknologier være mer eller
mindre sårbare for submikrone partikler og støv. Antall
submikrone partikler har en kjent sammenheng med
type foranliggende røykgassrenseutstyr og prosesser.
Submikrone partikler, sure gasser og støv inn til fangstdelen kan gi suboptimal drift, redusert produksjon og økte
kostnader. Suboptimal kjøling gir økt volum av røykgass,
med tilhørende større material og energiforbruk. Det antas
også at best mulig forbehandling vil redusere risikoen
for at produsert LCO2 ikke oppfyller kvalitetskravene til
Northern Lights4.

Fangstsystemet må utformes slik at det kan isoleres fra drift
ved avvik, det vil si røykgasskvalitet utenfor ytre ramme
og/eller unormale driftssituasjoner. Eksempel på dette er
opp og nedkjøring av kildens egne produksjonsanlegg.
For dimensjonering av normal driftsbane (f.eks. innenfor
spennvidden til hver måleparameter som brukes), med
tilsvarende estimering av driftskostnader og fangstnivå,
bør den grunnleggende dimensjoneringen baseres på:
Offentlig tilgjengelig informasjon om industristandard om
utslipp (f.eks. BREF i avfallsforbrenning)
De enkelte emitteres datagrunnlag fra konsesjonsmålinger
og online registrering

Evt. pilotering
Kildens røykgasskvalitet inngår som en viktig teknisk
kildeforutsetning for valg av fangstteknologi, og design av
nødvendig forbehandling av røykgassen før fangst.
Den litteratur som er funnet (web, Research Gate mm) har
i liten grad fokus på røykgasskvalitet opp mot fangst og
fangstteknologi.

Membranteknologi er sårbart for høye nivåer av O2, og
antas være sårbart for submikrone partikler/støv og organiske forbindelser – dvs. komponenter som bidrar til å tette
membranene – forkorte levetiden. Dette er også vurdert ut
fra erfaringer fra annen bruk av membranteknologi.
Kjølt ammoniakk er et billig standard kjemikalie som
hevdes å være betydelig mer robust mot avvik fra normal
driftsbane og røykgass med høyere innslag av sure gasser.
Dette ble fremhevet fra leverandør som et viktig argument
for bruk av denne teknologien, og er muntlig bekreftet fra
fagpersoner involvert i TCM testingen.
Kaliumkarbonat er et billig standard kjemikalie som ut fra
litteraturen fremstår som robust, og hevdes i litteraturen å
være egnet til å redusere sure gasser.

Det er interessant å vurdere videre om noen fangstteknologier har adsorbenter som kan brukes effektivt også i
forbehandling, dvs. brukes kostnadseffektivt til nøytralisering og røykgassrensing av f.eks. organiske forbindelser
og tungmetaller. Dette kan være spesielt interessant ved
design av helt nye anlegg, dvs. karbonfangst som en integrert del av for eksempel et nytt biodrivstoff, pyrolyse eller
avfallsforbrenningsanlegg.

Målrettede målekampanjer, utformet etter direkte dialog
med relevante teknologileverandører

Aminteknologi er sårbart for bla. NOx, SO2, submikrone
partikler og syredamp (som gir opphav til submikrone partikler). Erfaringer fra bla. Boundry Dam var innledningsvis
store utfordringer som følge av submikrone kullpartikler,
samtidig er erfaringer fra pilotering med både Shell amin
og Aker amin på avfallsforbrenning på Klemetsrud svært
gode.

Ved bruk av enzymforsterket kaliumkarbonat er det et
spørsmål om enzymet kan påvirkes av røykgasskvaliteten
og fangstprosessen, dvs. redusert levetid og/eller effektivitet. Dette ble muntlig nevnt som et område som
skulle studeres videre gjennom pilotering av den aktuelle
leverandører i et møte 2017 – 2018.
Prosjektet har ikke funnet tilgjengelig informasjon i forhold
til bruk av faststoff adsorpsjon (tidligere Inventys, nå
Svante). Ut fra egne vurderinger antas det å være en sårbarhet mot submikrone partikler som over tid tetter materialet. Forfatterens egne faglige erfaringer fra reaktivering
og vurdering av aktivt kull tilsier at materialet over tid vil
tettes og miste sine egenskaper. Samtidig poengterte
Inventys i et møte 2017 – 2018 at dette vil kunne kompenseres ved at ‘filterelementene’ er relativt sett rimelige og
enkle å erstatte.
Det er gjennomført pilotering med aminteknologi på en
rekke forskjellige typer kilder, herunder et antall avfallsforbrenningsanlegg og kullkraftverk. Basert på dette
vurderes det som relativt kurant å få dimensjonert både
pilot, demonstrasjon og fullskala aminanlegg opp mot
de aktuelle kilder, men allikevel med et trolig behov for
pilotering mot kilder på Saubrugs og Borregård. Dette må
drøftes med aktuelle leverandører, - hvis aminteknologi ut
fra øvrige kildeforustetninger aktualiseres.
Det er behov for ytterligere studier og dialog med aktuelle
leverandører for å kartlegge hvilke parametere som er
viktig for andre typer fangstteknologi som kaliumkarbonat
(hhv. trykksatt og enzymforsterket), faststoff adsorpsjon,
membraner og prosessintensifiserte løsninger med bruk av
høykonsentrerte adsorbenter (Baker-Hughes 3C).

4 www.norlights.com
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Det oppleves som et stort behov for faktisk demonstrasjon, og evt. forutgående pilotering, på de enkelte kilder
for å kartlegge både fangstteknologienes robusthet (f.eks.
fangstgrad over tid), miljøpåvirkning og reelle driftskostnader. Videre vurderes det som kritisk å inkludere pilotering av LCO2 produksjon, for å vurdere hele verdikjedens
robusthet og kostnader - samt det samlede anleggets evne
til å levere flytende CO2 som møter kvalitetskriteriene til
‘Northern Lights’ over tid.

Fangstanlegg bør i utgangspunktet dimensjoneres for å
kunne fungere med de ytre rammer som de respektive utslippstillatelser setter. Røykgasskvalitet utenfor ytre ramme
er avvik, og vil ha begrenset varighet gitt lovpålagte krav
til drift. Det er imidlertid viktig å foreta en kost/nytte
analyse av det å bygge inn en så vidt stor robusthet kontra
å dimensjonere etter kildens reelle kvalitet og variasjon i
kvalitet.

Det er kjent at Fortum Oslo Varme, TCM, Sintef m.fl. sitter
på betydelig kompetanse og erfaring innenfor kartlegging
og karakterisering av røykgass. Ikke minst vil TCMs kompetanse og erfaring i forhold til generiske aminer (f.eks.
MEA) være nyttig. Det vil derfor være naturlig å inngå et
nærmere samarbeide med disse i arbeidet med å designe
aktuelle demonstrasjons og pilotanlegg og planlegge
eventuelle målekampanjer. Tilsvarende vil prosjektet invitere til erfaringsoverføring fra pågående pilotering med
kaliumkarbonat hos Stockholm Exergi og de tester som
våre partnere ellers gjennomfører.

*Tabellen viser justert spenn i røykgasskvaliteten.
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Fangstteknologi
Det er i dette mulighetsstudiet gjennomgått og beskrevet ulike teknikker for å fange CO2
fra røykgass, samt sett på et utvalg av leverandører, og status på lab- og demonstrasjonsprosjekter5.
Absorpsjon
Felles for tradisjonelle absorpsjonsprosesser med både
amin og kaliumkarbonat er at det krever relativt høy
temperatur for desorpsjon og det trengs derfor typisk
lavtrykksdamp i store mengder samt at det gir en del overskuddsvarme som enten er kostbart å gjenvinne eller lite
energieffektivt hvis man ikke gjenvinner den. Absorbentene er følsomme ovenfor sure gasser og nedbrytes over tid,
men NO2 og SO2 nivå opp til 5-10ppm antas å kunne være
innenfor rimelighetens grenser.
Ved bruk av amin vil man også ha nedbrytning grunnet
oksidering (spesielt ved enkelte metaller til stede), og både
kaliumkarbonat og amin vil ha termisk nedbrytning ved
høyere temperaturer. Amin trenger typisk en litt høyere
temperatur enn kaliumkarbonat for desorpsjon, men kaliumkarbonat vil ha en treg reaksjon mot CO2 og derfor en
dårlig overføringshastighet. Det tilsettes derfor tilsetningsstoffer av forskjellig slag til kaliumkarbonat, og røykgassen
skal ofte trykksettes noe som krever mer elektrisk energi.
Amin er velprøvd og modent og trenger ikke nødvendigvis
å testes, avhengig av kilde og sammensetning. Kaliumkarbonat er mindre utprøvd og har flere ukjente parametere
grunnet mange ulike tilsetningsstoffer og operasjonstrykk,
noe som vil kreve en dypere gjennomgang i en eventuelt
senere fase. Både amin og kaliumkarbonat kan være korrosivt og materialvalg må vurderes basert på bakgrunn av
leverandør og tilsetninger.
Det finnes leverandører innenfor begge solventene nevnt
ovenfor som ser på muligheter for å endre de generiske
prosessene, på forskjellige modenhetsnivå. Intern varmegjenvinning er et eksempel på en prosess som ikke vil kreve ekstern varme for desorpsjon. Roterende og trykksatt
absorpsjon og desorpsjon for å kompaktere anlegg er en
annen metode som blir utviklet videre.
Vedrørende kjølt ammoniakk er dette en prosess som
kan sammenlignes med de andre solventene på de fleste
områder. En av de største forskjellene er at CO2 er trykksatt
etter fangstprosessen som sparer elektrisk energi i forbindelse med komprimering.
Både amin og kjølt ammoniakk vil ha noe utslipp (veldig
lave nivåer), men det antas som ingen vanskelighet med
å holde seg innenfor regelverket og de gitte utslippstilla-

telsene. Dette medfører uansett et miljøaspekt man skal ta
hensyn til. Kaliumkarbonat kan også ha utslipp som ikke
er ønskelig, men da det er forskjellige tilsetningsstoffer er
det vanskelig å si noe på generell basis og dette må ses
nærmere på når eventuelle leverandører sees på. Lokal
håndtering av ammoniakk medfører veldig strenge HMS
krav og må derfor vurderes nøye i en vurdering.
Kaliumkarbonat og ammoniakk er tilgjengelig på den åpne
markedet og vil være langt billigere og enklere å få tak i
enn f.eks amin. Dette kommer veldig godt med dersom
CAP eller kaliumkarbonat skal brukes aktivt til å fjerne sure
gasser ved at større mengder kjemikalie må erstattes.
Moduliserte anlegg med amin er allerede kommersielt til
salgs ved Just Catch, som selges i moduler som skal kunne
fange fra 10,000 til 100,000 tonn CO2 per år avhengig
av modulstørrelse. En av disse er solgt til Twence avfallsforbrenningsanlegg og CO2en skal her brukes til å øke
veksten i drivhus etter den er flytendegjort og fraktet med
lastebiler.
For amin finnes det piloter som er tilgjengelig i dag,
og vedrørende kaliumkarbonat finnes det muligheter i
2020/2021 avhengig av hvor lenge de skal brukes der de
står i dag. Så langt vi vet er det ingen piloter tilgjengelig
for kjølt ammoniakk.

Adsorpsjon
Adsorpsjon får økende oppmerksomhet innenfor CO2
fangst, da spesielt ved en roterende adsorpsjonsdisk som
bruker temperatursvingninger til å fange opp og frigjøre
CO2 fra røykgass. Avhengig av hva slags materiale som blir
brukt kan også adsorpsjon være sensitivt ovenfor tilsvarende stoffer som ved absorbsjon, men her må levetid, fangstgrad og kapasitet og energibruk vektes mer mot sammensetning og røykgass. Da det ikke vites hva slags stoffer som
blir brukt hos leverandører, er det vanskelig å gå i detaljer
på stoffer, da for eksempel X13 Zeolitt fanger CO2 effektivt,
men det krever veldig høy temperatur for å reversere
fangsten av SO2. 5A Zeolitt fanger CO2 mindre effektivt,
men er ikke så sensitiv ovenfor desorpsjon av SO2. Zeolitt
er hydrofilt, det vil si at vann binder seg til det og veldig
lave verdier av vann kreves i røykgassen. Her kan aktivt
kull være mere fornuftig, da nivået av vann fint kan være
opp mot 5-10% som vil si at mettet gass ved godt over 40
grader er ok. Aktivt kull vil dog ha lavere selektivitet til å

5 L5_Sluttrapport Kriterier og grunnlag for valg av fangstteknologi. Utarbeidet av Fortum Oslo Varme.
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for å gi en oversikt over hva som er tilgjengelig og noen
fordeler og ulemper ved de valgte teknologiene. Det er
kun post-combustion teknologier vil bli gjennomgått, da
det er antatt at pre-combustion , oxy-fuel combustion eller
chemical looping combustion (CLC) ikke er relevant.

fange CO2 enn for zeolitter ved samme CO2/N2 forhold.
Dette er korte eksempler for å understreke at materialvalg
på adsorpsjonsmaterialet og sammensetning av røykgass
inkludert forhåndsrensing av røykgass må sees nærmere
på. Da ikke detaljene kommer klart frem fra leverandør må
man forholde seg til salgsmateriale som er kjent og anta
veldig høyt nivå av rensing er påkrevd før adsorpsjonen,
da både med tanke på SOX, NOX, O2 og H2O. Jo høyere
konsentrasjon av CO2, desto bedre fangstgrad. Renheten
på CO2 er forventet noe lavere enn for absorpsjon, da ved
rundt maks 90% renhet. Det kan også være begrensninger
for volum, noe som kan tale positivt for mindre enheter.
Temperatur som kreves er oppgitt til å være noe lavere enn
for absorpsjon, og kan være en fordel basert på tilgjengelig
damp. Det antas ingen negative utslipp ved bruk av adsorbenter. Med tanke på at kompakte anlegg for absorbenter
er på vei antas det også at arealbruk for adsorbenter og
absorbenter er relativt like.
Etter dialog med Svante (teknologileverandør) kom det
klart frem at de fremdeles er lave på TRL skalaen, men at de
jobber hardt på for å utvikle både modenhet og teknologi.

Membraner
Membraner er mindre vanlig enn absorbenter og adsorbenter, men er i likhet med andre teknologier, på vei opp
på TRL stigen. Membraner er kjent for å fange en mindre
del av CO2en i røykgassen avhengig av energibruk og installasjon (antall og type membraner samt resirkulering av
enkelte strømmer), samtidig som CO2 produktet er mindre
rent enn for absorbenter. Dette betyr også at en røykgass
med høy konsentrasjon av CO2 vil være å foretrekke.
Membraner er i motsetning til de fleste adsorbenter og
absorbenter ikke-reaktive med SOX og NOX. Produktet
består typisk av relativt høyt O2 nivå før rensing og må
eventuelt fjernes før transport og lagring. Det er ingen
giftige kjemikalier som slippes ut eller som skal håndteres,
og det er heller ingen krav til temperatur i form av damp
eller lignende for regenerering av materiale. Nok en fordel
med membranteknologien er at det ikke er noen bevegelige deler i fangstprosessen.
Dersom det ikke er høye krav til fangstgrad av CO2 og
heller ikke damp tilgjengelig kan membraner være en fornuftig retning å bevege seg i, men teknologien er fortsatt
umoden.
Grunnet relativt umoden teknologi og proprietære materialer og prosesser er det lite detaljer tilgjengelig. Nærmere
kontakt med leverandører og mere informasjon trengs for
denne teknologien.

Beskrivelse av fangstteknologier

I delrapport L26 er det beskrevet at fangstanlegg må designes med en integrert robust og optimalisert forbehandling. Det vil si nøytralisering av sure gasser, meget god
dråpe og partikkelfangst og god nedkjøling. Dette legges
vekt på ved utvalget og vurdering av fangstteknologier.
EUs TRL nivåer beskrevet (European Commission, 2019)
(vedlegg G i «Work Programme 2016-2017»):
•
TRL 1 – basic principles observed
•
TRL 2 – technology concept formulated
•
TRL 3 – experimental proof of concept
•
TRL 4 – technology validated in lab
•
TRL 5 – technology validated in relevant environment
•
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment
•
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment
•
TRL 8 – system complete and qualified
•
TRL 9 – actual system proven in operational environment

Absorbenter
Aminer

Aminer kommer i mange forskjellige former med forskjellige egenskaper og er en kjemisk absorbent. Fellesnevneren
for dem alle er relativt høyt energibruk i form av varme i
forbindelse med frigjøring av CO2 etter den er absorbert.
Dette betyr igjen at det er en stor mengde varme som kan
gjenbrukes fra kjøleprosessen.
Aminer er den klart mest modne teknologien for å fjerne
CO2 fra røykgasser, blant annet bevist fullskala i flere år ved
et kullkraftverk i Canada (Boundary Dam Power Station,
SaskPower) hvor det er kapasitet til å fange opp mot
1,000,000 ton CO2 per år.
Aminer er sensitive for oksygen og sure gasser og urenheter som for eksempel NOX, SOX, HCl og små partikler
(<1µm). Høy temperatur vil også kunne øke raten av
nedbrytning, samtidig som høyere temperatur kan gi et
økt utslipp av amin baser på økt fordampning. Vedrørende
partikler har det blitt erfart at økende støvkonsentrasjon
gir økt mengde av aerosoler som videre gir økt utslipp.
Det er ikke den totale massen av støv som har betydning,
men partikkelstørrelsesfordelingen, og mengden av små
partikler. (Peter Moser, 2014)
Technology Readiness Level (TRL)
TRL nivået på amin er TRL nivå 9 red EU standard og er
modent for CO2 fangst industrielt.

Det er per dags dato mange aktuelle teknologier med
forskjellig nivå for modenhet og begrensninger i forhold
til for eksempel fangsteffektivitet, energibruk og nedbrytning. Nedenfor sammenstilles noen valgte teknologier

6 L2_Sluttrapport - Kartlegging og karakterisering av røykgasskilder. Gjennomført av Stormkast Utvikling.
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Shell Cansolv

Generelt
Vi mener at Shell Cansolv DC-103 er en veldig god og
trygg teknologi. Her vet man akkurat hva man får, og man
forholder seg til et selskap med lang erfaring innenfor CO2
fangst. Dette er et trygt valg, men som med alle andre
teknologier skal sammensetningen på røykgassen og
urenheter (spesielt NO2 og den fine fraksjonen av støv)
matche teknologivalget. På energigjenvinningsanlegget
på Klemetsrud er man veldig fornøyd med testingen som
har blitt gjort over 10 måneder. I løpet av de 10 månedene
har man oppnådd over 5000 timer med kontakt mellom
amin og røykgass.

Erfaringer fra pilot med Shell Cansolv DC-103 Amin på
Klemetsrud.
Formål
•
Formålet med pilotkjøringen var å kvalifisere teknologien med hensyn på fangst og utslipp av amin.
•
Piloten skulle kjøres i minst 2000 timer, hvor de siste
500 skulle danne grunnlag for kvalifiseringen av
teknologiene.
•
Etter kvalifiseringen, ble piloten kjørt videre. Til
sammen 5200 timer, hvor hovedformålet var å undersøke degradering av amin. I denne perioden ble det
også utført diverse andre tester.
Utslipp
•
Temperatur i systemet påvirker utslipp. Høyere temperatur medfører en liten økning i utslipp.
•
Støv. Støvutslipp fra forbrenningsanlegget medførte
forhøyet utslipp av Amin fra fangstanlegget mens
støvutslippet pågikk.
•
Raske endringer i CO2 innhold og eller røykgassmengde ga ustabilitet i anlegget som igjen ga utslipp.
•
Temperaturforskjell over vannvasketrinnet er viktig for
å holde utslippene nede. Forstyrrelser i drift som ga
vesentlige endringer i temperatur i vannvasketrinnet
ga utslipp.
Fangst
•
95 % fangst ble demonstrert over tid.
•
99% fangst ble gjennomført i kortere perioder, men
bruker forholdsmessig mye ekstra energi, og ble ikke
ansett som formålstjenlig.

Aker Solutions

Aker Solutions har tidligere i 2019 inngått en avtale med
energigjennvinningsanlegget for avfall i Twence i Nederland. Her skal de levere deres modulariserte Just Catch
enhet til 100,000 tonn CO2/år som skal brukes i drivhus og
til industrielle formål.
Aker Solutions Mobile Test Unit (MTU) ble testet med Akers
solvent S26 i nesten 3 måneder i 2016.
Aker Solutions MTU ble testet på røykgass fra kun linje 3.
Linje 3 leverer røykgass med mindre NOx enn linje 1 og 2.
Siden pilotene har testet røykgass med forskjellig kvalitet
er det ikke mulig å sammenligne resultatene direkte.
Utslipp
Det ble heller ikke benyttet like følsomme instrumenter for
å detektere aminutslipp som var under 1 ppm i røykgassen, så det er ikke mulig å sammenligne aminutslipp. Det
antas at Akers løsning er tilsvarende den Shell leverer med
hensyn på utslipp.

Degradering
•
NO2 innhold er meget viktig bidragsyter til degradering. Jo lavere jo bedre.
•
Sure gasser bidrar til degradering, men blir fjernet i
røykgass rensesystemet til forbrenningen, i tillegg
blir eventuelle gasser som kommer til piloten fjernet
i pre-scrubberen slik at sure gasser ikke har vært en
problemstilling for piloten på Klemetsrud.
•
Oksydering av aminet pågår kontinuerlig, og er en
langsom prosess. Det virker som den har gått litt uavhengig av om anlegget har vært i drift eller ikke.

Fangst
Aker har ikke rapportert å ha testet 95% fangst, men har
bare rapportert 90 % fangstrate. Det er rimelig å anta at
95% også er mulig, men med et noe økt energiforbruk.

Energibruk
•
Piloten brukte energi som samsvarte med modellering utført av Shell. Piloten var ikke utstyrt med utstyr
for å redusere energiforbruk.
•
Fullskala er energiforbruket forventet å ligge et stykke
under 3 GJ/Tonn CO2.
Korrosjon
•
Shell har fremhevet at over tid så vil det bli mindre
korrosjon ved bruk av DC-103 enn f.eks MEA. Vi har
ikke vært i stand til å etterprøve denne påstanden.
•
Etter nesten 10 måneders drift med DC-103 er det
ikke avdekket tegn til korrosjon. Siden tiden er relativt
kort bør ikke dette tillegges særlig vekt.

