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Abstract 

This paper describes the development and application of an methodology to screen and rank Dutch reservoirs suitable for long-
term large scale C02 storage. The screening is focused on off- and on-shore individual aquifers, gas and oil fields. In total 177 
storage reservoirs have been taken into consideration (139 gas fields, 4 oil fields and 34 aquifers, with a total storage potential of 
about 3200 Mt C02). These reservoirs have been selected from over five hundred potentially suitable CO? storage reservoirs. 
The total number of storage reservoirs has been reduced by applying preconditions with associated threshold values. 
Nevertheless, llie number of reservoirs is still significant and limits the possibility to use any pair-wise comparison method (e.g. 
Multi-Criteria programs such as Bosda or Naiade). Therefore, a excel tool has been developed based on linear aggregation. The 
tool screens the reservoirs based on three criteria: storage potentials, costs and effort needed lo manage risk. 

© 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved 
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1. Introduction 

Cai'bon dioxide capture, transport and geological storage (CCS) is increasingly being considered as a significant 
greenhouse gas (GHG) mitigation option that could allow the continue use of fossil fuels while providing the time 
needed by renewable energy to be deployed at large scale. Tlie 2008 Energy Teclinology Perspectives report of the 
International Energy Agency estimated a capture potential of about 20% of global CO2 emissions in 2050 (lEA, 
2008), with other studies showing similar ranges (e.g. IPCC, 2005). The significant role forecasted for CCS is based 
on three main assumptions: 

• CO2 capture technology will be available; 

* Con-esponding author. Tel.: +31-302-537639; fax: +31-302-537601. 
E-mail address: c.a.ramirezlSJnu.nl 
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" The option will be competitive (i.e. cost reductions will be achieved via learning and market conditions will 
be present, e.g CO2 price) and, 

• Sufficient and suitable underground storage capacity will be available. 

Work on storage capacity evaluation has focused on two main areas: /) assessments of total capacities per country 
or regions; //) risk assessment and uncertainty analysis of CO2 storage. The first approach has resulted in inventories 
and global atlases, with an emphasis on storage capacities in developed countries. Such capacities are being used by 
modelers and policy makers to set the physical boundaries for national deployment of CCS. The second approach 
has resulted in the on-going development of methodological frameworks for risk assessments. Almost all 
frameworks are based on quantitative mathematical raodelmg (e.g. Wildenborg et al, 2002, Walton et al, 2004) and 
only a few semi-qualitative assessments (e.g. Oldenburg, 2005, Bachu, 2002). These quantitative methods comprise 
major involvement of many experts, detailed studies and extensive modeling work. Their applicability for a large set 
of potential storage sites is tlierefore limited. 

Most information used by national policy makers on the possible role of CCS in a portfolio of mitigation 
measures has been based on national estimations of CO2 storage capacities that, in most cases, assume all fields to 
be available and suitable. Risk associated to C02 storage affects the suitability of a reservoir and consequently 
affects regional and national capacity estimates. It is important to take risk into account as it will result in more 
realistic valuations of total technical CO2 storage potentials. A simplified screening method for comparison ofthe 
portfolio of CO2 storage options that uses (pubhcly) available data would be helpful. However, until now few efforts 
have been made to develop such metliods (e.g. van Egmond, 2006; Meyer 2006). Tlie objective of this study is to 
develop a methodological framework to screen and rank CO2 reservoirs in tlie Netherlands. Such a framework 
should enable us to integrate theoretical knowledge, expert knowledge and publicly available data for site 
characterization in a consistent, systematic and transparent way. 

2. Methodology 

IdGTtiticalicn ( t Idal fields in t e NËUiot^ils 

SdecSon d IhreEtidds fer CC^ slora^ sites 
(reaited in 170 resavdre) 

"i 
I Sefedicncfinclcaons lor assessing the streeringollaia 

X 
CetdapnrEit of Ihe dclabase j CanltdionpraoesswlhscpalparÊilo 

erreltiocblcg/(1^ smey) 

Defirifcn of categories 
wttiineatfiincicsÉor 

CaiSLiaion process vith ©pert pans! to 
cttóin smingardvBEjingielLES (2" survey) 

Figure 1 shows a schematic diagrain of the 
methodology used to develop the framework and 
of the flows of information among the different 
steps. Note that inputs from the consultation 
round with an expert panel play a central role in 
the methodology. 

