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�NORSK CO2 AS� � PROSJEKTRAPPORT 
 
Forord 
 
Denne rapporten er et resultat av bidrag fra mange personer og organisasjoner. Følgende 
bedrifter og organisasjoner har bidratt økonomisk til prosjektgjennomføringen (i alfabetisk 
rekkefølge): 

- Innovasjon Norge 
- Norcem AS 
- Noretyl AS 
- Prosessindustriens Landsforening (PIL) 
- Skagerak Energi AS 
- Vekst i Grenland 
- Yara International ASA 

 
Følgende personer (i alfabetisk rekkefølge etter organisasjon) har utgjort en prosjektgruppe og 
redaksjonskomite for rapporten: 

- Knut Osnes (BiOro Consult) 
- Tom Bøckmann (GassTEK) 
- Nils H. Eldrup (GassTEK) 
- Hans Aksel Haugen (GassTEK) 
- Morten Raaholt (MUST AS) 

 
Andre bidragsytere er: 

- Per Brevik (NorcemAS/Renor AS) 
- Rolf Roman (Yara International ASA) 
- Einar Håndlykken (Miljøstiftelsen ZERO) 

 
Vi vil i tillegg til de bedrifter/organisasjoner og enkeltpersoner som allerede er nevnt, rette en 
takk til følgende: 

- Tellus Foundation ved Rune Haaland, Ove Lerdahl og Thor Erik Musæus for en rekke  
kommentarer og innspill på hele rapporten og i særlig grad på selve 
forretningmodellen. 

- CO2Norway AS ved Carl Wilhelm Hustad for å dele sine erfaringer fra etableringen 
av selskapet CO2Norway AS samt for innspill i forbindelse med utviklingen av 
økonomimodellen. 

- Eclipse Energy Group ved Karen Sund og Birger Lunke som har bidratt med 
informasjon om prising og prissikring. 
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Konklusjoner og anbefalinger: 
 
 Etablering av et selskap (�Norsk CO2 AS) som har som sin hovedforretningsidé å være 

en aktør i skjæringspunktet mellom CO2-kilde/leverandør og en CO2-bruker/mottaker, 
vil fylle et gap i en verdikjede for CO2. Et slikt selskap må i utgangspunktet drives 
etter vanlige forretningsmessige prinsipper.  

 Verdi av framtidig oljeproduksjon som kan tilskrives bruk av CO2 til EOR må utgjøre 
bærebjelken og det vesentligste kommersielle argumentet ved utvikling av en nasjonal 
strategi for fangst og håndtering av CO2.  

o �Kvoteverdi� kan i tillegg inngå som �tilleggsverdi på produktet� eller som 
�redusert produksjonskostnad (produksjonskompensasjon)� fra 
primærprodusenten for CO2 (Gasskraftverk, Industrienhet etc.).  

 Det vil kreve betydelige investeringer å etablere et fullt operativt �Norsk CO2 AS�. De 
økonomiske beregningene som er gjort, viser at det først og fremst er Den norske Stat 
som vil tjene økonomisk på den økte oljemengden. Etableringen vil samtidig bidra til 
å løse de norske Kyotoforpliktelsene. Det er ut fra dette naturlig at Staten bidrar tungt 
til etablering av et slikt selskap. 

 �Norsk CO2 AS� må inngå langsiktige avtaler med industrielle CO2 produsenter som 
er tilstrekkelig store og som dertil er egnet for fangst og levering av CO2 til anvendelse 
for økt oljeutvinning. 

 Feltoperatøren og �Norsk CO2 AS� må inngå langsiktige avtaler for leveranser av CO2 
til det aktuelle feltet. Kommersielle avtaler må forhandles fram for aktuelle felt i 
Nordsjøen med disse feltenes operatører slik at en samlet plan for investering i 
infrastruktur og logistikkløsninger kan planlegges og bygges av �Norsk CO2 AS�. 

 Samling av CO2 for ren deponering som ikke inkluderer bruk til økt oljeutvinning bør 
ikke inngå som primæraktivitet i �Norsk CO2 AS� sin forretningsstrategi før 
rammebetingelsene for dette er slik at det gir forretningsmessig mening. 

 Myndighetene må være pådriver for og ha en aktiv rolle i etablering av et �Norsk CO2 
AS� slik at selskapet kan bli en kommersiell aktør for salg og leveranser av CO2 til 
oljeselskapene for bruk i økt oljeutvinning. 

 Det vil være fordelaktig å ha politiske pådrivere, det vil si politikere som adopterer 
CO2-saken som sin hjertesak. 

 �Norsk CO2 AS� bør etableres av Den norske Stat, og eventuelt ved hjelp av 
investormidler i tillegg.  

 Myndighetene må stille krav til utvinningsgrad for ressursene på norsk sokkel der bruk 
av CO2 inngår som et virkemiddel. 

 Gullfaksfeltet er tidsmessig og utredningsmessig modent for å ta i bruk CO2 injeksjon 
og kan være det første feltet i en samlet strategi for bruk av CO2 til økt oljeutvinning 
på norsk sokkel.  

 Norge som en vesentlig produsent av Europeisk fossilt brensel bør ta initiativ til 
etablering og strukturering av �CO2 kjeden� som skissert. Et utvidet samarbeid med 
internasjonale partnere rundt Nordsjøen bør initieres snarest mulig, men først etter at 
beslutning om etablering av �Norsk CO2 AS� er tatt.  

 Videre arbeid med konseptet må blant annet inkludere: 
o Avklaring av statens interesse og rolle 
o Politisk forankring av konseptet 
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o Avklare eierstruktur 
o Etablere allianser i verdikjeden for CO2  
o Etablere forretningsplan/forretningsmodell 
o Analyse av kapitalbehov og finansiering for et �Norsk CO2 AS� 

 
 
 
 
 
Kommentar vedrørende rapport fra Bellona: �Miljø og verdiskapning hånd i hånd� CO2 til 
EOR på norsk sokkel � en mulighetsstudie, utgitt som utkast den 30. august 2005. 
 
Arbeidet med GassTEKs rapport har gått over en periode på mer enn et halvt år. Det var derfor 
interessant at at Bellonas arbeid, som har pågått uavhengig av vårt, i all hovedsak kommer til 
samme konklusjon. De forskjeller som er mellom rapportene, er ikke avgjørende, og det er vår 
oppfatning at rapportene utfyller hverandre på en god måte. 
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1. Innledning � Trenger man et �Norsk CO2 AS�? 
 
Denne rapporten oppsummerer anbefalingene fra et prosjekt som har sitt utspring i Skagerak 
Energi sine planer om gasskraftverk med CO2-fangst i Grenland, samt den erkjennelse at 
CO2-fangst må følges av en videre håndtering av den innfangede CO2�en hvis slik fangst 
overhodet skal ha noen mening. De fleste vil også kunne være enig i at den økonomisk mest 
optimale løsningen for en varig lagring av CO2 vil innebære bruk av CO2 til økt oljeutvinning. 
I en verdikjede for CO2 der fangst er første ledd og varig lagring gjennom bruk av CO2 til økt 
oljeutvinning er siste ledd i kjeden, har dette prosjektet undersøkt hvorvidt det kan være 
hensiktsmessig å opprette et selskap som tar hånd om ett eller flere ledd mellom kjedens 
ytterpunkter.  Det er også sett på modeller for hvordan et slikt selskap kan organiseres og 
drives, blant annet gjennom å trekke på erfaringer fra sammenlignbare etableringer. 
 
Rapporten og de konklusjoner og anbefalinger som gis, er et resultat av mange personers 
arbeid og en rekke diskusjoner mellom forfatterne og ulike interesseparter underveis. I tillegg 
til rapporten, er det også utviklet en modell for å kunne være bedre rustet til å svare på 
hvordan ulike faktorer som eksempelvis teknologivalg, skatt, oljepris med mer påvirker 
totaløkonomien i en verdikjede for CO2. Modellen og hva den kan vise, er viet egen omtale. 
Den egner seg godt til å brukes (under veiledning) også for formål som ikke har direkte med 
dette prosjektet å gjøre.  
 
Foruten å beskrive konseptet og en mulig forretningsmodell for et �Norsk CO2 AS�, sier 
rapporten også litt om den generelle norske klimagassutfordringen. Et selskap som skissert i 
denne rapporten, vil kunne bli et viktig instrument for å oppnå norske klimagassmålsettinger i 
framtiden.  
 
Det understrekes at selv om prosjektet har sitt utspring i arbeid som gjøres i Grenland, så er de 
konklusjoner og anbefalinger som gis, av generell og nasjonal art. Det er heller ikke gitt at et 
selskap som skissert i rapporten, bør være norsk eller ha Norge som sitt geografiske 
hovedvirkeområde. Navnet �Norsk CO2 AS� er kun en arbeidsbetegnelse. 
 
1.1 Historien bak prosjektet og konseptet 
 
Gjennom arbeidet med Skagerak Energi sine planer om gasskraftverk med CO2-fangst i 
Grenland, har det blitt klart at realisering av disse planene ville kunne være utløsende for 
ytterligere CO2-fangst fra allerede eksisterende store punktkilder for CO2 i Grenlandsområdet. 
De tre aktuelle lokaliseringsalternativene som var aktuelle1 for gasskraftverk er alle knyttet til 
eksisterende industriområder: Hydro/Yaras anlegg på Herøya ved Porsgrunn, Hydro Polymers 
og Noretyls  petrokjemianlegg på Rafnes i Bamble og Norcems sementfabrikk i Brevik. 
Eksisterende CO2-utslipp fra Norcem, Yara/Herøya og Noretyl/Rafnes er tilsammen ca 2,4 
mill tonn, en gasskraftverksblokk på 500 MW vil gi ytterligere inntil 1,4 mill tonn CO2 pr år. 
Grenland er allerede den regionen i Norge som har det største utslippet av CO2 innenfor et lite 
geografisk område, og et gasskraftverk vil forsterke dette bildet. Ingen andre steder i Norge er 
man derfor i bedre posisjon til i utgangspunktet å kunne bidra til Norges Kyotoforpliktelser 
samtidig som man bygger gasskraftverk. Tilsvarende vil kunne oppnås andre steder 
(Mongstad, Kårstø og til en viss grad Tjeldbergodden), men eksisterende punktutslipp er 
mindre enn i Grenland og potensialet for utslippskutt som monner er også tilsvarende mindre. 
                                                
1 Skageraks endelige valg falt på Herøya 
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Det skal også nevnes at Yara gjennom sin virksomhet har lang erfaring med industriell og 
kommersiell håndtering av CO2. På Herøya produseres en betydelig mengde flytende, ren 
CO2, og store deler fraktes til markeder i Norden og øvrige Europa på skip.  
 
Det ble også tidlig klart at eierne av CO2-kildene, det vil si eksisterende industri og et 
gasskraftverk, ikke så det som sitt primære ansvar å sørge for at den rene, innfangede CO2�en 
ble tatt hånd om etter rensing. CO2-eierne vil gjerne ha en pris for sin CO2 som tilsvarer 
kostnadene forbundet med innfangingen. De forutsetter i tillegg at det fins eller etableres et 
apparat for å frakte/håndtere/bruke CO2 utenom selve fangstanlegget. For å gi et bidrag til at 
et slikt apparat kan etableres, kom nåværende og potensielle aktører på CO2-siden i Grenland 
sammen sommeren 2004 for å drøfte hvordan man kunne bringe fram problemstillingen på en 
konstruktiv måte. I første omgang var dette Skagerak Energi, Yara, Norcem og Noretyl. Det 
ble nedsatt en prosjektgruppe under ledelse av GassTEK for å bearbeide problemstillingen 
videre. I løpet av høsten 2004 kom Prosessindustriens Landsforening (PIL), Vekst i Grenland 
(ViG) og Innovasjon Norge (gjennom Arenaprosjektet) også inn i bildet, og �Norsk CO2 AS� 
ble etablert som et prosjekt.  Etterhvert har prosjektet fått flere samarbeidspartnere, her skal 
nevnes CO2Norway AS, Miljøstiftelsen ZERO, Tellus Foundation og Eclipse Energy Group. 
I tillegg har en lang rekke aktører blitt kontaktet for å få konseptet presentert og for å gi sine 
innspill i løpet av prosessen.  
 
1.2  Hva rapporten forteller 
 
Med det utgangspunktet som er beskrevet over, og tatt i betraktning den økende kunnskapen 
om klimaendringer, Norges utslippssituasjon i relasjon til Kyotomålsettingene, samt de 
muligheter som finnes på den norske kontinentalsokkelen for bruk og lagring av CO2, 
beskriver denne rapporten et mulig konsept for å kunne bidra til å løse opp i disse komplekse 
problemstillingene. En rekke ting må på plass til noenlunde samme tid for å etablere en 
verdikjede for CO2: Mottakerapparat, transportapparat, fangstanlegg, samt økonomiske 
virkemidler. Det vil i praksis si hele infrastrukturen inkludert den politiske dimensjonen.  
 
Rapporten foreslår at det etableres et �Norsk CO2 AS� � et selskap som får som oppgave å 
sørge for at de som fanger CO2 fra sin røykgass har noen å levere til, samt at de som skal 
fungere som mottakere for CO2, sikres stabile leveranser over tid. Basert på erfaringer fra 
sammenlignbare etableringer, gis det anbefalinger blant annet med hensyn på hvordan et slikt 
selskap bør organiseres og hvordan eierstrukturen bør være.  
 

2. Klimagassutfordringen 
 
2.1 Det globale bildet 
 
FNs klimapanel (IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change) har i sin hovedrapport 
fra 2001 slått fast at det nå er "nye og sterke bevis på at det meste av oppvarmingen som er 
observert de siste 50 år kan tilskrives menneskeskapte aktiviteter". Klimapanelet har anslått at 
det er nødvendig med reduksjon i klimagassutslippene på 60-80 prosent for å stabilisere 
konsentrasjonen av CO2 � og dermed motarbeide de menneskeskapte klimaendringene. 
Dermed haster det med å  redusere klimautslippene dramatisk.   
 



   
 
 

 10 

Den observerte gjennomsnittlige temperaturøkningen på jordens overflate siden 1861 er vist i 
figur 2.1 under sammen med framskrivingene som er beregnet for de ulike scenariene.  
Temperaturstigningene vil ifølge framskrivningene føre til en stigning i havnivået på mellom 
9 og 88 cm fram til 2100. På grunn av klimasystemets treghet vil havet fortsette å stige i 
mange århundrer etter at klimagassutslippene er stabilisert.  
 