Degradering
Aker har rapportert lav degradering, noe som blant annet
skyldes lavt innhold av NO2 i røykgassen, siden de kun
testet på røykgass fra linje 3. Det er rimelig å anta at dette
er ganske likt med Shells Cansolv-103.
Energibruk
Energibruken er på linje med energibruken på piloten fra
Shell.
Korrosjon
Det ble rapportert lave nivåer av jern i aminløsningen etter
testingen. Dette ble ansett som et tegn på lav korrosivitet
av aminet.
Oppsummering av Aker Solution
Basert på data som er oppgitt så virker løsningen fra Aker
Solution til å være tilsvarende løsningen fra Shell med
tanke på alle viktige parametere.
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Compact Carbon Capture A Baker Hughes Venture (CCC)
Compact Carbon Capture er en teknologi som baserer seg på roterende utstyr i absorber (inkl vaskevann) og desorber.
Roterende utstyr samt prosess under trykk sørger for mer kompakte anlegg som igjen senker prisen på fangstanlegg.
Denne teknologien låser seg ikke til en spesifikk solvent, men har så langt testet med MEA, og har planer om å teste med
et annet generisk amin i tillegg. De er også i samtaler med et selskap vedrørende testing av et proprietært amin.
Per dags dato er teknologien på TRL 4 nivå (EU standard) og er kun testet i 5 timers intervaller på lab. Vel å merke er testpiloten større enn hva labskala skal tilsi da den har kapasitet til å fange 2-300 kg CO2/h. TRL 4 er et bevis på at konseptet
fungerer, men fra forfatternes perspektiv er det en del som gjenstår for å se at teknologien fungerer godt over tid, på
faktisk røykgass. Neste steg er å få teknologien godkjent for TRL nivå 5, som krever minimum 100 timers stabil drift sammenhengende. 3C arbeider tett med Equinor, og har deres testanlegg lokalisert ved Equinors testfasiliteter i Porsgrunn. I
tillegg har de mindre utstyr for testing plassert på lab hos SINTEF.
Etter testing og TRL nivå 5 er godkjent er planen å skalere opp til en pilot som skal kunne fange 8-10.000 ton/år som skal
testes på faktisk røykgass. Planen er da minimum 2-3000 timer operasjon. Så langt forfatterne er klar over er partner/lokasjon for en slik pilot ikke på plass enda.
Teknologien sies å kunne skaleres modulært, noe som på sikt kan være veldig aktuelt for mindre aktører og anlegg.
Konsentrasjon av CO2 i røykgassen kan være fra < 4% - 50%. CO2 produktet er komprimert, så det kan spares noe energi i
forbindelse med komprimering etterfølgende.
Generelt
Nok en spennende teknologiutvikling som vi selvsagt håper vil lykkes. De har kommet langt ved å vurdere på det teoretiske og skaffet seg et godt navn og rykte samt finansiering. Valg av roterende utstyr har ofte noen mekaniske utfordringer som vi er spente på å se effekten av over lengre tid. CCC sin teknologi er et stykke unna å kunne vurderes som pilot i
Borg CO2 foreløpig, men samtaler bør kunne startes hvis et samarbeid er ønskelig for begge parter et par år frem i tid.
Positivt at MEA og annet generisk amin blir brukt i første omgang for å kunne dele data/forskning med offentligheten når
det er klart. Vi har til gode å se tall og data fra testing, men de tilbyr mulighetsstudier og holder for tiden på med studier
på flere forskjellige anlegg.

Kilde: Compact Carbon Capture A Baker Hughes Venture (CCC)
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Mitsubishi / Toshiba / Fluor

sing av disse stoffene. Dette medfører da en større mengde
salter som må fjernes og erstattes av nytt kaliumkarbonat.
Enzymløsningen til CO2 Solutions (Saipem) finner vi ikke
nok informasjon om til å omtale i denne rapporten utover
hva som blir beskrevet under informasjon om selskapet
under. Denne teknologien bygger seg på kaliumkarbonat,
men med enzymer som gjør at den ikke trenger å trykksettes.

Saga City (avfallsforbrenning) CCUS: Toshiba teknologi.
Fanger 10t CO2/dag. CO2 blir brukt til algevekst noen
hundre meter fra fabrikken. Mikawa power plant : Toshiba
teknologi. Her vil 50% av CO2 fanges, noe som gir over 500
tonn CO2/dag. Mikawa er et biomasse fyrt kraftanlegg.

Det er begrenset informasjon rundt testing av HPC på
røykgass etter forbrenning. Det er utført en test på Värtan
i 2008 som er beskrevet senere, og også på Hazelwood
kullkraftverk i Victoria i Australia (La Trobe Valley). Demonstrasjonsanlegget ved kullkraftverket i Hazelwood var
designet til å fange opp til 25 tonn CO2/dag, og var basert
på proprietært kjemikalie. Hovedfokuset for testingen var
å beskrive ytelsen til generelt ikke-proprietær kaliumkarbonat (30wt%) løsning. Testing ved dette anlegget bidro
til å bekrefte at simuleringer gjort i simuleringsverktøy
stemmer godt overens med hva som var forventet i virkeligheten (±5%) (Kathryn Anne Mumford, 2011).

Utover Shell Cansolv og Aker Solutions finnes det flere
tilbydere av aminteknologier. Et utvalg av disse stammer
fra store selskaper som de Japanske Mitsubishi Heavy Industries og Kansai Electric Power, Toshiba og amerikanske
Fluor. Disse er alle proprietære teknologier og antas relativt
like som Aker Solutions og Shell Cansolv sine aminer med
mindre ulikheter.

Kaliumkarbonat
(Hot Potassium Carbonate, HPC)

Kaliumkarbonat er et uorganisk materiale som har høy
løselighet i vann. Ved absorbsjon bindes CO2 til kaliumkarbonat og vann og danner kaliumbikarbonat (2KHCO3). Ved
oppvarming vil bikarbonatet dekomponere i kaliumkarbonat, CO2 og H2O igjen. Kaliumkarbonat har begrenset
rate for absorbsjon av CO2 fra røykgassen. Det er derfor
behov for å ha tilsetningsstoffer. Det er dette som skiller de
forskjellige leverandørene, ved at det blir tilsatt forskjellige
stoffer samt forskjeller i ønsket trykk i absorbsjonskolonne.
Grunner flere relativt like selskaper og teknologier som leverer prosessløsninger under trykk, uten intern varmegjenvinning (intern er her brukt som internt i karbonfangstannlegget) er disse vurdert som like nok til å kunne vurdere
løsningene som én felles. Det er typisk tre HPC prosesser
som bruker forskjellige tilsetningsstoffer: Catacarb, Vetrocoke og Benfield (Saeid Mokhatab, 2019). I tillegg er det
enzymløsningen til Saipem (gamle CO2-solutions) som er
sammenlignbar.
Det er flere mulige tilsetningsstoffer man kan tilsette
sammen kaliumkarbonat i vannløsningen for å få de
ønskelige virkningene. Dette kan f.eks. være for å hindre
skumming (foaming), dempe korrosjonsproblematikk og å
øke fangsteffektivitet (kinetikk og lastkapasitet). Enkelte tilsetningsstoffer for å øke kinetikken kan for eksempel være
aminer, og man vil da også komme tilbake til eventuell utslippsproblematikk. Hvilke tilsetningsstoffer som blir tilsatt
kan avgjøres fra case-til-case og må sees på mer spesifikt
med et blikk på røykgass sammensetning og urenheter
med ønskede effekter i prosessen. Tilsetningsstoffene kan
være blant annet aminer, glysin, vanadium, enzymer og
borsyre.
En typisk sammensetning for HPC består av ca. 30% K2CO3
og 70% H2O. Utover dette er det mindre tilsetninger av andre kjemikaler basert på ønsker i prosessen, som selvsagt
endrer sammensetning noe.
Typiske tilsetningsstoffer ved de forskjellige prosessene
(Saeid Mokhatab, 2019), (CO2-Solutions, 2018):
Utover å binde til seg CO2, kan kaliumkarbonat også binde seg til blant annet SO2 og NO2, men da ved dannelse
av salter. Dette er normalt sett på som en ulempe, men
dette kan også sees på som en fordel med tanke på ren-

Utslipp
Avhengig av hvilke tilsetningsstoffer og prosess er det
vanskelig å uttale seg om utslipp på generell basis. Da
det er enkelte giftige stoffer som kan bli tilsatt, er dette
noe som også bør etterforskes videre ved kontakt med
leverandør. Det vites ikke om det tilsettes kjemikalier til
kaliumkarbonatet utover enzymer, må dette sjekkes videre
med leverandør.
Fangst
Fangst, kan også her som ved de fleste andre teknologier
justeres mye ut ifra hvor mye energi som skal brukes. Det
antas derimot at fornuftig fangst sett opp mot energibruk
vil ligge på mellom 80% og 90%. I forhold til angitt energibruk nedenfor antas det fangst mellom 80% og 90%.
Degradering
Degradering av kaliumkarbonat skjer hovedsakelig på
grunn av NO2 og SO2 i røykgassen, og det dannes salter
i form av KNO3 (kaliumnitrat) og K2SO4 (kaliumsulfat).
Tilsetning av ekstra mengde kaliumkarbonat trengs for å
gjøre opp for tapt mengde. En annen ulempe ved at SO2
og NO2 binder seg til kaliumkarbonatet, er at disse vil
oppta kaliumkarbonat fremfor at CO2 binder seg, samt at
reaksjonene vil danne CO2. Da det antas lave verdier av
både NO2 og SO2 fra de fleste kilder, vil dette mest sannsynlig ha begrensede påvirkninger og antas å kunne løses
ved prosesstyring.
Ved test gjort på Värtan (kullfyrt CHP) i 2008 ble det registrert degraderingsnivå på 0.83 kg K2CO3/ton CO2. Tallet er
basert på 360 kontinuerlige timer drift (Mårten Bryngelsson, 2009), hvor SO2 var hovedårsaken til degradering. Nivåer av NO2 og SO2 var i gjennomsnitt hhv. 0 (N.D.) og 0.8
ppm etter pre-treatment. CO, NO og N2O har lav løselighet
og er antatt å være inerte (Mårten Bryngelsson, 2009).
Ved pilottesten på Värtan var det forhåndsrensning av
røykgassen for å minimere irreversible reaksjoner i kontakt
med kaliumkarbonat. Støv, SOX, NOX, HCl og HF ble fjernet
ytterlige ved denne forhåndsrensningen.
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Energibruk
Energibruk er avhengig av hva slags prosess som ønskes.
Det kan være allerede trykksatt gass som trenger CO2 fjerning, eller muligvis det finnes spillvarme som kan brukes
til oppvarming og er ønskelig. Ved (tilnærmet) atmosfærisk
røykgass antas det at røykgassen skal trykksettes for å
oppnå bedre absorpsjonsrate. Det er derfor en fordel hvis
gassen som skal renses for CO2 er trykksatt fra prosessen
på forhånd, ellers så finnes det tilsetningsstoffer som kan
øke absorpsjossraten.
Energibruk kan være kun elektrisk, og ligge på rundt 1.2
GJel/ton CO2 (henvisning nedenfor til Capsol). Her vil det
også være mulighet for å gjenbruke noe varme med temperatur over 60 C ved kjøling av CO2 produktstrømmen.
Energibruk kan også være en miks av elektrisk og termisk
energi. Ved både elektrisk og termisk energi kan et eksempel på energibruk ligge på ca. 1 GJel/ton CO2 og i overkant av 2 GJth/ton CO2. Ved denne løsningen er det dog
forventet at ca 1.3 GJth/ton CO2 kan gjenbrukes til å øke
temperatur i for eksempel fjernvarme opp til rundt 70-75
grader. Denne løsningen kan derfor være en bedre løsning
enn kun elektrisk forbruk dersom man har overskuddsvarme av riktig kvalitet til over (typisk mettet damp ved rundt
6 barg).

Technology Readiness Level (TRL)
HPC anses som TRL 6-7 på røykgass etter forbrenning av
forfatterne grunnet manglende testing. Teknologien er TRL
9 ved bruk på rene, trykksatte gasser som ved fjerning av
CO2 i naturgass.
Generelt
FOVs syn på teknologien er at den er veldig spennende
og kan på sikt være en god erstatter for aminteknologi
ved riktige betingelser dersom prosessen fungerer som
leverandørene sier den skal. Det er mange parametere som
skal avklares, blant annet hvilket tilsetningsstoff som skal
brukes, hvilket trykk man skal operere ved, hva slags integrering med eksisterende anlegg skal man ha og hvor mye
CO2 man vil fange. Dette er parametere som må vurderes
når sammensetning og urenheter av røykgass er klart, og
hva slags kilder til energi som er tilgjengelig og som kan bli
brukt. Grunnet trykksetting av røykgassen er det også her
større krav til støvreduksjon enn ved f.eks. amin, som kan
bruke en mer robust vifteløsning. Trykksetting av røykgass
har også et HMS perspektiv som skal vurderes.

Avhengig av ønsket prosess kan det her være mange
muligheter for integrasjon mot eksisterende anlegg, og
kaliumkarbonatteknologien anses som mere fleksibel i
form av energibruk enn aminløsning, i tillegg til å se ut til å
bruke mindre energi.

Videre arbeid vil bestå i å kartlegge sammensetning av røykgasser og behovene til kildene for deretter
å luke ut de mest fornuftige teknologiene og leverandørene å arbeide videre med.
Amin, kaliumkarbonat og kjølt ammoniakk har relativt like energibehov, men fordelingen mellom
varme og elektrisk kraft er forskjellig. Det kan derfor ikke konkluderes entydig at en teknologi vil være
best i alle tilfeller. Tilgjengelighet på både varme og strøm, samt kostnaden på dette vil derfor bli viktig
ved valg av teknologi.
Det bør gjøres et arbeid for å finne ut hvordan de forskjellige teknologiene kan integreres på hver kilde.
Dette gjelder både hvordan selve røykgassen tilkobles fangstanlegget, samt hvordan varme/kjøling kan
gjøres og en vurdering av tilgang på elektrisk kraft. Da kan det også settes opp en kost modell slik at
riktig teknologi velges.
Det vil være både ingeniørarbeid i forbindelse med analyse på egnethet mot spesifikk teknologi og
leverandør, samt anskaffelse av eventuell pilot avhengig av røykgasskilde, sammensetning på røykgass
og modenhet av teknologi.
RFQ for pilot er utarbeidet, og bør benyttes til å hente inn priser for pilottesting.
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CO2 Capsol AS
CO2 Capsol (Capsol) skiller seg fra de andre selskapene som leverer HPC løsninger ved at de har en patentert intern
varmegjenvinning i fangstannlegget. Den interne varmegjenvinningen gjør at prosessen kun krever energi i form av
elektrisitet da den gjenbruker varmen som skapes ved trykksetting av røykgassen. Fangstanlegget kan også drives med
en kombinasjon av elektrisk energi og damp. Energibruken (elektrisk) er ifølge dem selv i de aller fleste tilfeller 0.7-1.5 GJ/
ton CO2 fanget, avhengig av røykgassens sammensetting og temperatur. Capsol har ingen kommersielle bindinger til
leverandører av kjemikalie.
Capsol's patenterte tekniske løsning, Capsol End of Pipe, har fordeler:
•
Bruker kaliumkarbonat (relativt billig og kan kjøpes fritt på markedet) for å fange CO2
•
Effektiv bruk av kompressorer og varmeutvekslere
•
Absorber trykksettes til cirka 5-7 Bar for at den kjemiske prosessen skal bli effektiv. Desorber opererer ved om lag 1
Bar.
•
Termisk energi (damp) for stripping av CO2 genereres internt i fangstanlegget. Det er ikke behov for ekstern varme.
Dette medfører at det ikke er nødvendig med ombygging av det eksisterende anlegget, noe som ofte medfører stor
kostnad og risiko.
•
Mulighet for å gjenbruke varme i kjølevann etter stripper.
Capsol har vært i nær dialog med Stockholm Exergi (SE) siden sommeren 2018 i forbindelse med leveranse av data og
informasjon i forbindelse med planlegging av et testanlegg og et full-skala fangstanlegg på 800.000 ton/år. Anlegget har
planlagt oppstart i 2025.
Stockholm Exergi har mye erfaring med HPC basert teknologi. SE utførte tester med Capsol sin tekniske løsning i 2008
og de har et eget HPC test anlegg. Capsol sin HPC løsning er også testet på et gasskraftverk i USA hos Consol Energy Test
center nært Pittsburgh, Pennsylvania.
Capsol har kontor i Oslo og er lett tilgjengelig for samtaler.
For anlegg som har tilgjengelig damp/varme som blir produsert i prosessen, bør Capsol sin løsning bli vurdert og fulgt
opp. Vi har selv ikke sett tallene simulert eller data fra drift, men vi her ingen grunn til å ikke stole på at varmebalansen
ikke skal gå opp med deres løsning.
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Catacarb © / Benfield ™ / Giammarco
Vetrocoke

10t CO2/dag demonstrasjonsenheten fra 2015 til bruk.
CO2-Solutions har også testet ut Rotating Packed Bed
(RPB) i absorpsjonsdelen (også brukt av 3C), men om dette
er den foretrukne løsningen i dag er det fortsatt tvil om.
CO2-solutions oppgir følgende på deres nettsider (utvalgte
punker):

Disse tre teknologiene/selskapene er relativt like, og har
levert hundrevis (om ikke tusenvis) av HPC anlegg til
sammen.
Catacarb har kontor i Santa Fe, USA og er et underselskap
av Eickmeyer & Associates, Inc. De har over 50 års erfaring
og leverer hovedsakelig til ammoniakk-, hydrogen-, naturgass- og etylenoksidanlegg. Så langt forfatterne kjenner
til har de ikke levert anlegg til fjerning av CO2 fra forbrenningsgass.

•
•
•
•
•

Benfield er en teknologi levert av Honeywell UOP som
også er et amerikansk selskap. Denne teknologien er veldig
lik Catacarb teknologien og beskrives ikke ytterligere.
Vetrocoke fra Giammarco Vetrocoke (GV) er som de to
foregående nevnte teknologiene. Det er ett mindre selskap
som har arbeidet med teknologien i mange år og som
de andre levert veldig mange anlegg for rensing av sure
gasser med HPC. GV har kontor i Venezia og leverer et
kjemikalie som er ikke-giftig, tilgjengelig overalt, har ingen
skumming, korrosjon eller degradering, ref. deres egen
nettside.
Da disse selskapene er vel etablerte innen gassrensning
med HPC er det ikke å forvente noe nytt i form av pilottesting og ny forskning fra disse.
Alle disse tre bruker proprietær teknologi, og det er derfor
sparsomt med informasjon å finne i artikler.
CO2-Solutions (Saipem)
CO2-Solutions har nylig (Januar 2020) blitt kjøpt opp av
Saipem etter å ha slitt økonomisk i 2019.
CO2-Solutions bruker en proprietær enzymbasert løsning
av HPC i deres prosess. Forfatterne av denne delrapporten
kjenner ikke godt til teknologien, da det inntil nylig var
tenkt at den var på vei ut grunnet konkursbegjæring. Det
at et så stort og veletablert selskap som Saipem har kjøpt
dem opp anses som veldig positivt for teknologien, og
det blir spennende å følge utviklingen. CO2-solutions har
et kommersielt anlegg i Canada (Resolute, Saint-Fèlicien
(Quebec) – massefabrikk (pulp mill)), som fanger ca. 20
tonn CO2/dag ved stabil drift, og er designet til 30t CO2/
dag. Denne ble satt i drift 14. Mai 2019, og er per dags
dato ikke i drift grunnet endring av design (ref samtale pr
11/02/2020), og skal tilbake i drift så snart ombyggingen er
ferdig. CO2 fra fangsten brukes av Les Serres Toundra drivhus, plassert ved siden av anlegget (Resolute, 2019). Det er
begrenset informasjon tilgjengelig om anlegget. Prisen for
prosjektet er oppgitt til CAN $ 7 M (Macdonald, 2016).
Termisk energibruk i form av varmt vann er oppgitt til å
være 2.4 GJth/ton CO2, og har ingen negativ effekt på prosessanlegget oppstrøms. Varmen er også oppgitt til å ha
null-verdi. Kost for elektrisk energi er oppgitt til 7.35 CAD
$/ton CO2 (CO2-Solutions, 2019), som ved en verdi på CAD
$ 0.06/kWh (gjennomsnitt forbruker Quebec) gir elektrisk
energiforbruk på 0.44GJel/ton CO2.
CO2-Solutions har siden 2018 også hatt et annet prosjekt
i Canada: Valorisation Carbone Quebec (VCQ). Dette er et
CCU prosjekt ved Parachem’s industrielle anlegg øst for
Montreal. Her var planen å oppgradere den eksisterende

•
•
•
•

Opp til 90% fangst
Muligjør bruk lavtemperatur varme til regenerering
Renhet av CO2 produkt på 99.95% eller mer i ett steg
Høy toleranse for urenheter som svovel og NOX
Redusert forbehandling av røykgass (antagelse: mot
‘ren’ HPC uten tilsetningsstoffer)
Lav temperatur i desorber for regenerering
o Ingen bruk av damp trengs
Signifikant reduksjon av energibruk ved å unngå solventer som krever høy energi fra varme (antar at det
er aminer de refererer til)
Teknologien genererer ikke avfall, aerosoler eller
giftige forurensninger

Som de fleste andre teknologiselskaper under utvikling er
det store ord og høye lovnader om lavt energibruk, ingen
utslipp, ren CO2 og høy prosent fangst av CO2. Vi har enda
til gode å se faktiske tall fra drift av disse anleggende, som
hos andre proprietære teknologier. Termisk energibruk på
2.4 GJ/t CO2 og elektrisk energibruk på 0.5 GJ/t CO2 er i
størrelsesorden tilsvarende som hva som kan forventes av
moderne aminløsninger. Med tanke på at denne enzymbaserte løsningen skal kreve lavere temperatur (40-70 °C)
ved delvis vakuum er denne løsningen absolutt noe å følge
opp videre.
TRL nivå anses til å være på nivå 8 grunnet kommersiell
skala i drift.