The first expert consultation was meant to ask 
a (inter)national panel of experts their opinion on 
the method, criteria and indicators selected. The 
feedback of the expert evaluation resulted in 
changes in the original indicators. The second 
consultation focused on gathering the information 
needed to aggregate and score the values for the 
criteria "effort needed to manage risk". In this 
consultation each expert was asked to provide 
scores for categories defined within each 
indicator, to define weighs among the indicators 
so they could be aggregated in the screening tool 
and to quantify the uncertainty in the knowledge 
base. Results for the latter point are not presented 
in this article. 
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2.1. Identification of fields 

In the Netherlands there are over 500 oil, gas fields and aquifers. The total amount of options has been reduced 
by applying preconditions with associated threshold values as shown in Table 1. This procedure has resulted in 177 
storage locations which will be considered in this project. Ofthe 177 cases 139 are gas fields, 4 are oil fields and 34 
are deep saline aquifers. 

Table 1. Thresholds use for first screening ofC02 storage options. 

Parameter 
Capacity 
Thickness aquifer 
Depth top reservoir 
Porosity reservoir 
Permeability reservoir 
Thickness seal 
Seal composition 
Reservoir composition 
Initial pressure 
Salt domes 

"Thresholds ~. / - -^ - ' r ^^ , 1 , ,^'" . J i ^ I ' , . . , ' " ^ " 
4 Mt for gas/oil and 2 Mt for aquifers 
>10m 
>800m 
>10% 
An expected permeability of 200mD or more 
>10m 
salt, anhydrite, shale or claystones 
Sandstones for aquifers; sandstones, Imiestone and siltstone for hydrocarbon fields 
Overpressure areas excluded 
Relevant for aquifers. Traps located alongside/near salt domes/ walls have been 
excluded because there is a high risk of salt cementation. 

2.2 Selection of data and indicators per criterion 

The screening of storage options is based on a set of three criteria: potential storage capacity, costs and effort 
needed to manage risk. The focus of this article will be on the selection of indicators for the latter category. The first 
two criteria will be only briefly discussed here. 

2.7.7. Potential storage capacities 
CO2 storage capacities used in this project have been based in data and results of previous studies performed by 

TNO (e.g. TNO, 2006). In these studies, three different approaches are followed depending ofthe type of field, hi 
the case of depleted gas field the main parameters used to deteirnine the CO2 storage capacity are the ultimate 
produced gas volume, the gas expansion factor and the CO2 density. Values for ultimate gas recovery (UR) and 
historic cumulative production per individual field from before 2003 are confidential in the Netherlands, making it 
impossible to estimate UR figures based on historic production data, unless the operator provide the data. The 
volume of recovered gas per field was estimated using the estimated total future production and the ratio between 
areal extent per field and the total area of gas fields (TNO, 2006). The gas expansion factor and CO2 density were 
based on depth dependent relations (TNO, 2007). 

The main parameters to determine the CO? storage capacity of a depleted oil field are the ultimate oil recovery 
(UR) volume, the formation volume factor and the CO2 density at reservoir conditions. In the case of oil fields, it 
has been assumed that the amount of CO2 stored in the reservoir after EOR is approximately 30% ofthe oil initially 
in place. Since the ultimate recovery of most oil fields is in the order of 30-35%, the storage capacity can be 
approximated by the ultimate reserves. Tlie limited amoimt of oil fields meeting our criteria on minimum storage 
capacity (at least 4 Mt) and the relative small storage capacity represented by those oil fields allow setting the CO2 
density at reservoir conditions at 0.70 t/m^ and the formation volume factor at 1.2. 

The assessment of storage capacity in aquifers m the Dutch subsurface was focused on sand-stones of Pennian, 
Triassic, Upper Jurassic and Lower Cretaceous age. Sandstone members, with small lateral extensions and limited 
local depositions, were not included in the assessment. A static geological 3D model was constructed in Petrel from 
depth maps of Super Group and Group base levels, thickness maps of the sandstone and caprock of interest, and 
major or regional faults. The maps used for this 3D model are made by TNO's Mapping department. In this study 
only stnictural traps are accounted for. This includes 4- way dip closures (anficline), compartments like blocks and 
grabens or dip-closures comparable to structiu'al gas/oil fraps. The areal extent of a potential structure is detennined 
from the location of spilling points fi-om 3D cross sections and elevation contour lines. Aquifer thickness is obtained 
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from well data when present or, alternatively, from extrapolated thicknesses from the 3D model. Volumes are 
calculated by multiplying the areal extent with the aquifer thickness, assuming an average thickness based on well 
data or extrapolated thicknesses from the Petrel model. For the efficiency factor it was chosen to use a value of 2%. 
This is an assumed average value for structures in the faulted subsurface of The Netherlands, where the CO2 
injection, besides the size of the connected aquifer, depends on the water and rock compressibility. Average 
porosities and permeabilities ofthe aquifer were determined from well data on the specific sfratigraphic unit within 
a 20 to 40 km radius from the structures midpoint. This approach strongly depends on the availability of plug data 
within the radius and on which level a plug has been taken in the lithology. 

