GLOBAL
LAGERSTATUS
Der lagres allerede CO2 i undergrunden på alle
kontinenter, undtagen Antarktis. Cirklerne giver et
overblik over anlæggenes placering og skala, mens
farver og tal er estimater for, hvor mange mia. ton de
enkelte verdensdele kan lagre.

LYNLAGRING
På Island har et forskningsprojekt vist, at den vulkanske
basalt-undergrund er yderst
velegnet til at lagre CO2.
Efter bare et år var over 95 %
af den CO2, forskerne havde
pumpet ned i undergrunden,
blevet til faste kalkmineraler.
I bjergarter som sandsten
tager det typisk flere hundrede år.
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Illustration: Lykke Sandal, Geoviden, Global CCS Institute Global status report of CCS 2019

FLEST ANLÆG
USA er den nation, der lagrer mest
CO2. Ti ud af verdens nuværende 19
storskalaanlæg ligger her og årligt
pumper USA 25 mio. ton CO2 ned i
undergrunden. Det er også i den amerikanske undergrund, at geologien ser
ud til at kunne lagre mest CO2 - helt
op til 21.000 mia. ton. FN's klimapanel
anslår, at der i år 2100 skal være fjernet og lagret ca. 1.200 mia. ton CO2
for at nå klimamålene, så teoretisk er
der rigelig plads under USA.
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GEOVIDEN

CO 2-LAGER OG OLIEFELT I ET
Brasilien har et storskalaanlæg i havet ud
for Rio de Janeiro ved navn Petrobas Santos
Basin. Anlægget kan pumpe op til 3 mio. ton
CO2 ned årligt, men det gøres primært for at
udvinde mere olie, som det indtil videre typisk
er tilfældet.

CO 2 -lagring

NUVÆRENDE OG KOMMENDE ANLÆG
STATUS FOR 2019
STOR SKALA >400.000 TON CO 2/ÅR.

LILLE SKALA <400.000 TON CO2/ÅR.

STORSKALAANLÆG I DRIFT
ELLER UNDER KONSTRUKTION

VERDENS FØRSTE ANLÆG
Norge har to storskalaanlæg,
Sleipner og Snöhvit. Begge er
koblet til naturgasproduktion,
hvor de filtrerer og genlagrer
CO2 fra den naturgas, der
pumpes op. Sleipner er det
første storskalaanlæg i verden
bygget på havet og kom i drift
i 1996. Tilsammen har de to
anlæg hidtil lagret ca. 22 mio.
ton CO2.

PILOT- OG DEMONSTRATIONSANLÆG I DRIFT
ELLER UNDER KONSTRUKTION

STORSKALAANLÆG
UNDER PLANLÆGNING

PILOT- OG DEMONSTRATIONSANLÆG
UNDER PLANLÆGNING
AFSLUTTET PILOT- OG DEMONSTRATIONSANLÆG

AFSLUTTET STORSKALAANLÆG

TESTCENTER

CO 2 NED, OLIE OP
Langt størstedelen af anlæggene vist her er bygget for at øge udvind
ingen af olie eller gas. Metoden kaldes EOR (Enhanced Oil Recovery),
og er grunden til, at man startede med at forske i CO2-lagring. CO2 gør
nemlig olie mere flydende, så de rester, der ellers sad fast i porerummene, kan pumpes op. Der er dog flere anlæg på vej, der ikke er tilkoblet
olie-gas-indvinding, som altså bliver rene CO2-lagringsanlæg. Ved
EOR-processen anslås det, at omkring 90 % af CO2'en, man pumper
ned, bliver i reservoiret. Derfor er der hidtil på verdensplan lagret omkring 260 mio. tons (Mt) CO2, alle metoder inklusiv.
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VERDENS STØRSTE ANLÆG
Verdens hidtil største anlæg
blev indviet i august 2019 vest
for Australiens kyst. Anlægget
hedder Gorgon og kan ved fuld
kapacitet pumpe op til 4 mio.
tons CO2 ned om året. Anlægget
er ligesom i Norge koblet til
naturgasproduktion, hvorfra
CO2'en filtreres og lagres.
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