C-Capture (ukjent solvent)

C-Capture og Drax har et samarbeid hvor de utvikler en
teknologi. Det er sparsommelig med informasjon å finne
rundt dette foreløpig, men det er offentlig at det er en
ikke-amin basert solvent – og det kan være rimelig å anta
at denne er basert på kaliumkarbonat. C-Capture er et
selskap med bakgrunn fra Universitetet i Leeds.
Teknologien blir testet ut på Drax’ biomasse anlegg i North
Yorkshire. Piloten som er i drift i dag fanger 1t CO2/dag
og det er planer om å teste teknologien på Tiller (SINTEF
lab, Trondheim). For testingen ved Tiller er det tildelt
~50MNOK. Planen er å skalere opp til 100 ton CO2/dag å
teste denne ved TCM i 2020/2021.
Målet er å være ferdig med commissioning på et 4Mt CO2/
år anlegg Q2/Q3 2027. CO2 produktet skal etter planen
både brukes ved Humber industrielle park og lagres
offshore.

Kjølt Amoniakk (Chilled Ammonia
Process, CAP)
CAP er prosessmessig svært likt amin prosessen, med
absorber og stripper.
Stripperen operer på noe høyere temperatur, og slipper ut
CO2 med høyere trykk ~20 bar, som kan være positivt for
etterbehandling av produsert CO2.
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Kjemikalieforbruket er vesentlig høyere enn for amin, men
det trengs ingen separat reclaimer for å ta ut degraderingsprodukt. Ammoniakk er i tillegg et rimelig industrikjemikalie. Det produserer ammoniumsulfat som et biprodukt fra
prosessen. Ammoniakk er giftig og brannfarlig som gass
og vil ha strenge krav til håndtering. I motsetning til aminer vil det ikke slippes ut stoffer som potensielt kan danne
kreftfremkallende stoffer.
Prosessen beskrives til å være robust mot forurensninger
i røykgassen, inkludert sure gasser som SO2 og NOx (Ola
Augustsson, 2017).
I KEA’s vurdering av Aker Solutions amin prosess og
GE’s CAP prosess (i 2016) ble prosessene vurdert å være
likeverdige. Resultatene fra testing på TCM ble vurdert som
vellykkede, etter innledende problemer, iht. uttalelser fra
nøkkelpersoner i Gassnova/TCM.
Det har tidligere vært en del demonstrasjonsprosjekter fra
GE (og Alstom) med bruk av CAP (Ola Augustsson, 2017):
Rapporten til Ola Augustsson et.al. referert til over gir en
veldig god beskrivelse av hva som ble testet og hvorfor,
samt resultater og årsaker til driftsstopp i operasjonsperiodene i de gitte demonstrasjonsprosjektene.
•
SI / Växjö (2006)
•
WE Energies (2009)
o
Kullfyrt kraftverk
o
15,000 t CO2/år
o
7,000+ timer driftstid
•
EONCAP Karlshamn (2009-2010)
o
Oljefyrt kjel (høy svovel)
o
15,000 t CO2/år
o
9 måneder driftstid
•
AEP Mountaineer Product Validation Facility
(2009-2011)
o
100,000 t CO2/år
o
Kullfyrt kraftverk
o
7,900 timers driftstid
•
TCM (2012-2014)
o
Raffineri og gassturbin
o
82,000 / 22,000 t CO2/år

Membraner

braner i serie for å få fanget en større mengde av CO2 fra
røykgassen.
MTR Inc. (Membrane Technology and Research) har for
tiden et prosjekt hvor de er inne i fase 2 (FEED) av et større
prosjekt om å bygge og drifte en pilot på røykgass fra en
kullfyrt kjel. Planen er i fase 3 (1-4 år etter fase 2) og sette
i gang bygging og drift av piloten. Piloten skal fange 140
t CO2/dag og skal bli designet til 70% reduksjon av CO2.
Piloten skal stå i Gillette, Wyoming, USA og røykgassen
vil bestå av ca 13% CO2 og 18% H2O i gjennomsnitt og
bli levert ved 85 °C. Prosessen vil ikke trykksettes i særlig
grad (1.2 bara), men på vakuumsiden av membranen skal
det kreves et undertrykk på ca 0.1 bara. Mengde CO2 i
produktet før komprimering og kjøling er rundt 85%. (MTR
inc., 2020)
I 2019 signerte MTR Inc. og TDA Research en testavtale
med TCM, men det er ikke kjent på hva slags teknologi og
heller ikke hva de skal teste. Ref. NETL (National Energy
Technology Laboratory) så har TDA, MTR Inc og TCM
inngått et samarbeid for å designe, bygge og operere en
hybridløsning med både membran og lav-temperatur
fysisk absorbent. TDA skriver at en 9-12 måneders test vil
bli utført på TCM. Prosjektet er godt beskrevet i presentasjoner på NETL sine hjemmesider (projekt ID: FE0031603).
(TDA Research Inc., 2018)
Air Liquide nevner at de samtidig med å minke utslippet
av CO2 ved bruk av deres membranteknologi kan de også
senke NOX, SOX og Hg fra røykgassen.
Air Liquide har blant annet testet forskjellige membraner
på røykgass fra pulverisert kull fra Alabama Power Plant
i 2015-2016. Testingen foregikk over 3,200 timer fordelt
på to kampanjer. Formålet med testingen var å validere
ytelsen ved kalde temperaturer (-30 til -45 C). En omfattende beskrivelse av testingen kan leses i Air Liquides test
rapport (Air Liquide, 2017). Piloten hadde en kapasitet på
6t CO2/dag ved CO2 konsentrasjon på 18%. Det er verdt
å nevne at piloten blant annet kjørte helautomatisk i mer
enn 450 timer uten stopp eller alarmer.
Membraner har også en vei å gå med et TRL nivå på 6/7
(Mai Bui, 2018).

Membraner er mindre vanlig enn absorbenter og adsorbenter, men er i likhet med andre teknologier, på vei opp
på TRL stigen. MTR Inc. og Air Liquide er eksempler på
selskaper som leverer løsninger for CO2 fangst med membraner. Membraner er kjent for å fange en mindre del av
CO2en i røykgassen avhengig av energibruk og installasjon
(antall og type membraner samt resirkulering av enkelte
strømmer), samtidig som CO2 produktet er mindre rent
enn andre teknologiløsninger. Dette betyr også at en
røykgass med høy konsentrasjon av CO2 vil være å foretrekke. Avhengig av materiale (sammenlignbart som ved
adsorpsjon) kreves det også her relativt små mengder av
urenheter og små mengder av enkelte gasser. Det er ingen
giftige kjemikalier som slippes ut eller som skal håndteres,
og det er heller ingen krav til temperatur i form av damp
eller lignende. Nok en fordel med membranteknologien
er at det ikke er noen bevegelige deler i fangstprosessen,
heller ikke krav til desorpsjon. Det blir typisk brukt 2 mem-

Adbsorbenter
Svante Inc. (Inventys)

Denne teknologien (basert på Temperature Swing Adsorption prosess, TSA) bruker en roterende disk med adsorbent
for å fange CO2. For å frigjøre den adsorberte CO2en (regenerering av adsorbenten) kreves det økning av temperatur
ved bruk av lavtrykksdamp. Mengden damp per mengde
CO2 vites ikke, og Svante har tidligere vært tilbakeholdne
på informasjon som har blitt delt.
Svante sier selv at teknologien er følsom for O2, SOX, NOX
og flytende vann. Hvilke nivåer som kreves av stoffene er
ikke offentlig informasjon per dags dato. Utover strenge
krav til sammensetning og urenheter i røykgassen, krever
prosessen lavere temperatur enn mange andre teknologier for desorpsjon, vanndamp ved rundt 100 C oppgis
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Videre arbeid
Videre arbeid vil bestå i å kartlegge sammensetning av
røykgasser og behovene til kildene for deretter å luke ut de
mest fornuftige teknologiene og leverandørene å arbeide
videre med.

av Svante som ønsket betingelse. Innløpstemperatur er
oppgitt til 30-40 C. (Valmot, 2020)
På generell basis kan det være problematisk å reversere
adsorpsjonen av SO2, NO2 og NO fra adsorbenten avhengig av hva slags stoff man bruker. For eksempel zeolitt og
aktivt kull materialer vil alle ha forskjellige egenskaper
og det antas at man kan ha materialer som får brukt de
forskjellige gode egenskapene til disse stoffene. Materialet
som blir brukt til adsorpsjonen vil kunne variere ut ifra
sammensetning og mengde og sammensetning på røykgassen, men antas å kunne spesifiseres for den enkeltes
behov, med visse krav om forhåndsrensing. For eksempel
vil aktivt kull kunne tåle en del vann (flere vol%), men
zeolitt må tørkes ekstra – kanskje ned på ppm nivå.

Amin, kaliumkarbonat og kjølt ammoniakk har relativt like
energibehov, men fordelingen mellom varme og elektrisk
kraft er forskjellig. Det kan derfor ikke konkluderes entydig
at en teknologi vil være best i alle tilfeller. Tilgjengelighet
på både varme og strøm, samt kostnaden på dette vil
derfor bli viktig ved valg av teknologi.
Det bør gjøres et arbeid for å hvordan de forskjellige
teknologiene kan integreres på hver kilde. Dette gjelder
både hvordan selve røykgassen tilkobles fangstanlegget,
samt hvordan varme/kjøling kan gjøres og en vurdering
av tilgang på elektrisk kraft. Da kan det også settes opp en
kost modell slik at riktig teknologi velges.

Svante har igangsatt produksjonslokaler for å produsere
disker som kan fange fra 30 til 5,000 t CO2/dag. De planlegger å øke produksjonen til full kapasitet for å dekke et
bredt kommersielt industrielt marked innen 2023.
Svante og Chevron Technology har inngått en avtale om
et pre-FEED studie som vil se på mulighetene for Svante’s
teknologi til å fange 30t CO2/dag ved en av deres fasiliteter
i California. Studien er forventet å være ferdig ved første
halvdel av 2020 (Svante Inc., 2020). Det er verdt å nevne at
Chevron også har investert i Svante, første gang i 2014.

Det vil være både ingeniørarbeid i forbindelse med analyse
på egnethet mot spesifikk teknologi og leverandør, samt
anskaffelse av eventuell pilot avhengig av røykgasskilde,
sammensetning på røykgass og modenhet av teknologi.

Svante Inc har et demonstrasjonsanlegg hos Husky Energy
Inc sitt kraftverk (kjeler fyrt med tungolje) i Saskatchewan
(Canada) som fanger 30t CO2/dag fra en gassfyrt dampkjel.
Demonstrasjonsanlegget startet opp sommeren 2019 (Society of Petroleum Engineers, 2020). Husky Energy har som
Chevron også bidratt med finansiell støtte via «the Oil and
Gas Climate Initiative» som er et konsortium bestående
av 13 av verdens største olje og gass selskaper (Emissions
Reduction Alberta, 2019).
CO2MENT er et prosjekt hvor LafargeHolcim, Svante og
Total arbeider sammen for å fange 1t CO2/dag fra et
sementanlegg, dette også i Canada (Richmond, British
Columbia).
Det er en lab test på 100kg CO2/dag kjørende på Total
sin R&D lab i Frankrike som kjører nå, men grunnlaget for
testing er ikke kjent.
På deres egne nettsider referer de til «separering av CO2 fra
N2» og skriver at røykgass inneholder kun CO2 og N2 på en
av deres informasjonsvideoer, noe som kan peke på at det
kreves veldig god rensing av røykgass samt ingen O2 eller
H2O til stede.
Forfatterne har prøvd å få tak i Svante for uttalelser om
teknologien uten hell.
Generelt synes forfatterne teknologien ser fornuftig ut,
men det er usikkerhet til kravene rundt forhåndsrensing.
Kravene kan tenkes å være høye, eller at levetiden på
adsorbenten blir kort dersom det er for mye urenheter til
stede. Anbefales å etterprøve krav til urenheter, energibruk, levetid og fangstgrad ved gitte betingelser. Mer data
og informasjon må bli delt fra leverandører rundt adsorpsjon.
7 L2_Sluttrapport L5: tabell kriterier (side 22-23)
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Flytendegjøring av CO2
Borg CO2 har i dette mulighetsstudiet hatt som mål å benytte Northern Lights sine
lagringstjenester, og CO2 håndteringskjeden er kartlagt basert på krav Northern Lights
stiller til CO2-en som skal transporteres og lagres. Det er her sett på aktuelle prosesskomponenter for flytendegjøring, måling og kvalitetskontroll, mellomlagring og transport.
Å bygge et demonstrasjonsanlegg for flytende CO2 med en kapasitet på 50-100 ktpa forenkles ved muligheten for å bruke allerede kommersialisert teknologi i næringsmiddelindustrien. Store anlegg er mindre vanlige, men noen leverandører
med erfaring innen LNG og produksjon av andre gasser tilfører nå flytende karbondioksid til sin portefølje av tekniske
tjenester.
Energiforbruket til den valgte teknikken er i direkte forhold til lokale varmevekslingsmuligheter og temperaturnivåer.
Integrering av varmepumper har fordelen av å muliggjøre lavere temperaturer under kompresjonsarbeid, noe som reduserer energiforbruket. Det er demonstrert i simuleringer av store installasjoner at all tilsatt elektrisitet kan resirkuleres som
spillvarme, som igjen kan brukes til fjernvarme eller gjenbrukes i karbonfangstprosessen.
Innenfor den identifiserte verdikjeden i dette mulighetsstudiet er det utilsiktede karbonlekkasjer, men også rene karbondioksidtap. Aktuelle kilder bør derfor undersøkes som mulige alternativer for fangst og utvinning av CO2. Hovedpoengkilden til karbontap ligger hovedsakelig i selve flytendegjøringsprosessen (6-7%). Det er mulig å dra nytte av karbondioksidet internt ved å returnere det til kompressoren.
Dette er imidlertid ikke standardprosedyren for småskalaanleggene som er tilgjengelige på markedet i dag, og prosessdesignet må spesifiseres og optimaliseres sammen med leverandør. Et annet alternativ for et industrielt demonstrasjonsanlegg (50-100 ktpa) er å bruke karbondioksidet eksternt ved å returnere det til kjelens forbrenningsluft via luftinntaket.
Dette anses som relevant i dette prosjektet, da volumet av resirkulert CO2 bare representerer en liten andel av det totale
inntaket av tilluft under forbrenning.
Karbonlekkasje oppstår under lengre bufferlagring av karbondioksid uten kjøling eller med mindre gass returneres til
forvask ved fylling av tankene. Tap oppstår også ved lasting av lastebiler og skip gjennom renblåsing av slangene med
karbondioksid.
Disse prosesstrinnene er interessepunkter i målsystemet for overvåking av karbonlekkasje og lagrede CO2-mengder.
De respektive demonstrasjonsanleggene ved Sarpsborg Avfallsenergi og Norske Skog Saugbrugs genererer 3-6 transporter med lastebiler hver dag. Hver transport tar ca. 3 timer fra utslippskilden til Borg havn, inkludert lastetid og lossing.
Flytende anlegg for Øra klynga ligger fortrinnsvis i Borg havn for å muliggjøre transport via styringssystemer og unngå
økt trafikk i området.
Investeringen for et anlegg for flytendegjøring er i dette mulighetsstudiet om lag 4-5 millioner euro (± 20 %). Og
driftskostnadene for flytendegjøringsanlegget vil per tonn CO2 kunne ha en kostnad på € 8 / tonn CO28.

8 L6 Tilleggsrapport: "Förvätskning och rening av koldoxid (urabeidet av Blucarbon Solutions på oppdrag fra Borg CO2)
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Modulariserte LCO2 anlegg og teknologiske løsninger for LCO2 produksjon
Med bakgrunn i konsept- og FEED studier har Northern Lights sett nærmere på hvilke komponenter som er overførbare
til dette mulighetsstudiet. Komponentene for en generell fangstaktør som ønsker å knytte seg til Northern Lights er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Målsystem for overvåking av CO2
Flytende CO2
Transport til Borg Havn
Lagertanker for flytende CO2
Pumpe for lasting av flytende CO2
Kraner for lasting av flytende CO2

Vi ser her nærmere på 1-2, og lagt til grunn at CO2-en transporteres med tankbil fra kilde til felles terminal.

Illustrasjonen viser veredikjeden (eks. fangst) fra utslippskilde til transport (Kilde: Northern Lights)

Transportløsningen lagt til grunn inkluderer transport med lastebil fra kilde til Borg Havn. Videre transport med skip til
permanent lagring ved Northern Lights.

Måling og verifisering
Standarder for hele CCS-kjeden som tar karbondioksid som hovedkomponent er for tiden under utredning av International Organization for Standardization (ISO). Det er for tiden ISO-standarder for måling av karbondioksidkonsentrasjon
og fysiske egenskaper til naturgass som kan brukes9.
Den samme ISO-rapporten identifiserer viktigheten av å etablere et målesystem ved å identifisere stedsspesifikke prosessparametere, målepunkter og analytiske metoder. Plassering og antall målepunkter må sikre at representative prøver
tas og målesystemet skal utformes slik at kontinuerlig overvåking av fysiske egenskaper og fasetransformasjon, strømning og sammensetning finner sted.
Ulike målepunkter vil være nødvendig, såkalte “skarpe” målepunkter og kontrollpunkter. Lignende systemer eksisterer i
dag for verifisering av volumer av fossilt karbondioksid som en kilde er forpliktet til å gjøre rede for10.
I henhold til gjeldende lovgivning skal utslipp knyttet til fangst og geologisk lagring kvantifiseres11. Staten har besluttet å
øke prisen på CO2 innen 2030 til NOK/t CO2 2000, som vil være en del av en grønn skattebørs12.
Unntak gjelder for CO2 som fanges og lagres, der måling langs prosesskjeden og før lagring er viktig. I fremtiden vil
måling foregå ved senderen, under lasting og ved mottak i depot. Diffuse utslipp må også tas i betraktning.

9 Carbon dioxide capture, transportation and geological - cross cutting issues - CO2 stream composition ISO/TR 27921:2020
10 Monitoring, reporting og verification of WU ETS emissions
11 Overvåkning og rapportering av veksthusgasser, EU forordning 2018/2066
12 Klimaplan 2021-2030, Meld. St. 13, Klima- og miljødepartementet (2020-2021)
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Flytendegjøring og rensing av CO2
Flytendegjøring og rensing av CO2 er en velprøvd teknologi i næringsmiddelindustrien. Det er et stort antall driftsanlegg
med produksjonsvolum <5 tonn / t med standardiserte prosesser og pakkeleverandører. Store anlegg med produksjonsvolum> 50 tonn / t er mer sjeldne. Imidlertid er det store LNG-anlegg med en kapasitet på opptil 4000 tonn / t.
De fleste FEED-prosjekter er utført på store anlegg, noe som har økt modenhetsgraden. Imidlertid er det for øyeblikket
bare noen få eksempler på store anlegg for flytende karbondioksid fra et kraftvarmeanlegg. De to eksemplene som finnes
er Cansolv og Petronova.

Flytendegjøringsprosessen
Flytendegjøring og rensing av CO2 skjer gjennom en rekke kombinerte kompresjons-, rensings- og kjølingstrinn.
Prosessen kan deles inn i to kategorier basert på valg av avkjølingsmetode:
1.
2.

Alternativ 1: Metode basert på fortetting ved lavtrykksavkjøling med eksterne kjølemidler
Alternativ 2: Metode basert på kompresjon av gass og intern kjøling ved ekspansjon og resirkulering av flytende CO2

Metodene er detaljert beskrevet i delrapport ‘Forvätskning och rening av koldioxid'13.

Energiforbruk og kostnadsanslag
Energigjenvinning gjennom varmevekslere er mulig under det innledende kompresjonstrinnet i flytende prosess der
temperaturen på gassen i hvert kompressortrinn øker og må avkjøles. Potensialet for en energiutveksling med for eksempel fjernvarmenettverk er helt avhengig av fjernvarmens returtemperatur. Ved lavere temperaturområder kan varmepumper med fordel brukes til å oppnå høyere temperaturer. Energiforbruket for det første kompresjonsarbeidet kan reduseres
hvis inngangstemperaturen til gassen senkes. En balanse mellom innkommende gass temperatur må således gjøres mot
fordelene med energi resirkulering via varmevekslere, samt tilhørende investerings- og driftskostnader.
For alternativ 1 kan energiforbruket reduseres ved å dele kondenseringen i flere påfølgende kjøleenheter der eksternt
kjølemedium sirkuleres separat. Dette reduserer kompresjonsarbeidet for å gjenopprette det valgte kjølemediet til dets
opprinnelige egenskaper, noe som betyr at det totale arbeidet med å flytendegjøre karbondioksidet reduseres.
For alternativ 2 kan noe optimalisering av kompresjonsarbeidet, ved å kombinere et antall kompressorer med påfølgende utvidelse, føre til redusert energiforbruk. For småskalaanlegg er 160 kWh / t CO2 rapportert av leverandører som
utgangspunkt uten hensyn til mulig varmetur og prosessoptimalisering.
Simuleringer av energiforbruket til store anlegg har i tidligere studier vist et veldig stort spekter. I en studie fra 2016 for et
anlegg med 1000 ktpa ble energiforbruket for alternativ 1 estimert til 80 kWh / tonn CO2 og mellom 80–140 kWh / tonn
CO2 for alternativ 2 (avhengig av antall kompressorer). I en studie av Aspelund et al. 12 ble det rapportert om et energiforbruk på 110 kWh / tonn CO2 for en kondenseringsenhet på 500–2 500 ktpa.
For ytterligere kilder se delrapport ‘Forvätskning och rening av koldioxid'13.

Kostnadsanalyse
For småskalaverk (5–10 t / t) er det for tiden standardiserte prosesser og flere leverandører. Startprisen for et
anlegg i dag er 4–5 M € (+/- 20%). Usikkerheten for kostnader knyttet til store anlegg (> 50 t / t) er større. Simuleringsresultater fra 2016 indikerer at alternativ 1 med ammoniakk som eksternt kjølemiddel var den mest kostnadsoptimale
prosessen for et sluttprodukt med -50 ºC og en 7 bar. Resultatene fra den studien viser også at investeringskostnadene
for et storskala flytendegjøringsanlegg med en kapasitet på 1,00 ktpa var ca. € 25 millioner med en driftskostnad på € 4 /
tonn CO2.
Alle simuleringseksperimenter viser at kostnadene, spesielt driftskostnadene, er i direkte forhold til energiforbruket,
hovedsakelig knyttet til kompresjonsarbeidet. I storskala flytendegjøringsanlegg kan den tilførte elektriske kraften likestilles med en like stor mengde høyverdig spillvarme som kan brukes til enten fjernvarme eller alternativt gjenbrukes for
å redusere energiforbruket til karbondioksidfangst.

