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Carbon dioxide capture, transportation and 
geological storage — Geological storage
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Spørsmål jeg vil forsøke å besvare

 Hvorfor lage en standard for geologisk lagring?

 Hva er det standarden addresserer?

 Hvem vil bruke en slik standard?

 Hvilke anvendelser er det den støtter?

 Hvordan kan standarden brukes i praksis?
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Hvorfor?
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OD-A

Sheikh Stein-Oil

Skal du lagre CO2 under huset mitt?

Jepp

Er det trygt da?

Jepp

Hvordan kan jeg ha tillit til det?

Fordi CO2 lagring er en moden
teknologi og vi har anvendt

prosedyrer og krav nedfelt i en
internasjonalt anerkjent standard for 

trygg og sikker lagring av CO2.

Ok, det var godt å høre…
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Hvorfor?

 Vi (verden) har tilstrekkelig erfaring.

 Vi (verden) trenger CCS, nå!

 CCS har blitt møtt med skepsis

– Frykt for lekkasje fra lager

– Frykt for økonomiske implikasjoner

– Skalkeskjul for fortsatt avhengighet 
av fossilt brennstoff

 Mange land mangler tilpasset regelverk.

4

Demonstrasjon i Cottbus, Tyskland mot Vattenfalls CCS 
planer, primært lagring. Bilde: GuenterHH, flickr.com
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Utvikling
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 Arbeidsgruppe under ISO TC 265

 Utgangspunkt: CSA Z741-12

 7 tekniske panel
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Hva har vi utviklet?

 Omfang: Hele livsløpet frem til nedlukking + (styringssystemer, risikostyring og M&V). 

 Formål: Fremme miljømessig sikker lang-tidslagring av CO2.

 Applies to injection of CO2 into geologic units for the sole purpose of storage. 

 Does not apply to CO2 injection for hydrocarbon recovery, or storage of CO2 that occurs in 
association with CO2 enhanced hydrocarbon recovery.
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Innhold

1. Scope 

2. Normative referanser

3. Definisjon av nøkkelbegrep

4. Styringsystemer

5. Valg og kvalifisering av
lagerlokasjoner

6. Risikostyring

7. Brønn-infrastruktur

8. CO2 injekjsjon operasjoner

9. Overvåkning og verifisering

10.Nedlukking
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Bilde: http://mrmcdanielsteacherpage.wikispaces.com/
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Clause 3: Definisjon av nøkkelbegrep (miniutvalg)

 geological storage: long-term containment of CO2 streams in subsurface 
geological formations

– Long-term = minimum period necessary for geological storage to be considered an 
effective and environmentally safe climate change mitigation option.

 carbon dioxide (CO2) stream: stream consisting overwhelmingly of CO2

– […] may include any incidental associated substances derived from the source materials 
or the capture process and any substances added to the stream to enable or improve the 
injection process and/or trace substances added to assist in CO2 migration detection.

 containment: retention of CO2 and formation fluids within a storage complex

 site closure: end of the closure period, which occurs when the project operator
has demonstrated compliance with criteria for site closure (defined in 10.2)

 storage site: site that comprises the storage facility, storage project wells, and 
the storage complex
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Clause 4: Styringssytemer

 Retningslinjer for beste praksis styringssystemer:

– Fleksibilitet ift prosjekt- og regelverkspesifikke krav/behov; 

– Dokumentasjon av beslutningsprosesser;

– Åpenhet for å bygge tillit til prosjektstyringen;

– Fokus på kontinuerlig forbedring;

– Kvalitetssikring og kvalitetskontroll;
– Risikostyring som en integrert del av prosjektstyring og

prosjektoperatørens kultur, praksis, og forretningsvirksomhet.

 Anbefalinger relatert til rollefordeling, prosjektets grenseflater, 
planlegging, beslutninger, ressursbehov, kommunikasjon, m.m.
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Clause 5: Valg og kvalifisering av lagerlokasjoner

 Anbefalinger relatert til: 

– Identifikasjon av potensielt egnede lagringslokasjoner og valg av
kandidat-lokasjoner som skal utredes videre;

– Utredning av en eller flere av kandidat-lokasjonene for å kvalifisere dem
for sikker lagring av angitte CO2 strømmer; og

– Validere at valgte lagerlokasjoner ikke representerer uakseptabel risiko.
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Clause 6: Risikostyring

 Anbefalinger relatert til

– ‘beste-praksis’ risikostyring for geologiske lagring av CO2

– presis, balansert, og tilstrekkelig komplett dokumentasjon

Strukturert rundt prosessen skissert i figuren nedenfor.
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Clause 7: Brønn-infrastruktur

 Fra leveranse av CO2 strømmen til storage facility frem tom. brønnene. 

– storage facility: area […] where CO2 injection facilities are 
developed and operational activities [incl. monitoring] take place

 Dekker ikke f.eks. kompressorer og lagringstanker. 

 Anbefalinger ift: 

– materialvalg, 

– brønn-design, -konstruksjon og -komplettering, 

– korrosjons kontroll, og

– evaluering, rekomplettering, workover og nedstengning av brønner.
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Clause 8: CO2-injeksjon

 Aktiviteter knyttet til injeksjon av
CO2 i operasjonsperioden. 

 Dekker ikke f.eks.:

– Testing av CO2 injeksjon (før
operasjonsperioden).

– Nedstengning av brønner i
nedlukkingsperioden.

