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Lagringslokaliteter for CO2 utvikles på basis av data fra
50 år med olje- og gassvirksomhet
Seismikk

Kilde: Oljedirektoratet

Brønner

Olje- og gassforekomster
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26 års erfaring med CO2-lagring på norsk sokkel
26 millioner tonn CO2 er permanent lagret dypt under havbunnen

The Sleipner Vest gas field in the North
Sea. This is the world first offshore CCS
project. Today, three hydrocarbon fields
capture CO₂ through the Sleipner facility
and inject through the same well in the
Utsira formation.

Source: Equinor

The Snøhvit gas field in the Barents Sea.
The well stream, with natural gas, CO2,
NGL and condensate, is transported in a
160-kilometre pipeline to the facility
onshore. The gas is processed and cooled
down to liquid natural gas (LNG). The CO2
is separated and returned to the field by
pipeline for reinjection into a geological
formation.

Technology Centre Mongstad (TCM) is the
world's largest facility for testing and
development of carbon capture technologies.
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Tilrettelegging for en CCS-industri
Nye utnyttelsestillatelser 2022
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Sikker lagring av CO2 på Norsk kontinentalsokkel
Vi har kunnskapen

Gjennom mer enn 50 år med olje- og gassindustri i Nordsjøen resten av sokkelen har vi kartlagt, samlet
inn og tolket data fra norsk sokkel som gir oss en god oversikt over potensielle lagringslokaliteter

Vi har et stort potensiale

Vår oversikt over sokkelen viser et lagringspotensiale på opp til 80 milliarder tonn CO2

Vi har erfaringen

CO2 har blitt injisert og lagret i flere tiår både på land og til havs. På norsk kontinentalsokkel har vi lagret
CO2 i over 26 år

Vi har verktøyene

Vi har et regelverk som regulerer monitorering og karakterisering av reservoarene

Vi er klare

Karbonfangst og lagring er en av nøklene for at vi skal kunne møte våre klimamål og det kan starte nå
5