13 Tilleggsrapport: "Förvätskning och rening av koldoxid (utabeidet av Blucarbon Solutions på oppdrag fra Borg CO2)
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Illustrasjonsfoto: Flytendegjøringsanlegg fra tileeggsrapporten (kilde: Air Liquide).

Component

Concentration,
ppm (mol)

Remarks / Comment

Water, H2O

≤ 30

Required to avoid formation of hydrates (blockage) and free water (corrosion) in the pressure vessels and process systems used for interim and onshore
storage and transportation.

Oxygen, O2

≤ 10

Required to avoid formation of corrosive species in the lower well completion
where the CO2 mixes with reservoir brine containing chlorides.

Sulphur oxides, SOx

≤ 10

Required to avoid accelerated corrosion in presence of water.
Value set conservatively to allow wider range of materials.

Nitric oxide/Nitrogen
dioxide, NOx

≤ 10

Required to avoid accelerated corrosion in presence of water. Value set conservatively to allow wider range of materials.

Hydrogen sulphide,
H2S

≤9

Toxic to personnel in case of accidental release.

Carbon monoxide, CO ≤ 100

Toxic to personnel in case of accidental release.

Amine

≤ 10

May react with and degrade several non-metallic materials.

Ammonia, NH3

≤ 10

Effects unknown.

Hydrogen, H2

≤ 50

May cause embrittlement of metals.

Formaldehyde

≤ 20

May react with oxygen to form formic acid. Other effects are unknown.

Acetaldehyde

≤ 20

May react with oxygen to form formic acid. Other effects are unknown.

Mercury, Hg

≤ 0.03

Toxic to personnel entering vessels, replacing filters, etc. May cause embrittlement of metals.

Cadmium, Cd Thallium, Tl

≤ 0.03 (sum)

Toxic to personnel entering vessels, replacing filters, etc. May cause embrittlement of metals.

Tabellen viser kravene Northern Lights stiller til kvaliteten på CO2-en som skal lagres. (Northern Lights, 2020)
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Spesifikasjoner for flytende CO2
Kravene til egenskapene til sluttproduktet er basert på bruksområdet. For permanent lagring gjelder følgende kriterier,
som er presentert i tabell side 33 i henhold til spesifikasjoner utviklet av Northern Lights. Kravene tar hensyn til drivfaktorene bak, fremfor alt, korrosjon, helserisiko i tilfelle lekkasje og uønsket faseomdannelse.
Forurensningsinnholdet i det utgående karbondioksidproduktet fra flytendegjøringsanlegget er en funksjon av prosessen som produserer karbondioksid, drivstoffkvalitet og valg av karbondioksidfangstteknologi.
Tiltak for å oppnå økte krav til renhet vil også øke investerings- og driftskostnadene, samt fotavtrykket til flytendegjøringsanlegget. Det er derfor viktig å sjekke røykgassammensetningen ut fra gitte kriterier for hvert enkelt stoff og å ha en
dialog med leverandørene for å sjekke hvordan valg av teknologi kan påvirke sammensetningen av sluttproduktet.

Arealbehov og plassering
Flytendegjøringsanlegg
For det spesifiserte produksjonsvolumet på 50 ktpa, kan et lite flytendegjøringsanlegg tilpasset næringsmiddelindustrien
brukes. Fotavtrykket til et anlegg med en kapasitet på ca. 6–7 tonn / t er estimert til ca. 400 m2 inkludert lagertanker. For
et produksjonsvolum på 100 ktpa er det mulig å ta to parallelle linjer.
For store flytendegjøringsanlegg er det for tiden ingen standardiserte moduler, noe som gjør det vanskelig å estimere
overflatebehov basert på spesifisert produksjonsvolum. Fotavtrykket til et flytendegjøringsanlegg med en kapasitet på
1,0 mtpa er i tidligere studier estimert til omtrent 2500 m2.
Mellomlager
Mellomlager bør dimensjoneres riktig og etableres i direkte forbindelse med flytendegjøringsanlegget for å utnytte
karbondioksidet som kontinuerlig fordampes i løpet av lagringsperioden og ellers ventileres ut til omgivelsene. For det
spesifiserte produksjonsvolumet 50–100 ktpa kan standardiserte modulkonstruksjoner for produksjon brukes der dimensjonerte bufferlag ofte er inkludert i pakken.
Størrelsen på mellomlagrene bør utgjøre tre daglige produksjoner, noe som resulterer i ca. 400–800 m3 per anlegg i området 50-100 ktpa.
Valget av lagertanker bør veies mot fremtidige behov og produksjonsvolum med hensyn til avskrivninger og skalerbarhet. Mindre lagertanker (100 m3) gir økt fleksibilitet mot endringer i produksjonsvolum. Et annet alternativ er å allerede
nå tilpasse lagringsområdet for fremtidige behov på et fullskala anlegg.

Tap av CO2 langs verdikjeden
Utslipp av karbondioksid forekommer forskjellige steder langs verdikjeden. Det er viktig å være klar over totale volum og
prosesstap så vel som mulige lekkasjer, fra et såkalt livssyklusperspektiv;
•
•
•
•

Ved regenerering av kolonner og rensing av karbondioksid i flytendegjøringsanlegget
For ”rensing” av rørledninger og for slanger til lastebiler eller skip både under lasting og lossing
Nye utslippskilder i form av forbrenningsmotorer
For sikkerhetsventiler på lagertanker for mellomlagring

Ovenstående er nærmere beskrevet i Tilleggsrapporten utarbeidet av BluCarbon Solutions1⁴.

Leverandører av anlegg for flytendegjøring av CO2
Tekniske løsninger for småskalaanlegg finnes og er standardisert, og flere leverandører leverer til matprodusenter. Selv
om bare noen få store anlegg er satt i drift, er ekspertisen til mange leverandører fra naturgassproduksjon (LNG) tilgjengelig, og mange leverandører tilbyr nå løsninger for store CCS / CCU-prosjekter.
Liste over leverandører er å finne i Tilleggsrapporten utarbeidet av BluCarbon Solutions1⁴.

14 L6 Tilleggsrapport: "Förvätskning och rening av koldoxid (urabeidet av Blucarbon Solutions på oppdrag fra Borg CO2)
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Kostnadsanalyse for flytendegjøring og mellomlager
Enkle modulariserte anlegg er lett tilgjengelige i området mellom 100 og 400 tonn per dag. De estimerte kostnadene for
småskala anlegg med en strømning på 5–10 t/t er rapportert nedenfor.
I tillegg til kostnadene som er rapportert nedenfor, er det risiko, beredskap og indirekte kostnader.

Kapitalkostnader (CAPEX)

Et anlegg før kondensering 5-10 t / t koster ca 4-5 M € (+/- 20%) med standard design (dvs. ingen karbondioksidgjenvinning og dermed et estimert prosesstap på 6-7%).
I tillegg til dette er lagt til;
•
egne prosjektkostnader (10%)
•
land og anleggsarbeid (sivil) med ca 20%
•
forsyningssystem (BoP) for strøm, damp, kjøling etc. på ca 10%. Den totale kapitalkostnaden havner da på ca 7-8 M €
(+/- 20%)

Driftskostnader (OPEX)

Ved beregning av driftskostnader inkluderer man vanligvis;
•
•
•
•

vedlikehold med omtrent 1-2% av investeringskostnaden.
strømforbruk som i et lite anlegg normalt ligger i området 150-170 kWh / t CO2
kjølesystem, avhengig av lokale forhold
bemanningskostnader

De totale driftskostnadene avhenger av stedsspesifikke faktorer som strøm- og damppriser, tilgjengelig infrastruktur osv.
En generell tommelfingerregel er imidlertid at flytendegjøring og mellomlagring utgjør omtrent en tredjedel av de totale
kostnadene (CAPEX og OPEX) pr tonn fanget CO2.
Driftskostnadene for et flytendegjøringsanlegg anslås til omtrent € 8 / tonn CO2, med tanke på ovennevnte forutsetninger og en strømpris på € 50 / MWh.
Tatt i betraktning investeringskostnadene og driftskostnadene til et anlegg, er de veiledende totale kostnadene for kondensering 16 € / tonn CO2.

Veien videre:
For å få et mer nøyaktig kostnadsoverslag for flytendegjøringsanlegg og mellomlager, bør
det sendes konkrete henvendelser for hver spesifikke utslippskilde og dens egne forhold.
Dette betyr at det må utvikles en samlet "full chain specification", en enklere varmebalanse og
produksjon av anbudsdokumenter. Leverandørene tilbyr vanligvis et “fast fastpristilbud” til en
forstudiekostnad på omtrent 7-10 millioner kroner, mens en +/- 20% nøyaktighet vanligvis kan
oppnås gratis.
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IFEs Flow Assurance Loop for CO2 traNsport
IFE eier og driver flere forskningsanlegg rettet mot å undersøke CO2-fangst,
-utnyttelse, -transport og -lagring. Bildet viser FALCO2N, IFEs Flow Assurance Loop
for CO2 traNsport, i vertikal posisjon, for eksempel for å studere faseovergang over
brønnhodeventil (choke valve). For mer info, se: https://ife.no/en/project/ccus/
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Urenheter i CO2 i CCS-verdikjeden
CO2 som fanges fra røykgasser eller andre industrielle prosesser vil alltid inneholde flere
tilleggskomponenter. Dette blir ofte referert til som urenheter i CCS-sjargong. Type og
konsentrasjonen av urenheter vil variere med røykgasskilden, fangstteknikk og etterbehandling av CO2. Selv om det er teknologisk mulig å rense CO2 til nesten 100% renhet
vil det medføre ekstra økonomiske og energimessige kostnader som kan gjøre et prosjekt
for dyrt.
IFE har utarbeidet en rapport15 som fokuserer på effekten av urenheter i CO2 i transportleddet i karbonfangstkjeden.
CO2-transporten vil foregå fra fangststedet til det endelige lagringsstedet, som vanligvis er et uttømt olje- eller gassreservoar, eller en saltvannsakvifer. For Northern Lights-prosjektet er lagringsstedet en saltvannsakvifer. Rapporten gir en
oversikt over hvordan urenheter påvirker de forskjellige tekniske valgene som en transportstrategi må baseres på. Videre
er rapporten en kombinasjon av en gjennomgang av offentlig tilgjengelig faglitteratur og IFEs egne forskningsresultater
og erfaringer knyttet til CCS-transportsystemer. Fokuset er på tekniske utfordringer, ikke på økonomiske aspekter eller
lovgivningsspørsmål.
I rapporten er effektene av urenheter delt i to, i forhold til deres innvirkning på:
•
Sannsynligheten for korrosjon av rørledninger og lagertanker
•
Oppførselen til selve strømningen i rørledninger og lagertanker
Mange forskjellige CO2-spesifikasjoner (dvs. maksimalt tillatt forurensningsinnhold i CO2) for CCS har blitt foreslått de
siste par tiårene. De første spesifikasjonene fokuserte mest på HMS-betraktninger i tilfelle utilsiktet utslipp av CO2. Med
tiden har det blitt satt mer fokus på andre problemer, som kjemiske reaksjoner, risiko for korrosjon, og fare for dannelse
av hydrat osv. I praksis må CO2-spesifikasjoner balansere risiko for operasjonelle problemer (ulykker, lekkasjer, stans av
produksjon) opp mot for strenge krav til rensing (med påfølgende økte kostnader). Derfor er det viktig å etablere driftsvinduer med hensyn til hvilke urenheter og mengder som kan aksepteres.
Flere av urenhetene er kjemisk inerte i CO2, f.eks. ikke-kondenserbare stoffer som N2, Ar og CH4, og vil derfor ikke påvirke
risikoen for korrosjon eller dannelse av faste stoffer. Imidlertid kan de påvirke egenskapene til CO2-strømmen, spesielt
faseoppførselen med innføring av et såkalt tofaseområde, sterkt avhengig av typen urenheter og deres konsentrasjoner.
Dette er den viktigste effekten av urenheter i CO2, sett fra et transportperspektiv. For rørledningstransport blir det ansett
som avgjørende for sikker drift at væsken ikke kommer inn i tofaseområdet, da dette kan føre til design- og driftsutfordringer knyttet til faseendringer, estimater for trykkfall, og ustabiliteter i strømningen. Dette er hovedårsaken til at den
generelle anbefalingen for langdistanse transport i rørledninger er å operere rørledningen ved trykk over det maksimale
trykket for eksistens av tofaseområdet, altså i såkalt dense phase
Faseoppførselen er også veldig viktig for å etablere sikre prosedyrer for trykkavlastning av rørledningsseksjoner og av
trykkbeholdere for lagring eller transport (skip / lastebiler). Dette er først og fremst for å unngå blokkering av luftingslinjene forårsaket av tørris eller hydratdannelse, som ved høye omgivelsestemperaturer kan gi trykk som overstiger designtrykket. Fordi urenheter gir usikkerheter omkring faseoppførsel må det legges inn ekstra sikkerhetsmarginer. Urenheter
påvirker også væskeegenskapene (viskositet, tetthet) til CO2-blandingen, noe som gir usikkerhet til trykkfallsberegninger
og metering.
Det har også blitt vist i en rekke publiserte eksperimenter at urenheter (f.eks. H2S, NO2, SO2 og O2) kan medføre risiko
for korrosjon, dannelse av en separat vannfase eller partikkeldannelse. Dette kan skje selv om urenheter er til stede på
ppm -nivå. Arbeid pågår fortsatt ved IFE for å studere disse effektene. Forsøk har vist at visse urenhetskombinasjoner er
praktisk talt inerte, mens andre resulterer i kjemiske reaksjoner og korrosjon. Dermed er det tilnærmet umulig å etablere
en "universell" CO2-spesifikasjon som involverer et stort antall urenheter. I stedet må de maksimale urenhetsnivåene
etableres for kombinasjoner av urenheter. I lys av dette er det viktig å fastslå hvilke urenheter og konsentrasjoner som
kan forventes på fangststedene i Borg CO2-klyngen.
Da urenheter i CO2 kan ha store effekter i CCS-systemer, er det viktig å ha en god forståelse av hva som kan forventes av
urenheter tidlig i CCS-prosjekter. IFE skal jobbe videre sammen med BorgCO2 og andre partnere for å bygge opp den
nødvendige kunnskapen om effektene av urenheter på CO2-fangst og rensing, med fokus på transport, metering, og
(mellom)lagring.
15 Tilleggsrapport: Effects of impurities on CCS Systems. Utarbeidet av IFE.
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Borg Havn IKS

Alvim Havn

Melløs Havn

Sauøya

Terminal/Lagringsområde:
510.000 m2

Terminal/Lagringsområde:
40.000 m2

Terminal/Lagring:

Havneparametre:

Havneparametre:

Det er tilgjengelige arealer
og kaier på Sauøya. Det må
gjøres videre studier for å
bestemme muligheten for
etablering av et lastepunkt
for flytende CO2 på disse.
Dybde på selve kaien er ikke
en begrensning.

Samlet kailengde: 1125 meter Samlet kailengde: 500 meter
Dybde: 9.5 - 12 meter
Havneanlegget kan ta
fartøy med lengde opptil 250
meter, og er utstyrt med 2
stk. Ro-Ro ramper.

Dybde: 7.3 meter Begrenset av innseiling fra
Greåker

Ukjent
Havneparametre:
Dybde: 5.5 meter, men er
også begrenset av høyde
under broen ved E6.

Illustrasjonen over viser en skisse på mulige lokasjoner. Melløs er ikke aktuelt for Northern Lights valgte skipstype.
(Kilde: Delrapport L6. Litteraturstudie og sammenstilling av rapporter. Utarbeidet av Equinor)
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CO2 - fra kilde til terminal
I dette mulighetsstudiet er det sett på krav til infrastruktur og mellomlagring, standardisering, skalerbarhet, energieffektivitet, miljøpåvirkning, investeringskostnader, drift og vedlikeholdskostnader, og sikkerhet. Det er landet på en felles terminal for klyngen - Borg
Havn - med transport av CO2 med bil - fra kildene til terminalen.
Som det fremgår av figuren til venstre (side 38) omfatter klyngen utslippspunkter i 3 kommuner, Fredrikstad (FREVAR og
Kvitebjørn Bio-El), Sarpsborg (Borregaard og Sarpsborg Avfallsenergi) og Halden (Norske Skog Saugbrugs). Samlet fangbart CO2 er teoretisk rundt 630.000 tonn, fordelt omtrent likt på de 3 lokasjonene. Det er farbart med båt tett opptil de 3
lokasjonene. Følgende forhold er lagt til grunn for valg av felles terminalløsning ved Borg Havn:
1.

Den fangede CO2-en fra kildene er tenkt fraktet til permanent lagring i Nordsjøen via Kollsnes. Det betyr at det må
transporteres med skip fra en eller flere terminaler i Søndre Viken til Kollsnes.

2.

Etablering av terminaler for flytende CO2 er kostbart, og det vil være vesentlig mer kostbart å bygge 3 terminaler
kontra en.

3.

Northern Lights har langt på vei definert skipene som er tenkt brukt til å frakte CO2 mellom Norcem og Kollsnes
og eventuelt mellom Oslo og Kollsnes. Skipet som er beskrevet i Konsekvensutredningen til Northern Lights har en
lengde på 130 meter, dypgående på 8-8,5 meter og en lastekapasitet på 7500 m3. Denne skipsstørrelsen kan teoretisk anløpe både Halden (Sauøya) og Sarpsborg (Alvim), men da ikke kunne laste fullt. Melløs som er Borregaards kaianlegg er vist, men er ikke aktuelt. Skipet kan da i etterkant anløpe Fredrikstad (Øra terminalen) og toppe opp lasten.

4.

Selv om Northern Lights har beskrevet en type skip er det ikke fattet endelig beslutning og det er også vurdert
større skip. Hvis skipene blir lengre vil de sannsynligvis ikke kunne anløpe Alvim. Det ligger begrensinger i lengde
og dybde på skip som skal snus ved Alvim. Det kan være en mulighet å snu skipet først for å komme rundt denne
utfordringen. En annen utfordring med terminal i Sarpsborg, er at det i perioder på våren er flom i Glomma som
setter begrensninger på skip opp dit. Det kan vare fra 2 uker til 6 uker. I den perioden må en ha en back-up og det vil
si biltransport til Øra.

5.

Utbyggingen av fangstanlegg på de tre lokasjonene vil sannsynlig skje trinnvis. Første trinn ser ut til å kunne bli Halden med et anlegg på 50.000 tonn. Deretter kan det bli et av anleggene i Fredrikstad eller Sarpsborg og/eller et trinn
2 i Halden. Det vil ikke være aktuelt å starte med å bygge ut terminaler for 3 småskalaanlegg på tre lokasjoner. Øra er
uansett den mest naturlige lokasjonen. Her er det ingen begrensninger i forhold til de skipsstørrelser som er og vil
kunne komme fremover. Hvis det kun blir en terminal vil Øra være lokasjonen.

Detaljer bak ovenstående, samt gjeldende forskrifter er beskrevet i delrapport L617 for å evaluere begrensninger knyttet til
skipstransport.
Konklusjon: Den første terminalen vil måtte ligge på Øra. Størrelsen på terminalen vil også henge sammen med frekvensen på skipsanløp og om skipet tar en del last eller full last i forhold til anløp ved andre terminaler i regionen. Terminalen
på landsiden vil kunne utvides i takt med behovet.

17 Delrapport L6: Litteraturstudie og sammenstilling av rapporter. Utarbeidet av Equinor.
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Transportkostnader - tankbil fra kilde til terminal
Det er viktig å få frem kostnaden på biltransport fra fangstlokasjon til terminalen på Øra også for å kunne sammenligne
kostnadene med biltransport kontra egen utskipningsterminal i Halden og Alvim. Som nevnt vil det uansett måtte etableres en terminal på Øra. Fraktkostnaden med bil kunne bli satt opp mot en terminalkostnad med økt volum å se om det er
et break-even i prosjektet.
Operasjonstider for lossing/lasting er i tråd med det som er beregnet hos Fortum Oslo Varme1⁸ og er basert på pumpekapasitet, tilkopling/frakopling. Øvrig er kjøretid basert på dedikert rute. Kostnadene er også kvalitetssikret mot Acinor sin
beregninger om CO2 transport bl.a. mellom Halden og Øra, vist i kr/tonn1⁹.
For å frakte et volum på 50.000 tonn pr år trengs kun en enhet, en semitrailer. Som det fremgår av tabellen vil en kunne
frakte over 70.000 tonn pr år med full drift mellom Halden og Øra og rundt 80.000 tonn mellom Sarpsborg og Øra.
Kostnaden fra Halden er beregnet til ca. 60,-/tonn, tilsvarende 3 millioner pr år for 50.000 tonn CO2.
For Sarpsborg blir kostnadene ca. 55,-/tonn, tilsvarende 2,75 millioner pr år.

Operasjonstid tur/retur Halden (Norske Skog Saugbrugs) - Øra
Avstand

Lastetid

Kjøretid

Lossetid

Kjøretid

Sum tur

Antall
turer

Antatt
turer

CO2 pr
tur

CO2 på
døgn

CO2 pr
uke

CO2 pr
år

km

min

Øra min

min

SB min

min

pr døgn

pr døgn

tonn

tonn

tonn

tonn (46
uker)

38 km

45

40

45

40

170

8,5

7

32

224

1568

73696

Kroner pr tonn:

ca. 60,-

Operasjonstid tur/retur Sarpsborg (Borregaard/Sarpsborg Avfallsenergi) - Øra
Avstand

Lastetid

Kjøretid

Lossetid

Kjøretid

Sum tur

Antall
turer

Antatt
turer

CO2 pr
tur

CO2 på
døgn

CO2 pr
uke

CO2 pr
år

km

min

Øra min

min

SB min

min

pr døgn

pr døgn

tonn

tonn

tonn

tonn (46
uker)

17 km

45

28

45

28

146

9,9

8

32

256

1792

84224

Kroner pr tonn:

ca. 55,-

Tabellen viser oversikt over tidsforbruk pr operasjon samt rundtur fra hhv Halden og Sarpsborg til Øra samt kostnad pr tonn.

