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Program

• Proč Bellona obhajuje CCS?
– CCS v širším kontextu změny klimatu

• Proč je zrovna Norsko světový leader v CCS?

• Norsko jako laboratoř CCS

• CCS projekty Sleipner, Snøhvit a Mongstad



Proč Bellona obhajuje CCS?

• Vznik nadace v roce 1986. Předseda Frederic Hauge

• Témata: jaderný a průmyslový odpad, změna klimatu, CCS of roku 
1992

• Cíl: hledat a podporovat technologie. Změna klimatu priorita

• Moto: „From pollution to solution“

• Financování: veřejné a soukromé zdroje

• Působí v Oslu, Bruselu, Washingtonu, Aténách, Budapešti a Varšavě

• Zpracování „cestovní mapy“ pro jednotlivé státy. ČR?

• 15ti členný tým Bellona Environmental CCS Team



„How to Combat Global Warming“, 2008



Česká republika – žhavý kandidát



Proč CCS v Norsku?



CCS v Norsku

• Hlavní motory vývoje: SINTEF, plynové elektrárny, nevládní
sektor, investice do nových technologií („odpustky za ropu a 
plyn“). Norská veřejnost podporuje! 

• CCS v legislativě: Ropný zákon, zákon o znečištění, daň z CO2, 
provoz plynových elektráren, směrnice EU

• Gassnova – státem vlastněná firma financující CCS projekty

• Aker Clean Carbon, Det Norske Veritas (DNV)

• Nutnost mezinárodní spolupráce (vlády, firmy, výzkum). Jak 
sdílet zkušenosti?

• Financování: obtížné bez veřejné podpory nebo bez zdanění
emisí CO2. Emission Performance Standard (EPS)

• CCS jako most k trvale udržitelné budoucnosti



Přehled norských CCS projektů

Zdroj: Statoil



Sleipner

• Provozuje Statoil

• Funguje od roku 1996

• Výsledky

– 1 000 000 tun CO2 ročně
(průmyslové měřítko)

– Žádný zaznamenaný únik CO2

• Proč? Daň 50 USD/tunu CO2 v 
Norsku, platí pro offshore těžbu 
plynu a ropy

• Horizontální úložiště nad ložiskem 
plynu.

• Zemní plyn: 9% CO2

Zdroj: Statoil



Snøhvit

• V provozu od roku 2007

• 700 000 tun CO2 ročně

• Barentsovo moře, těžba zemního 
plynu. Mrzne s CO2 + norské zákony –
nutnost snížit koncentraci na 50ppm 
před exportem

• Jímání CO2 z vytěžěného zemního 
plynu – běžné proprání amonnými 
sloučeninami

• Ukládání do vertikálního úložiště
145km od plošiny (pod nalezištěm 
plynu)

• Koncentrace CO2 v zemním plynu: 5 a 
8 %.

• Monitoring: 4D seismické měření, 
neukazuje únik

Zdroj: Statoil



Mongstad (TCM)

• CCS technologie v průmyslovém 
měřítku. Nejdříve test centrum, 
poté celé

• Kombinace CCS na elektrárně s 
CHP (280 MW elektřiny a 350 MW 
tepla) a plynové refinerii

• Různé koncentrace CO2 a různá
teplota a tlak. Ukládání CO2 asi 
100km od pevniny

• Provoz Statoil, norská vláda štědře 
financuje

• Zdržení ze strany Statoilu (2015?)

• Vládní nvestice 754 million USD

Zdroj: Statoil



Očekávaný budoucí vývoj

• Mongstad?, Kårstø?

• Propojení skandinávských zemí – společná úložiště CO2

• Investice do inovací – zlevnění CCS technologie a zdražení
emisních povolenek

• CCS na průmyslové emise (dřevozpracující průmysl)

• Zpřesnění legislativy pro financování CCS projektů

• Detailní zmapování bezpečných úložišť

• Výstavba podmořského systému plynovodů pro dopravu CO2 z 
Evropy



Děkuji Vám za pozornost.
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