2.1.2. Costs 
Costs in this study have been gathered for the following parameters; site characterization and development; 

drilling; surface facilities; monitoring and operation and maintenance. Site characterization and development 
include investigation costs (geo-characterization), preparation of drilling site and equipment and EIA study, 
engineering, licensing and lease costs. The drilling costs depend on the amount of wells needed, hence on injection 
rate per well and project lifetime. Injection rates are site dependent and data is not available for each site. In order to 
take this factor into account, average injection rates were used which depend on the sfratigraphic unit. Furtheimore, 
it was assumed that 2/3 of non-abandoned wells can be used for CO2 injection. Table 2 shows an overview ofthe 
main costs figures used in this study .To account for change in prices since the publication ofthe studies, prices have 
been increased usmg the Upsfream Capital Cost Index (UCCI). 

1 able 2 Cost figuies used in this study 
? 

Dl illmg costs per new well 
[Euro/m] 

Site development costs [Meuro] ° 
Surface facilities [Meurof 
Monitoring costs [Meuro] 

0, M and M costs [% inveshnent, 
cost per year] 

Hydrocarbon 
fields onshore 

2750 
(depth<3000m) 

3980 
(deptli>3000m) 

3 
1.53 

1 

5 

Hydrocarbon 
' fields offshore 

3830 
(depth<3000m) 

5890 
(depth>3000m) 

3 
15.3 

1 

5 

Aquifers 
onshore 

2750 
(depth<3000m) 

3980 
(depth>3000m) 

24 
1.53 
1.5 

5 

i^^f^,Aquifers 
ï̂ V ^ ofshor'e 

3830 
(depth<3000m) 

5890 
(depth>3000m) 

24 
61.2 
1.5 

5 

°: Aquifer site development costs are higher than those of hydrocarbon fields due to the exploration costs. A main reason is that data on the 

geological stniclure and reservoir properties of hydrocarbon fields are available, but are scarce for aquifers. ^ The surface facility costs for 

offshore aquifers are 4 times higher than those for offshore hydrocarbon fields because there are no old platforms that can be re-used for aquifers. 

2.7.5. Effort needed to manage risk 
This third indicator is a semi-quantitative proxy of the effoi! needed (material and persormel resources) to 

develop a safe and effective storage site. A first listing of indicators was dravra up. On basis of this table, data 
availability for the 177 possible storage fields was checked. The first list was evaluated and categorized. This 
resulted in a set of 5 categories and twelve indicators. The rationale behind the selecdon of each indicator and main 
methodological aspects for tlieir detennination are highlighted here. 

Category: Faults. Indicators: fault displacement, number of faults. Many gas and oil reservoirs and 
potential aquifer traps in the Netherlands are bound or fransected by one or more faults with an offset of 
50m or more (defined here as major faults). These faults may extend upwards to younger formations at 
shallow depth or rock towards the surface or to penneable layers in the overburden. Faults transecting 
geological young formations are expected to have a higher risk than faults fransecting only older 
formations. The Netherlands is almost completely covered by Miocene and younger sedimentary rock; 
the presence of a fault in these young sediments thus potentially imposes a higher risk. Small scaled 
faults have not been laken into account as this needs a more site specific approach. TNO has mapped the 
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main geological formation and faults ofthe Netherlands on a regional scale based on 2D and 3D seismic 
data. For each geological formation fault maps have been compiled. By plotting all fault maps and 
outlines of hydrocarbon and aquifers on top of each other, fauk displacement can be visualized. With 
this approach it is possible to quantify the number of (major) faults that confme a potential storage site 
and determine to which formation a fault extends. The number of major faults per storage field is 
considered therefore an indicator ofthe effort needed for risk management e.g. characterization, pressure 
test. It is assumed that a fault tnmcates against the overlaying formation. A fault may however fade out 
in a formation or cannot be observed in seism ics anymore, in which case the offset of a fault becomes 
reduced. Extending interpreted faults to the overburden could therefore be an overestimation ofthe total 
length ofthe fault. 
Category: Seismicitv. Indicator: seismicitv tvpe: Together with fault maps, well data and exploration 
maps the Netlierlands has been subdivided in stable, slightly unstable and unstable natural tectonic zones 
(TNO, 2001). Tectonic unstable regions increase the effort needed to manage risk. In case there is 
evidence of several faults transecting the Pleistoceen, a zone is defmed as slightly unstable. A zone with 
more recent seismic activity is classified as unstable. A zone is stable when seismic activity has not 
occurred in the Pleistoceen. A similar, but somewhat less detailed approach was performed for this study 
to take offshore seismics into account. 
Catesory: Wells. Indicators: wells drilled before 1967, between 1967 and 1976. and after 1976. well 
status, well accessibility. Several wells may have been drilled in gas or oil fields for exploration 
appraisal, water injection or production. Some of these wells are abandoned, others not yet. Degradation 
of cement plugs or inadequate plugging of abandoned wells may impose a risk of CO2 leakage. 
Legislation on cementing and plugging of wells was not in place before 1967. Compared to wells drilled 
after 1967, the degradation risk is assumed to be higher for wells drilled before 1967. The legislation 
enforced in 1967, was amended in 1976, which again led to higher quality plugs and cementation. In this 
study, it is assumed that a well drilled for exploration or production should fiilfill the regulations defined 
at that moment. Assuming that the well has not been worked over since, the completion date is used to 
group the wells according to the periods when legislation changed (1967, 1967-1976 and after 1976). it 
is considered that the effort in risk management increases when the total number of drilled wells is high, 
also for the ones that have not been abandoned. To obtain the number of wells before 1967, between 
1967 and 1976 and after 1976 that are abandoned and the number of wells that are still in use (wells not 
abandoned) a compilation had to be made of three different types of data namely: age ofthe well, well 
status and depth. Based on the end depth ofthe sidefrack or its primaiy well and the top depth ofthe 
caprock, each part of the well system was evaluated. Basically, the number of wells entered in the 
database shows the number of well sections drilled through the caprock ««t/reservoir. 