Alternativ: Rørledning for transport av CO2 fra Sarpsborg til Øra:
En rørledning for transport av CO2 fra Sarpsborg til Øra er en mulighet. Det snakkes da om CO2 i gassform. Flytende CO2 i
rørledning har en god del utfordringer med seg og en har valgt å ikke utrede dette videre i dette mulighetsstudiet. En slik
ledning er vurdert lagt i Glomma noe som reduserer leggekostnadene vesentlig kontra en landbasert ledning.
Kostnadene med legging av en ledning vil være omtrent det samme enten volumet er 50.000 tonn pr år eller 200.000
tonn pr år. Dimensjonene vil vi måtte se nærmere på, men det blir relativt rimeligere å legge en større ledning og inntjeningen vil være vesentlig høyere for et stort volum. Skal en ledning komme i betraktning må volumene være vesentlig
høyere enn 50.000 tonn pr år. Det vil måtte vurderes opp imot lastebiltransport som sannsynligvis er den billigste løsningen og den som raskest kan etableres.
I denne omgang vil det ikke bli gjort noen kostnadsoverslag for en rørledning fra Sarpsborg til Øra. Avstanden med bil fra
Borregaard til Øra er ca. 17 km.

18 FOV rapport
19 Kartlegging av transportkostnader - innland med tankbil. Utarbeidet av Acinor.
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Foto: Litra AS

Borg CO2

Side 41/ 84

95

Foto: Borg Havn IKS
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CO2 terminal for Borg CO2
Etablering av en CO2 terminal på Øra er en forutsetning for å realisere lokal og regional
CCS. Der vil Northern Lights sine skip kunne hente CO2-en og frakte den til permanent
lagring. I dette mulighetsstudiet er det sett på muligheter samt behov for infrastruktur,
areal, teknologi, etc. som er nødvendig for at Borg Havn skal kunne etableres som et regionalt logistikknav for CO220.
Det er vurdert tre mulige havnelokasjoner for Øra-klyngen;
Borg Havn IKS, Alvim Havn og Sauøya. Av disse er det kun
Borg Havn IKS som oppfyller grunnleggende krav for å
kunne motta Northern Lights skip. De to øvrige lokasjoner
kan motta skip, men har flere begrensinger bl.a at det kan
kun tas del-last ombord. Det må derfor regnes med at CO2
fra kildene i Halden og Sarpsborg må mellomtransportere
til Øra.

En CO2 terminal er kostbar og vi har sett på tall fra Fortum
Oslo Varme sine overslag i Oslo, samt gjort egne beregninger for Borg Havn. Det er stort sprik i disse tallene som
tilsier at det er behov for ytterligere utredninger på dette
området. Vi har sett på en trinnvis utbygging samt mulighet for sambruk av allerede losse/laste utstyr som brukes
ved LNG lossing på Øra. Vi har også vist skisser av terminal
layout på Øra for en slik terminal.

En delvis utbygging av klyngen betyr mindre volum i en
startfase, og innebærer at den første terminalen må ligge
på Øra. Lastebiltransport vil da være kostnadseffektivt
mellom de øvrige lokasjonene og Øra terminalen. Lastebiltransport er fleksibelt, krever liten investering og kapasitet
kan raskt skaleres opp og ned. Kostnadene for frakt av CO2
pr tonn er her beregnet ganske nøyaktig for de to lokasjonene til Øra.

Slik vi kan se det er det vanskelig å forsvare økonomisk
mer enn en terminal for utskipning av CO2 i prosjektet sett
opp mot alternativ kostnad for lastebiltransport.

Figuren viser verdikjeden for en aktør fra fangst til lagring. (Kilde: Northern Lights).

20 L7 Sluttrapport: CO2 HUB for Borg CO2. Utarbeidet av Borg Havn.
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Om Borg Havn IKS
– Konsern og virksomheter:
Borg Havn IKS er opprettet som et interkommunalt selskap
i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Selskapet
er et heleid offentlig interkommunalt selskap opprettet i
1993 av kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. Fra 2018
ble Hvaler kommune deltaker. Som eget rettssubjekt har
selskapet rettigheter, forpliktelser og partsstilling ovenfor
domstol og andre myndigheter.
Selskapets formål er fastsatt av eierne i selskapsavtalens
§ 1-2. Selskapsavtalen ble sist endret med virkning fra
1.1.2020.
Borg Havn IKS har som formål å samordne all kommunal
havnevirksomhet i de tre deltakende kommuner. I tilknytning til dette skal Borg IKS på vegne av Deltakerkommunene kunne ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver havne- og farvannsloven med forskrifter
pålegger kommunene, samt utøve den myndighet dette
regelverk gir kommunene. Det skjer gjennom delegeringsvedtak i de respektive kommunestyrer.
Målsettingen for selskapets virksomhet er at de samlede
havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne. For at havnen skal
kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal selskapet kunne engasjere seg i alle former for
havnetilknyttet virksomhet som vurderes hensiktsmessig
og økonomisk fordelaktig for havnen og det næringsliv
havnen skal betjene. Slik virksomhet kan omfatte ulike
former for logistikk og næringsutvikling og trenger ikke
være lokalisert innenfor deltakerkommunenes grenser så
lenge den tjener brukernes interesser. Selskapet kan delta
som eier i andre foretak, det være seg heleid datterselskap
eller annet.
Litteraturstudie, samt bakgrunn for denne rapporten
Det er gjort søk i rapporter som er relevante i forhold til de
utfordringer vi står ovenfor i vårt prosjekt. Det er foretatt
internettsøk og vi har hatt tilgang til deler av rapporten
til Fortum Oslo Varme og deres utredninger om transport
fra fangstanlegg til Oslo havn samt tenkt terminalløsning i
havnen.

Det er lite å hente av erfaring internasjonalt så det meste
av relevant info knytter seg til CCS prosjektene i Norge
med Equinor, Norcem og Fortum Oslo Varme som kilder.
Både Fortum Oslo Varme og Equinor er partnere i vårt
prosjekt noe som gir viktig input til våre utredninger.
I Delrapport L6, Litteraturstudie og sammenstilling av
rapporter, er hovedfokuset transport av flytende CO2 fra
terminal til anlegget på Kollsnes. Siden det er 3 forskjellige
lokasjoner for fangstanlegg, Fredrikstad, Sarpsborg og
Halden, tar delrapporten for seg også de mest sentrale
punktene på landsiden som vil være premissleverandører
i forhold til mulighet for å etablere en til tre terminaler for
utskipning av flytende CO2.
Fokuset i denne rapporten har vært å se konkret på
rammene for etablering av en terminal for utskiping av
flytende CO2 på Øra. Design og kostnader som estimeres
her vil lett kunne brukes hvis en ønsker å se på muligheten
av etableringer av terminaler i Halden og Sarpsborg.

Fartøykonsept Northern Lights
Følgende parametere er aktuelle for vurderinger knyttet til
transport fra Borg CO2:
•
Lengde: 130 meter
•
Bredde (støpt): 19.2 meter
•
Avstand fra vannlinje til bunnen av kjølen (draft): 8.5
meter
•
Kapasitet: 7500 m3 (fordelt på to tanker)
•
Lastepumper: 400 m3/time per pumpe, maks losserate er 800 m3/time
•
Tilkoblet landstrøm ved kai
For ytterligere tekniske detaljer knyttet til Northern Lights
skip henvises det til delrapport L6 (Appendix B).

Illustrasjon av Northern Lights skipsdesign fra konsept og FEED studier. (Kilde: Northern Lights)
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Med referanse til dybdebegrensninger, vil Northern Lights
skipet ikke ha mulighet til å nå tilkoblingspunktetene på
Alvim Havn og Sauøya på grunn av fare for grunnstøting.
Generelt ønsker man en margin på 1 meters dybde, hvilket
med utgangspunkt i dypgangen til Northern Lights skipet
vil gjøre at den totale dybden må være 9.5 meter. Gitt
dybdebegrensninger og gjeldende forskrifter er tilgangen
for Northern Lights skip, gitt nåværende design, begrenset
til Borg Havn IKS.

For å koble sammen de tre lokasjonene Øra Klyngen,
Borregaard og Norske Skog Saugbrugs er det nødvendig
å vurdere ulike transportkomponenter, og flere alternativ
har blitt vurdert. Northern Lights har i denne mulighetsstudien vært i kontakt med et utdrag potensielle leverandører
av alternative skips- og transportløsninger som kan bli
tilpasset Borg CO2. Northern Lights kan ikke uttale seg om
hvilken kapasitet og evne disse aktørene har i forhold til en
eventuell leveranse. Borg CO2 er oppfordret til selv å kartlegge andre potensielle leverandører som kan supplere
tabellen.

Northern Lights har evaluert mulighetene for å midlertidig
redusere dypgangen til skipet ved innseiling til Sauøya
ved å ankomme med redusert last, og dermed begrense
vekt. Gitt at tettheten til sjøvann (1030 kg/m3) er tilnærmet lik tettheten til CO2 (1079 kg/m3) vil dette ikke bidra
til en tilstrekkelig økning i margin på skipets dypgang. En
innseiling med tomme ballasttanker er et alternativ som
har blitt diskutert, men tatt i betraktning at det nåværende
skipsdesignet er et konseptdesign gjør den operasjonelle
risikoen at man ikke ønsker å legge dette som en forutsetning for et en mulig logistikkløsning til Borg CO2.

Terminal Øra
Øra er en multi-purpose havn med mange forskjellige
havnefunksjoner. Det gjenspeiler bredden av industri
lokalisert på Øra og i havnens influensområde som er hele
Østlandet. På Øra finnes i dag Gasum sin importterminal
for LNG som har ligget der i snart 10 år. Erfaring med flytende bulkvarer av forskjellig karakter finnes.
Lastepunktet for flytende CO2 er tenkt lagt til eller inntil
dagens terminal for LNG. I dag brukes fleksible slanger
for tilknytning mellom skip og terminal. For tiden pågår
prosjektering av å montere losse/lastearm for LNG. Denne
infrastrukturen skal partene vurdere nærmere. Det er vist
skisser av prinsippene for lastearm og fleksible slanger
under.

Konklusjonen for Northern Lights skips tilgang til de ulike
avlastningspunktene i Borg CO2 er derfor, per nå, at Borg
Havn IKS er eneste aktuelle havn.

Alternativer til nåværende Northern
Lights skipsdesign
Med utgangspunkt i begrensingene listet i «Northern Lights skipsdesign for Borg CO2», har Northern Lights evaluert
andre potensielle logistikkløsninger for skipstransport.

Illustrasjon av av lasteslangekonfigurering og støtteutstyr (Kilde: Northern Lights)
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Design og kostnader etablering av
havneterminal
Det er lite erfaring og eksempler rundt CO2 terminaler i
verdensmarkedet. Markedet for tradisjonell CO2 transport
til industriell virksomhet er av liten skala. Når det nå ses
på CO2 terminaler knyttet til CO2 fangst og lagring er det
en helt annen dimensjon og det blir et mye sterkere fokus
rundt design og kostnader.

som bl.a. jobber med design av skipstanker og skip for CO2
transport. Design av terminal for CO2 lagring er et relativt
nytt område for HMS. De arbeider for tiden for Equinor
tilknyttet både skipstransport og terminal design.

Data fra COWI sin rapport til Fortum Oslo Varme rundt
etablering av en havneterminal på Oslo havn antydet en
svært høy kostnad på etablering av en slik terminal. Vi har
derfor sett etter kilder som kan verifisere eller avkrefte
denne kostnadsantydningen.

Vi har forespurt HMS om de kan komme opp med en
«grovskisse» rundt en landterminal og hva som er en optimal tankstørrelse rundt de krav som knytter seg til lagring
av flytende CO2. Kravet om å lagre flytende CO2 på -26 C
og 15 bar stiller store krav til kvalitet på tankene både med
hensyn til materialvalg, men også utførelse og design. Det
samme gjelder nødvendig utrustning rund tanksystemet.

Via en artikkel i et internasjonalt magasin, var det en artikkel rundt ny design av CO2 skip knyttet til både tankdesign
og skipsdesign. Artikkelen var svært relevant i forhold til
det arbeidet vi i Borg CO2 jobber med rundt terminal for
utskipning av flytende CO2. Det ble derfor tatt kontakt
med selskapet Høglund Marine Solution (HMS) i Tønsberg

Det er også vært gjort studier rundt å lagre flytende CO2
på lavere trykk, 7-8 bar, men da må temperaturen ned mot
minus 80-90 C. Utfordringen er at alle leddene i transportkjeden da må ha samme trykk og temperatur og det er
ikke tilfellet i dag. «State of the art» er da -26 C og 15 bar
som er lagt til grunn for design av en terminal på Øra.
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På bildet: Visualisert CCS-Terminal. Dette er et eksempel på hvordan tankene kan se ut. Det er økonomi i å bygge færre og større tanker.
Kilde: Illustrasjonen er fra Fortum Oslo Varme sitt forstudie 21

Hovedkomponentene i en terminal eks ledning fra terminal til kai samt installasjonskostnader er vist i tabellen
under:

Hvis vi da deler dette i moduler a 2500 m3, vil en havneterminal i forskjellig størrelse ha følgende kostnadsrammer
med 20 % usikkerhets margin, eks arealleie, fundamenteringskostnader etc på tomteområdet for havneterminalen:

2 x 2 500m3 CO2 tank uten
isolasjon

ca. 2,8 MEUR
2.500 m3

kostnad ca. 45 MNOK

1 x Transport (Tank)

ca. 0,26 MEUR

5.000 m3

kostnad ca. 84 MNOK

2 x tank isolasjon

ca. 1,20 MEUR

7.500 m3

kostnad ca. 125 MNOK

1 x Process system

ca. 2,30 MEUR

10.000 m3

kostnad ca. 170 MNOK

Totalt

ca. 6,56 MEUR

Dette er uten installasjons kost.
Hver tank har dimensjoner på ca. 9 x 45m.

21 Fortum Oslo Varmes forstudie
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Det er kun 2-3 firmaer internasjonalt som bygger disse
tankene og bildet under er fra en av den, en finsk leverandør. Leveringstid begynner å nærme seg ett år pga økte
forespørsler.

Foto: Tanker av samme type som beskrevet i teksten. Produsert i Finland. (Kilde: Høglund Marine Solution)

Konklusjonen er at de nye innhentede prisene gir et helt
annet kostnadsbilde av å etablere en havneterminal enn
tidligere antydet og vil sterk innvirke på regnstykket rundt
CO2 fangst. Uansett bør en vurdere om ikke en terminal i
Oslofjorden vil være hensiktsmessig og lønnsomt i det lange løp, men siden en utbygging i Oslo er sterkt subisdiert
av staten vil dette påvirke lønnsomheten på kort sikt. Da vil
en felles terminal komme dårligere ut på kort sikt.
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Northern Lights
Northern Lights leverer transport og lagring av CO2 som en tjeneste og har som målsetting å muliggjøre utslippsfri industriproduksjon i Europa. Selskapet eies av Equinor, Total
og Shell. Gjennom myndighetenes fullskala CO2-prosjekt, Langskip, skal Northern Lights
transportere 800.000 tonn CO2 per år; fra Norcem og Klemetsrud. (Kilde: Northern Lights)
Studiene dekket:
•
Fangst av CO2 ved Norcem (Heidelberg Group)
sementfabrikk i Brevik.
•
Fangst av CO2 ved avfallsforbrenningsanlegget
Fortum Oslo Varme i Oslo.
•
En kombinert transport- og lagringsløsning, administrert av Northern Lights JV DA.

Northern Lights er ansvarlig for utvikling og drift av
CO2-transport- og lagringsanlegg, åpne for tredjeparter,
som en del av Langskip, den norske regjeringens fullskala
karbonfangst- og lagringsprosjekt. Det vil være det første
grenseoverskridende, åpne kildekode CO2-transport- og
lagringsinfrastrukturnettverket, og tilbyr selskaper over
hele Europa muligheten til å lagre CO2 sikkert og permanent under bakken.
1 Fase av prosjektet vil være ferdig i midten av 2024
med en kapasitet på opptil 1,5 millioner tonn CO2 per
år.
Langskip inkluderer fangst av CO2 fra industrielle kilder
i Oslofjordregionen (sement og 'avfall til energi') og frakt
av flytende CO2 fra disse industrielle fangststedene til en
landterminal på den norske vestkysten. Derfra vil flytende
CO2 transporteres med rørledning til et offshore lagringssted under vann i Nordsjøen for permanent lagring.
Northern Lights er ansvarlig for transport- og lagringskomponentene i prosjektet.
Langskip-prosjektet gjenspeiler den norske regjeringens
ambisjon om å utvikle en fullskala CCS-verdikjede i Norge
innen 2024, noe som viser potensialet i denne karboniseringsmetoden til Europa og verden. Den norske regjeringen har vist sterk og langvarig ledelse når det gjelder å realisere CCS i full skala. Med støtte fra den norske regjeringen
kan Northern Lights-prosjektet gi realistiske avkarboniseringsmuligheter for norsk og europeisk industri.
Regjeringen utstedte mulighetsstudier om fangst-,
transport- og lagringsløsninger i 2016. Til sammen viste
disse studiene muligheten for å sette sammen delene av
verdikjeden og realisere et fullskala CCS-prosjekt.

Forprosjektet (konsept- og FEED-studier) ble styrt av en
studieavtale mellom Gassnova og Equinor. En samarbeidsavtale mellom Equinor, Shell og Total styrte studiet og
utførelsesarbeidet og forberedelsene til å etablere en joint
venture-avtale. I mai 2020 tok de tre selskapene en investeringsbeslutning, basert på informasjon om kvaliteten og
kapasiteten til reservoaret som ble anskaffet ved boring av
“Eos” -bekreftelsesbrønnen tidlig i 2020, og en kommersiell
avtale med staten.
Etter en historisk avstemning i parlamentet tok den norske
regjeringen i desember 2020 finansieringsbeslutningen og
ga prosjektet navnet Longship.
Les mer om Northern Lights her: www.norlights.com

Borg CO2 og Northern Lights har inngått
samarbeid om karbonfangst og lagring22
Borg CO2 og Northern Lights signerte i april 2021 en
intensjonsavtale om utvikling av CO2-fangst, transport
og lagringsløsninger for industribedrifter i Fredrikstad,
Sarpsborg og Halden.
Borg CO2 representerer den første industriklyngen
som Northern Lights inngår samarbeid med.

Basert på dette resultatet besluttet regjeringen å fortsette
utviklingen gjennom en avtale som dekker konsept- og FEED-studier (front-end engineering and design). Gassnova
representerer den norske staten og fungerer som koordinerende organ.

22 Videoer ifbm lansering av avtalen er å finne på www.borgco2.no
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På bildet: Illustrasjonen viser Borg CO2’s plassering og transportruten fra CO2-terminalen
til permanent lagring i Nordsjøen (Illustrasjon av Northern Lights).

- Vi er utrolig glade for dette samarbeidet. CO2-håndtering er viktig for å nå målene i Parisavtalen og utslippsfri industriproduksjon blir et viktig konkurransefortrinn i fremtidens Europa.
Northern Lights kan tilby sikker og permanent lagring av CO2 og dersom dette prosjektet blir
realisert vil det bidra til å bevare og skape nye klimanøytrale industriarbeidsplasser i regionen,
sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.
(gjengitt fra pressemeldingen som gikk ut ifbm inngåelsen av samarbeidet)
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Faksimiler fra ulike medieomtaler i forbindelse med kunngjøringen
av avtalen mellom Northern Lights og Borg CO2.
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Forretningsmodell
For å lykkes med en etablering av klyngen har det gjennom hele mulighetsstudiet vært
jobbet med forretningsmodellering23. Borg CO2 har landet på en forretningsmodell som
omhandler å utvikle CCUS som en tjeneste ved å tilby BOO-løsninger (build, own, operate),
basert på en bred portefølje av demonstrert og verifisert fangstteknologi - optimalisert for
hver kilde.
Forretningsmodell, synergier og potensial for forretningsutvikling og arbeidsplasser
i regionen
Det har her vært jobbet med utvikling av, og forståelse for, rammebetingelser for karbonfangst som en ny industri,
omsetning av CO2 sertifikater, erfaringsoverføring og kompetanseheving, konseptutvikling, overordnede samfunnsøkonomiske vurderinger, utvikling av forretningsmodeller for fangst og lagring av CO2, samt fangst, lagring og bruk av CO2
med tilhørende analyse av bærekraft.

Målet til Borg CO2 er å skape en ny karbonfangstindustri, med lokal og regional næringsutvikling og arbeidsplasser, på kort og lang sikt.
Det har vært sett på behovet for karbonfangst, og mulighetene for bærekraftig produksjon og bruk av CO2, samt sett på
utvikling av karbonnegative produkter og energibalansering. Det har videre vært identifisert muligheter for klyngen til å
bidra til både eksisterende industrivirksomhet og ny industri.
Borg CO2 har sett på bruk av lokalt råstoff som basis for nye energianlegg med karbonfangst, samt sett på logistikk og
samproduksjon av flytende gass og drivstoff.
Det er gjort et omfattende arbeid med utarbeidelsen av forretningskonsepter og mulige forretningsmodeller, med
tilhørende samfunnsøkonomiske effekter vurdert på et overordnet nivå. For å skape en ny lønnsom industri lokalt og
regionalt, basert på karbonfangst, må kostnadene ned, et marked etableres og gode forretningsmodeller utvikles. Målet
er å legge et godt grunnlag for etablering av kostnadseffektiv småskala fangst, bruk og lagring av CO2 fra bedrifter på
Øra og i regionen de nærmeste årene.
Borg CO2 har landet på et forretningskonsept basert på å utvikle CCUS som en tjeneste ved å tilby BOO- løsninger (build,
own, operate), basert på en bred portefølje av demonstrert og verifisert fangstteknologi - optimalisert for hver kilde.