 
Figur 2.1: Globale middeltemperatur med scenarier til år 2100. 
 
IPCC-rapporten beskriver også endring av klimaet på kloden i retning av mer ekstreme 
værsituasjoner som tørke, flom, unormale varmeperioder og stormer med økt styrke og 
hyppighet utover i dette århundret 
 
 
2.2 Norges klimagassutfordring 
 
Atmosfærisk CO2 har økt fra førindustrielt nivå på 280 ppm til dagens nivå på 375 ppm. 
Denne økningen kan bare tilskrives menneskelig aktivitet hvorav forbruk av fossilt brensel 
står for brorparten. Prognosene for globalt energiforbruk det nærmeste hundreåret tyder på 
fortsatt økning i utslipp og konsentrasjon av CO2 i atmosfæren om man ikke makter en 
omlegging av måten vi produserer og bruker energi på, og i særlig grad produserer energi fra 
karbon på.  
 
CO2 utgjør nesten 80 prosent av Norges samlede klimagassutslipp, og i følge siste oversikter 
fra Statens Forurensningstilsyn og Statistisk Sentralbyrå ligger Norge 10 prosentpoeng høyere 
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enn det norske Kyotomålet. I følge Kyotoprotokollen skal tiltak i henhold til 
Kyotomekanismene (Den Grønne Utviklingsmekanismen, Felles Gjennomføring og 
Kvotehandel) kun være supplementære til tiltak innenlands. I praksis betyr dette at Norge må 
være forberedt på å ta en vesentlig del av Kyotoforpliktelsene gjennom reduksjon av 
innenlandske utslipp. 
 
 
2.3 Norges unike posisjon 
 
Norge er i en spesiell situasjon som en av Europas betydeligste produsenter og den største 
eksportøren av fossil energi. Norsk økonomi er solid bygget på våre olje- og gassressurser, og 
en mest mulig bærekraftig utnyttelse av disse ressursene vil sikre oss selv og våre 
etterkommere privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk handlefrihet. Gjennom våre enorme 
inntekter som storeksportør av fossil energi, har Norge et produsentansvar for å utvikle og ta i 
bruk teknologi som gjør energien renere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3: Norsk innenlands og �eksportert� CO2 utslipp (mill. tonn per år. 
 
 
Det er en stadig økende erkjennelse at framtidig bruk av fossil energi i noen skala uløselig vil 
være knyttet til CO2-fjerning. Satsing på ren energi (inkludert ren fossil energi) vil kunne gi 
Norge et konkurransefortrinn gjennom følgende: Tilby en mottaksordning for CO2 vis a vis de 
land som kjøper norsk olje og gass slik at de kan få lagret/deponert sin CO2 i geologiske 
strukturer under havbunnen i Nordsjøen. Importlandenes CO2-avgifter antas å kunne betale 
for denne tjenesten.  Man unngår ved dette at miljøkostnadene veltes over på Norge som 
produsentland.  
 
Norge har nå en unik mulighet der flere sammenfallende hensyn tilsier at vi må handle nå ut 
fra våre forutsetninger og fortrinn. CO2-håndtering og utvikling av teknologi i forbindelse 
med dette kan bli en drivkraft på veien fra råvareprodusent til energileverandør og 
teknologieksportør. Alternativt vil avkarboniseringen foregå på kontinentet. Da vil også 
teknologi og verdiskapning i hovedsak utvikles og lokaliseres hos de land som kjøper norsk 
energi. 
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Storbritannia har i sin regjerings Energy White Paper (Publisert 24. februar 2003) listet det 
overordnede mål for britisk energipolitikk som følger (se også kap. 3.3.2): 

 Gjøre Storbritannia i stand til å redusere CO2 utslippene med 60 % innen 2050 og med 
reelle reduksjoner i CO2 utslippene innen 2020.  

o Dette blir en formidabel utfordring for det britiske samfunnet, særlig sett på 
bakgrunn av at det skal skje i en økonomi som i 2050 er anslått til 2-3 ganger 
så stor som dagens. 

 
En langsiktig strategi for en norsk økonomi basert på utvinning og anvendelse av nasjonens 
olje og gassressurser må nødvendigvis inneholde en plan for fangst og lagring av CO2. Norge 
er i en gunstig situasjon som kan implementere slike strategier med potensiell 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette kan gjøres av følgende årsaker: 

o Karbondioksid injisert i oljefelt vil øke utvinningsgraden av olje i disse feltene 
ved at man produserer olje man ellers ikke får tak i. Denne oljen gir betydelige 
ekstrainntekter og representerer betydelig økonomisk �oppside� for felteierne. 
Denne inntektssiden er relatert til oljepris, mengde merolje utvunnet og statlige 
rammebetingelser (e.g. skattenivå, eventuelt andre insitamenter) foruten 
�produksjonskost/ salgskost� for CO2 levert det enkelte oljefelt til slik 
anvendelse. I tillegg vil anvendelse av CO2 til økt oljeutvinning også ha en 
betydelig samfunnsmessig verdi ved at våre oljeressurser utnyttes optimalt. 

 Karbondioksid injiseres i formasjoner under havbunnen (e.g. Utsira formasjonen i 
Nordsjøen) allerede i dag av Statoil og bidrar til reelle reduksjoner i 
klimagassutslippene. Modelleringer har konkludert at slik deponering må ansees for å 
ha varig klimamessig effekt.  

 Nordsjøbassenget er avgrenset i omfang med en rekke oljefelt som geologisk og i en 
tidsmessig utvinningsfase gjør dem velegnet til CO2 injeksjon for økt oljeutvinning og 
til permanent deponering av CO2. En europeisk samlet plan for utbygging av 
infrastruktur for CO2 deponering i undersjøiske formasjoner i Nordsjøen vil redusere 
den kommersielle risikoen for de enkeltaktører som skal fange sin CO2 for videre bruk 
i det enkelte reservoar. 

 Fangst og håndtering av CO2 fra store punktutslipp er i dag kjent og tilgjengelig 
teknologi. Utredninger og beregninger av kostnadsstruktur for de enkelte elementene i 
CO2 kjeden fra industrielle punktutslipp og til leveranse hos kunden har vist at disse 
leddene i en verdikjede for CO2 kan iverksettes med betydelig lavere kostnader enn 
tidligere antatt (Se bl. a. økonomiberegningsmodell i kap. 4.4). 

 Insitamentene for å øke oljeutvinningen på dette viset er stadig sterkere. Et langsiktig 
oljeprisestimat (for tidsvinduet 2009 � 2018) per april 2005 på ca. 48 USD per fat (i 
følge Goldman Sachs). 

 Det er relativt godt dokumentert fra landbaserte oljefelt, bl.a. fra 30 års erfaring i 
USA, at CO2 injeksjon gir betydelig økt utvinningsgrad av olje i forhold til vann/gass-
injeksjon alene. Bruk av CO2 har vist å gi økt utvinning i størrelsesorden 7-15 % av 
opprinnelig tilstedeværende olje (Ref. Oljedirektoratet) /1/. Forventningene for 
Nordsjøen er anslått til i området 3-7%, også i følge OD. 

 Det foreligger studier for fire felt i Nordsjøen (Ekofisk, Gullfaks � mest modent, 
Brage og Forties (UK felt). Ut fra disse studiene har Oljedirektoratet simulert 
potensialet for olje utvunnet med CO2 på norsk sokkel som følger: 
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Tabell 2.3: Illustrasjon på potensiell verdi av ekstraolje utvunnet ved CO2 injeksjon.  
Anslått for norsk kontinentalsokkel som total mengde ekstraolje beregnet for tre  prisscenarier 
(oljevolum multiplisert med en oljepris, uten å ta hensyn til tid). CO2 EOR mengde er hentet fra 
Oljedirektoratets rapport publisert april 2005 /1/. CO2-EOR dataene for enkeltfelt er fra 
Oljedirektoratet /2/. 

 
  
Potensial (totalt og 
for geografisk 
område) 

Mill. fat 
olje fra 
CO2 EOR 

Førstehånds-
verdi i mill USD 
(21 USD/fat, 
kurs 6.50 
nok/USD) 

Førstehånds-
verdi i mill USD 
(35 USD/fat, 
kurs 6.50 
nok/USD)) 

Førstehånds-
verdi i mill USD 
(48 USD/fat, 
kurs 6.50 
nok/USD))  

CO2 EOR totalt 
Nordsjøen  

950 � 1900 
(150 � 300 
mill. Sm3) 

19 950-39 900 
(130-260 mrd 
nok) 

33 250-66 500 
(216-432 mrd 
nok) 

45 600-91 200 
(296-593 mrd 
nok) 

CO2 EOR tidskritisk 440-625 
(70-100 mill 
Sm3) 

9 240-13 125  
(60-85 mrd nok) 

15 400-21 875 
(100-142 mrd 
nok) 

21 120-30 000 
(137-195 mrd 
nok) 

CO2 EOR 
Norskehavet 

250 � 310 
(40-50 mill 
Sm3) 

5 250-6 510  
(34-42,3 mrd 
nok) 

8 750-10 850  
(57-70 mrd nok) 
 

12 000-14 880 
(78 � 97 mrd nok) 

CO2 Sørlige 
Nordsjøen 

560-940 
(90-150 mill 
Sm3) 

11 760-19 740 
(76-128 mrd nok) 

20 650-32 900 
(134 - 214 mrd 
nok) 

26 880-45 120 
(175 - 293 mrd 
nok) 

CO2 Troll-Oseberg 125-190 
(20-30 mill 
Sm3) 

2 625-3 990  
(17-26 mrd nok) 

4 375-6 650  
(28 � 43 mrd nok) 

6 000-9 120  
(39 � 59 mrd nok) 

CO2 Tampen 
området (inkl. 
Gullfaks) 

440-600 
(70-95 mill 
Sm3) 

9 240-12 600  
(60 � 82 mrd nok) 

15 400-21 000 
(100 � 137 mrd 
nok) 

21100- 28 800 
(137 � 187 mrd 
nok) 

CO2 Gullfaks 190  
(30 mill 
Sm3) 

3 990  
(26 mrd nok) 

6 650  
(43 mrd nok) 

9 120  
(59 mrd nok) 

 
 

Norske myndigheter bør være en offensiv aktør for å få i stand en bruk av CO2 til 
oljeutvinning i Nordsjøen av følgende årsaker: 
 Olje- og Energidepartementet har ansvar for at norske olje- og gassressurser forvaltes 

på en best mulig måte. En samlet plan for CO2 injeksjon til økt oljeutvinning har et 
beregnet inntektspotensial på 300 � 600 (296-593) milliarder kroner (jfr. Tabell 2.3) 
for en oljepris på 48 USD/fat. 

 Miljøverndepartementet har på kort sikt forpliktet nasjonen til å nå målene for 
Kyotoavtalen. På lengre sikt ansees Kyotoavtalen å måtte etterfølges av mer restriktive 
forpliktelser for klimagassutslipp. Norge er forholdsvis ubetydelig som kilde til 
internasjonale klimagassutslipp. Imidlertid er vi som en av verdens betydeligste 
eksportører av olje og gass, avhengig av at disse ressursene kan anvendes på mest 
mulig bærekraftig vis.    
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På neste side presenteres synspunkter fra miljøstiftelsen ZERO vedrørende storskala CO2-
håndtering i Norge, og hvordan satsning på fangst av CO2 fra nytt gasskraftverk og 
eksisterende industri i Grenland kan gi et svært viktig bidrag til å oppfylle Norges 
Kyotoforpliktelser. 
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ZERO: CO2-rensing trengs � Grenland viser vei 
Klimatrusselen gjør det nødvendig med storstilt satsing på fangst og deponering av fossil CO2 fra kraftverk 
og industri. Arbeidet for å fange opp til 4 millioner tonn CO2 fra den eksisterende industrien og gasskraftverk 
i Grenland vil bli tidenes miljøprosjekt i Norge, og viser hvor avgjørende CO2-rensing kan bli i innsatsen mot 
menneskeskapte klimaendringer. 
 
Hvordan redusere utslippene med 90 prosent 
Det haster med å kutte klimautslippene. ZEROs utgangspunkt er tallene fra FNs klimapanel om at de globale 
utslippene av klimagasser må reduseres med opptil 80 prosent for å stabilisere innholdet av CO2 i atmosfæren. 
Atmosfæren eies ikke av noen, men behøves av alle. Det er derfor ikke rettferdig at vi i de rike landene får slippe ut 
mer CO2 enn resten av verden. Med utgangspunkt i et prinsipp om lik �rett� til utslipp av CO2 for alle mennesker på 
kloden, og at utslippene bør reduseres med 80 prosent globalt, blir det akseptable utslippet av CO2 per person på 
kloden er 1,1 tonn årlig. Det norske CO2-utslippet per person var i 2000 på 11,1 tonn. For at Norge ikke skal bidra til 
å øke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, må vi altså kutte utslippene våre med 90 prosent. 
 
For å oppnå dette er det nødvendig med en storstilt satsing på nye fornybare energikilder og energieffektivisering. 
Men vil dette være nok? Norges totale energiforbruk var i 2002 i følge SSB på 314,6 TWh. 177 TWh av dette var 
fossil energi. For å oppnå en utslippsreduksjon på 90 prosent, må bruken av fossil energi i Norge reduseres med 159 
TWh, til 18 TWh. Det store spørsmålet blir; hvordan skal vi klare dette i løpet av så kort tid som mulig? Med et slikt 
ambisjonsnivå blir satsing på litt renere fossil energi som fossilgass ikke godt nok. Til tross for at karbonintensiteten 
i verdens energiforbruk har sunket med 35 prosent de siste 120 årene, har de samlede CO2-utslippene økt dramatisk. 

ZERO er tilhengere av kraftig satsing på på nye fornybare energikilder (NFE) og energieffektivisering (ENØK), og 
har foreslått flere tiltak som vil bidra til dette. Et svært høyt anslag for fornybar energi og energieffektivisering er på 
totalt 116 TWh. Det må understrekes at realisering av dette krever en svært, svært offensiv satsing. Til 
sammenligning har norske myndigheter gjennom Enova en ambisjon om i perioden 2001 til 2010 å realisere 12 TWh 
energi fra NFE og ENØK.  

All den nye energien som produseres kan ikke brukes til å erstatte fossil energi. Vi må også regne økning i 
energiforbruket som vil komme på grunn av befolkningsvekst. Totalt sett vil det � selv med et "maksimal NFE og 
ENØK-scenario" � være en manko på 49 TWh for å klare å erstatte de nødvendige 159 TWh med fossil energi. 
 