It is necessary to be able to locate and access these wells and work them over if they are thought to 
impose an unacceptable risk for leakage. The accessibility of wells is determined by plotting the outlines 
of hydrocarbon fields, well data and topography map ofthe Netherlands. In general offshore abandoned 
wells are harder to locate, and therefore more difficult to access, as they are often covered by sediments. 
Onshore abandoned wells may also be hard to access due to, for instance, buildings in urban areas. In 
this study offshore wells are regarded as least accessible, onshore urban as intermediate alternative 
(buildings on top of past well locations) and onshore rural as accessible. 
Category; Caprock. Indicators: caprock thickness, caprock composition, proven sealing: Gas and oil 
reservoirs in the Netherlands are mostly trapped by a caprock of at least 10m thick. CO2 can leak 
through the caprock, for example through fractui-es. The risk management effort is reduced when the cap 
rock is thicker. Besides thickness, sealing performance depends on penneability of the rock, which is 
related to its composition. In the database a caprock is classified as salt, shale", claystone, anhydrite and 
mari. The risk management effort decreases when the composition ofthe seal contains on average rocks 

• It is necessary to emphasize on the definition of shale used in this database. In the petroleum industry shale is defined as a rock member that is 
composed of sandy, silt and clay (sandy or silty clay). In geology shale is a fine-graineil sedimentary rock whose original constituents were clay 
minerals or muds and has hardened due to (heavy) compaction. By this latter definition shale is considered to have better sealing properties as 
claystone, which is less compacted. 
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which aî e more impermeable. Sandstone, siltstone, carbonate/limestone and dolomite are not regarded 
as a seal at all. Due to the regional scale inventory in this study, homogeneity of the rocks cannot be 
proven explicitly. The indicator/>rave7i sealing is based on the type of storage location and the evidence 
of having frapped a gas or fluid before. The following classificafion has been used: Field evidence of 
gas; Field evidence of oil; No field evidence. Former gas fields have proven that these structures can 
sufficiently trap gas. Oil fields on the other hand have proven to frap a viscous fluid, but not necessarily 
gas, which increases the risk management effort. Finally, structures that do not contain any hydrocarbon 
have no proof that it can frap CO2. This is applicable for aquifers. 

• Catesoiy: Reservoir depth. Indicator: reservoir depth: Reservoir depth, in meters, from the top of the 
reservoir to the surface (overburden thickness) is considered an indicator of the presence of secondaiy 
seals above the storage reservoir. A typical overburden in the Netherlands consists of an alteration of 
aquifers and aquitards. Aquitards could serve as a secondary seal. The overburden may reduce the risk 
when unexpected leakage through the top seal or a fault occurs. Impermeable rock in the overburden 
may block or slow dovra the upward migration of CO?. Wlien CO2 is sufficiently slowed down by 
impermeable layers in the overburden, mineral or solubility frapping may lower CO2 leakage to the 
suiTace. 