Øra industriområde

I idè-studien «CCS-klynga på Øra”, som er grunnlaget for denne Mulighetsstudien, ble det kartlagt interesse og et godt
grunnlag for etablering av en CCUS-klynge på Øra industriområde i Fredrikstad, og i regionen i Østfold. Studien viste at
en CCS-klynge ville kunne bidra til flere synergier i industriklyngen, samt muligheter for en felles terminal løsning, inkl.
arealbehov.
Øra industriområde huser en betydelig industri og forretningsvirksomheter, samt en av de viktigste industrihavnene i
Norge, Borg Havn – som er partner i Mulighetsstudiet. Området har en unik blanding av tradisjonell industri, gjenvinningsindustri og har tett kobling til sterke kompetanse- og forskningsmiljøer.
På Øra ligger FREVAR og Kvitebjørn Bio-El, som begge er med i studiet som partnere, og som har utslipp av CO2 på om
lag 150.000 tonn per år24. Fredrikstads klimaplan2⁵ (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt 5. september 2019
av bystyret og har som målsetting at:
•
•
•

innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60%, sammenlignet med 2016
Fredrikstad skal bidra til at Østfold regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnen innen 2050.

Energiproduksjon står for 22,4 prosent av klimagassutslippene i Fredrikstad, og en eventuell etablering av et karbonfangstanlegg på FREVAR og Kvitebjørn Bio-El vil kunne utgjøre et viktig bidrag for at kommunen skal nå sine klimamål.

23 L3 Sluttrapport Forretningsmodell, synergier og potensial for forretningsutvikling og arbeidsplasser i regionen
24 L2 Sluttrapport - Kartlegging og karakterisering av røykgasskilder. Gjennomført av Stormkast Utvikling.
25 Fredrikstads klimaplan25 (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt 5. september 2019
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CCS-klyngen på Øra og regionalt
I klyngen er det, i tillegg til FREVAR og Kvitebjørn Bio-El, sett på mulighetene for karbonfangst ved Sarpsborg Avfallsenergi og Borregaard i Sarpsborg, og Norske Skog Saugbrugs i Halden. Borg CO2 har sett på synergier og muligheter, og
utfordringer i klyngen. Da de ulike kildene ligger i tre ulike kommuner, og ettersom det er noe avstand mellom disse har
en bred kartlegging vært nødvendig.
Klyngen har kartlagt mulighetene for samarbeid om felles infrastruktur og en felles CO2-hub på Borg Havn. CO2-huben
vil være et felles mellomlagring før skipet fra Northern Lights kan hente flytende CO2 og frakte dette til permanent
lagring.
Det er gjort vurderinger ifht nærliggende industri. En industriell CCUS klynge vil gi store muligheter lokalt og regionalt.
Klyngen vil bidra til sirkulær økonomi og industriell symbiose på Øra, og i regionen. Klyngen vil bidra med kompetansemiljø, metodikk og verktøy innen LCA og EPD, mot karbonfangst, bruk og lagring av CO2 for de aktuelle verdikjedene.
Den store fordelen med klyngesamarbeidet har vært åpenhet om tekniske og kommersielle sider av løsningene. Det har
videre vært åpenhet om kostnader, og fordelingen av disse.

Andre industriklynger, mulige CCS-klynger i Norge

Borg CO2 har ila tiden Mulighetsstudiet har pågått blitt kjent med flere industriklynger som ser på muligheten for å
etablere studier/prosjekter med mål om etablering av karbonfangst. Her kan nevnes;
•
•
•
•
•
•
•

Grenland
Oslo
Agder (Eydeklyngen)
Mo i Rana (CO2 Hub Nordland)
Kårstø (O&G)
Øygarden (O&G)
Tjeldbergodden (O&G)

Borg CO2 har deltatt i møter med andre norske klynger, fasilitert av Northern Lights, og har også deltatt, og presentert,
på konferanser sammen med flere av de øvrige klyngene, og det er opprettet kontakt med flere av dem.
Det er ulik modenhet i de ulike klyngene. Noen har gjennomført mulighetsstudier, mens andre er på tidligere stadier.
Utover den raske utviklingen i norsk klyngesamarbeid har det samtidig skjedd en rask utvikling i andre samarbeidskonstellasjoner mellom norske CCS prosjekter. Borg CO2 har, gjennom vår partner Fortum Oslo Varme, blitt invitert inn i et
nyopprettet industrisamarbeid mellom avfallsforbrenningsanlegg som planlegger for CCS.

Andre industriklynger, mulige CCS-klynger utenfor Norge

Det har i prosjektperioden vært en rask utvikling i planlagt klyngesamarbeid også innad i EU. Borg CO2 har generelt fulgt
utviklingen gjennom off. tilgjengelig informasjon og spesielt i perioden blitt registrert i PCI listen i EU, og basert på dette
aktivt deltatt i utarbeidelsen av en søknad til CEF fondet. Gjennom dette samarbeidet, fasilitert av Northern Lights, har
Borg CO2 samarbeidet tett med representanter fra flere av de europeiske klyngene, så vel som med andre norske CCS
prosjekter.

Offentlig virkemiddelapparat
Gjennom dette mulighetsstudiet har Borg CO2 jobbet med å kartlegge muligheter i nasjonalt, så vel som europeisk,
virkemiddelapparat. Klyngen har også søkt støtte til prosjekter knyttet til videre utvikling av klyngen;
•
•

CEF søknad ‘CO2 Export-studies’ , fasilitert av Northern Lights (søknad sammen med ulike aktører i PCI-nettverket)
EU’s Innovation Fund-søknad

Dette arbeidet har gitt Borg CO2 viktig kompetanse og økt forståelse for de krav som stilles for å være i søkerposisjon inn
mot det Europeiske virkemiddelapparatet.

CLIMIT

Mulighetsstudiet er støttet av CLIMIT26. CLIMIT gir økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering som bidrar til: 1) Utvikling av kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger som kan gi
viktige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering, og 2) Utnyttelse av nasjonale
fortrinn og utvikling av ny teknologi og tjenestekonsepter med kommersielt og internasjonalt potensial.

26 For mer informasjon om CLIMIT, se: https://climit.no/
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EUs innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond er et av verdens største investeringsfond for demonstrasjon og kommersialisering av innovativ lavutslippsteknologi og er tilgjengelig for norske søkere. Formålet med fondet er å sikre reduksjon av klimagassutslipp som
gir et klimanøytralt Europa ved å bringe innovative lavutslippsteknologier til markedet.

CEF

Connecting Europe Facility (CEF)27 er EUs finansieringsinstrument for strategiske investeringer i transport, energi og digital infrastruktur. I transportsektoren er CEF dedikert til implementeringen av TEN-T og tar sikte på å støtte investeringer i
grenseoverskridende forbindelser, manglende lenker samt fremme bærekraft og digitalisering.

Forretningsmuligheter
Borg CO2 har i Mulighetsstudiet kartlagt at fangstpotensialet i klyngen er opptil 630.000 tonn per år CO2, med et høyt
innhold av biogent CO2. 630.000 tonn er realistisk, men forutsetter at alle kilder tilkobles og at kildenes produksjonsanlegg kjører på full kapasitet. Borg CO2 har på basis av dette sett en mulighet for å etablere en ny industri i to forskjellige
faser:
1.

2.

Fase-1: Pre-FEED, FEED, FID og fullføring av 2 (3) modulariserte småskala verdikjeder i en CCS-klynge, basert på to
(tre) fangstanlegg på tre forskjellige kilder. Klyngen er koblet sammen til en sentral CO2-terminal på Øra via lokal og
regional logistikk. Fanget og flytendegjort CO2 (2 x 50.000 tonn per år, eventuelt 3 x 50.000 tonn per år) vil bli lastet
fra CO2-terminalen til ’Northern Lights’ for permanent lagring. I Fase-1 forutsettes logistikken å være basert på lokal
flytendegjøring, mellomlagring, tankbilterminaler og transport med tankbil til CO2-terminal på Øra. Hvis Øra kildene
kobles inn (opsjon) vil CO2 fra disse flytendegjøres på Øra, trolig integrert i CO2-terminalen.
Fase-2: Utvide fangsten på de tre kildene fra fase 1 til maksimal kapasitet (630.000 tonn per år), dvs. koble inn fangst
på alle kildenes utslippspunkter med logistikk mot den etablerte CO2-terminalen på Øra.

Det antas at logistikken kan optimaliseres med bruk av en rørledning for komprimert CO2 lagt i elven Glomma fra Sarpsborg til flyendegjøring og mellomlagring i CO2-terminal på Øra. Etablering av rørledning i Glomma kan vurderes samlagt
med ny infrastruktur (rør) for hydrogen. Etablering av en rørløsning kan åpne for dyp dekarbonisering av eksisterende
industri samt ny industrietablering og utvikling av fjernvarme langs rørtrase’en. Flytende CO2 fra Norske Skog Saugbrugs
vil vurderes fraktet med lekter eller skip til Borg Havn, for lossing til CO2-terminal på Øra.
Som et viktig virkemiddel for å kompensere småskala ulemper (kostnader) vil Borg CO2 utvikle flåtehåndtering av
fangstanlegg, flytende anlegg, logistikk, terminaler og CO2-terminal. Begrepet flåtehåndtering kan i denne sammenheng
for eksempel innebære felles kontrollrom (med fjernstyring, fjernovervåking og vedlikeholdsplanlegging), felles kvalitetskontroll og leveranseansvar mot Northern Lights, felles logistikkstyring (lager og transport), felles innkjøp av varer og
tjenester, felles salg av CO2 sertifikater og biogent CO2 til bruk. Videre vil Borg CO2 så langt praktisk mulig basere den
daglig drift og vedlikehold av det enkelte fangstanlegg og anlegg for flytendegjøring på kildenes eksiterende driftsorganisasjoner.

27 For mer informasjon om CEF, se: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/cef_en
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Forretningsmodellgrunnlag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnadseffektive komplette verdikjeder (kilde - LCO2), med lav miljøpåvirkning og sikker kjemi.
Demonstrert kostnadseffektiv fangstteknologi i liten skala (50.000 - 100.000 tonn per / år)
Kostnadseffektive verdikjeder for bærekraftig bruk av CO2 fra småskala fangstanlegg
Identifiserte mulige inntektsstrømmer (dvs. ETS, ’gate-fee’, salg av Bio-CO2, sertifikater (‘CORCS’)
Optimal integrering i lokale og regionale anlegg og infrastruktur:
Fredrikstad havn (Borg Havn) som logistikknutepunkt (’CO2-terminal’) for levering til ’Northern Lights’ (lagring)
Regional transport av LCO2
Optimal bruk av energi og eksisterende industrianlegg

Forretningsutvikling
•
•
•
•

Utvikling av CCUS som en tjeneste ved å tilby BOO-løsninger (build, own, operate), basert på en bred portefølje av
demonstrert og verifisert fangstteknologi - optimalisert for hver kilde
Integrerte systemløsninger for småskala energiproduksjon fra avfall og biomasse med integrert fangst og bærekraftig bruk av CO2, som grunnlag for kommersialisering nasjonalt og internasjonalt.
Lokal og regional CCUS, basert på bevist bærekraftig bruk av CO2 i nye applikasjoner (ikke markedsforstyrrende).
Lokale og regionale virksomhets- og grønne arbeidsplasser, basert på eksisterende planer, virksomhet, infrastruktur
og potensielle synergier.

Forretningsmodell

Markedskartlegging av muligheten for salg av bio-CO2. Modeller for lokal og regional næringsutvikling. Konsept for, og
utredning av, et regionalt marked for sertifikater/opprinnelsesgarantier, regional anbefaling for off. anskaffelser og utvikling av søknader om finansiering/samfinansiering fra nasjonalt og europeisk virkemiddelapparat.
Et av prosjektets primære mål er å utvikle, verifisere og bygge kostnadseffektive kommersielle verdikjeder, basert på
industriell standardisering, modularisering og ’Next gen.’ fangstteknologileverandører. Forretningsmodellen er videre
basert på utvikling, demonstrasjon og verifisering av småskala (50.000 - 100.000 tonn) systemer sammenkoblet i en
CCUS-klynge.
Borg CO2 har valgt en strategi for ’reverse engineering’ på de ansett akseptable komplette kostnadene for å fange ett
tonn CO2 fra kilden og sikre permanent lagring. Målet er å møte en valgt kostnad på 125 EUR/ tonn, med en forventet
usikkerhet på +/- 15%. Grunnlaget for valg av 125 EUR/tonn er norske statlige studier (’Klimakur’) om akseptable handlingskostnader for klimatiltak i Norge. Målkostnaden er også i tråd med rapporterte tiltakskostnader i Danmark (’Klimarådet’), og andre internasjonale kilder.
Borg CO2 har som mål å etablere kontrakter med sine kunder og partnere som sikrer at en rettferdig andel av kundene
reduserte kostnadene (typisk ETS), og / eller kundenes økte inntjeningen fra premier på kundens produkter eller tjenester
(f.eks. ’gate fees’ for avfallsforbrenning, CO2 sertifikater), vil gi økt inntekt også for Borg CO2.
Borg CO2 har et langsiktig mål om å utvikle CCUS som en tjeneste ved å tilby BOO-løsninger (build, own, operate), basert
på en bred portefølje av demonstrert og verifisert fangstteknologi - optimalisert for hver kilde.

Kostnader, risiko og marked
Kostnadene knyttet til CCUS er investeringskostnader og driftskostnader (strøm, damp, adsorbent, leie og lisenser, kjemikalier og vann, kjøling og vann, transport og mellomlagring, drift og vedlikehold, lagerkostnad).
CCS-klyngen vil bli etablert i samarbeid med kilder som opererer i et konkurranseutsatt nasjonalt og internasjonalt
marked. Dette vil bidra til å holde søkelys på kostnadseffektive løsninger. Markedet for lagring av fanget CO2 er per dato
avhengig av leveransekontrakter med ‘Northern Lights’, for bruk av Langskip strukturen. Langskip strukturen har fra start
begrenset lagringskapasitet med noe ledig volum, men det foreligger allerede planer om å utvide denne betydelig.
I tillegg er det under utvikling flere lagringsløsninger i Europa. Det antas derfor at det vil finnes lagringskapasitet for
klyngens volumer. I tillegg til behovet for avtaler om lagringskapasitet må utvikles et kommersielt marked som kan bære
kostnadene ved fangst og lagring, inkludert en industriell avkastning. Dette betinger per dato offentlig støtte. Driverne
for å gradvis redusere, og over tid fjerne, behovet for offentlig støtte er i hovedsak:
•
•
•
•
•

Økende kostnader for kvotepliktig industri (ETS), kostnader som kan kompenseres ved fangst og lagring av fossil
CO2.
Økende betalingsvilje for fangst og lagring av bio-CO2 (negative utslipp). Det er under utvikling private markeder for
sertifikathandel (CO2 Removal Certificates- ‘CORCS’) basert på dette.
Merverdi på varer og tjenester som følge av karbonfangst, dvs. økt betalingsvilje for produkter og tjenester med lav,
eller negative CO2 utslipp
Salg av damp for produksjon av CO2 sertifikater fra fangst og lagring av biogent CO2, dvs. CO2 som produkt. Dette
kan åpne et marked for ny dampproduksjon fra eksterne leverandører.
Salg av bio-CO2 som råvare for produksjon av f.eks. drivstoff, kjemikalier, plast, alger etc.
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•
•

Kobling mot fjernvarmeanlegg for å utnytte spillvarmen kan gi økte inntekter
Reduserte fangstkostnader som resultat av teknologiutvikling og markedsmodning. Anslått til 20 % over 10 år for
aminteknologi av Rambøll.

Inntekter og utvikling
Blant mulige inntekter finner vi; andel av redusert kvotekostnad (ETS) og CO2 avgift (ikke-kvotepliktig sektor), andel av
merverdi for tjenester og produkter (f. eks som resultat av off. «grønne innkjøp»), redusert behov for investering/reinvestering i egne anlegg, salg av kvoter og sertifikater, biogent-CO2, salg av biogent CO2 til bærekraftig bruk, salg av lagret
CO2 til Staten, salg av spillvarme (industri, fjernvarme).
Borg CO2 har en høy prosent biogent CO2, ca. 67 - 70% i fase 1. Borg CO2 ser derfor fangst og lagring av biogent CO2
(BECCS), negative utslipp, som en viktig fremtidig inntektsstrøm. Et EU-regelverk for sertifisering av fjerning av karbon,
slik strategien foreslår, er ikke inkludert i det oppdaterte 2030-målet om 55% netto reduksjon av drivhusgasser. Borg CO2
tror at dette vil endre seg. I mellomtiden kan deltakelse i et voksende frivillig sertifikatmarked bidra til å skape et marked
for negative utslipp i Europa, f.eks. puro.earth.

CO2 Removal Certificates (CORCs)

Borg CO2 har tatt del i puro.earth sitt arbeid, som blant annet har resultert i et utkast til ‘Geologically Stored Carbon methodology’28. Per dato er, usikre, prisindikasjoner i området 20 - 50 EUR/tonn.

Salg av bio-CO2

Borg CO2 ser også direkte salg av biogent CO2 for bruk (CCUS) som relevant, spesielt i fase 1 (2 x 50.000 tonn per år,
eventuelt 3x 50.000 tonn per år, tilgjengelig). Borg CO2 har allerede inngått en LOI med selskapet ‘Norsk e-Fuel’, som planlegger produksjon av syntetisk drivstoff fra biogen CO2 og hydrogen produsert fra fornybar elektrisitet. Andre muligheter
Borg CO2 har identifisert er salg til bruk i betong, og betongelement produksjon, fiskeoppdrett, algeproduksjon, EOR og
plast.

Besparelser – reduserte ETS kostnader

Flere av kildene i Borg CO2 er inkludert i ETS-regimet for sin fossile del av CO2-utslippene. Utviklingen av ETS-prisen vil
derfor også ha en betydelig innflytelse på den fremtidige inntektsstrømmen. Borg CO2 som CCS-tjenesteleverandør har
som mål å etablere kontrakter med sine kunder som sikrer at en rettferdig andel av kundenes reduserte kostnadene vil gi
økt inntekt for Borg CO2.

Foreløpig økonomiplan:
Prosjektet er i en tidlig fase, og en økonomisk plan vil bli presentert når hele verdikjeden er definert, etter diskusjoner
med banker og finansinstitusjoner. Vi forventer at slike diskusjoner og avklaring vil starte i andre halvdel av 2021 (pre-FEED). Nøkkelinnspill til hele verdikjeden vil være graden av tilskudd og statlig støtte. Basert på kommende stortingsvalg,
de pågående politiske diskusjonene og fokuset på CCS-finansiering (delvis) over nasjonalbudsjettet vil sannsynligvis nye
ordninger og retningslinjer bli presentert i løpet av kommende stortingsperiode.
Vi forventer at en finansieringsplan vil bestå av egenkapital, prosjektfinansiering, obligasjoner, tilskudd og statlig støtte.
Finansplanen vil være en del av dokumentasjonen for den endelige investeringsbeslutningen (FID)
Kjerne forretningsmodell
Dette er basert på en inntekt på 125 EUR / tonn beregnet over 10 års drift. Den årlige fangsten i fase 1 vil være 100.000
tonn per år (eventuelt 150.000 tonn per år).
CAPEX (investeringer):
•
60% støtte fra EU’s Innovasjonsfond, mulig 20% tilleggsstøtte fra det norske virkemiddelapparatet, lån fra EIB (Europeisk investerings bank) eller det norske virkemiddelapparatet, egenkapital fra private investorer.
OPEX (drift og vedlikehold):
•
60% støtte fra EU’s Innovasjonsfond, 40% egenkapital fra private investorer.
Borg CO2 opererer med troen på at de fremtidige prisene på ETS, den fremtidige verdien av BECCS og en andel av merverdien på produkter (kilder og teknologileverandører) vil gi en kommersielt forsvarlig virksomhet. Dvs. en virksomhet
som vil gi en akseptabel avkastning på egenkapitalen (trolig 4 - 7 % avkastning før skatt) fra private investorer, gitt den
nødvendige økonomiske støtten.

28 BECCS and Geologically Stored Carbon Methodology Webinar - CORC - | Puro.earth
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Organisering av forretningsmodellen, fase 1:
Borg CO2 er for tiden basert på en partnereid prosjektorganisasjon, dette betyr at mange både vil være partnere i
CCS-klyngeprosjektet, og samtidig være underleverandører.
Målet er å utvikle en modell som fordeler både risikoen og fordelene ved prosjektet på en rettferdig og gjennomsiktig
måte. Organiseringen av forretningsmodellen og utviklingen av nødvendige kontraktsforpliktelser mellom partnerne og
underleverandørene vil bli utviklet i den kommende pre- FEED (utvidet mulighetsstudie 2021). Den nåværende modellen
er basert på Borg CO2 som mottaker av tilskuddet, ansvarlig mot CLIMIT og ansvarlig for kommende roller som flåteansvarlig og drift og koordinator for CCS-klyngen, driften av CO2-terminalen, logistikk, salg, levering til Northern Lights og
videre forretningsutvikling.
Prosjektet planlegger å tiltrekke flere offentlige og private ressurser. Borg CO2 mener at kombinasjonen av:
•
•
•
•
•

Utvikling av en ny forretningsmodell (CCS som en tjeneste, logistikk og flåtestyring)
Et høyt biogent CO2-innhold, med mulighet for å utvikle verdi fra negative CO2-utslipp
Demonstrasjon og verifisering av ny fangstteknologi, med potensial til å investere i selskapene som eier disse teknologiene.
Høyt dyktige og anerkjente partnere i prosjektet
En forretningsplan som enkelt kan kopieres og brukes på andre industrielle knutepunkter i Skandinavia og Europa

vil sikre at prosjektet tiltrekker seg flere offentlige og private ressurser.

Estimert effekt for lokal og regional næringsutvikling, inkludert arbeidsplasser
En utvikling av en CCS-klynge på Øra og regionalt vil gi ny næringsutvikling, lokale og regionale arbeidsplasser både på
kort og på lang sikt. Dette er beskrevet i Borg CO2’s notat29, og her gjengitt mtp. estimater:

Verdiskapning

Hva skal til = sysselsetting

På kort sikt:
Kjøp av tjenester for utredning og konseptutvikling fra
regionale konsulentselskaper. Gjennomføres gjennom
rettede forespørsler til relevante
aktører.