CO2-rensing trengs 
For å klare å redusere de norske klimagassutslippene til et globalt økologisk forsvarlig nivå, må det altså 
gjennomføres ytterligere tiltak. Dette er en av hovedårsakene til at ZERO mener at løsninger med CO2-deponering er 
en sentral del av de nødvendige tiltakene i arbeidet mot klimaendringer. Behovet for CO2-rensing blir enda 
tydeligere hvis en ser på energisituasjonen i land med mindre fornybare energiressurser enn Norge, der 
avhengigheten av fossile løsninger i dag er langt større enn hos oss.   
 
Grenland viser vei 
En stor fordel med rensing av uslipp fra forbrenning av fossile energikilder, er at teknologien kan brukes for alle 
store CO2-utslippskilder, både kraftverk og industriprosesser med store CO2-utslipp. Arbeidet med å fange CO2 fra 
industrien i Grenland er et eksempel på dette. Dersom CO2-utslippene fra industribedriftene Norcem, Yara og 
Noretyl, og fra et eller to gasskraftverk, fanges og deponeres, vil det utgjøre tidenes miljøprosjekt i Norge. Et 
gasskraftverk i Grenland vil produsere opptil 2 millioner tonn CO2 årlig. I tillegg har Grenland 3 av Norges 5 største 
punktutslipp av CO2 som til sammen årlig slipper ut omlag 2,2 millioner tonn CO2. Disse utslippene er:  

 Norcem, sement, Brevik, 1 000 000 tonn 
 Yara International, gjødsel, Herøya 700 000 tonn 
 Noretyl/Hydro Polymers, petrokjemi, Rafnes 500 000 tonn 

Dette gir Grenland Norges største konsentrasjon av punktutslipp av CO2. Siden planene om gasskraft med CO2-
håndtering kan kombineres med CO2-fangst også fra Norcem, Yara og eventuelt fra anleggene på Rafnes, er disse 
gasskraftplanene svært interessante. De nevnte bedriftene har Norges henholdsvis tredje-, fjerde- og femte største 
punktutslipp av CO2. Norges største punktutslipp er for øvrig Statoils raffineri på Mongstad. Om prosjektet blir 
gjennomført vil det kunne hindre utslipp av om lag 4 millioner tonn CO2, hvilket tilsvarer 1, 5 millioner personbiler. 
I tilfelle et miljøtiltak vi ikke har sett maken til i Norge. 
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3. CO2-håndtering � status 
 
Med CO2-håndtering menes i denne rapporten et samlebegrep for alle ledd i verdikjeden for 
CO2 fra og med fangst til og med lagring/bruk til økt oljeutvinning eller annen permanent 
sluttbehandling. CO2 håndtering består da av følgende ledd, som også er illustrert i figur 3.1: 

 Fangst 
 Klargjøring for transport enten i rør eller på skip (opptrykking for rørtransport eller 

flytendegjøring og mellomlagring for skipstransport) 
 Transport i rør eller på skip 
 Mottaksanlegg for CO2 (på land) � en hub � inkludert eventuelt mellomlager  
 Transport fra hub til mottakssted, mest sannsynlig i rør 
 Offshore-anlegg for mottak av CO2, mest sannsynlig på et oljefelt, og utstyr for 

injeksjon og reinjeksjon av tilbakeprodusert CO2 på platformen. 
 
 
 

 
 
Figur 3.1: CO2 verdikjeden, de ulike leddene i kjeden. 
 
 
 
I det følgende gis en kortfattet gjennomgang av teknologi- og kostnadsstatus for de ulike 
leddene i kjeden. 
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Klargjøring for  
transport i skip  

(= flytendegjøring): 
Nedkjøling til �50 oC 

Trykke opp til 7-8 bar 
og 

Mellomlagre før utskipning 

Klargjøring for  
transport i rør: 
Opptrykking til 
230 � 280 bar 

Rør 

Mottaksanlegg 
på land Rør til  

platform 

Behandling 
på  

platform 

Bruk til EOR for 
 varig lagring 



   
 
 

 17 

3.1 Fangst av CO2 
 
Det er tre typer hovedteknologier for CO2 fangst:  

1. Avkarbonisering av brenselet før forbrenning (precombustion): Karbonet i brenselet 
fjernes i form av CO2 før forbrenning, deretter brennes en hydrogenrik blanding, 
eventuelt rent hydrogen.  

2. Forbrenning i en atmosfære av oksygen og resirkulert CO2 (oxyfuel). Man får da en 
eksosgass som i hovedsak består av CO2 og vanndamp. 

3. Fjerning av CO2 fra røykgass etter forbrenning (postcombustion) ved hjelp av et 
absorpsjonsmiddel (en aminløsning).  

 
I denne rapporten er den videre omtalen konsentrert om den sistnevnte teknologien, altså 
postcombustion. I tillegg til å kunne anvendes på avgasser fra kraftverk, kan også 
industriutslipp renses for CO2 ved hjelp av denne teknologien. Dette er også den eneste 
teknologien som kan ettermonteres på eksisterende utslipp.  
 
Gjennom en rekke prosjekter internasjonalt (eksempelvis CO2 Capture Project � CCP) er det 
nedlagt mye arbeid i å identifisere muligheter for kostnadsbesparelser.  Tabell 3.1 nedenfor 
gjelder postcombustion teknologien og er hentet fra en studie på et 400 MW gasskraftverk 
som AkerKværner og GassTEK utførte for Skagerak Energi og Naturkraft i 2005 /3/. Studien 
bygger på arbeid utført gjennom CCP2 /4/ samt for Telemark Gassforum /5/ og viser at det er 
mulig å redusere særlig investeringskostnader, men også driftskostnader, betydelig dersom 
fangstteknologien optimaliseres og forenkles. Derigjennom kan det oppnås en signifikant 
reduksjon i kostnadene per tonn CO2 produsert. 
 
Tabell 3.1: Kostnader for CO2-rensing med �post combustion� teknologi for et 400 MW 
gasskraftverk. Tabellen er hentet fra /3/. Kostnadene refererer seg til CO2-fangst eksklusive 
kompresjon/klargjøring for transport. Se også tekst. 
 

 
Potensialene for signifikante kostnadsreduksjoner i andre ledd i kjeden har ikke vært 
gjenstand for  tilsvarende oppmerksomhet som fangstleddet. Det er imidlertid betydelig 
erfaring med transport av CO2 både i rør og på mindre skip. Denne studien tar ikke stilling til 
hvorvidt den ene eller den andre transportformen er den mest lønnsomme, da dette er 
avhengig av transportavstand i forhold til transportert mengde. Siden studien har sitt utspring i 
Grenlandsmiljøet, er det lagt vekt på å få fram de erfaringer som industrien i området (Yara) 
                                                
2 CCP: CO2 Capture Project, et BP-ledet felles industriprosjekt som blant annet så på kostnadsbesparelser for alle 
hovedtyper av CO2 fangst teknologier.  

 Referansecase Forbedret case Endring (%) 

Investeringskostnad (MNOK) 1003,0 469.0 - 53 

Driftskostnad (MNOK/år) 200,7 135,5 - 32 

Kostnad per tonn 
CO2 produsert (NOK) 

310 184 - 41 

Produsert CO2 (tonn/år) 947 800 962 300 + 2 
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har fått ved at den gjennom en årrekke har produsert og fraktet ren CO2 til markeder i 
Norden/Europa på skip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 CO2 transport og klargjøring for transport 
 
CO2 kan fraktes fra kilde til mottaker i rør, på skip eller på bil/jernbane. Når det er snakk om 
så store mengder som ved bruk av CO2 til økt oljeutvinning, er det urealistisk å kunne bruke 
vei eller jernbanetransport.  
 

3.2.1 CO2 transport i rør 
 
I Nord-Amerika er transport av store mengder CO2 i rør rutine gjennom at man i mer enn 30 
år har brukt naturlig forekommende CO2 (i kombinasjon med relativt sett mindre mengder 
CO2 fra industrikilder) til økt oljeutvinning. For frakt i rør må CO2�en først tørkes og 
komprimeres til høyt trykk (230 � 280 bar). Legging og drift av CO2-rør vil ikke skille seg 
vesentlig fra naturgassrør. 
 

Yaras CO2- produksjon: 
 
Alle Yaras fabrikker for flytendegjøring av CO2 er basert på at CO2 gass må skilles ut i 
ammoniakkprosessen og at dette er en integrert del av prosessen. Utskillelsen er basert på 
absorpsjon CO2 i væske (oftest aminholdig) som overføres til en tank hvor CO2 frigjøres 
ved oppvarming.  Rågassen leveres til CO2 fabrikken som komprimerer den, skiller ut 
vann, og renser og kjøler gassen før den flytende sendes i rørledning til lagertank for 
videre transport med bil eller skip. 
 
Rågassen er som regel mettet med vann. Den inneholder typisk rundt 1 % hydrogen og 
0,2% - 0,5% andre forurensninger, hovedsakelig nitrogen og oksygen, inerter og noen 
hydrokarbonforbindelse.  Med en renhet på ca. 98,5% for den vanndampmettede rågassen 
blir renseprosessen forholdsvis enkel og  krav som SO2 <0,5 ppmv, NOx <1 ppmv, total 
svovel <0,1 ppmv, hydrokarboner < 10 ppmv,  og H2O <10 ppmv i ferdigvaren oppfylles. 
Ren, vannfri CO2 er ikke korroderende, men for kommersiell CO2 velges allikevel ofte 
syrefaste materialkvaliteter for å unngå unødvendig tvil om produktets renhet i markedet. 
 
Fabrikkene for flytendegjøring av CO2 er bygget nær ammoniakkfabrikkene og  drift og 
vedlikehold er integrert med den øvrige virksomheten. Anleggsinvesteringene for en slik 
CO2 fabrikk med en årskapasitet på 150 000 tonn  er i størrelsesorden  100 � 120 millioner 
kroner. Elektrisitetsforbruket er 150 � 160 kWh per tonn CO2.  Selve CO2 fabrikken har en 
grunnflate på 600 � 1000 m², og et areal på ca. 3500 m² kan være nødvendig for 
installasjon av lagertanker med plass for 1500 - 2000 tonn flytende CO2 samt 
trafikkarealer for bil. 
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3.2.2 CO2 transport på skip 
 
Avhengig av mengde og avstand kan skip være et alternativ til rørtransport av CO2. Et 
innsamlings- og transportsystem for større mengder CO2 til oljefelt kan bygges opp på 
tilsvarende måte som det Yara har etablert for CO2 med matvarekvalitet. Samme teknologi 
kan anvendes, men det må dimensjoneres for større mengder og for få, men store forbrukere. 
Yara har mange års erfaring med transport av CO2 på mindre skip, se bokser. For transport av 
større mengder CO2 vil det kreves andre og tilsvarende større skip. SINTEF m.fl. /6/ har 
utarbeidet et konsept for skip på 20000 tonn. Større skip vil også kreve større kapasitet for 
mellomlagring av CO2 på land, det anbefales 30000 tonns lagringskapasitet i /6/. 
 

 
 
 
 

Yaras CO2- transport og distribusjon 
 
Yara distribuerer i dag flytende CO2  med skip i Europa i et system som er basert på tre fabrikker 
for flytende CO2 med en samlet produksjonskapasitet på 750 000 tonn årlig,. Distribusjonen finner 
sted med fire spesialskip for CO2, tre eksportanlegg for lasting av skip og 10 terminaler som kan ta 
i mot hele skipslaster.  Flytende CO2 distribueres også lokalt fra fabrikkene og terminalene med 
bil. Rågassen til alle CO2 fabrikkene kommer fra ammoniakkfabrikker. Viktigste 
anvendelsesområder er mat og drikkevareproduksjon og  varen produseres med en renhet høyere 
enn 99,99% CO2 . Det er strenge krav til hygiene, produktets sporbarhet og kvalitetssikring.  
 
Bulktransport av flytende CO2 i Europa foregår nesten utelukkende ved trykk mellom 14 og 20 
bar(g) og ved temperaturer i området �30 °C til �20 °C.  Av et årlig europeisk CO2  forbruk  på 
mer enn 2.5 millioner tonn transporteres 300 000 tonn med skip.  
 
Det er forholdsvis mange forsyningskilder for CO2 til tradisjonelle anvendelser. Skipstransport er 
vanligvis bare konkurransedyktig der hvor kjøredistanse med bil fra nærmeste kilde blir for lang.  
Yaras skipskonsept for CO2 transport er tilpasset disse forutsetningene som er bestemmende både 
for størrelse på skip og lagertanker, og for så vidt også for størrelse på CO2  fabrikker. 
 
Skipene tilfredsstiller IMOs krav til type IIIG gasskip.  De krav som har betydd mest for 
kostnadene er krav om stabilitet ved skade på skrog med tilstrekkelig avstand fra trykktankene til 
skipsside og kravet om at alle forbindelser til tankene må være over dekk. Losse- og lasteraten fra 
Yaras skip er opptil 250 tonn per time. Bortsett fra hygienekravene og trykk og temperatur er ikke 
operasjonene vesentlig forskjellig fra lossing og lasting av andre flytende produkter. Sjøreisene er 
så korte at skipstankene klarer seg uten kjøling.  
 
Nybygde skip som kan transportere 1300 tonn flytende CO2 kan i dag bygges for 70 - 100 
millioner kroner. En terminal med mottak fra skip og videre distribusjon med bil og lagertanker 
for 1800 tonn CO2 kan bygges for 25 � 35 millioner kroner avhengig av automatiseringsgrad og 
krav til kvalitetskontroll. Kai og annen infrastruktur er ikke regnet med i dette. 
 
Terminalene bygges for drift uten permanent bemanning og en betydelig del av investeringen går 
til systemer for styring av installasjonen og  sikkerhet.   
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3.3 Lagring og bruk av CO2 
 
CO2 kan lagres i geologiske formasjoner i undergrunnen. De mest aktuelle typene formasjoner 
er saltvannsførende lag, aktive eller uttømte oljefelt, uttømte og eventuelt også produserende 
gassfelt, samt dype, ikke drivbare kull-leier. Egnede produserende oljefelt, fortrinnsvis mot 
slutten av oljefeltets produksjonstid (haleproduksjon), og kanskje også noen gassfelt og dype 
kull-leier, kan ved CO2 � injeksjon generere inntekter gjennom merproduksjon. I kull-leier 
kan det øke metan-produksjonen vesentlig i tillegg til at CO2 bindes kraftig til kull. 
 