2.1.4. Development ofthe screening tool 
In order to develop a relative ranking of storage options, it is necessary to aggregate and score the values 

provided by the different criteria and indicators. The output for the criteria storage capacity and costs per storage 
field will consist of two values expressed in Mt and Eui-o/tC02 respectively. The criteria potential storage capacity 
and costs are a matter of calculating the results using quantitative data. Ranking the options according to storage 
capacity or costs is therefore relatively sfraightforward. The criterion effort needed to manage risk, on the other 
hand, is made up of qualitative and quantitative indicators. Each indicator is divided into categories. The categories 
can be set in quantitative terms (e.g. categories for tectonic seismic risk are >7, 6-7, 4-6, 2-4, <2) or in qualitative 
terms (e.g. categories for the primary seal composition are Carbonate, Anliydrite, Clay, Shale, Halite). To obtain a 
ranking of the reservoirs it is necessary to franslate the categories into scores. These scores reflect the relative 
importance ofthe categories within a given indicator. In a second step the scores ofthe different indicators can be 
summed up into a unique value. To do so, it is necessary to assign weights that reflect the relative importance ofthe 
different indicators in terms of risk management. A second consultation with a (inter)national panel of 8 experts was 
performed to obtain the scoring and weighing values. The consultation made use of a spreadsheet tool containing 3 
types of enfries: scoring categories, evaluating the knowledge base and providing weights for the indicators. As an 
example Figure 2 shows how data was gathered m the first enfry type. The input generated in the tool is then used to 
calculate an average score per site. The basic calculation is a simple linear aggregation using the scores and weights 
between categories and indicators. The resuhing scores per site from the assessment are representative for the 
relative scoring without indicating an absolute site performance. 

3. First Results 

Figures 3 shows a frequency distribution ofthe results provided by the tool for each criterion. The total potential 
capacity of C02 storage in the Netlierlands is currently being calculated at 3.2Gt (the Slochteren field which has a 
potential of aroimd 7Gt is not included since it is not expected to be available for C02 storage before 2060). As 
figure 3, around 50% ofthe capacity is found in relatively small fields. Figure 3 also show the disfribudon of scores 
for the effort needed to manage risk (note that in the scale of 1 to 100, 1 would need the most effort and 100 the 
least). Only a few fields score reladvely low with most fields being in a category that could be considered 
intennediate (e.g. between 65 and 80). Aquifers fields have in average scores below 65. This is not surprising since 
there is not proven sealing capacity and detailed information on those are missing. The low scores therefore will 
support the precautionary principle. Furthermore, since complete new infomiation need to be gathered for these 
fields before their use and there are not platforms or well that can be reuse, their cost (per tonne of C02 store) are 
quite high (compared to oil and gas fields). In fact in Figure 3C, aquifers are located at the right tail of the 
disfribudon. 
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Figure 2. Example ofthe spreadsheet used in the consultation lo experts to gather scoring values 
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If all fields with lower scores were to be excluded from the system, the storage capacity ofthe Netherlands would 
decrease by about 20%. This percentage may be significant if it influences the availability of C02 storage, 
especially at the beginning ofthe deployment period. 

The results provide here are just preliminary and at the moment research is being carried out in order to: 
• Spatial disfribution of the scores and fields for each category. Furthermore we are in the process of 

getting additional GIS data on modelling work related with the spatial development of land use in the 
Netherlands for the next 40 years which could allow us to point out possible tensions between the best 
options for CO2 storage (from the pre-screening tool) and use of land above groimd. 

• Sensitivity analysis regarding the individual scores provided by the panel of intemadonal experts. 
• Analysis of current uncertamties m the knowledge base and the impact of such uncertainties on the 

results. To systematically assess sfrengths and weakness m the knowledge base, a pedigree assessment 
will be carried out. Criteria used in this study to assess the knowledge base are proxy (how good or close 
a measure of the quantity which is actually measures is to the quantity about which we seek 
information), empirical basis (refers to the degree to which direct measui'ements are used to estunate the 
variable), methodological rigor (refers to the norms methodological rigor in the process applied by peers 
in the relevant discipline) and degree of validadon (this mefrics refers to the degree to which ones has 
been able to cross-check data against independent sources). This information was aheady gathered as 
pait ofthe two consultation rounds with experts and it is being processed. 

The results will flirther be used in related research which investigates how different development sfrategies of a 
CO2 infrastructure could look like, by matching sources and sinks and by analyzing different scenarios of CO2 
emissions in a GIS based interface; thus placing the results in the context of the full CCS chain and climate change 
abatement. An example of this is shown under the work of van den Broek et al, 2008n (proceedings of this 
conference). 

