
ISO 27913 
CO2-rørtransportstandarden
Arne Dugstad, IFE

Svend Tollak Munkejord, SINTEF

2017-11-01



ISO 27913

• Juni 2013–november 2016

• Arbeidet ble ledet fra Tyskland, 

med aktive bidrag fra Norge

• Et viktig startpunkt: DNV 

Recommended practice DNV-RP-

JP202

• Standarden ble publisert 1. 

november 2016
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(Hittil) siste ISO 27913-møte ved IFE, 2015-12-02.



CO2-rørtransportstandarden, hva er det?

• “Carbon dioxide capture, transportation and geological storage –

Pipeline transportation systems”.

• Mål: Gi krav og anbefalinger vedrørende sikker og pålitelig design, 

bygging og drift av rørledninger for storskala CO2-transport, og som

ikke dekkes av eksisterende standarder.

• Nøktern oppsummering av eksisterende kunnskap; oppdateringer er sannsynlig etter hvert.

• Dekker ikke andre transportformer, f.eks. skipstransport.
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CO2-rørtransportstandarden, hvorfor trengs den?

• Det finnes betydelig mindre industrierfaring enn f.eks. for naturgass.

• Det er mange forhold som må forstås, og de tilhørende risikoene

håndteres, for at CO2 skal kunne transporteres på en sikker måte.

• CO2-rørledninger vil trolig måtte legges i tett befolkede områder og

med CO2 fra flere kilder.

• Offshore CO2-rørledninger vil trolig bli vanlig.
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Systemgrense

• Selve transportsystemet

• Ikke kondisjonering, 

rensing, etc.
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Innhold i standarden

• Egenskapene til CO2 og CO2-blandinger

(-strømmer)

• Konseptutvikling og designkriterier

• Materialer og rørdesign

• Bygging

• Drift

• Re-kvalifisering av eksisterende rørledninger

til CO2-drift
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Strømning

• “In the pipeline design, an 

experimentally verified thermo-

hydraulic model should be used to 

investigate

• Impacts of topography,

• Pressure surge,

• Free water drop-out,

• Release scenarios – controlled and accidental 

(venting),

• Pipeline shut-in and start-up,

• Pipeline depressurization,7

• Heat transfer to the surroundings,

• Part-operating characteristics,

• Variations in ambient temperatures,

• Transient and cyclic operation and short-term 

storage reserve, and

• Pressure and performance testing of valves and 

equipment

• The thermo-hydraulic model should, as 

a minimum, be able to account for

• Two-phase single and multi-component fluid, and

• Steady-state conditions.”



CO2-blandingssammensetning

• Pga. praktiske forhold vil det være andre komponenter i tillegg til CO2

(ofte kalt urenheter).

• Kan grovt deles inn i to hovedgrupper:

• Komponenter som påvirker de termofysiske egenskapene (slik som tetthet og faselikevekt): 

N2, CH4, H2O,… (%-nivå)

• Komponenter som kan gi korrosjon, dannelse av hydrater eller andre reaksjoner: SOX, NOX, 

H2O (ppm-nivå)
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Fasediagram
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• Ren CO2 • 87,5 mol% CO2 + 12,5 mol% N2
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Driftsområde

• Begrenset spenn av parametre som gir trygg drift og akseptabel ytelse av systemet.

• F.eks. trykk, temperatur, urenheter.

• Driftsområdet bestemmer

• Veggtykkelse,

• Materialvalg.

• Standarden gir ingen absolutte grenser for urenheter.

• “As a part of the design process, limits shall be specified for the maximum levels of 

impurities within the CO2 stream, and robust measurement equipment shall be installed 

to monitor the composition against this specification prior to its entry into the pipeline. 

Annex A provides further information on this.”
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Løpende brudd

• Løpende brudd kan unngås ved å velge passende rørmateriale og

veggtykkelse, eller ved å installere “fracture arrestors”.

• Eksisterende ingeniørmetoder er basert på eksperimentelle data fra

naturgassrør og ikke-høyfaste stål.

• Standarden anbefaler fullskala-forsøk for rørledninger med 

spesifikasjon utenfor tilgjengelige data.

• Til informasjon og med forbehold er det lagt ved en ingeniørmetode

med en ekstra korreksjonsfaktor.11
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Korrosjon

• Ingen klar anbefaling angående CO2-blandingssammensetning pga. 

manglende data. “The most up to date research should be consulted 

during pipeline design”.

• “Avoiding the formation of corrosive phases and solids in the pipeline is 

essential for safe operation of the CO2 pipeline system” .

• “Since the maximum concentration of a single impurity will depend on the 

concentration of the other impurities, it is not possible due to lack of data 

and current understanding to state a fixed maximum concentration of a 

single impurity when other impurities are, or may be, present”.
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Indicative levels of main CO2 impurities and factors driving these levels
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Konklusjoner

• CO2-rørtransportstandarden er et tillegg til andre standarder for 

rørtransport.

• Den gir anbefalinger på bakgrunn av dagens kunnskap.

• Den gir oversikt over forhold som bør tas hensyn til ved design, bygging og drift av CO2-

rørtransportsystemer.

• Men: For mange av forholdene finnes det ikke ferdige ingeniørmetoder. Da henvises man til å 

konsultere den siste forskningslitteraturen.

16



Teknologi for et bedre samfunn