3.3.1 Lagring 
 
Statoil har siden 1997 injisert nesten 1 million tonn CO2 årlig i Utsira-formasjonen på 
Sleipner-feltet. Injeksjonen har blitt overvåket og vært gjenstand for omfattende 
vitenskapelige undersøkelser som dokumenterer hvordan CO2�en spres i den geologiske 
formasjonen. Et viktig resultat er at CO2 ser ut til å løses i porevannet over tidsrom på flere 
hundre år og at ingen CO2 lekker ut av formasjonen der den har blitt injisert. Gjennom 
Sleipner prosjektet er det således for første gang vist at CO2 kan lagres/deponeres i store 
mengder i dype underjordiske formasjoner uten å lekke ut igjen. Prosjekt som har hatt ren 
deponering som formål har vært høyst begrenset i antall. Det mest prominente i så måte er 
nettopp Sleipner. Økonomisk har resultatet også vært bra, i den forstand at CO2-avgiften har 
betalt prosjektet. 
 
Ren lagring/deponering av CO2 som på Sleipner vil kunne bli en viktig måte å hindre CO2-
utslipp til atmosfæren på i framtiden. Slik lagring vil ikke generere andre inntekter enn 
gjennom kvotehandel, eller tilsvarende, som for eksempel CO2-avgift.  
 

3.3.2 Bruk av CO2 til økt oljeutvinning � globale erfaringer 
 
CO2 har vært benyttet kommersielt som EOR3-metode i flere tiår, særlig i USA og i Canada. 
Begrunnelsen for valg av CO2 har både vært at dette har vært det mest tilgjengelige middel for 
trykkstøtte på stedet, og at CO2 gir en øket gevinst i forhold til andre trykkstøttemedier fordi 
det gir en oljeløsende effekt i reservoaret i tillegg til en ren trykkeffekt. Denne tilleggseffekten 
ved å løse olje ut fra bergarten er signifikant positiv for mange typer reservoarer, men ikke 
like mye for alle. 
 
Fram til i dag har mer enn 70 kommersielle enkeltprosjekter vært gjennomført, og alle disse 
har hatt som formål å få produsert mer olje i feltets sluttfase mens vi ikke kjenner til at disse 
prosjektene har lagt mye vekt på å oppnå en varig deponering av CO2. I tillegg til de store, 
kommersielle prosjektene har det også vært gjennomført mye forskning på metoden, slik at 
kunnskapen om hva man kan vente av resultat i forskjellige reservoarbergarter er ganske godt 
belagt. Dette er kunnskap som i stor grad er åpent kjent i bransjen, likeledes i FoU-miljøer, 
offentlige forvaltningsorganer og lignende. Som nevnt tidligere er det normalt å oppnå en økt 
                                                
3 EOR: Enhanced Oil Recovery, Økt oljeutvinning. Det er mange metoder for å øke utvinningen fra et 
oljereservoar, i Nordsjøen er injeksjon av naturgass eller vann det vanlige. Bruk av CO2 (i kombinasjon med 
vann) er en tredje metode - den har hittil ikke vært benyttet i Nordsjøen, men er altså utbredt i Nord-Amerika. 
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utvinningsgrad på 7 � 15 % ved CO2-EOR i forhold til opprinnelig tilstedeværende olje i 
reservoaret. For i alle fall ett felt hvor CO2 er benyttet til EOR formål, Weyburn i Canada, har 
det også vært utført tester gjennom en lengre periode for å stadfeste lekkasjerater og lignende, 
som har relevans i forhold til sikker deponering. 
 
De CO2 kilder som har vært benyttet for alle disse prosjektene, har variert en god del. Det har 
blitt benyttet både rent �industrielt� CO2 (biprodukt/avgass) og CO2 fra gassfelt med høyt CO2 
innhold. CO2 for anvendelse i oljefelt har lavere krav til kvalitet enn CO2  til næringsmidler, 
og ikke minst klart lavere pris. De største mengdene fås i dag fra felt som fra naturens side 
inneholder tilnærmet ren CO2, og som transporteres i rør opptil flere hundre kilometer til 
bestemmelsesstedet. Alt i alt er det etablert mer enn 3000 km rørledninger for transport av 
CO2 globalt fram til i dag for EOR formål, og kapasiteten totalt for disse rørene er opp mot 50 
mill. tonn i året. 
 
Konklusjonen på hva som er gjort opp til nå og hvilke erfaringer som er ervervet av dette, er 
at vi trygt kan slå fast at metoden er testet, både kommersielt og for FoU, over lengre tid og 
under varierende betingelser og at metoden alt i alt viser seg å være en pålitelig og effektiv 
EOR metode. Grunnen til at den ikke har vist seg å være et førstevalg i Nordsjøen er at andre 
metoder og trykkmidler, vann og gass, inntil nå har blitt bedømt som sikrere og  mer rentable. 
Bruk av CO2 er noe nytt og uprøvd i offshore-sammenheng. På tross av slike utfordringer 
anses bruk av CO2 til EOR sammen med inntekter av kvotehandel av svært mange å være den 
mest sannsynlige måten å skape tilstrekkelig inntekter til at man faktisk kan etablere en reell 
verdikjede for CO2. OD har i en nylig utkommet rapport /1/ anslått at det tekniske potensialet 
for økt oljeutvinning ved hjelp av CO2-injeksjon fordelt på 20 felt på norsk sokkel, ligger 
mellom 150 og 300 millioner Sm3 olje (950 til 1900 millioner fat). Bellonas rapport /8/ 
indikerer at potensialet kan være større. 
 
En økt vektlegging av samfunnsøkonomiske forhold ved å kunne fange og deponere CO2 for å 
oppnå klimaforbedringer kan forandre rammebetingelsene slik at CO2 som EOR metode blir 
mer attraktiv, også i våre områder.  
 
Som et apropos til den norske debatten, annonserte BP den 30. juni 2005 at de planlegger 
injeksjon av 1,3 mill. tonn CO2 årlig i Miller-feltet på britisk side i Nordsjøen. Det er 
interessant å legge merke til det sene tidspunktet for start av CO2-injeksjon i dette feltet i 
forhold til feltets forventede levetid. I følge BP skal Miller-feltet etter planen stenge 
produksjonen allerede i 2006/2007, men ved å begynne med CO2-injeksjon slik man 
planlegger, kan feltets levetid økes med 15 � 20 år! Man regner med å produsere opp mot 40 
mill. fat tilleggsolje som en følge av CO2-injeksjonen.  CO2�en skal komme fra 
dekarbonisering av naturgass der man vil bruke produsert hydrogen til kraftproduksjon og 
altså CO2 til EOR � et konsept som forøvrig er svært likt Hydros �Hydrokraft�-konsept fra 
1998 (se også kap. 3.1). Samtidig (det vil si i budsjettet som ble framlagt i mars 2005) 
annonserer den Britiske regjeringen at man er i ferd med å undersøke potensialet for nye 
økonomiske virkemidler til støtte for utvikling av teknologi for og anvendelse av fangst og 
lagring av CO2.  
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3.4 Råvarepotensialet 
 
CO2-utslippene i Norge er spredt på enkelte punktutslipp fra noen industrivirksomheter og vil 
etter hvert også komme fra gasskraftverk. For øvrig er det transport og fyring med fossilt 
brensel som står for resten. Totalt CO2 � utslipp i Norge er på ca 43 mill tonn CO2 i 2004 
hvorav det som kan regnes som aktuelt for håndtering for injeksjon i oljefelt kan dreie seg om  
5 � 6 millioner tonn per år. De stedene i Norge som har CO2 � utslipp i slike mengder at de 
kan være interessante som leverandører til oljefelt på kortere eller lengere sikt, er følgende:  

 Mongstad, dagens utslipp er ca. 1,5 mill tonn/år, dette kan øke grunnet 
utbyggingsplaner. 

 Kårstø, dagens utslipp er ca 1,1 mill tonn/år. 
 Grenland, de tre største punktkildene har tilsammen over 2 mill tonn/år, og de 

planlagte gasskraftverkene kan mer enn fordoble utslippet. 
 Tjeldbergodden og Melkøya kan også på sikt bli interessante CO2-leverandører. 

Øvrige punktkilder i Norge er stort sett relativt små med tanke på leveranser av CO2 til 
oljefelt. 
 

Årlige CO 2 u tslipp fra store punktk ilde r i Europa

 
Figur 3.4: Fordelingen av CO2 utslipp i Europa. Høyden på søyler viser hvor det er mest utslipp. 
 
 
I europeisk sammenheng er CO2 utslippene betydelig større grunnet konsentrasjonen av 
storindustri og fossilfyrte kraftverk, se figur 3.4. En rekke kullfyrte og gassfyrte kraftverk 
finnes på kontinentet i tillegg til øvrig industri som stålverk, sementfabrikker, 
prosesseringsanlegg for naturgass, raffinerier og øvrig kjemisk industri. Tilsammen slipper 
disse kildene ut CO2-mengder tilsvarende mange ganger Norges totale utslipp.  
 
Tatt i betraktning den fokus som er på CO2-utslipp i politisk sammenheng, kan det fortone seg 
som noe av et paradoks at det potensielle behovet for CO2 til økt oljeutvinning på norsk 
sokkel på ingen måte kan dekkes opp av innenlandske CO2-leverandører. CO2 fra Norge kan 
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teoretisk tilfredsstille behovet til ett enkelt felt som Gullfaks. En stor og forutsigbar mengde 
CO2 til en konkurransedyktig pris vil være kritisk for at oljeselskap skal foreta store 
investeringer i utstyr for CO2-injeksjon til økt oljeutvinning. Dersom bruk av CO2 til økt 
oljeutvinning griper om seg på norsk sokkel, vil det derfor være nødvendig for Norge å basere 
seg på betydelig import av CO2 fra Europa forøvrig.  
 
Bruk av CO2 til økt utvinning av olje er også aktuelt ellers i Nordsjøen, for eksempel på 
britisk sokkel. Britiske felt har gjennomgående også kommet lenger i sitt livsløp enn norske 
felt, og er generelt sett mer modne for CO2-EOR enn mange norske felt. Storbritannia har 
vurdert CO2-EOR som interessant, og har også en ambisjon om å senke utslippene av CO2 
med 60% innen 2050 i forhold til 1990-nivå. Det britiske Department of Trade and Industry 
(DTI) har vurdert CO2-EOR og har ut fra hensyn til framtidig forsyningssikkerhet og miljø 
kommet fram til at Storbritannia bør ta i bruk slik teknologi, etter en mulig 
demonstrasjonsfase (se også kap. 3.3.2). Tilsvarende arbeid pågår i andre EU-land, og også 
ellers i verden. 
 
Et CO2-selskap slik som beskrevet i denne rapporten, vil ut fra ovenstående måtte ha klare 
internasjonale ambisjoner. I praksis betyr dette at selskapet må være internasjonalt fokusert 
fra starten av, selv om det nok bør begynne sin virksomhet i Norge.  
 
3.5 Markedspotensialet  

 
I henhold til Oljedirektoratet /1/, /2/ er det bruk for 500 � 750 millioner tonn CO2 totalt over 
en 30 års periode på norsk sokkel for å få ut det beregnede potensialet for økt oljeutvinning. I 
tillegg kommer andre lands deler av Nordsjøen. 

 
Det er en rekke oljefelt som kan øke sin oljeutvinning med injeksjon av CO2 . Gullfaks er et 
av feltene som er vurdert grundigst  mhp. CO2 injeksjon. Der vil det være behov for ca. 5 mill 
tonn CO2 per år. Med en slik injeksjonsmengde over perioden 2007-2018 år vil CO2 gi en økt 
meroljemengde på 30 mill Sm3 olje (se illustrasjon i figur 3.5 utarbeidet av Statoil). En rekke 
andre felt i produksjon kan også potensielt injisere CO2 for å øke produksjonen på kort sikt og 
samtidig oppnå å forlenge den økonomiske levetiden på feltene. 
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Figur 3.5: CO2-injeksjon på Gullfaks, illustrasjon fra Statoil /7/  
 

 
På norsk sokkel er disse feltene for eksempel mulige kandidater for CO2-EOR: 

- Ekofisk 
- Brage 
- Snorre 
- Draugen 

og i tillegg 16 andre felt i henhold til OD /1/. 
 
I noen av brønnene vil det i tillegg til merolje også kunne produseres mer naturgass for 
kommersielt salg. 
 
 

4. Etablering av en verdikjede for CO2 
 
4.1 Tidligere arbeid 
 
På norsk hold er det først og fremst to prosjekter som har sett på etablering av en verdikjede 
for CO2:   

 CENS prosjekt-samarbeidet mellom Kinder Morgan CO2 Company, Elsam og 
CO2Norway AS så på muligheten for å etablere en storskala rørledningsinfrastruktur i 
Nordsjøen for bruk av CO2 til EOR. CENS står for �CO2 for Enhanced oil recovery in 
the North Sea�. 
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 Statoil la ned et betydelig arbeid i forbindelse med Gullfaks prosjektet for å se på 
muligheten for å skaffe tilstrekkelige mengder CO2 til veie til bruk ved en eventuell 
CO2-injeksjon i Gullfaks-feltet. 

 
CENS prosjektet ville bygge opp et forsyningsnett til interesserte oljelisenser i Nordsjøen 
basert på CO2 fanget primært fra danske og britiske kullkraftverk. Initielt tok man sikte på å 
fange CO2 ved fem Elsam-drevne kraftverk på Jylland, som totalt ville gi 6 millioner tonn 
CO2 i 2007 voksende til 15 millioner tonn i 2012. 
 
På CO2Norways hjemmesider (http://www.co2.no/) opplyses det at det vil være kommersielt 
konkurransedyktig å fange CO2 fra Elsams kullkraftverk. Prosjektet ville basere seg på å 
kreve inn en transport-tariff uavhengig av avstand og indikerer at prisen pr. tonn CO2 levert til 
plattform vil være 30 - 35 USD. Videre estimerer CENS at ved en oljepris mellom 18 og 24 
USD/fat og uendret skatteregime så vil oljefeltenes betalingsevne ligge et sted mellom 10 og 
15 USD/tonn CO2. Det vil følgelig med de samme forutsetningene være en differanse på 
mellom 15 og 25 USD/tonn CO2 som på en eller annen måte må dekkes inn for at oljeselskap 
skal være villige til å investere i et slikt prosjekt.  
 