Omfang avhenger av finansiering, men gitt 15 mill. kroner
i støtte vil dette tilsvare ca. 12.000 arbeidstimer, hvorav ca. 1750 timer (1 års-verk) leveres
fra Borg CO2 i form av prosjektledelse.

På mellomlang sikt:
Videre kjøp av tjenester til detaljprosjektering samt regional produksjon og igangsetting av pilot og demonstrasjonsanlegg.

Antatt behov er 150 mill. kroner, hvorav ca. 100 mill. til
faktisk kjøp og montering av utstyr. 150 mill. kr. omregnet
til rene arbeidstimer kan bety
120.000 arbeidstimer, tilsvarende 68 årsverk.

På lang sikt:
Etablering av fullskala industriklynge.

Antatt investering i området 3.5 – 5 mrd (avhengig av omfang), hvorav EU potensielt kan dekke opp til 60 %, mens
resten må dekkes av nasjonal støtte og privatkapital.
Den detaljerte prosjekterings- og byggefasen er den desidert mest jobbintensive perioden for et fullskala prosjekt.
Antall årsverk kan estimeres > 1000 i byggeperioden.
I driftsfasen er antall arbeidsplasser lavere ettersom anleggene i klyngen vil designes med en høy grad av automatisering. Et foreløpig anslag er i området 30 – 50 årsverk.
I tillegg vil etableringen gi store positive ring- virkninger
i regionen i forhold til potensialet for nyetableringen
knyttet opp mot klyngen samt muligheten for bedre og
‘grønnere’ rammevilkår for kildene i klyngen.
Det understrekes at dette er tidlige estimater, som må
vurderes videre i en samfunnsøkonomisk analyse.

29 Notat_Borg CO2
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Life Cycle Assessment (LCA) av CCS
og CCU
Det er utarbeidet en egen rapport som dokumenterer miljøpåvirkninger fra CCS- og
CCU-verdikjeder, sammenlignet med respektive referansescenarier.
Utslipp av klimagasser fra menneskelig aktivitet er en av de
viktigste miljøutfordringene i dette århundret. Den største
kilden til klimagassutslipp er karbondioksid, en klimagass
som har økt dramatisk de siste tiår, hovedsaklig som følge
av bruk av fossil energi til energi og transport. CCS (carbon
capture and storage/karbonfangst og lagring) er en måte
å redusere klimagassutslipp på ved å fange og permanent
lagre karbondioksid (CO2). CCU (carbon capture and utilization/karbonfangst og bruk) er en måte å resirkulere karbonet i fanget CO2 på ved å konvertere det til brensel eller
andre produkter. Forkortelsen CCUS beskriver systemer
som inkluderer både bruk og lagring av fanget CO2.
Denne studien har analysert verdikjeder med både CCS
(carbon capture and storage) og CCU (carbon capture and
utilization), og sammenlignet dem med deres respektive
referansescenarier. Studien har benyttet metodikk for
livsløpsvurderinger (LCA) i henhold til ISO-standardene
14044/48 og spesifikke retningslinjer for LCA av CCU-verdikjeder. Analysene er gjennomført for to industrielle
aktører; anlegget for papirproduksjon ved Norske Skog
Saugbrugs og energigjenvinningsanlegget Sarpsborg
Avfallsenergi (SAE).
Siden CCS- og CCU-system gir forskjellige funksjoner, vil
også mål og funksjonell enhet for gjennomføring av LCA
bli ulike. Målet for gjennomføring av en livsløpsvurdering
for de respektive CCS- og CCUS-systemene er beskrevet i
det følgende:
System

CCS

CCUS

CCS-systemet: å vurdere miljøpåvirkningene for CCS på
Norske Skog Saugbrugs og for Sarpsborg Avfallsenergi, og
sammenligne dette med referansescenarier uten CCS.
CCUS-systemet: å vurdere miljøpåvirkningene for CCS og
CCU på Norske Skog Saugbrugs og for Sarpsborg Avfallsenergi, og sammenligne dette med referansescenarier uten
CCUS. CCU-scenariet bruker fanget CO2 som råvare for metanolproduksjon (til drivstoff ). Siden metanol er et produkt
fra CCU-scenariet, må referanse- og CCS-scenariene også gi
denne funksjonen for å være sammenlignbare. Dette løses
ved å utvide systemene til også å inkludere konvensjonell
produksjon av metanol. I tillegg krever CCU-scenariet store
mengder fornybar strøm, og referanse- og CCS-scenariene
blir derfor tilegnet fornybar elektrisitet som kan benyttes
til å substituere andre elektrisitetsteknologier. Dermed gir
scenariene de samme funksjonene og blir tilført samme
mengde fornybar elektrisitet:
1.
2.
3.

Produksjon av enten papir eller varme
Produksjon av metanol
Bruk av fornybar elektrisitet

De analyserte systemene og scenariene er oppsummert i
tabellen under.

Case

Scenario

Funksjon

Norske Skog
Saugbrugs

Referanse

Papirproduksjon

CCS

Papirproduksjon

SAE

Referanse

Produksjon av varme

CCS

Produksjon av varme

Referanse

Produksjon av papir og metanol; bruk av fornybar strøm

CCS

Produksjon av papir og metanol; bruk av fornybar strøm

CCU

Produksjon av papir og metanol; bruk av fornybar strøm

Referanse

Produksjon av varme og metanol; bruk av fornybar strøm

CCS

Produksjon av varme og metanol; bruk av fornybar strøm

CCU

Produksjon av varme og metanol; bruk av fornybar strøm

Norske Skog
Saugbrugs

SAE
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Prinsippskisse CCS-systemet
Reference scenario
Denne illustrasjonen viser prinsippskisser for CCS-systemets referansescenario og CCS-scenario. Dette systemet
vurderer miljøpåvirkningene for CCS på Norske Skog Saugbrugs og for Sarpsborg Avfallsenergi, og sammenlignert
dette med respektive referansescenarier uten CCS.

CCS scenario

Prinsippskisse CCUS-systemet
Reference scenario
Denne illustrasjonen viser prinsippskisser for CCUS-systemets referansescenario, CCS-scenario og CCU-scenario. Dette systemet vurderer miljøpåvirkningene for CCS og CCU på Norske Skog Saugbrugs og for Sarpsborg Avfallsenergi,
og sammenligner dette med referansescenarier uten CCUS. Alle scenariene gir de samme funksjonene og blir tilført
samme mengde fornybar elektrisitet.
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CCS scenario

CCU scenario
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Konklusjoner for CCS-systemene

Studien viser tydelig at resirkulering av CO2 til metanol/
brensel ikke er en bærekraftig løsning, fordi utslippene
slippes ut i atmosfæren igjen etter å vært gjennom en svært
energiintensiv prosess. Når CO2 først er fanget, bør det lagres
permanent fremfor å bli brukt til produksjon av kortlevde
produkter med høyt energibruk i produksjonsfasen.

CCS-scenariene er klart best sammenlignet med referansescenariet (ingen CCS) for miljøpåvirkningskategorien
klimaendring, og resulterer i negative utslipp. For alle de
andre miljøpåvirkningskategoriene er resultatet motsatt og
referansescenariet gir best resultat. Dette er logisk og i tråd
med annen litteratur, siden de ekstra belastningene som
oppstår ved fangstanlegget og relaterte aktiviteter legges til
systemet med hensikt å redusere nettopp klimabelastninger
(og kun dette).

Ulike CCU-produkter kan representere mer eller mindre
langlevde produkter og kreve ulike grad av energi i tilhørende produksjonsprosesser. Begge disse faktorene vil påvirke
resultatene for CCU-produkter. Denne studien har analysert
drivstoff, som er et kortlevd produkt med en energiintensiv
produksjonsprosess.

CO2-tap i fangstanlegget og videre gjennom verdikjeden
medfører redusert klimanytte. Men klimaeffekten fra CCS
sammenlignet med referansescenariet utjevnes først når
tapene blir >90%.
Det er viktig å være klar over at det kun er CCS av biogent
CO2 (BECCS30 ) som har potensial for negative utslipp (altså
å fjerne CO2 fra atmosfæren). Jo høyere andel biogent CO2
i røykgassen, jo større negative utslipp kan oppnås. Dette er
årsaken til at Norske Skog Saugbrugs-caset resulterer i større
negative utslipp enn SAE.

Konklusjoner for CCUS-systemene
For alle de analyserte miljøpåvirkningskategoriene presterer
CCU-scenariet dårligst sammenlignet med referanse- og
CCS-scenariene. Hovedgrunnen til dette er at konvertering
av CO2 til brensel er ekstremt energiintensivt, og i tillegg
slippes fanget CO2 ut til atmosfæren igjen. Den mest klimavennlige måten å oppfylle målet til CCUS-systemet på, er
å fange og lagre CO2 fra røykgassen, bruke den fornybare
kraften til å erstatte fossil elektrisitet, og produsere drivstoff
på konvensjonell måte.

Et eksempel i den andre retningen er et CCU-produkt med
lang levetid og lav energibruk i produksjonsfasen, noe som
vil tilsvarer permanent lagring med en miljøpåvirkning
relativt likt som for CCS. I dette eksemplet vil CCU kunne
komme bedre ut enn CCS dersom produksjonsfasen for
produktet som antas erstattet av CCU-produktet har høyere
miljøbelastning enn produksjonen av CCU-produktet. Andre
CCU-produkter vil resultere i miljøpåvirkninger et sted
mellom de ovennevnte eksemplene. Sammenhengen mellom
potensialet for utslippsreduksjoner og graden av lagring av
CO2 er diskutert i Bellonas Brief: Problemer med karbonfangst og –bruk (CCU) (Berstad og Eriksen, 2021).

Potensial for å oppnå negative klimagassutslipp
CCS-systemer kan gi negative CO2-utslipp (fjerning av CO2
fra atmosfæren) kun dersom biogent CO2 fanges og lagres
permanent. CCU-verdikjeder har ikke denne muligheten,
men kan likevel gi reduserte utslipp sammenlignet med alternative produksjonsruter.

Denne studien dokumenterer at så lenge det er mulig å
erstatte fossil elektrisitet, så bør dette prioriteres fremfor
produksjon av metanol basert på CCU. Hvis CCU-metanolruten likevel velges, bør det stilles krav til å dokumentere at
produksjonen er basert på fornybar overskuddselektrisitet
(som ikke er tilgjengelig for andre formål).

30 En vanlig forkortelse for CCS av biogent CO2 er BEECS; Bioenergy with Carbon Capture and Storage (Bioenergi med karbonfangst og
lagring). Dette begrepet er relevant for den biogene andelen av CO2 fra de to punktkildene i denne studien.
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Myndigheter og regelverk
For fremtidig etablering og drift av pilotanlegg og/eller demonstrasjonsanlegg, må det
søkes om alt fra utslippstillatelser, dispensasjoner, byggetillatelser m.m. fra relevante
myndigheter. Det må også gjøres en kartlegging og søknadsprosess for det enkelte anlegg
i den enkelte kommune.
De mest relevante etatene er:
•
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB)
•
Miljødirektoratet
•
Plan- og bygningsetaten
•
Statsforvalteren i Oslo og Viken
•
Arbeidstilsynet
•
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

c) Forskrifter for vurdering av miljøpåvirkning (VVM):
VVM-regelverkets formål er å sikre at miljø- og sosial
innvirkning tas i betraktning under området og prosjektplanlegging. Forordningen inneholder spesifikke kriterier
for å avgjøre om det er nødvendig med MKB og omfanget.
Kriterielisten definerer også ansvarlig myndighet for godkjenning av VVM.

Plan- og bygningsmyndighetene
Plan- og bygningsetatene bestemmer hvordan landets
arealer skal brukes og reguleres. Plan- og bygningsloven
gjelder arealplanlegging og anleggsarbeid. Hovedformålet
med lovgivningen er å sikre at all arealplanlegging, arealutnyttelse og bygging i Norge gir størst mulig nytte for
samfunnet og den enkelte. Det skal også sikre at anleggsarbeider overholder regler og forskrifter.
Loven og underordnede forskrifter gir krav til:
•
Arealplanleggingsprosedyrer (sonering)
•
Krav til design og konstruksjon (hovedsakelig for
geotekniske og sivile installasjoner)
•
Forskrift om byggetillatelse
•
Krav om relevant kompetanse hos entreprenører
(norske sivile entreprenører foretrekkes)
•
Krav til tredjepartskontroll.
Lovens plandel består av krav knyttet til arealplanlegging
på nasjonalt og regionalt nivå og lokalt med reguleringsplaner. For prosjekter som har stor innvirkning på miljøet
eller samfunnet, må det utarbeides en reguleringsplan og
en konsekvensutredning.
For byggetillatelsen gjelder følgende forskrifter:
a) Tekniske byggeforskrifter (Byggteknisk forskrift - TEK17):
Forordningen kontrollerer de tekniske bestemmelsene for
bygninger, bygningstetthet, sikkerhet mot belastninger for
miljøet / naturen og all nødvendig dokumentasjon.
b) Byggesøknadsregulering (Byggesaksforskriften - SAK10):
Forordningen styrer prosessen knyttet til byggetillatelsene. Forordningen stiller krav til kompetanse, struktur og
innhold knyttet til byggesøknadene.

Forskriften inneholder også en definisjon av omfanget av
de ulike vurderingene som skal inngå i VVM, samt prosedyrene som skal følges. Utgangspunktet for vurderingen er
definert som ”0-alternativ”, som vanligvis ikke er å etablere
det nye anlegget.

Forurensningsloven
Forurensningsloven er den generelle lovgivningen for å
forhindre og kontrollere forurensning. Det grunnleggende kravet / prinsippet er at ingen forurensning er tillatt
med mindre annet er gitt i mer spesifikke forskrifter eller
utslippstillatelser.
Regelverket knyttet til forurensningskontroll er mer spesifikt for visse typer aktiviteter, og har separate kapitler og
/ eller separate underliggende forskrifter for blant annet
håndtering av avfall, lagring av tanker etc. Hovedformålet
er å beskytte miljøet mot forurensning forårsaket av kjemikalier og / eller avfall som er farlig for helse og miljø.
Noen viktige krav knyttet til et nytt anlegg, for eksempel et nytt karbonfangstanlegg, er:
•
Krav til røykgassutslippstillatelse
•
Krav til miljørisikovurdering
•
Krav til miljøsikkerhetsbarrierer for å oppnå risiko så
lavt som rimelig mulig
•
Krav til sekundær tankinneslutning
•
Krav til bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT)
•
Krav til håndtering av forurenset jord
•
Krav til relevante kompetanser fra alle involverte
parter
•
Krav til overvåking av avløp / utslipp.
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Brann- og eksplosjonsforebyggingsloven
og underliggende regler
Målet med brann- og eksplosjonsforebyggingsloven er
å beskytte liv, helse, miljø og materiale mot brann og
eksplosjon. Den mest relevante forskriften er den som er
relatert til håndtering av farlige produkter. Den regulerer
konstruksjon, konstruksjon, produksjon, virksomhet, installasjon, drift, endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll
av utstyr og installasjoner i bruk mens du håndterer farlige
produkter.
De forebyggende kravene er listet opp nedenfor:
•
Kompetansekrav for konstruksjon, design, produksjon, installasjon, drift, endringer, reparasjoner, vedlikehold og kontroll
•
Risikovurdering for å eliminere uønskede hendelser
og redusere sannsynligheten og konsekvensen for
uønskede hendelser
•
Tekniske krav til utførelse og barrierer
•
Tilstrekkelige beredskapsplaner
•
Tilstrekkelig dokumentasjon

Arbeidsmiljøloven og underliggende
forskrifter
Arbeidsmiljøloven er loven knyttet til arbeidsforhold. Den
dekker blant annet arbeidstid og beskyttelsesforhold.
Loven regulerer primært arbeidsforholdene under bygging
og drift av anlegget. Imidlertid er det også krav som skal
oppfylles i planleggingsfasen - hovedsakelig med hensyn
til Byggherreforskriften. I løpet av planleggings- og forberedelsesfasen skal byggherren (som definert i forskriften)
evaluere bidraget til å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med:
•
•

De arkitektoniske, tekniske eller organisatoriske
valgene
Risikofaktorer som er relevante for arbeidet som skal
utføres; disse skal beskrives og vurderes

•

Tiden som er nødvendig for å planlegge og utføre de
forskjellige arbeidene
Byggherren er også ansvarlig for å sikre at designerne
overholder det ansvaret som er pålagt i regelverket.

Klimaendringsloven
Klimaendringsloven og underliggende forskrifter knyttet
til kvotetoll og handel med kvoter for klimagassutslipp.
Hensikten med denne loven er å fremme implementeringen av Norges klimamål som en del av prosessen med
transformasjon til et lavutslippssamfunn innen 2050.
Klimaendringsloven og den underliggende reguleringen
vil ha direkte innvirkning på noen av CO2-kildene i Borg
CO2 (ETS). Loven om handel med utslipp (ETS) og underliggende regulering er den norske implementeringen av
EUs ETS-direktiv (2003/87 / EF), som er en hjørnestein i EUs
politikk for å bekjempe klimaendringer og dets viktigste
verktøy for å redusere klimagassutslipp.
Offentlig aksept
Prosjektet har blitt møtt med entusiasme i vertskommunene (Sarpsborg, Fredrikstad og Halden) og av regionen
(Viken). Borg CO2 har en proaktiv dialog med både politiske interessenter og media. Fremover vil arbeidet med
kommunikasjon intensivere, det vil si: offentlige møter,
oppdatert nettsted og innlegg ved relevante arrangementer.
En viktig faktor for offentlig aksept fremover er CO2-kildens solide omdømme og deres pågående arbeid med PR.
Fordel realisering (offentlig aksept og formidling)
Borg CO2 bringer en ny forretningsmodell ut i markedet.
Ved å dele leksjonen vil Borg CO2 arbeide aktivt for å støtte
realiseringen av en bredere portefølje av småskalafangstteknologier, innovative logistikk- og styringsløsninger og
et gjennomsiktig samarbeid i en CCS-klynge både i Europa
og globalt.
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Tilleggsrapporter
Østfold Energi har jobbet med å kartlegge mulighetene for etablering av et CCUS anlegg
ved ett av sine avfallsforbenningsanlegg, Renovasjonsetaten i Oslo har kartlagt potensialet
for anvendelse av karbonfangst i WtE-industrien og Geminor har kartlagt CCS-utviklingen
til avfallsbehandling sett i sammenheng med europeiske CO2 avgifter:
1 - Kartlegging av muligheten for et karbonfangstanlegg (CCSU) ved Østfold Energi
sitt avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad31

Sammendrag:
Å redusere eget CO2-utslipp er et viktig mål for Østfold Energi, som har ambisjon om å bli klimanøytrale. Samarbeidet
med klyngen har resultert i et «spin-off»-prosjekt hvor Østfold Energi sammen med selskapene KANFA AS og Slåttland
Mekaniske AS, har sett på muligheten av å etablere et karbonfangstanlegg (CCSU) ved Østfold Energi sitt avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad. Prosjektet vil utvikle og planlegge et anlegg for fangst av i størrelsesorden 10.000 tonn CO2 per
år.
Hovedprinsippene er:
•
Kapasitet ca 10.000 tonn CO2 per år ved kontinuerlig drift
•
10 dagers lokal mellomlagring
•
Oppvarming med damp. Kjøling med luft og lukket vannkrets
•
Bruk av 2 stk standard brukte ‘one-way’ 40’ kontainere, med mest mulig utstyr installert i disse
•
Store tanker/kolonner, vifte og luftkjøler plasseres eksternt utenfor kontainerne
•
Utstyr er standard hyllevare med lave kostnader
•
Nøkkelferdig anlegg, inkludert kontrollsystem og strømfordeling
•
Små dimensjoner, ingen spesialtransport og enkel installasjonbruk på røykgass fra avfallsforbrenning.
For mer info, se Tilleggsrapporten utarbeidet av Østfold Energi31.

2 - CCS i Waste to Energy bransjen (WtE)32
Sammendrag:
Waste to Energy er et konsept / teknologi for å forbrenne avfall eller restavfall etter sortering. Teknologien gjør det mulig
å gjenvinne energi fra avfallsstrømmer, enten som strøm eller varme. Teknologien er utbredt i Vest-Europa, Japan og Kina,
og noen installasjoner i USA. Kina og Storbritannia har vært de to områdene hvor teknologien har vokst mest det siste
tiåret. De største potensialene for videre vekst er i Sørøst-Asia, Midt-Østen, Øst-Europa og Brasil.
Karbonfangst fra WtE-anlegget har blitt testet i noen år, men fullskala applikasjoner er ennå ikke startet.
Hovedteknologien for WtE er avansert ristforbrenning, og det er noen applikasjoner som bruker 2-trinns forgassning
og forbrenning, og noen applikasjoner med fludisert seng. Karbonfangst for WtE er hovedsakelig basert på aminer som
løsningsmiddel, men det er også andre teknologier som blir testet, som varmt kalium og ammoniakk. Det skjer mye
teknologiutvikling i dette området.
Potensialet for anvendelse av karbonfangst i WtE-industrien synes å være størst / mest anvendelig i Europa og
Sørøst-Asia, og i markeder der WtE ennå ikke er brukt.