4. Conclusion 

The results of this project provide a screening of storage sites at tlie national level that can be used by Dutch 
decision malcers such as power generators and policy makers to understand the potential for C02 storage in the 
Netherlands and help to steer CCS implementation. 
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Inleiding 

C02-opslag is een ondei-werp dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Voor 
voorstanders is het een modus om fossiele brandstoffen schoon te maken ("schoon fossiel"). 
Voor tegenstanders is het een halfslachtige en dure oplossing die extra energie kost en een 
groter verbraik van kolen moet legitimeren. 

Holland Innovation Team is van mening dat er diverse manieren zijn om afvang en 
ondergrondse opberging van C02 ter hand te nemen. HIT ondersteunt deze methoden omdat 
zij kunnen bijdragen aan het (tijdelijk) oplossen van een urgent probleem. Anderzijds 
onderkent HIT de bezwaren die bij de bevolking leven. Er moet zorgvuldig worden omgegaan 
met de discussie over voordelen en nadelen. Ook onderkent HIT de politieke lading en we 
propageren een onafhanlcelijke en correcte informatie- verschaffing. 

Met dit discussiestuk hopen wij vanuit onze expertise te kunnen bijdragen aan openheid met 
betrekking tot opslag van C02. Ook plaatsen we ondergrondse opslag in het kader van ander 
gebruik van de ondergrond, zoals enhanced oil and gas recoveiy en geothermie, en zullen we 
trachten een aantal nieuwe mogelijkheden en combinaties voor te stellen. Alleen op deze 
manier kunnen we onze kennisachterstand in Nederland inlopen en imiovaties in ons gasland 
doorvoeren. 

Holland Innovation Team is door Ministerie van Economische Zaken via Universiteit Utrecht 
gevraagd om als basis te nemen het artikel "Screening C02 storage options in the 
Netherlands" van Ramirez et al. gepubliceerd in Science Direct (2008). 

De bedoeling is dat de volgende punten in de workshop van 30 juni aan de orde zullen komen. 

1) Screening C02 storage options in the Netherlands 
2) Opmerkingen bij de waarden van de parameters van het gebruikte toetsingskader 
3) Parameters en hun samenliang, buitenland, verandering van parameters door 

gaswimiing 
4) Selectie nieuwe parameters 
5) Opmerkelijke verandering van feiten in een jonge wetenschap 
6) C02-opslag en gasopslag vergeleken 
7) Het Botlekveld 
8) Bestaande C02 injecties (EOR en EGR) 
9) Mogelijkheden ter vermijding van politieke weigering van C02 opslag 
10) Conclusies 
11) Aanbevelingen 
12) Referenties 
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1) "Screening C02 storage options in the Netherlands" 

De auteurs doen een (goede) eerste poging om een aantal criteria op te stellen voor 
ondergrondse C02-opslag. 

Capaciteit = 2Mton (aquifers); 4 Mton (gasvelden) 
Dikte aquifer > 10 meter 
Diepte top aquifer > 800 meter 
Porositeit > 10% 
Permeabiliteit >200mDarcy 
Dikte van het dakgesteente (caprock) > 10 meter 
Samenstelling van het dakgesteente: steenzout, anhydriet, schalie ofkleisteen 
Samenstelling van het reservoir: zandsteen (aquifers); zandsteen, kalk en silt (gasvelden) 
De begindruk van het reservoir: geen overdruk 

Het is duidelijk dat de parameters die zijn gekozen een rol zullen spelen bij beoordeling van 
geschiktheid. De waarden wijken in bepaalde gevallen af van waarden die in andere studies 
worden gekozen. 
In de workshop zullen de auteurs uitleggen welke hun uitgangspunten waren om tot de 
gekozen waarden te komen. 
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2) Opmerkingen bij de waarden van de parameters van het gebruikte toetsingskader 

Een eerste evaluatie leidt tot de volgende opmerkingen: 

Capaciteit 

Er wordt een minimale capaciteit voor gas en olievelden gevraagd van 4 miljoen ton en twee 
miljoen ton voor aquifers. Dit is een redelijke aanname. 

Dikte aquifer 

Een minimumdikte van een reservoir van 10 meter als voorwaarde, is naar mening van HIT 
erg weinig. Immers een aquifer van 1 km* 1 km zou slechts enkele megatonnen ruimte 
brengen. Om het water te verdringen op grote diepte moet veel arbeid worden geleverd. Bij 
een porositeit van 20% zou alle water over een afstand in alle richtingen van meer dan 500 
meter moeten worden weggedrulct. 

Diepte topreservoir 

Wanneer het criterium 800 meter diepte is genomen omdat C02 zich op die diepte en bij de 
heersende temperatuur als superlcritisch gedraagt, lijkt dit een juiste aamiame. 