CENS har også utviklet en makroøkonomisk modell. Modellen beregner at over CENS-
prosjektets økonomiske levetid på 25 år, så kan det produseres 2,1 milliarder fat merolje 
samtidig som 680 millioner tonn CO2 lagres permanent i sikre reservoarer. Dersom man 
forutsetter en oljepris på 20 USD/bbl, vil netto kostnad for CO2-fangst, transport og lagring 
være mindre enn 1,50 USD/tonn CO2, noe som representerer en av de billigste opsjonene som 
aktuelle land i Nordsjø-området kan ha med tanke på tiltak for å redusere sine 
klimagassutslipp.  
 
4.2 Hvordan starte etablering av en verdikjede for CO2? 
 
Statoil har som nevnt beregnet for Gullfaksprosjektet at de er i stand til å betale en leverandør 
70 NOK per tonn CO2  levert plattformen med tilfredsstillende avkastning på sine 
investeringer for en anslått oljepris på 21 USD/fat dersom 5 mill tonn CO2 kan leveres årlig i 
en ti års periode fra 2007. Med en langsiktig oljepris opp mot 50 USD/fat (som en del 
analytikere nå anslår) vil CO2 til økt oljeutvinning i Gullfaksfeltet ha en vesentlig høyere 
verdi, som alene og/eller sammen med kvoteverdien for CO2 i godt monn vil dekke 
�produksjons- og leveringskostnadene� for CO2. 
 
Den betalingsevnen som meroljeutvinning tross alt representerer, er av de fleste ansett som et 
nødvendig økonomisk tilskudd i en slik kjede. I tillegg kommer eventuelle inntekter fra 
kvotehandelssystemet. Begge disse elementene er behandlet grundigere i kapittel 7 der 
forretningsmodellen omtales.  
 
I tillegg til det økonomiske, er det en hovedutfordring å få på plass de forskjellige leddene i 
kjeden:  

 Fangst: Det finnes nå aktører som seriøst planlegger CO2-fangst på sine anlegg. I 
Norge er Skagerak Energi et slikt eksempel, Elsam er et eksempel fra Danmark. Disse 
aktørene ser det imidlertid som meningsløst å bygge og drive fangstanlegg som ikke 
har noe sted å levere den innfangede CO2�en.  
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 Lagring/bruk til økt oljeutvinning: På norsk side skal nevnes Statoil og 
Gullfaksprosjektet, samt Sleipner, som begge er omtalt flere steder i denne rapporten. 
Et interessant eksempel er BP med sine planer om et prosjekt med CO2-injeksjon på 
Miller-feltet på britisk side i Nordsjøen (se kap. 3.3.2.) 

 Transport/klargjøring for transport/infrastruktur: Yara har årelang erfaring med 
CO2-frakt på mindre skip, se kap. 3.2.2. Storskala-transport og håndtering av CO2 
mellom kilder som et gasskraftverk og mottakere som et oljefelt er det imidlertid ingen 
som har erfaring med i Europa.  

 
Et selskap (�Norsk CO2 AS�) som har som sin hovedforretningsidé å være en aktør i 
skjæringspunktet mellom en CO2-kilde/-leverandør og en CO2-bruker/-mottaker, vil altså fylle 
et gap i en CO2-verdikjede. På denne måten kan man sikre den enkelte leverandør et jevnt 
avtak og samtidig sikre mottakere i Nordsjøen stabile leveranser over den aktuelle levetiden 
for feltet. Et CO2-selskap må i utgangspunktet drives etter vanlige forretningsmessige 
prinsipper, akkurat som resten av CO2-kjeden både på kildesiden og på mottakssiden må gjøre 
det samme. Kapittel 6 behandler dette i mer detalj. 
 
4.3 Det langsiktige perspektivet � rør kontra skip 
 
Norsk CO2 AS kan ha som målsetting å tilby CO2 til økt oljeutvinning på norsk 
kontinentalsokkel. Det er viktig at en samlet logistikkplan der kapasitetsbehov for en 
langsiktig transportløsning er grundig gjennomtenkt, legges til grunn for planleggingsarbeidet 
allerede fra start. Detaljplanlegging ut fra disse premissene bør ha som formål å avdekke 
hvorvidt et system basert på rørtransport av CO2 eller et system basert på skipstransport vil 
være mest kostnadseffektivt, eventuelt om rør/skips-løsninger hensiktsmessig kan 
kombineres. Man bør ha dette for øyet når infrastruktur skal planlegges og 
investeringsbeslutninger tas.  
 

 Skipstransport vil være fleksibelt mhp. leveringssted, men vil kreve betydelige 
investeringer på land mhp. å få fram anlegg for klargjøring for transport og 
mellomlagring. 

 
 Skipstransport og/eller rørtransport av CO2 til en landbasert hub (knutepunkt, for 

eksempel på Kårstø, Mongstad eller Risavika) med rørtransport til oljefelt er en mulig 
løsning.  

 
Studier som har vært gjort av andre (SINTEF /6/) har konkludert med at mest effektiv 
transportmåte vil avhenge av distanse og fraktet mengde, på omtrent samme vis som for frakt 
av naturgass. For transport av i størrelsesorden 4 millioner tonn CO2 per år fra Grenland til en 
hub på Vestlandet, vil rørtransport være mest lønnsomt. Et forhold som man skal merke seg, 
er at det kan bli vanskelig å endre transportmetode dersom man først har bestemt seg og 
bygget eksempelvis for skipstransport. På grunn av høyt investeringsbehov i 
flytendegjøringsanlegg, mellomlagre og kaianlegg, vil det neppe være regningssvarende å 
skifte til rørtransport dersom CO2-volumene på sikt øker til et nivå der rørtransport i 
utgangspunktet er billigere enn skipstransport. Dersom man først har valgt en skipsløsning, 
taler alt for at man da vil være tvunget til å fortsette med en slik løsning. Det er derfor viktig å 
ha et tilstrekkelig langt perspektiv før en beslutning om valg av transportløsning tas. 
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4.4 Økonomimodell 
 
For å kunne danne seg et helhetlig bilde av hvordan ulike parametre slår ut for det totale 
kostnadsbildet i en CO2-verdikjede, er det utviklet en beregningsmodell for lønnsomhet for en 
CO2 kjede. 
 
Modellen er laget i Excel og inneholder følgende elementer: 

 CO2 kjede fra fangst til deponering i oljefelt, investering og driftskostnader 
 Lønnsomhetsberegning av CO2 injeksjon i oljefelt 
 Beregning av skatteinntekter 

 
CO2 kjeden består av følgende elementer: 

 Fangstkostnader 
o Tradisjonelt aminanlegg 
o Optimalisert aminanlegg (se fotnote s. 24) 

 Klargjøring for transport: 
o For rørtransport (mer enn 70 bar) 
o For skipstransport (6 bar og -50 grader C) 

 Transport av CO2 til hub med angivelse av avstand. 
o Tilleggsmengde CO2 fra andre kilder 
o Skipstransport eller rørtransport 

 Hub kostnader 
o Oppvarming av nedkjølt CO2 
o Trykkøkning for transport til oljefelt 
o Tilleggsmengde av CO2 fra andre lokasjoner 

 Transportkostnader fra hub til oljefelt 
o Rørkostnader 
o Pumpekostnader 

 Offshore kostnader 
o Investering og driftskostnader for 5 mill årstonn CO2 

 
For å se på lønnsomheten i kjeden er det lagt inn muligheter for å endre på følgende 
elementer: 

 Mengde CO2 pr år på fangststedet 
 CO2 innholdet i avgassen 
 Mengde CO2 fra andre kilder på stedet 
 Avstand til oppsamlingssted (hub) 
 Transportform fra fangststed til hub 
 Tilleggsmengder av CO2 som skal behandles på hub 
 Transportlengde fra hub til oljefelt 
 Lokalisering (Norge eller US Gulf Coast4) 
 Oppetid i % for fangstanlegget 
 Avkastningskrav i %, 25 års drift er fast 
 Produksjonskostnader pr fat olje i norske kroner 

                                                
4 US Gulf Coast er vanlig brukt som referanse i forbindelse med kostnadsangivelser. US Gulf Coast kostnader 
settes til 1 (100 %). 
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 Salgspris i USD per fat olje 
 Vekslingskurs NOK- USD 
 Kvotepris for CO2 i NOK/tonn  
 CO2 kostnad pr tonn CO2 ved kjøp offshore 
 Skatteprosent for oljeselskaper på norsk sokkel 
 Alternativ skatteprosent på oljeproduksjon som skyldes lengre driftstid pga CO2  

 

4.4.1 Kostnadsestimat 
 

For alle elementene i kjeden er det utført kostnadsestimater som baserer seg på en fysisk 
dimensjonering av anleggene med beregning av kostnader på alle utstyrsenhetene. 
Utstyrskostnadene er deretter brukt i en faktormetode som beregner de totale 
investeringskostnadene. (CAPEX). For Norge er det brukt en lokaliseringsfaktor på 1,25, det 
vil si at lokaliseringskostnadene i Norge er 25 % høyere enn for US Gulf (se fotnote 4). 
 
Driftskostnadene er beregnet ut fra årlig forbruk av energi og andre innsatsfaktorer. 
Driftskostnadene (OPEX) er en funksjon av mengder, enhetspriser og driftstid. 
Hovedkostnadene i et fangstanlegg utgjøres av: 

 Dampkostnader; satt til 50 NOK/tonn 
 Elektrisk kraft: satt til 25 øre/kWh 
 Vedlikeholdskostnader: satt til 4 % av investert kapital årlig 

 
For rørene er det beregnet nødvendig tverrsnitt og trykkfall for å få CAPEX og OPEX. 
 
Underlaget for oppsettet er hentet fra åpne kilder: 

 Fangstanlegget: 
o Tradisjonelt, Nexant presentasjon i Washington mai 2004 
o Optimalisert, GassTEK � Aker Kværner, Februar 2005 (Powerpoint 

presentasjon) /3/ 5. 
 Rørkostnader er hentet fra diverse publiserte artikler 
 Oljefeltdata er fra Statoils presentasjon av Gullfaks på OG21 møtet i september 2004. 

  
Nedenfor er gitt et eksempel på en beregning med modellen. Man ser at ved en oljepris på 35 
USD/fat, dagens skatteregime, en kvotepris på 160 NOK/tCO2, en vekslingskurs på 6,5 
NOK/USD osv., så er betalingsevnen i kjeden så vidt negativ (-9 NOK/tonn CO2) og man ser 
at man er i et område hvor CO2-injeksjon begynner å bli lønnsom med de valgte 
forutsetningene. 
 
 

                                                
5 Optimalisert anlegg: Et forenklet/forbedret aminanlegg relativt til referanseanlegget. Viktige elementer for 
kostnadsbesparelser er: en-strengs anlegg i stedet for to strenger, enklere pumpeløsninger, andre varmevekslere 
o.a. 
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Figur 4.4: Frontbildet av den økonomiske modellen og dens variable. Verdiene i de hvite boksene 
kan endres6. Kostnadstallene (CAPEX og OPEX) kan ikke summeres for å få totalinvestering da 
investeringstallene mht fangst er relatert til enkeltanlegg (kullkraft, gasskraft, industrianlegg osv.). 
 
 
4.5 Økonomiske betraktninger fra økonomiberegningsmodellen. 
 
Med utgangspunkt i økonomimodellen beskrevet i kapittel 4.4 er noen eksempler utarbeidet 
som funksjon av oljepris (variert fra 20 til 50 USD/fat),  
Skattenivå i produksjonsfasen med CO2 injeksjon er splittet som �Til haleproduksjon� 
(beregnet fra oppstart av CO2 injeksjon til opprinnelig planlagt nedstengningstidspunkt for 
feltet). �Haleproduksjon� er beregnet som produksjonsfase etter opprinnelig planlagt 
nedstengningstidspunkt for feltet. 
 
De øvrige betingelsene benyttet i beregningseksemplene er 5 mill tonn CO2 mengde benyttet i 
et oljefelt, et �Optimalisert aminanlegg� for fangst av CO2 fra gasskraftverk, rørtransport av 
CO2 til hub og fra hub til felt, 90% oppetid for fangsanlegg (knyttet til gasskraftverk), 7% 
avkastningskrav og vekslingskurs 6,5 nok/USD. 
 
På de neste to sidene gis noen eksempler på nåverdiberegninger for ulike skattesatser (figur 
4.5.1 og 4.5.2). 

                                                
6 Skatt til haleproduksjon: Haleproduksjon er i modellen definert å være tidsrommet fra man slutter å 
importere/injisere �frisk� CO2 og fram til produksjonsstans, det vil si den perioden da man kun bruker 
resirkulert/tilbakeprodusert renset CO2 for injeksjon, fra ca. 2021 og ut, se figur 3.5 for Gullfaks. Se også 
Vedlegg 2. Skatt til haleproduksjon er derfor skattenivået fram til haleproduksjonen begynner, for tiden 78%.  
Skatt haleproduksjon: Skattenivå under haleproduksjonsperioden. 
Skatteinntekt nå: Representerer statens skatteinntekter under de gitte forutsetninger med dagens planlagte 
utvinningsstrategi (for Gullfaks vil det si massiv vanninjeksjon) 
Skatteinntekt CO2: Viser bildet for statens skatteinntekt dersom man injiserer CO2 (i kombinasjon med vann) 
Etter skatt: Representerer felteierens inntekt (NPV etter skatt). 
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Figur 4.5.1  Eksempler på nåverdiberegninger for ulike skattesatser: Inntektsfordeling for 
oljefelt med CO2 injeksjon fordelt som Nåverdi av økt skatteinntekt til staten (øvre del av søylene) og 
Nåverdi til felteierne (nedre del av søylene) som funksjon av oljepris og noen utvalgte 
skattealternativer.(78/78 inkluderer 78% skatt henholdsvis til- og i haleproduksjonsfasen (etter 
opprinnelig planlagt nedstengningstidspunkt). 78/28 inkluderer 78% skatt til haleproduksjon og 28% 
skatt i haleproduksjonen). (Se Tabell i Vedlegg 3). 
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Nåverdi for felteier som funksjon av skattealternativer
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Figur 4.5.2 Eksempler på nåverdiberegninger for ulike skattesatser: Utvalgte scenarier for 
inntekter til Felteier og Staten for noen skattealternativer.(78/78 inkluderer 78% skatt henholdsvis 
til- og i haleproduksjonsfasen (Haleproduksjon definert som fase etter opprinnelig planlagt 
nedstengningstidspunkt). 78/28 inkluderer 78% skatt til haleproduksjon og 28% skatt i 
haleproduksjonen). (For talldata se Tabell i Vedlegg 3). 
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5. Etableringen av Norsk Avfallshandtering AS (NOAH).  
Paralleller til �Norsk CO2 AS�? 
 