– Operasjon av andre brønner
enn CO2-injeksjonsbrønner. 
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Herlitz_pbs, flickr.com
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Clause 9: Overvåkning og verifikasjon

 Integritet til brønner og
lagringskomplekset

 Deteksjon av lekkasje og
vurdering av konsekvenser

 Bevegelse, utbredelse og slutt-
tilstand for

– injisert CO2

– trykk-felt
– natal reservoar-væske

 Kvantifisering av
utslippsreduksjoner (emissions 
avoided) er ikke dekket.
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Bilde: https://www.unixmen.com/list-free-open-source-monitoring-system/
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Clause 10: Nedlukking

 Introduserer kriterier for nedlukking for å verifisere at:

– injisert CO2 er trygt geologisk lagret, 

– residuell risiko er de minimis, og

– fremtidige tiltak/inngrep vil ikke være nødvendig. 

 Beskriver prosess for å demonstrere at disse kriteriene er møtt. 

 Tese: Det viktigste bidraget fra ISO 27914 mht å informere regelverk er
at den legger opp til en modell uten tidsbaserte krav til nedlukking.

– Europa: 20 år + tekniske krav

– USA: 50 år + tekniske krav

– Australia (federal): 15 år + tekniske krav

– Alberta: 10 år + tekniske krav
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CSA Z741 vs. ISO 27914

CSA-Z741:
 Prosjekt i closure period til ansvar

og liability overføres, eller på
ubestemt tid hvis dette ikke skjer.
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ISO 27914:
 Prosjekt i closure period til kriterier

for nedlukking er innfridd.
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Hvilke anvendelser / brukere
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Operatør-Ola

Finans-Jens

Utslipps-Pål

Bellona-Jonas

Direktorat-Pia

Myndigheter

• Prosjektgjennomføring
• Referanse for dialog med 

• Myndigheter
• Partnere
• Finansieringsaktører
• Berørt befolkning

• Forutsigbarhet: Felles krav
på tvers av land og selskap.

• Teknisk ‘due diligence’ ift
investeringsbeslutning

• Forstå prosjektløp
• Forstå håndtering av
risiko og usikkerhet

• Prosjektoppfølgning
• Utfyllende krav ift
krav i regelverk

• Referanse for ‘beste
praksis’

• Referanse for 
• Utvikling av

regelverk
• Godkjenning

av prosjekter
uten regelverk

• Søknad om 
finansierings-
støtte til CCS 
prosjekter
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Hvordan kan standarden brukes i praksis?
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Operatør-Ola

Finans-Jens

Utslipps-Pål

Direktorat-Pia

Myndigheter

Vi vil søke lagringstillatelse
/ levere PUD. 
• Hvilke krav i ISO 27914 

bør være innfridd? 

Vi skal ta investerings-
beslutning med operatør.
• Hvilke krav i ISO 27914 

bør være innfridd? 

Vi skal gi
injeksjonstillatelse. 
• Hvilke krav i

ISO 27914 bør
være innfridd? 

Flere selskap ønsker
letetillatelse for å 
kvalifisere CO2 lager.
• Hvilke krav i ISO 

27914 bør søkerne
ha innfridd før
letetillatelse gis? 
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Sertifiseringsregime koblet til sentrale milepæler

 Kartlegger relevante krav i ISO 27914 for hver milepæl 2-7 i figuren nedenfor.

 Enstemmighet blant høringskommentarer ift at et slikt regime er nyttig og vil 
gjøre det lettere å vise/sjekke at relevante krav i ISO 27914 er innfridd.

 Download: DNVGL-SE-0473
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https://www.dnvgl.com/oilgas/download/dnvgl-se-0473-certification-of-sites-and-projects-for-geological-storage-of-carbon-dioxide.html
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Eksempel: § 4-6.Beskrivelse av utbyggingen i plan for utbygging
og drift av undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO₂.

Clause Stage

a)
En karakterisering av lagringslokaliteten og lagringskomplekset og en 
vurdering av forventet sikkerhet for lagring 5.4-5.5 Endorsement

b)
Beskrivelse av injeksjonsstrategi og utbyggingsløsning for 
lagringslokaliteten, samt kriterier for de valg som er gjort

7.3, 7.5, 
8.2-8.5

Endorsement 
+ Storage site

c)

Beskrivelse av geofaglige og reservoartekniske forhold, samt det totale 
volum CO₂ som skal injiseres og lagres, angivelse av forventede CO₂ -
kilder og transportmetoder, injeksjonshastighet og trykkforhold, samt 
en beskrivelse av hvor injeksjonsinnretningene skal plasseres 5.4-5.5 Endorsement

d) Sammensetning av CO₂ -strømmen 8.2.4.2 Endorsement

e)
Beskrivelse av tekniske løsninger med forventet energiforbruk og -
tilgang, herunder tiltak for å forebygge vesentlig uregelmessighet 6.6-6.8 Endorsement

f)

Opplysninger om styringssystemer, herunder opplysninger om 
planlegging, organisering og gjennomføring av utbyggingen av 
lagringslokaliteten 4

Endorsement 
+ Storage site

g) Opplysninger om drift og vedlikehold 8.2-8.5 Storage site
n) Forslag til overvåkningsplan 9.3-9.4 Endorsement
o) Forslag til plan for utbedrende tiltak ved vesentlige uregelmessigheter 6.6 and 6.8 Endorsement
p) Forslag til foreløpig plan for etterdrift 10.3 Storage site
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 Merk:

– Cert. of C. – Storage Site (ment å støtte søknad om utnyttelsestilatelse) krever at krav til
Cert. of C. – Endorsement er innfridd i tillegg til krav for Cert. of C. – Storage Site.
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Spørsmål jeg har forsøkt å besvare

Hvorfor lage en standard for geologisk lagring?

Hva er det standarden addresserer?

Hvem vil bruke en slik standard?

Hvilke anvendelser er det den støtter?

Hvordan kan standarden brukes i praksis?
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SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com

Takk for oppmerksomheten

Synspunkt?
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Jørg Aarnes
Jorg.Aarnes@dnvgl.com
+47 41 56 46 99
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