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Beregnet CO2 lagringskapasitet på
Norsk Kontinentalsokkel

Kapasitet relatert til modenhet i
Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet

Lagringskapasitet i de enkelte geologiske
formasjoner og bassenger
Source: NPD
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22 års erfaring med CCS og CO2 lagring i Norge

Sleipner Vest gass felt i Nordsjøen.
Gass med høyt CO2 innhold. CO2 fanges
på Sleipner T plattformen, injiseres og
lagres i Utsira geologiske formasjon.

Gudrun feltet.
Gass transporteres til Sleipner T
og CO2 fjernes fra gassen og
injiseres gjennom samme
brønn.

Disse prosjektene er bevis på at sikker lagring av CO2 i
geologiske formasjoner er mulig !
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Snøhvit gassfelt i Barentshavet.
Brønnstrømmen med gass, CO2, NGL og
kondensat blir transportert i en 160-kilometer
rørledning fra feltet til prosessanlegget på
Melkøya nær Hammerfest. Gassen
prosesseres og kjøles ned til LNG. CO2
separeres og returneres til feltet gjennom en
rørledning for injeksjon i en havbunnsbrønn til
Stø reservoaret.

Kilde: Equinor

Hvorfor startet disse CCS prosjektene?
Lov om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
(Lov av 21 Desember 1990 nr 72 relatert til avgift på utslipp av CO2 fra petroleums aktivitet
på kontinentalsokkelen)

CO₂ ‐avgift beregnes av petroleum som brennes og naturgass som slippes ut til luft samt av
CO₂ som utskilles fra petroleum og slippes ut til luft, på innretning som nyttes i forbindelse
med utvinning eller transport av petroleum

Regjeringens strategi, regulering og avgifter
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Det Norske CCS fullskala demonstrasjons prosjekt
Fortum Oslo
varme
Søppel
forbrenning
315 000
tonnes CO₂
per år

Equinor, Shell and Total:
Skips transport fra CO2
fangsanlegg til mellom
lager på land og
rørledning til et offshore
lagringsanlegg.

Norcem/
Heidelberg
Sement
produksjon
400 000
tonnes CO₂
per år

Ønsket effekt av det norske demonstrasjonsprosjektet
Politisk målsetning for den norske CCS‐satsningen:
"Bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂ (…) og ha ambisjon om å realisere en
kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂‐håndteringsanlegg i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt
perspektiv", jf. Regjeringens politiske plattform 2018 (Jeløya plattformen).

Samfunnsmålet for det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst, transport og lagring av CO₂:
"Demonstrasjon av CO₂‐håndtering skal gi den nødvendige utviklingen av CO₂‐håndtering, slik at de langsiktige klimamålene i
Norge og EU kan nås til lavest mulig kostnad"

For å sikre samfunnsmålet er det identifisert fire effektmål for det norske demonstrasjonsprosjektet:
1. Prosjektet skal gi kunnskap som viser at det er mulig og trygt å gjennomføre fullskala CO₂‐håndtering
2. Prosjektet skal gi produktivitetsgevinster for kommende prosjekter gjennom lærings‐ og skalaeffekter
3. Prosjektet skal gi læring knyttet til regulering og insentivering av CO₂‐håndteringsaktiviteter
4. Prosjektet skal etablere markedsaktører, videreutvikle leverandører og gi næringsutvikling

Hvorfor Karbon Fangst og Lagring, CCS?

IEA scenario

IPCC concluded that without CCS the cost of climate change mitigation would increase by 138 percent, and without
CCS it may not be possible to limit global warming to below 2oC relative to pre‐industrial levels.
(Fifth Assessment Synthesis Report, 2014)
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Takk for oppmerksomheten!

Acknowledgement to my colleagues in NPD
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Det norske CO2 Atlaset kan lastes ned gratis fra
http://www.npd.no/en/Topics/Storage-and-use-of-CO2/
www.npd.no