Porositeit en permeabiliteit 

Een porositeit van minimaal 10% zal technisch geen beletsel hoeven zijn voor injectie van 
C02. In samenhang met een minimale dikte van 10 meter en een capaciteit van minstens 2 
Mton wordt injectie echter erg duur. 

Dikte van het dakgesteente 

Een dilcte van 10 meter kan in voorkomende gevallen genoeg zijn. Wanneer het in samenhang 
wordt gezien met een dunne aquifer met lage porositeit, zal er over grote afstand geen variatie 
in dikte mogen plaatsvinden. 

Samenstelling van het reservoir 

Voor aquifers wordt een zandsteencompositie voorgesteld, voor reservoir wordt zandsteen, 
kalk of siltstone voorgesteld. HIT ziet kalk niet als een optie die in dit stadium zou moeten 
worden meegenomen, immers kalk lost op in C02. Hiervan is het effect onvoldoende bekend. 
Mergels met weinig kalk en/of kleischalie zouden wat HIT betreft dan eerder een optie zijn 
dan kalk. 

Begindruk 

Reservoirdrukken zijn over het algemeen hydrostatisch. Dat betekent dat bij iedere 10 meter 
diepte de vloeistof/gasdruk in het reservoir 1 bar hoger wordt. Bepaalde gasvelden laten 
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3) Parameters en hun samenhang, buitenland, verandering van parameters door 
gaswinning 

Inleiding 

HIT ziet bij de 10 gekozen parameters een duidelijke onderlinge samenhang, die belangrijk is 
bij de evaluatie van de geschiktheid van gasvelden en aquifers voor C02-opslag. Dit kan het 
beste aan de hand van voorbeelden worden toegelicht. WELKE VOORBEELDEN GEEF JE 
DAN?? 

Samenhang 

Een aquifer met een dikte van 10 meter, porositeit van 10%) en een penneabiliteit van 
200mDarcy op 2000 meter zal een hydrostatische druk laten zien van 200 bar. Om in dit 
reservoir C02 te krijgen, zal het aanwezige water opzij moeten worden gedrongen, wat met 
hogere druk gepaard zal moeten gaan dan in het geval van een aquifer op diepte van 800 meter 
(in dit vb worden porositeit, diepte en permeabiliteit samengenomen). 

Gasreservoirs laten drukken zien in Nederland die variëren van hydrostatisch tot overdruklcen 
van 30-60 bar. Bij een evaluatie zien we dat gasreservoirs die hoge drukken vertonen, worden 
afgesloten door een diklce zoutlaag (tot honderden meters). Steenzout is plastisch (een lage 
viscositeit) en op diepte vinden we daarom geen breuken in het steenzout. Steenzout is 
ondoordringbaai" voor gassen en vormt als zodanig een ondoordringbare laag. Bij toevoer van 
gas uit het carboon is kennelijk de druk opgelopen. Bij gasvelden in het westen van het land 
die geen dakgesteente tonen van zout, treffen we geen ofnauwelijks overdrulc aan. Is het nu 
een legitieme conclusie te veronderstellen dat een steenzout dak een beter dakgesteente is dan 
een gesteente van een andere samenstelling? (in dit vb worden reservoir druk en samenstelling 
en dikte van het dakgesteente samengenomen) 

Parameters gebruikt in andere landen 

In de Engelse studies naar geschiktheid van reservoirs, worden als belangrijke parameters 
beschouwd. Onderverdeling in subreservoirs (een gasveld toont vaak verschillende 
compaitlmenten (blokken)) Aquiferwerking (in hoeverre heeft het water de plaats ingenomen 
van het gewonnen gas) 
Het bestaan van compartimenten is een ongunstige eigenschap, terwijl het ontbreken van 
aquiferwerking juist een gunstige eigenschap is. 

Verder valt op dat in de landen waarbij C02 wordt geïnjecteerd maar ook in landen waar 
alleen nog studies worden uitgevoerd veel meer waarde wordt gegeven aan technische 
parameters als temperatuur, dmk, viscositeit, injectiviteit etc. 
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Verandering van parameters door gaswinning 