Norsk Avfallshandtering AS (NOAH) ble etablert i 1991 som et �fellesprosjekt� mellom det 
offentlige og store norske industribedrifter.  I forbindelse med etableringen av Norsk CO2 AS 
vil vi se på om det er elementer/erfaringer som kan overføres til dagens situasjon. 
 
5.1 Politisk vilje/aksept for at det var behov for en �fellesløsning� 
 
Avfallsbehandling var på slutten av 1980-årene satt skikkelig på dagsorden både 
internasjonalt og i Norge.  Hovedbudskapet var at hvert land skulle finne nasjonale løsninger 
for sitt eget avfall. Bakgrunnen for etableringen av Norsk Avfallsbehandling AS (NOAH) var 
erkjennelsen av at det var behov for å finne en permanent løsning på sluttbehandlingen av 
spesialavfall (primært organisk spesialavfall) skulle være i Norge. De øvrige nordiske landene 
hadde allerede etablert dedikerte forbrenningsanlegg for spesialavfall (med stort innslag av 
offentlig engasjement på eiersiden).  En stor del av det norske avfallet ble eksportert til disse 
anleggene.  Flere løsninger hadde vært presentert og nesten gjennomført; bl.a. i Mo i Rana og 
på Dovre, men av ulike grunner hadde en ikke kommet fram til en nasjonal løsning.  
Spørsmålet var primært knyttet til behandlingen av organisk spesialavfall.  Det uorganiske 
avfallet hadde fra midten av 80-tallet blitt levert og behandlet på Langøya utenfor 
Holmestrand.   
 
På denne bakgrunn foreslo Miljøverndepartementet i Stortingsmelding nr. 103 (1991-92) å 
etablere et eget selskap som skulle ha ansvaret for å håndtere spesialavfall som det ikke fantes 
andre, bedriftsøkonomisk forsvarlige, løsninger for.  Stortinget sluttet seg enstemmig til 
forslaget om å etablere NOAH.  Selskapet skulle ha både det offentlige (departementet) og 
større norske industribedrifter som eiere. Selskapet ble etablert i desember 1991.  Selskapet 
hadde som en ser over et klart og entydig formål; å løse en samfunnsoppgave hvor det ikke 
var grunnlag for at private bedrifter �løste oppgaven�. 
 
5.2 Fellesdugnad mellom departementet og næringslivet 
 
Ved etableringen hadde departementet vel 70% av aksjene i selskapet, Statoil og Hydro deltok 
med 10% hver, mens 7 store industrikonsern (Borregaard, Elkem, Jotun, Norske Skog, 
Hafslund Nycomed, Dyno og Aker (Norcem)) sammen deltok med i underkant av 10%.  
Bakgrunnen for industriens deltakelse var en forståelse av at dette var en �dugnad� hvor de 
som store bedrifter erkjente at de hadde et ansvar, men hvor de ikke var direkte involvert, 
eller hadde dette som sin kjernevirksomhet. Bedriftene oppfattet dette som et engangsbidrag 
for å få etablert en god norsk ordning.  Denne holdningen ble ved et par anledninger stadfestet 
i forbindelse med forslag om å delta med ytterligere kapitalinnskudd. 
 
 
5.3 Politisk eierskap 
 
Daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen hadde tatt et personlig eierskap i 
avfallspolitikken generelt, og i etableringen av NOAH spesielt. Hans engasjement hadde stor 
praktisk betydning for etableringen av selskapet i form av at han var pådriver både i de 
politiske prosessene og i forhold til de store bedriftene som ble bedt om å delta. 
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Disse forholdene er fortsatt viktige/avgjørende for å få etablert �Norsk CO2 AS� i en sentral 
posisjon.  Forutsetningene er imidlertid etter vår vurdering ikke fullt til stede på samme måte 
pr. i dag. Statsstøttereglene vil være retningsgivende for en slik etablering, og en vurdering 
må gjøres for �Norsk CO2 AS�. 
 
 

6. Forretningsmodellen for �Norsk CO2 AS� 
 
6.1 Visjon og forretningsidé, forretningskonsept 
 
Visjon: Bli en ledende aktør i Nordsjøbassenget for fangst, distribusjon og salg av CO2 for 
anvendelse til økt oljeutvinning. 
 
Selskapet skal kjøpe, samle/fange, transportere/distribuere og selge/utvikle CO2 til i første 
omgang anvendelse i oljeutvinning.  
CO2 skal anvendes for samfunnsøkonomisk gevinst gjennom; 

 varig deponering  
 økt utnyttelse av naturressurser (olje og naturgass) 

 
Forretningsideen skal bygge på en ambisjon ut fra et lokalt og nasjonalt utgangspunkt men 
skal over tid kunne ha et  internasjonalt perspektiv og engasjement. 
 
Virksomheten vil ha som fokus klimagassen CO2. Det vil ikke fokuseres på andre klimagasser 
 
�Norsk CO2 AS� skal samle og transportere CO2 til oljefelt, eventuelt til andre mottakere 
 - Fortrinnsvis benytte eksterne logistikkselskap eller investere i rør  
 - CO2-fangst kan skje av leverandør 
 - CO2  kan leveres til flens på havbunnen ved oljefelt     
 
�Norsk CO2 AS� skal drives på kommersielt grunnlag og under de rammebetingelser 
myndighetene måtte sette. 
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Forretningskonseptet

Norsk CO2 AS
Fangst, distribusjon, salg. 

FoU, kvalitet-/sikkerhet-/helse-og miljøkrav, etc)

Produkt- og kompetansebasis; 
CO2, distribusjon, anvendelse, miljø, innovasjon, 

Markedssegmenter/Anvendelsesområder

Oljebrønner i Nordsjøen

 
Figur 6.1 Alternativer for posisjonering av �Norsk CO2 AS� 
 
 
6.2 Strategi 
 
Strategien for �Norsk CO2 AS� kan være først å etablere selskapet kanskje i 2006 mens den 
første leveransen til en oljebrønn på norsk sokkel neppe vil skje før senere. Leveransen skal 
være samfunnsøkonomisk lønnsom og det forutsetter at rammevilkårene  legges til rette for 
alle involverte aktører slik at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt i hvert av leddene fra fangst 
og til anvendelse for økt oljeproduksjon og tilgjengelighet av naturgass, det vil si at hvert 
enkelt ledd i verdikjeden for CO2 skal drives forretningsmessig. 
 
Med en suksessfull første pilotleveranse vil det være naturlig å se på nye tilsvarende 
markedsmuligheter på norsk sokkel og i Nordsjøbassenget for øvrig. Posisjonering for dette 
bør starte før pilotleveransen.  
 
Avgjørende for økonomien vil være at rammevilkårene fra myndighetene faktisk bidrar til å 
gjøre hele kjeden lønnsom på sikt. Staten kan gjennom å allokere deler av beskatningen på 
olje som produseres ved CO2-EOR, bidra til å finansiere oljeselskapenes kjøp av CO2. 
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Figur 6.2 Strategigrunnlag for �Norsk CO2 AS� 

 
 
6.3 Allianser 
 
�Norsk CO2 AS� bør inngå allianser med aktører som er etablerte i kjeden for å sikre 
kompetanse og støtte av etablerte aktører. Eksempler er vist i figuren nedenfor.  
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Figur 6.3 Mulige aktører i kjeden. Også andre enn de som er vist i figuren, kan være aktuelle 
 
   
Det må skapes politisk forståelse (i økonomisk og teknisk forstand) for prosjektet i Regjering 
og på Stortinget, og samtidig etablere nødvendige allianser med sentrale aktører i hele 
verdikjeden for CO2. Slike allianser vil være helt nødvendig for å etablere gode, stabile og 
forutsigbare rammevilkår for alle aktørene i verdikjeden. Også internasjonale allianser må 

http://www.norskco2.com
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etableres og bearbeides slik at man kan sikre tilstrekkelig tilgang på CO2 i verdikjeden. I neste 
fase er det behov for forpliktelse fra de politisk toneangivende selskapene på norsk sokkel, 
som Statoil og Hydro, for å kunne realitetsdrøfte konseptet og finne fram til kommersielle 
forutsetninger/løsninger for realiseringen av forretningskonseptet. 
   
 
6.4 Eierkonstellasjoner 
 
Vi har sett på mange alternative eierkonstellasjoner for å få etablert �Norsk CO2 AS�. Vi 
mener vi kan lære av hvordan etableringen av materialselskapene som skulle håndtere 
avfallsproblemene på 90-tallet ble gjennomført. Holdningen var at �avfall er ressurser på 
avveie�. Det ble tatt personlig politisk eierskap til saken. Tilsvarende er det behov for politisk 
eierskap mht CO2. �CO2 er ressurser på avveie�. 

 
I tillegg er CO2  en global problemstilling. Klimaproblematikken er så langt avtalefestet i 
Kyoto-protokollen, men i hvilken grad dette er tilstrekkelige tiltak synes i dag å være 
tvilsomt. Samtidig er verden avhengig av fossil energi de nærmeste 50 år. I en slik situasjon 
må det vises politisk handlingskraft for å finne gode og varige løsninger på denne 
problemstillingen så raskt som mulig. 

 
Etablering av et fullt operativt �Norsk CO2 AS� vil kreve betydelige investeringer, hvor store 
vil måtte avklares i neste prosjektfase. Det er sannsynlig at det er få aktører på det norske 
markedet som er kandidater for å gå tungt inn i en slik etablering. Vi ser av de økonomiske 
beregningene med dagens skatteregime på norsk sokkel, at det først og fremst er staten som 
vil tjene på den økte oljemengden og at �Norsk CO2 AS� samtidig vil bidra til å løse Kyoto-
forpliktelsene. Det er da naturlig at staten på en eller annen måte bidrar til etableringen av 
�Norsk CO2 AS�.   
 
Det er også slik at siden Nordsjøen har svært stor lagringskapasitet for CO2 i geologiske lag 
under havbunnen, så vil det som nevnt i kap. 2.3 være mulig på sikt å tilby denne kapasiteten 
til land i Europa som har behov for å kutte sine klimagassutslipp. Et �Norsk CO2 AS� vil 
kunne bli en aktør også i dette perspektivet. 
 
Man skal være oppmerksom på de mulighetene som ligger i det åpne finansmarkedet, både 
nasjonalt og internasjonalt. Det finnes for eksempel fond med en grønn profil som bør kunne 
være mulige aktører. Tar man med i betraktning at det på ingen måte er gitt at et slikt CO2-
selskap som vi her snakker om, bør begrense sin virksomhet til Norge, så bør det være rom for 
også utenlandsk kapital å investere i selskapet. Med bakgrunn i at det aldri vil finnes nok CO2 
tilgjengelig fra norske kilder til å tilfredsstille behovet for injeksjonsgass på sokkelen, så er 
det tvert i mot naturlig at et selskap som �Norsk CO2 AS� også sikter seg inn mot å bli en 
internasjonal aktør. I et slikt perspektiv er det også naturlig å se på hva man bør kalle et slikt 
CO2-selskap. Et godt navnevalg ut fra selskapets forretningside og som samtidig ikke gir 
inntrykk av et snevert geografisk virkeområde, vil bli en oppgave for neste fase i prosjektet. 

 
Vi har vurdert sterke og svake sider av alternative aktører som kunne deltatt på eiersiden ved 
etablering av selskapet; 
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Eierskap:

Sterke og svake sider ved at ulike aktører får eierandeler

1. Leverandøreierskap; 

2. Brukereierskap; 

3. Logistikkselskap; 

5. Miljøvirksomheter; 

6. Offentlige myndigheter; 

4.     Teknologiselskaper; 

Styrke Svakhet

Sikre CO2 leveranse

Sikre CO2 rensekompetanse og 
dermed beste innkjøp.
Eiere av teknologiselskap kan 
ha ambisjoner i 
oljevirksomheten (eks Røkke)

Erfaring mht å organisere 
virksomhet med tilsvarende 
posisjon i en verdikjede

Sikre rask igangsetting
Myndighetene får innsikt mht
nødvendige tiltak for 
Finansiell styrke

Sikre CO2 avtak
Sterke finansiellt

Sikre logistikk-kompetanse
og dermed kost.effektivitet

Vanskelig å oppnå best salgspris CO2

Vanskelig å oppnå lavest kjøpspris CO2

Investeringsvillighet

Hvis Norsk CO2 AS ikke eier logistikken
kan det innebære at logistikkostnaden blir
høyere enn nødvendig ?

Valg av teknologi kan være påvirket 
av egne interesser

Ingen erfaring fra denne type 
virksomhet
Finansiell styrke

Kan redusere interessen fra 
enkelte andre aktører på 
eiersiden, finansielle 
investormiljø?

7. Det åpne, internasjonale 
finansmarkedet

Finansiell styrke
Mangfold
Miljøinteresse hos noen

Kortsiktighet?

 
 

 
Etter denne evalueringen er preferansen for hvem som er ønskelig å ha med på eiersiden slik: 
Ved oppstart bør det være enten et rent offentlig eierskap eller en kombinasjon av offentlig 
engasjement og det åpne internasjonale finansmarkedet. (En usikkerhet for private investorer 
er at man ennå ikke vet hva som kommer etter Kyotoprotokollen fra 2012). Dersom det blir et 
rent offentlig selskap etter modell av NOAH, bør man ta sikte på at det offentlige etter hvert 
trekker seg ut, og overlater til andre aktører å eie selskapet videre. En modell for dette må 
utarbeides i neste prosjektfase. Statlig eierskap vil gi selskapet en profil som tillater 
finansiering for eksempel av infrastruktur, samt inngåelse av langsiktige kontrakter inkludert 
muligheter for prissikring. En avart av en slik modell er at myndighetenes bidrag er å skape 
mekanismer/insentiver som stimulerer til bruk av CO2 på sokkelen (framfor injeksjon av 
naturgass eller vann) og derigjennom skape etterspørsel etter CO2. En slik løsning vil kunne 
gjøre det interessant for investorer å gå inn i et kommersielt CO2-selskap. Dersom nasjonale 
og/eller internasjonale eierinteresser fra det åpne finansmarkedet går inn i selskapet, bør det 
etableres en �exit� for slike aktører.  
 