31 Tilleggsrapport: Utarbeidet av Østfold Energi.
32 Tilleggsrapport: CCS i WtE. Utarbeidet av REG.
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3 - CCS-utviklingen i Europa knyttet til avfallsbehandling, materialgjenvinning og
energiproduksjon sett i sammenheng med europeiske CO2 avgifter33
Sammendrag:
Gjennom intervjuer med lederne i Geminors ni avdelinger i Europa er det klar konsensus om at prisene på CO2 kvoter,
samt de forespeilede og eksisterende beskatningsmodellene knyttet til avfallsforbrenning og CO2-utslipp, vil ha stor betydning for dynamikken i avfallsmarkedet. Flyten av avfall har allerede endret seg, og fokuset er rettet mot økt sortering
og materialgjenvinning. Usikkerheten knyttet til om og når det kommer endringer i CO2-avgifter i forskjellige Europeiske
land gjør det utfordrende å forutse den langsiktige markedspåvirkningen. I tillegg fører ulike beskatningsregler på tvers
av Europa til skjevheter i markedet. Forbrenningsanlegg i Sverige som før hadde forhandlingsmakten på sin side, er nå
mer konkurranseutsatt og står i fare for å måtte senke prisene for å få tak i avfallsbrensel. En tydelig trend man allerede
ser er økt etterspørsel etter avfall med lavere fossilt karboninnhold, da det er de fossile CO2-utslippene som beskattes.
Det betyr at den fossile andelen av avfallet må erstattes av biomasse, og at sorteringskapasiteten må økes for å kunne ta
ut plastfraksjonen.
I dag er ikke CCS-teknologien moden eller kostnadseffektiv nok til å være et reelt alternativ for å kompensere for de økte
CO2-kostnadene. Dersom fullskala CCS blir et reelt alternativ i markedet, ville dette lettet avgiftsbelastningen for forbrenningsanleggene. De drastiske omstillingene flere land står overfor i form av potensiell nedstenging av eksisterende
anlegg, krav om sortering samt mulig behov for omlegging av energisystemet for å redusere utslipp ville bli mindre
krevende med CCS som alternativ. På den annen side kan det føre til tregere omstilling fordi man kan kompensere for
sine utslipp ved å fange og lagre dem i stedet for å gjøre endringer i infrastrukturen rundt energiproduksjon. Økningen
i CO2-prisen det siste året har gjort CCS mer aktuelt enn noen gang, og etterspørselen etter denne teknologien vil med
stor sannsynlighet bare øke i takt med kvoteprisene. For avfallsbransjen vil en økt utsortering av plast kunne åpne opp for
både bedre priser for brensel med høyt bioinnhold, samtidig som det driver utvikling av et større marked rundt resirkulerte fraksjoner. Avfall med høy bioandel kombinert med karbonfangst gir i tillegg mulighet for negative utslipp. Aktører
som har behov for avfall med høyere varmeverdi vil også dra nytte av mer spesialiserte avfallsfraksjoner.

33 Tilleggsrapport: CCS-utviklingen i Europa knyttet til avfallsbehandling, materialgjenvinning og energiproduksjon sett i sammenheng
med europeiske CO2 avgifter. Utarbeidet av Geminor.
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Broen fra mulighetsstudiet til 'det utvidede mulighetsstudiet'...
Basert på utviklingen i CCS bransjen, forretningsutviklingen Borg CO2 selv har gjennomført i løpet
av mulighetsstudiet, samt de søknader Borg CO2 utviklet inn mot EUs innovasjonfond og CEF,
søkte Borg CO2 CLIMIT om støtte til et utvidet mulighetsstudie.
Disse aktivitetene utgjorde samlet sett leveransen innenfor L9 pilotering.
Gjennom det utvidede mulighetsstudiet vil Borg CO2 vurdere behovet for pilotering
og planlegge for både pilotering og en kommende demonstrasjonsklynge.
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Det utvidede mulighetsstudiet
Høsten 2020 gikk ni av partnerne i Mulighetsstudiet sammen og søkte - og fikk- støtte fra
CLIMIT til et utvidet mulighetsstudie. Her med mål om å gjennomføre konsept og ‘basis of
design’ for to prototype verdikjeder i halvindustriell skala.
I mulighetsstudiet er mengder og kvalitet på røykgass
dokumentert som er relevant for CCS-prosjektet. I tillegg
ble det klarlagt at kildenes røykgasskvalitet er egnet for
karbonfangst og at de forskjellige kildene også kan være
egnet for ulik fangstteknologi.
Studiene har gitt innsikt i tekniske forutsetninger som må
hensyntas når fangstanleggene skal designes og tilpasses
kilde. Det er avdekket et behov for ytterligere dialog med
aktuelle teknologileverandører, pilotering og/eller demonstrasjon på enkelte kilder for å kartlegge fangstteknologiens robusthet.
Videre er det kartlagt behov for pilotering eller demonstrasjon av produksjon av flytende CO2 («flytendegjørings-prosessen»), for å vurdere hele verdikjedens robusthet og
kostnader samt det samlede anleggets evne til å levere
flytende CO2 som møter kvalitetskriteriene til Northern
Lights over tid.

To prototype verdikjeder
Prosjektet skal utvikle konsept og «basis of design» for
to prototype verdikjeder i halvindustriell skala, foreløpig
basert på fangstteknologi fra CO2 Capsol og Compact
Carbon Capture («3C»), med henholdsvis Norske Skog
Saugbrugs og Sarpsborg Avfallsenergi som kilder. Verdikjeder defineres her som all nødvendig infrastruktur, tilkobling til røykgass hos kilde, forbehandling av røykgass, CO2
fangst, kvalitetskontroll og evt. etterbehandling av fanget
CO2, flytendegjøring samt transport og mellomlagring av
flytende CO2.

utløsende nasjonal og/eller internasjonal støtte. Dette
inkluderer blant annet samfunnsøkonomisk analyse,
LCA analyser, forretningsmodeller, investeringsanalyse
og finansieringsplan, plan og kriterier for anskaffelser,
regulatoriske forhold samt etablering av grunnlaget for en
fremtidig eierstruktur for CCS-anleggene i eget AS.
Rapportene vil bygges opp med en disposisjon over alle
forhold som kreves for å kvalifisere til støtte til investering
og drift fra nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat
(f.eks. CEF fondet og EUs Innovasjonsfond).
Erfaring og resultater fra konseptutviklingen, delrapporter og sluttrapport, vil styrke leveransene i det pågående
mulighetsstudiet, samt danne grunnlag for søknader om
senere detaljstudier (FEED), søknad til CLIMIT-demo om
fase 2 av mulighetsstudiet samt søknad om støtte til investering og drift av verdikjedene. Et viktig mål med delprosjektet er å utvikle grunnlaget for norskutviklet teknologi,
nasjonalt leverandørmarked og utvikling av verdikjeder
basert på utvikling av konkret samarbeid mellom relevante
partnere i Borg CO2.

Målet er...
Målet er å utvikle forretningsmodeller, samt utvikle og
verifisere kostnadseffektiv teknologi, med et høyt innslag
av norske leverandører og norsk teknologi som basis for
utvikling av en ny karbonfangst industri nasjonalt og internasjonalt. Sluttleveransen i form av en konseptrapport skal
inneholde måleparametere i forhold til TRL nivå, kostnad,
miljøpåvirkning, forslag til forretningsmodell og vurdert
verdiskaping per tonn fanget CO2 for samfunnet.

To konseptrapporter
Konseptrapportene fra prosjektet skal beskrive alle forhold
som er nødvendig for å senere etablere verdikjeden, gitt
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Partnerne i mulighetsstudiet
18 partnere har hver for seg - og sammen - bidratt til dette Mulighetsstudie. Det har vært
stort engasjement og åpenhet, samt mye kompetanse- og erfaringsutveksling i og mellom
møtene i Styringsgruppen.
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Acinor

v/ Rolf Egil de Flon (daglig leder)
Acinor er en leverandør av kjemikalier, terminal -og logistikktjenester. Deres
produkter benyttes innen de fleste industriprosesser, offentlige VA- og forbrenningsanlegg, og i landbruket.
Fra deres kontor, lager og tankterminal på Øra industriområde i Fredrikstad
styrer de sine leveranser til kunder i Norge og Europa, samt deres globale
innkjøp. - Vi har bidratt i Borg CO2 med vår kompetanse innen logistikk, salg
og markedsutvikling. Prosjektet sammenfaller også med våre miljømål om økt
involvering i sirkulær økonomi og bidrar til å nå FN`s klimamål, sier de Flon.
For mer info om Acinor, se www.acinor.no

Biobe

v/ Eirik Bjørnsen (daglig leder)
Biobe er en leverandør av produkter i termo og herdeplast materialer. Bedriften
har lang erfaring fra produksjon av plastkomponenter til scrubbere som renser
svoveldioksid SO₂.
Rensing av CO₂ skjer med lignende metoder som i SO₂ renseanleggene. Dermed
kan Biobe bygge videre på kunnskapen de allerede har. Biobe har utviklet
fysiske produkter til CO₂ rense prosessen, samt materialer til bruk sammen med
amin solventer. Amin teknologien vil være dominerende så mer bruk av polymermaterialer vil ha en positiv effekt på levetiden på aminene. Ergo, blir det
rimeligere å rense CO2 med polymer fyllkropper/packing fra Biobe.
For mer info om Biobe, se www.biobe.no

Borg Havn

v/ Tore Lundestad (Havnedirektør)
Gjennom de siste 25 årene har Borg Havn utviklet seg fra å være et tradisjonelt
havnevesen til å bli en profesjonell logistikk- og næringsaktør. Borg Havn er en
allsidig flerbrukshavn noe som betyr at deres arealer benyttes av en rekke ulike
virksomheter. Borg Havn er i dag en sentral aktør med både lokale, regionale og
nasjonale funksjoner.
Borg Havn er opptatt av å ta vare på miljøet og av å være en havn som minst
mulig påvirker omgivelsene med støy, støv og utslipp, samt være i forkant innen
nye energiløsninger i havneområdet.
For mer info om Borg Havn, se www.borg-havn.no

Borregaard

v/ Knut-Harald Bakke (Energisjef )
Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved
bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, produserer de avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Ved å utnytte
de ulike bestanddelene i tømmer, produserer Borregaard biopolymerer, spesialcellulose, biovanillin, cellulosefibriller og bioetanol til bruk i en rekke anvendelsesområder innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk
industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard har
1100 ansatte i fabrikker og salgskontorer i 13 land i Europa, Asia og Amerika.
For mer info om Borregaard, se www.borregaard.com
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CO2 Capsol

v/ Jan Kielland (daglig leder)
CO2 Capsol AS er en teknologileverandør som har som mål å være verdensledende innen fangst av karbondioksid fra kraftverk og industrianlegg. Den
patenterte Capsol EoP-løsning (End of Pipe) er en kostnadseffektiv, skalerbar og
fleksibel enhet for fangst av CO2 som kan etter monteres på kraftverk, industrianlegg og avfallsanlegg. Dette er en kjemisk fangstprosess som baserer seg på
bruk av kaliumkarbonat løsning (HPC) som absorbent. Denne fangstmetoden er
moden og har blitt benyttet i industrien i over 50 år.
CCS (Carbon Capture and Storage) verdikjeden er viktig for å begrense økningen i global gjennomsnittstemperatur, og vesentlig redusere risikoen og
effekten av klimaendringer.
For mer info om CO2 Capsol, se www.co2capsol.com

Compact Carbon Capture A Baker Hughes Venture (CCC)
v/ Torleif Madsen (daglig leder)

Compact Carbon Capture AS (CCC) er et selskap heleid av Baker Hughes, og vil
benytte Baker Hughes globale tilstedeværelse for å for å produsere, installere og
tilby service og vedlikehold på produktene. CCC samarbeider med blant andre
Equinor, SINTEF, Fjell Technology Group og Baker Hughes for å utvikle Rotating
Packed Bed teknologien, hvor en introduserer høye G-krefter i CO2-fangst.
Dette øker fangsthastigheten, noe som gir en reduksjon i størrelsen på kolonnene Absorbsjon og Desorpsjon med opptil 90%. På grunn av lavere byggekostnader enn konvensjonell teknologi gjennom standardiserte produkter og redusert
behov for stål, tar CCC sikte på å senke investeringskostnadene for CO2-fangst
betydelig (med opptil 50%).
For mer info om Compact Carbon Capture, se http://compactcarbon.no/

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG)
v/ Johnny Stuen (avdelingsdirektør for produksjon)

REG har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo. De tømmer
114 000 avfallsbeholdere fra Oslos 330 000 husholdninger hver uke. Avfallet
sorteres på utsorteringsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud.
Matavfallet blir til miljøvennlig biogass og økologisk biogjødsel ved REGs
anlegg for biologisk behandling i Nes på Romerike. Plastemballasjen sendes til
gjenvinning utenfor Norge til råstoff for produksjon av nye plastprodukter.
Restavfallet brennes ved energigjenvinningsanlegget på Haraldrud og hos
Fortum Oslo Varme på Klemetsrud, og blir til strøm og fjernvarme.
REG er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og har 720 ansatte.
For mer info om REG, se www.oslo.kommune.no

FREVAR

v/ Fredrik Hellstrøm (direktør)
FREVAR driver flere prosesstekniske anlegg som bidrar til reduserte utslipp av
veksthusgasser. - Vi er med i Øra klyngen for å lære mer om CCS, og de muligheter den verdikjeden kan ha for å ytterligere redusere FREVARs utslipp. FREVAR
ønsker også å lære mer om hvordan CCS kan spille en viktig rolle lokalt og
nasjonalt, sier Hellstrøm.
For mer info om FREVAR, se www.frevar.no
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Fortum Oslo Varme

v/Jannicke Gerner Bjerkås (CCS Direktør)
Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i
Oslo-regionen. Selskapet eies 50/50 av Fortum og Oslo kommune. Fortum Oslo
Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud brenner omtrent 400 000
tonn rest- og næringsavfall fra inn- og utland per år. Varmen fra forbrenningen
gjenvinnes til elektrisitet, fjernvarme og kjøling til næringsbygg og boliger i
hele Oslo, og en betydelig andel museer, sykehus og andre offentlige bygninger. Hver dag gir dette varmt tappevann og et behagelig inneklima til mer enn
200 000 mennesker.
For mer info om Fortum Oslo Varme, se www.fortum.no

Geminor

v/Kjetil Vikingstad (daglig leder)
Geminor er et av Nord-Europas ledende selskaper innen levering av ulike typer
avfall til resirkulering og energigjenvinning. I 2020 sendte de mer enn 1,7 mill.
tonn avfall til gjenvinning. Geminor har 80 ansatte fordelt på hovedkontoret på
Karmøy, samt avdelinger både i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og Polen. I tillegg til disse kontorene har de også rundt 15
såkalte HUB-er situert i flere land hvor avfall kan mellomlagres og behandles før
det leveres til sluttbehandling. I 2021 kom Quantafuel inn som medeier i Geminor-gruppen. Quantafuel er en sterk driver mot materialgjenvinning av plast, og
vil styrke Geminor sin strategi om å øke andelen avfall til materialgjenvinning i
selskapets portefølje.
For mer info om Geminor, se www.geminor.no

IFE

v/Reinier van Noort (Business development manager CCUS)
Institutt for Energiteknologi, IFE, er en av Norges største forskningsinstitutter.
De samarbeider tett med næringslivet for å utvikle nye løsninger innen felt som
fornybare energi, miljøvennlige industriprosesser, og medisin. CCUS har lenge
vært en viktig del av IFEs forskningsporteføljo, der de driver med forskning
langs hele CCUS-kjeden.
Etableringen av naver og klynger er neste skritt mot fullskala, industriel anvendelse av CCUS. IFE er glad for å være en partner av Borg CO2, og for å støtte
utviklingen av en industriell klynge for fangst, og lagring eller bruk av CO2.
For mer info om IFE’s arbeid med CCS, se ife.no/en/project/ccus/

Kvitebjørn Bio-El

v/ Rune Dirdal (daglig leder)
Kvitebjørn Bio-El AS er et moderne industrianlegg som mottar og sluttbehandler brennbart restavfall. Energien fra forbrenningen leveres/selges som fjernvarme i Fredrikstad, som damp til lokal prosessindustri samt at det produseres
elektrisk kraft fra bedriftens dampturbinanlegg.
Driften er regulert gjennom strenge miljøkrav, og anlegget har et omfattende
rense– og målesystem. Bedriften har en langsiktig avtale med FREVAR KF som
ivaretar drift og vedlikehold av anlegget.
Det pågår kontinuerlig arbeid i egen regi og i samarbeid med andre for å utvikle
nye løsninger for å øke produktiviteten og utnytte ressurser bedre.
For mer info om Kvitebjørn Bio-El, www.daimyo.no/kvitebjornbioel-eng
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Norske Skog Saugbrugs

v/ Gudmund Jenssen (Utviklingssjef )
Norske Skog Saugbrugs er en verdensledende fabrikk for produksjon av SC
(superkalandrert) magasinpapir, med en årlig kapasitet på ca 380.000 tonn
fordelt på 2 papirmaskiner og har rundt 400 ansatte. Norske Skog Saugbrugs
er lokalisert i Halden, Norge, og de viktigste markedene er i Europa og USA.
Saugbrugs arbeider for å etablere nye forretningsområder som kan drives i
synergi med dagens SC magasinpapir, som et ledd i strategien om å være et
ledende SC-papir-, fiber- og energiselskap. Saugbrugs har deltatt i Borg CO2
som en av kildene for CO2-fangst med et potensial opp mot 200 000 tonn i året,
og har bidratt med kartlegging av røygasskvalitet, og vurdering av teknologi og
infrastruktur i forbindelse med et fremtidig fangstanlegg på Saugbrugs.
For mer info om Norske Skog Saugbrugs, se www.norskeskog.com

NORSUS

v/ Hanne Lerche Raadal (forskningssjef )
NORSUS var en av partnerne som søkte og gjennomførte prosjektet «CCS-klynga på Øra. Idé-studie», finansiert av CLIMIT. Studien identifiserte et veikart
for å etablere en CCS-klynge på Øra, og resultatet ble benyttet som grunnlag
for videreføring i Mulighetsstudiet. NORSUS er Norges største fagmiljø innen
utvikling og bruk av LCA (Life Cycle Assessment)-metodikk, en metode som er
vesentlig for å kunne gjøre sammenlignbare miljøvurderinger av scenarier for
CCS og CCU. NORSUS så spennende forskningsmessige utfordringer tilknyttet
nettopp det å sammenligne både CCS og CCU med et referansescenario uten
fangst av CO2, og ønsket med bakgrunn i dette å bidra inn i Mulighetsstudiet.
For mer info om NORSUS, se www.norsus.no

Stormkast Utvikling

v/ Pål Mikkelsen (daglig leder)
Stormkast Utvikling er et utviklingsselskap drevet av Pål Mikkelsen. Han har
mer enn 20 års erfaring fra avfallsforbrenning (WtE), både som COO og administrerende direktør. Grundig kunnskap om alle typer røykgassbehandling,
avfallshåndtering, damp, fjernvarme og forretningsutvikling. Har vært engasjert
i CCUS siden høsten 2014, var tidligere CCS-direktør i Fortum Oslo Varme. Han
har både ledet styringsgruppen og vært strategirådgiver i Borg CO2. Han er
også styremedlem i Borg CO2.
For mer info om Stormkast Utvikling, send en mail til:
post@stormkastutvikling.no

Sarpsborg Avfallsenergi

v/ Frode Schjolden (daglig leder)
SAE er et topp moderne avfallsforbrenningsanlegg som utnytter restavfall til
miljøvennlig energiproduksjon. Vi omdanner restavfall til energi i form av damp.
Energien fra SAE erstatter fossile energikilder og gir derfor vår kunde Borregaard muligheten til å utnytte grønn energi fra avfall i sin produksjon.
Nesten all energien fra avfallet (94-98%) blir utnyttet ved miljøvennlig forbrenning. Det behandles 80 000 tonn avfall pr år som gir ca 200 GWh energi til
Borregaard pr år.
SAE følger strenge miljøkrav og er en del av EU ETS systemet. SAE bidrar til CO₂
kvotesystemet ved kjøp av over 40 000 CO₂ kvoter pr år.
For mer info om Sarpsborg Avfallsenergi, se www.sae-as.no/
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Østfold Energi

v/ Egil Erstad (Prosjektutvikler)
Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og
fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.
Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland
og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som
trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er
engasjert i.
For mer info om Østfold Energi, se www.ostfoldenergi.no

Lise Haugesten (HMS og kvalitetsleder/QHSE manager, SAE)
Lise har bidratt i Styringsgruppen som
representant for Sarpsborg Avfallsenergi.

Fredrik Häger (Digital Forretningsutvikler, Østfold Energi)
Fredrik har bidratt i Styringsgruppen
som representant for Østfold Energi.

Jon Hermansen (konsulent)
Jon har bidratt i Styringsgruppen som
representant for Biobe.
Jon er også prosjektleder for det
utvidede mulighetsstudiet.

Camilla Brox (Prosjektleder)
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
har hatt prosjektledelsen for studiet,
der Camilla har vært engasjert.

Christina Telnes (Miljørådgiver/
Environmental consultant, Geminor)
Christina har bidratt i Styringsgruppen som representant for Geminor.

Trond Åge Langvik (Næringsrådgiver,
Fredrikstad Kommune)
Observatør fra Fredrikstad Kommune.
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Borg CO2 AS
Juni 2021
Rapporten kan lastes ned fra
www.borgco2.no
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Sakene som var ønsket drøftet og informert om:
•

Opprettelse av ny 100% stilling som avdelingsingeniør CCS. Stillingen organiseres direkte under
direktør.
Stillingen skal finansieres via disposisjon av næringsoverskudd. Direktør gis myndighet til å inngå
nødvendige avtaler med Borg CO2 for å gjennomføre teknologi studie med BorgCO2/Baker
Hughes.
Vedlagt/info i møte, styresak som skal behandles i styremøtet 14.12.21

Fagforbundet: Kommer vi til å sette noen krav mot myndighetene, ift. at vi ikke samtidig kan betale
klimakvoter? Svar: Det er sendt brev til klima – og miljødepartementet for et møte nettopp på dette.
Støtter opprettelse av stillingen og ser behovet. Synes også stillingen bør hete klimaingeniør.
Nito: Hvis jeg har forstått det riktig så er det at FREVAR er med i prosessen og kunne være delaktig
og representert i studie, som er ønske fra FREVAR. Ser behovet for stillingen, men hvem som skal
betale gildet er jo et spørsmål. Kan man se på en kombinasjon av selvkost og næring for finansiering?
Alternativet for total regnskapet bør sees på. Det bidraget vi har med dagens drift er ikke ubetydelig.
Utgangspunktet må jo tas i andre alternativ, som ikke gir noe bedre miljøgevinst.
Veldig godt forslag å døpe om stillingen, støtter det.
DNMF: Det er jo Fredrikstad kommune som får redusert utslippene i praksis. Bør stillingen finansieres
over renovasjonsavgiften? Hva med å kalle stillingen klimaingeniør?
Synes det er urimelig med tanke på kostnadene ift.et CCS anlegg opp mot nytten global sett. Men ser
at vi bør være representert.
El og It: Støtter at vi skal ansette den stillingen for å kunne være representert, og at vi egentlig ikke
har et valg, vi må være med. Synes det er kommunen som skal betale regningen og ikke FREVAR.
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