Som første prioritet  anbefales det ikke at aktørene i verdikjeden er eiere i selskapet. Dette 
begrunnes med at man da lett kan få underagendaer hos hver enkelt aktør, som igjen ofte har 
til formål å fremme egen virksomhet og dermed ikke bidrar til å fremme prosjektet fra et 
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nøytralt ståsted. Et kan imidlertid tenkes at aktører i verdikjeden allikevel bør involveres, for 
eksempel for å oppnå den dugnadseffekten som man la vekt på ved opprettelsen av NOAH. 
 
 
6.5  Kritiske suksessfaktorer 
 

 Eksterne forhold; 
o Offentlige rammebetingelser      
o Oljeprisutvikling 
o (Tverr)politisk forankring i Norge 
o Internasjonale konvensjoner som kan vedrøre CO2 fangst og lagring7 
o Positiv politisk holdning til fangst og eksport av CO2 i land som kan være 

aktuelle leverandører. 
 Lønnsomhet i EOR   

o redusert økonomisk risiko  
o reservoarreaksjon på injeksjon 
o brønnmønsteret offshore 

 Salgsavtaler med oljefelt 
 Leverandøravtaler 
 Interesse fra utenlandske og norske aktører for leveranse av CO2  
 Kompetanse i alle ledd 

o Kompetanse om klimagasser inkludert CO2  
o Kompetanse i det å etablere og drive en markedsklareringssentral 
o Kommersiell kompetanse 
o Internasjonal kompetanse knyttet til finansiering, forretningsutvikling etc 
o CO2-teknologisk kompetanse: 

 Separeringsteknologi 
 Håndtering og lagring av CO2 
 Transport av industrigasser 
 Anvendelsesområder av denne type gasser 

 
 
6.6 Økonomiske betraktninger 
 

6.6.1 Kostnader  
Kjedekostnadene er som nevnt under beskrivelsen av den økonomiske modellen, avhengig av 
en rekke faktorer. Det er kun på fangstsiden at det er gjort omfattende arbeid med tanke på 
kostnadsreduserende tiltak, og her er teknologivalg avgjørende for kostnadene. For de øvrige 
ledd i kjeden er tilsvarende grundig arbeid for å redusere kostnader ikke gjort i samme grad. 
Valg av internrente/avkastningskrav hos de ulike aktørene i kjeden har også betydelig effekt i 
en lønnsomhetsvurdering. Gjennomgående vil en kraftleverandør ha en annen og høyere grad 

                                                
7 Internasjonale konvensjoner omtales ikke i denne rapporten, men kan få stor betydning for gjennomførbarheten 
av CO2 lagringsprosjekter offshore. Eksempelvis kan OSPAR (Oslo/Paris) konvensjonen om dumping av avfall 
tolkes slik at CO2 deponering ikke er lovlig, men at bruk av CO2 til EOR derimot er lovlig. Det jobbes for tiden 
intenst i internasjonale fora for å finne en løsning på disse problemstillingene, men arbeidet kan ta lang tid. 
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av langsiktighet i sine økonomiske vurderinger enn et oljeselskap. Effekten av dette vises 
tydelig i modellberegninger.   
 
 

Kostnadsstruktur CO2 leveranser fra Grenland
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Figur 6.6.1:  Investeringskostnad, årlige driftskostnader og kostnader per t CO2 levert til oljefelt 
i Nordsjøen (Gullfaks) fra Grenland. Kostnadene inkluderer f.o.m. fangst fra industri/gasskraftverk 
og t.o.m. levert ut til oljefelt. Kostnader relatert til EOR på oljefeltet er ikke inkludert. Lys blå farge 
nederst i søylene er fangstkostnader. For mer detaljer, se vedlegg 2. 
 
Man ser av figur 6.6.1 at de totale investeringskostnadene for 4,15 Mill. t CO2 synes å ligge i 
området 5-5,5 Mrd. NOK, der fangstanlegg og klargjøring for transport utgjør nesten 50% av 
investeringene og noe mer enn rørtransporten til hub. Transportsystemet er dimensjonert for 5 
mill. t CO2/år fram til hub og 10 mill. t CO2/år ut til oljefelt. Når det gjelder driftskostnadene 
utgjør fangst og klargjøring ca. 95 %.  
 
Omregnet i kostnader per t CO2 levert til oljefeltet blir kostnaden i området 250-270 NOK/t 
CO2. Her er det i tillegg forutsatt et avkastningskrav på 7%. Av figuren ser vi hvor stor andel 
fangst-delen utgjør av de totale kostnadene per t CO2 levert. 
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6.6.2 Inntektsgrunnlag relatert til oljepris/dollarkurs 
 
I vedlegg 1 er det referert en del synspunkter fra uavhengige oljeanalytikere. De langsiktige 
oljeprisforventningene ligger over 35 USD/fat. Også en analyse fra Statoil gir grunnlag for 
høyere oljeprisforventninger enn hva som har vært historisk oljepris. 
 
Dersom man på egen hånd ut fra det som er vist i vedlegg 1, skal driste seg til å trekke noen 
konklusjoner vedrørende framtidig oljepris, er det nærliggende å tro at sannsynligheten for 
vedvarende lave oljepriser (ned mot og under 20 USD/fat) i framtiden er svært liten. Det ser 
ut til å være grunn til å tro at oljepriser på 35 USD/fat eller høyere vil være et mer sannsynlig 
nivå.  Dette er også OPECs uttalte prismål framover, hvilket krever en betydelig utbygging av 
kapasiteten i oljeproduksjonen siden verdens oljeprodusenter i dag produserer tilnærmelsesvis 
med 100% kapasitetsutnyttelse. Samtidig vokser oljeforbruket for tiden kraftig. Med 
oljeprisforventninger over 35 USD/fat viser økonomimodellen at prosjekter der CO2 brukes til 
økt oljeutvinning, har stor sannsynlighet for å bli lønnsomme.  
 
Oljeprisforventningene er svært usikre. Dagens oljepris på opp mot 60 USD/fat står i kontrast 
til oljeselskapenes prisforventninger på lang sikt. Statoil har relativt nylig endret sine 
langsiktige forventninger til oljeprisene fra 18 USD/fat til 22 USD/fat. I �futures� markedene 
kan man i dag selge olje 5-6 år fram i tid til over 40 USD/fat. 
 
Når vi tillegg vet at Statoil vurderer sine utbyggingsprosjekters nåverdi basert på en oljepris 
nede på 15 USD/fat, skjønner vi at det er et gap mellom ulike aktørers beslutningspremisser 
og hvilke utfordringer investeringene i prosjektet �Norsk CO2 AS� står ovenfor. 
 
En gjennomgang av Statoils analyse av oljemarkedet framover (se vedlegg 1) tyder på at 
oljeprisene i et 10-20 års perspektiv vil holde seg over 30 USD/fat. Ut fra Statoils valg av 
framtidige oljepriser som skal benyttes i lønnsomhetsvurderinger for ulike 
investeringsalternativer, oppfatter vi dette som å sikre at uansett hva som skjer i oljemarkedet 
skal investeringene være lønnsomme i ettertid. Denne filosofien vil selvsagt kunne hindre 
Statoil (og oljeselskaper med tilsvarende beslutningspremisser) fra en del oppside muligheter, 
men først og fremst blir det feil ved samfunnsøkonomiske vurderinger for investeringer mht 
CO2. På den annen side vil selvsagt ikke et oljeselskap legge samfunnsøkonomiske 
betraktninger til grunn for sine investeringsbeslutninger.  
 
Hvis det fra offentlige myndigheter anbefales at alle skal ta investeringsbeslutninger under 
forutsetning av de samme lave oljeprisforventninger blir det en feil/skjevhet i de samlede 
investeringer i samfunnet. Tilsvarende oljeprisforutsetninger kan ikke legges til grunn for 
investeringer på forbrukssiden. Med tilsvarende risikoaversjon må sikkerhetsmarginer  som 
reflekterer framtidig usikkerhet i oljemarkedet for energiforbrukerne (industri, øvrig 
næringsliv og husholdningene), sikre dem mot høyere oljepriser.  
 
Tilsvarende gjelder for denne type miljøinvesteringer. Det blir viktig at samfunnsøkonomisk 
riktige beslutninger tas. Dette synliggjør behovet for offentlig engasjement i saken der verdien 
av EOR/IOR-olje og frigjort naturgass får en helhetlig vurdering. Da må det sikres at 
miljøinvesteringen rundt dette CO2-prosjektet blir vurdert ut fra den mest sannsynlige 
oljeprisutviklingen (med følsomhetsanalyser), samt en nøktern analyse av tilgjengelighet og 
priser på CO2. 
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En politisk forankring blir på denne bakgrunn viktigere i neste prosjektfase enn å forankre 
prosjektet hos oljeselskapene.  
 

 
6.7  Lønnsomheten i prosjektet 
 
Modellberegninger (kap. 4.5) viser at under forutsetning av at oljeprisen holder seg på et 
relativt høyt nivå (også avhengig av blant annet dollarkurs), riktig teknologivalg og valg av 
transportløsning i kjeden, samt at kvoteprisen holder seg på et nivå som ikke er ulikt det man 
har opplevd i det siste (mellom 20 og 30 �/tonn), så vil det være lønnsomhet i CO2-kjeden. 
Dette alene vil imidlertid neppe være tilstrekkelig til at oljeselskap finner det interessant å 
starte med CO2-injeksjon for økt oljeutvinning � til det kommer det alt for mange 
kompliserende faktorer inn i bildet. Det må gjøres grundig planlegging av ulike konsepter for 
å føre CO2 ut til Nordsjøen og hvor man også planlegger for rene deponeringsløsninger. En 
ren deponeringsløsning vil i utgangspunktet ikke generere inntekter i form av CO2-basert 
meroljeproduksjon, men på den annen side vil man da føre CO2 ut i nærheten av oljefelt som 
på den måten kan fatte interesse for i neste omgang å ta den i bruk til EOR.  
 
6.8 Offentlige virkemidler  
  
Det kan tenkes en rekke offentlige virkemidler som kan settes inn for å etablere en verdikjede 
for CO2:  
 

 Etablere �Norsk CO2 AS� med statlig eierskap; 
o direkte gjennom et vedtak i Stortinget, eventuelt etter en NoU 
o indirekte gjennom Oljefondet 

 Skattenivå kan være oljepris-avhengig. 
 Støtte til virksomheter som investerer i fangstanlegg.  
 Kvoteordning med inntektsmuligheter (felles europeisk ordning). 
 Garantert pris på CO2 levert oljeselskap, hvor staten subsidierer/buffrer �Norsk CO2 

AS� for å kunne balansere inntektene og kostnadene. 
 Forward-handel av EOR-olje (likviditetsfremmer). 

   
6.9  Investeringsbehov 
 
Noen faser som investeringsbehovet må vurderes for: 

- Etablering av selskap; 
- Drift, engineering, avtaleforhandlinger for 3 år 
- Investering i infrastruktur; 
- Investering i fangst. 

 
Investeringsbehovet er ikke vurdert i denne prosjektfasen, og vil bli gjenstand for grundig 
planlegging i senere prosjektfaser. Indikasjonen så langt er et behov på i størrelsesorden 5 � 
5,5 mrd. NOK i  totale investeringer (for et eksempel med 4,15 mill. tonn CO2 pr år fra 
Grenland) fra og med fangst til og med CO2 levert til oljefelt (men ikke inkludert 
investeringer på feltet). Om fangstdelen trekkes ut, så kan et tall på om lag 4 mrd. NOK være 
en foreløpig indikasjon på investeringsnivå for et �Norsk CO2 AS�, for et slikt eksempel. 
Forøvrig refereres til Bellonas rapport /8/. 
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6.10 Finansiering 
 
Denne delen av arbeidet vil først bli gjort i neste fase. Det henvises forøvrig til Bellona /8/. 
 
 

7. Videre arbeid 
 
Arbeidet i denne fasen har vist at et selskap som et �Norsk CO2 AS� vil kunne bli en viktig 
aktør i en nasjonal strategi for CO2-håndtering, og et nødvendig redskap for å etablere en 
verdikjede som omfatter alle ledd i CO2-kjeden. Fremdeles gjenstår imidlertid arbeid før man 
kan etablere et slikt selskap. Viktige punkter for videre arbeid er oppsummert i det som følger. 
 

 Avklaring av statens interesse og rolle: 
o Regler for statsstøtte, det må gjøres en vurdering for �Norsk CO2 AS� 
o Forankre konseptet i aktuelle departement 
o Analyse av  skisserte mulige offentlige virkemidler i CO2-kjeden 

 Forankre konseptet politisk 
 Avklare eierstruktur: 

o Staten 
o Aktører i finansmarkedet 
o Aktører i verdikjeden for CO2  

 Etablere allianser i verdikjeden for CO2 
 Etablere forretningsmodell/forretningsplan inkludert: 

o Modell for hvordan Staten etterhvert kan trekke seg ut av selskapet og overlate 
til andre aktører å eie selskapet videre 

 Analyse av kapitalbehov og finansiering for et �Norsk CO2 AS� 
 Avklare virkeområde og finne et godt egnet navn for selskapet 

 
Videre arbeid med konseptet må også finansieres. Hvordan man vil gå videre med arbeidet, 
og hvem som bidrar til dette, er ikke klart per dags dato.  
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Vedlegg 1: Betraktninger rundt framtidig oljepris 
 
 
Følgende synspunkter er hentet fra finansmarkedet og Statoil. 
 
Corporate Advice & Research har i midten av April 2005 funnet frem til fem gode grunner 
for fortsatt høy oljepris på 2 års sikt;  

 
"Oljeprisen representert ved Brent Spot har falt 14 %, nesten $8 i løpet av de 
siste 14 dagene. Oljeprisen har blant annet falt på basis av aprilrapporten fra 
IEA om en lavere vekst i oljeetterspørselen enn tidligere anslått. Byrået 
reduserte årets etterspørselsestimat med 40 000 f/d og andre kvartal spesifikt 
med 100 000 f/d. Gårsdagens sanksjonering av tidligere vedtak om å øke 
OPEC-kvotene med 500 000 f/d utløste videre fall. Til tross for de siste dagers 
fall i oljeprisen er denne fremdeles over nivåene vi så i slutten av februar.  
 
Vi ser imidlertid ikke grunnlag for særlig større oljepriskorreksjon enn det vi 
har opplevd til nå og forventer at prisnivået vil stabilisere seg. Det er fem gode 
grunner for å forvente fortsatt høye oljepriser:  
 
Etterspørselen etter olje er fortsatt robust til tross for mer moderat vekst i 
kinesisk etterspørsel. EIA (den amerikanske oljeadministasjonens analysebyrå) 
spår en veksttakt på 2.2 millioner f/d tilsvarende 2,6 % etterspørselsvekst i 
både 2005 og 2006.  
 
Produsenter i ikke-OPEC land matcher ikke denne veksttakten slik at OPECs 
markedsandel fortsetter å stige.  
 
Verdens ledige produksjonskapasitet har blitt dramatisk redusert de senere år 
og vil forbli lav. I henhold til EIA ligger denne på i overkant av 1 million 
fat/dag i år fallende til 0,5 fat/dag i 2006. Så sent som i 2002 var tilgjengelig 
ledig produksjonskapasitet på 5,5 millioner fat/dag.  
 
Fraktrater vil holde seg på høye nivåer sett i historisk perspektiv.  
 
Geopolitisk usikkerhet vil forbli høy. Dette gjelder ustabilitet i Irak og politisk 
uro i Nigeria og Venezuela.  
 
Disse forhold vil medføre at risikopremier på oljeprisen vil vedvare. Eskalering 
i konfliktnivåene kan gi kraftig økning i oljeprisen. EIA spår i sin aprilrapport 
en oljepris på $50-60 per fat i 2005 og 2006. I våre estimater har vi lagt til 
grunn $40 og er i den høye enden av forventninger blant finansanalytikere.� 

 
Den Danske Bank har kommet med analyser for oljemarkedet på  3 års sikt, av deres 
analytikere Arne Lohmann Rasmussen og Thomas Harr. Konklusjonene er; 
   
  Balansen i oljemarkedet mellom tilbud og etterspørsel har endret seg  

drastisk de siste årene. Den ledige produksjonskapasiteten har endret  
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seg fra 5,5 mb/d i 2002 til 1 mb/d i 2005.04.23 
 
På etterspørselssiden er det først og fremst Kinas økonomiske vekst og dermed 
oljeetterspørsel som er i fokus. Veksttakten i økonomien synes å gå noe ned i 
2005 fra 15% i 2004 til ca 10% i 2005 og dermed vil også veksten i 
oljeetterspørsel få en lavere veksttakt. 
 
 

 
 
 

 
På tilbudssiden synes veksten i oljeproduksjon i Russland å ha flatet ut bl.a. 
grunnet rettergangen på Yukos sjefen og dermed et svekket investeringsklima. 
Den russiske råoljeproduksjonen har økt fra ca. 6,2 mb/d i 1998 og til ca. 9,5 
mb/d i 2004 og 2005. Hvordan denne utvikler seg er usikkert. Det er klart at 
det er fortsatt potensialer for vekst i Russland. 
Produksjonskapasiteten i OPEC synes nå å være nesten fullt utnyttet.  Med 
denne trange tilbudssituasjon hevdes det at OPEC trolig vil heve sitt gamle 
prisbånd-mål fra 22-28 USD/fat til området 30-40 USD/fat eller enda høyere. 
Dette for å stimulere til ny kapasitetsutbygging og samtidig hindre store 
oljekriser. 
 
Den Danske Bank forventer oljepriser på om lag 45 USD/fat fram til utgangen 
av 2007. 
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Statoil har i sitt Magasin nr.1 2005 en interessant og pedagogisk artikkel om oljemarkedet av 
sjefsanalytiker Tor Kartevold, som belyser kompleksiteten i oljemarkedet i et mer langsiktig 
perspektiv. Følgende kan sammenfattes fra artikkelen; 
   
 Hovedkommentaren.  

Den eksplosive veksten i kinesisk oljeetterspørsel har fått OPEC til å 
produsere for full kapasitet for første gang på 25 år.  
OPEC er under press for en massiv kapasitetsekspansjon de neste 5-10 
år. Dette presset søker de å begrense ved å heve prismålet på 
�referansekurven� av råoljer fra 25 til over 35 USD/fat.  

   
Innledningsvis trekkes det opp historiske sammenligninger.  
Den første kommentaren går til bruk av �Futures� markedene som 
prediksjoner på hvordan oljemarkedet utvikler seg. Dernest er det en historisk analyse 
av oljemarkedet fra 1973 og framover for hvilke faktorer som har hatt innflytelse. Til 
slutt presenteres en vurdering av prisene framover. 

 
 �Futures� markedene 
   Forventningene  om framtidig oljeprisutvikling klareres i �futures� 

markedene. Disse forventningene påvirkes av den til enhver nåsituasjon dvs 
kortsiktige situasjon, Dette kan illustreres med �futures�prisene for 5-6 år fra 
for Brent Blend for tidspunkter i perioden fra år 2000 og framover; 
 

   I år 2000  var prisene 5-6 år fram  18 USD/fat 
   2001/2002    23-24 USD/fat 
   2003/2004    35 USD/fat 

2005 >40 USD/fat 
 

Dette illustrerer at �futures�  markedene er lite egnet som prediksjoner for 
framtidig oljeprisutvikling. 

 
 Den historiske analysen  
 

I 1973-74 var Yom Kippur krigen og i 1979 den Islamske revolusjon i Iran. I 
begge disse periodene doblet eller tredoblet oljeprisene seg. Oljeprisene holdt 
seg høye helt fram til 1986 som følge av politisk usikkerhet og en forståelse av 
at det var begrensete ressurser i verden. 
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Selv etter 1986 og fram til tidlig på 90-tallet var det fortsatt forventninger om 
realprisvekst på olje. 
 
Historisk sett synes det langsiktige synet å være influert av 
  -     fundamentale forhold 

- kortsiktig fokus 
- psykologiske forhold 

Historien er illustrert i figuren nedenfor. 
 

  
1970-80/85;  Ressurspessimisme og aggressiv produsentorganisasjon. To 

politiske situasjoner bidro til to oljeprissjokk  
1980/81-86; Markedsmekanismen virker, oljeforbruket synker med 5 mill 

fat/dag. OPEC svekkes og priskollaps. 
1986-97; Teknologisk utvikling, ressursoptimisme og uenighet innad i 

OPEC holder prisen lav. 
1998/99-2004; OPEC skifter fra krise til gjenvunnet kontroll. 
2004-     ; Rekord-høy etterspørsel skaper mangel på produksjonskapasitet 

og fungerer som en påminnelse for framtidig ressursusikkerhet. 
 Perspektivene framover 

En av dagens bekymringer er den manglende produksjonskapasiteten som kan 
fortsette flere år framover. 
 
De forholdene som blir viktige for oljeprisutviklingen framover er ; 

- verdens ressurser. De er absolutte men usikre. 
- Teknologisk utvikling for oljeproduksjon oppstrøms og på forbrukssiden. 
- Verdens økonomien, der Kina og India er de største vekstdriverne på 

energiforbruket. 
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- OPECs varierende evne til å styre markedet 
- Sensitiviteten av forholdet mellom tilbud og etterspørsel på prisendringer. 
- Energipolitikken og geopolitikken i verden, med Midt-Østen som nøkkelområde. 

 
Vurderingene til Statoil er som følger; 

- De totale påviste reserver er betydelige. Ingen fundamentale ressursproblemer 
eksisterer på 5-10 års sikt. 

- Dersom den globale etterspørselen holder seg, men noe roligere utvikling enn de 
siste årene kan det tyde på at OPEC på kort sikt må kutte produksjonen 
midlertidig. Dette vil redusere tilbudsbekymringen (midlertidig). 

- Situasjonen blir trolig kritisk igjen om kring 2-10 år, avhengig av 
etterspørselsveksten og industriens evne til å øke produksjonskapasiteten. 

- Etterspørselsusikkerhet; 
o Utviklingen i US økonomien 
o Kinas økonomiske  utvikling og oljeforbruk 
o De fleste analytikere mener at internasjonal økonomi ikke får en �setback�. 

Oljeetterspørselen vil da vokse med 1,5-1,8 mill fat per dag årlig. 
- Det forventes at den økte etterspørselen vil bli møtt med økt tilbud fra Midt-Østen. 

Det er ingen tvil om at ressursene finnes. 2/3 av verdens oljeressurser finnes i 
Midt-Østen. En viss tvil er det knyttet til Saudi-Arabias evne til å øke 
produksjonskapasiteten. 

 
Trender; 

- Kina fortsetter veksten 2010-2015 
- Ikke-OPEC begynner å gå tomme og senere Midt-Østen 
- Energi- og oljeeffektivisering 
- Den globale oppvarmingsproblematikken fortsetter og det forventes sterke klima-

relaterte tiltak som også vil inkludere USA og ny-industrialiserte land. Lokal 
forurensing i Kina skaper miljø-trusler og dermed politiske tiltak. Økte skatter på 
olje/fossilt brensel vil komme/øke. 

- Det er tvil om teknologiske gjennombrudd og tidspunkt for dette. 
 Nettoeffekten på oljeprisen av alle disse forhold knyttes det stor 

usikkerhet til.            
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Vedlegg 2: Økonomien ved CO2-fangst i Grenland og transport i 
rør til hub og til oljefelt  
 
 
Økonomien er vurdert under forutsetning av at fangstanlegget er optimalisert (se kap. 4.4.1).  
Det er kun på fangstsiden at det er gjort omfattende arbeid med tanke på kostnadsreduserende 
tiltak, og her er teknologivalg avgjørende for kostnadene. For de øvrige ledd i kjeden er 
tilsvarende grundig arbeid for å redusere kostnader ikke gjort. 
 
 

Investeringer for 4,15 Mill. t CO2 levert oljefelt, fra Grenland
(inkl. fangst og levert fram til oljefelt)
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Her ser vi kostnadsberegningene for tilfellet der det investeres i fangstanlegg på Norcem, 
Yara, Hydro Rafnes og et Gasskraftverk i Grenland. Totalt utgjør dette 4,15 mill. t CO2 per år. 
Det gjennomføres komprimering av CO2-gassen, transport i rør til hub (Kårstø) og transport 
til oljefeltet (beregningene er gjort for leveranse til Gullfaks) i rør. 
 
Forutsetningene som er benyttet  for disse tallene er oljepris 30 USD/fat (influerer på 
driftskostnadene spesielt i fangstanlegg) og valutakurs 6,5 NOK/USD. Transportsystemet er 
dimensjonert for 5 mill. t CO2/år fram til hub. Ut til oljefeltet er rørkapasiteten 10 mill. t 
CO2/år. 
 
De totale investeringskostnadene synes å ligge i området 5-5,5 mrd. NOK, der fangstanlegg 
og klargjøring for transport utgjør nesten 50% av investeringene og noe mer enn 
rørtransporten til hub. Når det gjelder driftskostnadene utgjør fangst og klargjøring ca.  95 %.  
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Totalkostnader levert oljefelt fra Grenland (ekskl. 
EOR på feltet)
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Omregnet i kostnader per t CO2 levert til oljefeltet blir kostnaden i området 250-270 NOK/t 
CO2. Her er det i tillegg forutsatt et avkastningskrav på 7%. Av figuren ser vi hvor stor andel 
fangst-delen utgjør av de totale kostnadene per t CO2 levert. 
 
Dernest er det viktig å merke seg at den store kostnadsdelen fra fangstanleggene er relatert til 
de høye driftskostnadene. 
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Investeringer for 10 Mill. t CO2 levert oljefelt, fra Grenland og 
Vestkyst Danmark
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Det er også beregnet kostnadene for leveranser fra Grenland og Danmark (Elsam) samlet. Da 
vil total CO2-leveranse være i området 9-10 mill. CO2/år. Dette vil kreve i størrelsesorden 10-
11 mrd NOK i investering.  
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Vedlegg 3: Nåverdi (for felteier og skatteinngang) som funksjon 
av oljepris og skatteregime. 
 
Tabellen nedenfor viser nåverdi (felteierens inntekt etter skatt) og nåverdi av skatteinngang som 
funksjon av oljepris for et utvalg potensielle skatteregimer. Øvrige betingelser er som beskrevet i 
Vedlegg 2 ovenfor. Skatt til haleproduksjon er beregnet fra startpunkt for CO2 injeksjon til opprinnelig 
planlagt nedstengning av feltet, mens skatt i haleproduksjon er beregnet for den økte levetiden for 
feltet forårsaket av CO2 injeksjon. 

  Nåverdi for felteier etter skatt for varierende oljepris og skatteregime 

Skatt til/i 
haleproduksjon 20 25 30 35 40 45 50 

78/78 9 586 1 164 1 741 2 319 2 896 3 474 

78/50 465 1 339 2 214 3 088 3 963 4 837 5 711 
78/28 824 1 931 3 039 4 147 5 254 6 362 7 469 

      ,  
50/78 -437 579 1 594 2 610 3 626 4 642 5 658 

50/50 19 1 332 2 645 3 957 5 270 6 582 7 895 
50/28 378 1 924 3 470 5 016 6 561 8 107 9 653 

        
68/78 -151 586 1 317 2 052 2 786 3 520 4 254 

68/50 306 1 337 2 368 3 399 4 429 5 460 6 491 
68/28 665 1 929 3 193 4 457 5 721 6 985 8 249 

        
78/78 9 586 1 164 1 741 2 319 2 896 3 474 

50/50 19 1 332 2 645 3 957 5 257 6 582 7 895 
28/28 28 1 908 3 808 5 698 7 589 9 479 11 369 

        
        

  
Nåverdi for økt skatteinntekt pga CO2 bruk for varierende oljepris og 

skatteregime 
Skatt til/i 

haleproduksjon 20 25 30 35 40 45 50 
78/78 299 2 521 4 744 6 966 9 188 11 410 13 633 
78/50 -147 1 785 3 717 5 649 7 581 9 514 11 446 
78/28 -498 1 206 2 910 4 615 6 319 8 023 9 728 

        
50/78 638 2 353 4 067 5 782 7 497 9 211 10 926 
50/50 192 1 616 3 041 4 465 5 890 7 314 8 739 
50/28 -159 1 038 2 234 3 431 4 627 5 824 7 021 

        
68/78 420 2 461 4 502 6 543 8 584 10 625 12 666 
68/50 -26 1 725 3 475 5 226 6 977 8 728 10 479 
68/28 -377 1 146 2 669 4 192 5 715 7 238 8 761 

        
78/78 299 2 521 4 744 6 966 9 188 11 410 13 633 
50/50 192 1 616 3 041 4 465 5 890 7 314 8 739 
28/28 107 905 1 703 2 501 3 298 4 096 4 894 
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