HIT acht de aanpak die de veranderingen meeneemt die een gasveld heeft ondergaan tijdens 
exploitatie in een toetsingskader juist. Immers tijdens de olie/gaswinning ontstaat er 
verandering in een situatie die gedurende miljoenen jaren dezelfde is geweest. 
Er vinden belangrijke processen plaats tijdens de gaswinning. Er wordt massa uit de 
ondergrond genomen. Dit leidt tot drukverlaging in het reservoir. Er vindt compactie plaats in 
het resei-voir, dit vertaalt zich in bodemdaling aan het maaiveld — soms direct, in bepaalde 
gevallen met vertraging. Water neemt in bepaalde gasvelden de plaats in van het gewonnen 
gas, door toestroom uit de omgeving. In het ene veld is er wel aquiferwerking, in het ander 
niet. Omdat er tijdens de gaswinning een instabiele situatie is gecreëerd is het van groot 
belang om de veranderingen van het veld in kaart te brengen, immers met het injecteren van 
C02 zal getracht worden andermaal een stabielere situatie te creëren. Het is aan te bevelen om 
een zo goed mogelijk overzicht te genereren van de parameters die gedurende of vlak na 
exploitatie zijn veranderd. De belangrijkste parameters zijn: 

1) gewonnen volume aan gas 
2) drukafname 
3) compactie (afname in porositeit en permeabliliteit) 
4) bodemdaling 
5) aquiferwerking 

Voor een goed toetsingskader (en eventuele ranking van potentiële opslaglocaties) is het van 
belang de veranderingen in de parameters van een reservoir als aanvullend criterium mee te 
nemen. In de workshop wordt deze aanbeveling besproken. 
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4) Selectie nieuwe parameters 

Inleiding 

In de discussie over C02-opslag wordt in Nederland sterk de nadmk gelegd op procedm-es, 
vergunningen en toetsingscriteria. Hierbij worden vaak technische aspecten uit het oog 
verloren. Zoals de commissie ter beoordeling van de MER opmerkt, is bijvoorbeeld niet altijd 
duidelijk wat met dmk wordt bedoeld. 

HIT onderscheidt in analyse en evaluatie tenminste 7 verschillende definities van drukken die 
een rol spelen in het proces van C02-opslag, te weten: 

1) oorspronkelijke reservoir drulc (hydrostatisch tot een overdruk van 30-60 bar) 
2) gesteente druk / lithostatische druk 
3) hydrostatische druk 
4) dmk waarbij C02 zich superkritisch gedraagt 
5) restdmk van het reservoir voor injectie 
6) dmk waarbij C02 geïnjecteerd wordt 
7) verschil in injectiedmk en restdruk van het veld (bepaalt injectiviteit en daannee de 
snelheid en dus de hoeveelheid van het ingebrachte C02). 

Wanneer C02 met een hogere dmk wordt geïnjecteerd dan de restdruk van het reservoir, dan 
zal het C02 expanderen, hetgeen tot koeling leidt (Joule Thompson cooling). Eén van de 
belangrijkste parameters van de injectie is dan ook het verschil tussen injectiedmk en 
restdmk/onderdmk in het reservoir. Wanneer dit verschil groot is ontstaan 
temperatuureffecten; wanneer het verschil minimaal is neemt de injectiviteit af en wordt het 
lege gasreservoir langzamer gevuld. 

Zoals de adviescommissie MER vertelt geven verschillende websites en rapporten hierbij 
weinig uitsluitsel: 

Geen verplaatsing 

De kans dat C02 zich gaat verplaatsen naar andere gesteentelagen in de ondergrond is nihil. 

De C02 wordt namelijk op dezelfde druk gebracht als het aardgas dat er oorspronkelijk zat. 

Daarmee is er geen overdrak of onderdruk tussen de lagen die ertoe kan leiden dat C02 zich 

gaat verplaatsen. Dit is ook onderzocht door TNO-NITG en zij komen tot dezelfde conclusie. 

Temperatuur 

Ook over de temperatuur is in de verschillende rapporten weinig temg te vinden. Bij snelle 
afkoeling kan de penneabiliteit worden verlaagd - bijvoorbeeld bevriezing van 
achtergebleven of ingestroomd water. HIT heeft in conespondentie aandacht gevraagd voor 
het feit dat door afkoeling de concentratie van zout in het formatiewater oververzadigd raakt 
en neerslaat, met gevolgen voor de permeabiliteit. 
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Evaluatie 

Bij het evalueren van in Nederland uitgebrachte rapporten over C02-opslag moet 
geconcludeerd worden dat weinig aandacht wordt besteed aan drukken en temperaturen. Dit in 
tegenstelling tot rapporten uit andere landen. Anderzijds kijken oliemaatschappijen en 
boonnaatschappijen goed naar druk- en temperatuurwisselingen. Ook Shell heeft hierover 
uitgebreid nagedacht. 

Aanbevelingen 

Bij selectie van een geschikt veld wordt aanbevolen om naast de veranderde parameters als 
dmkval, compactie en daarvan afgeleide parameters als verminderde penneabiliteit en 
porositeit ook de parameters van de injectie (injectiedmk en temperatuur) als selectiecriteria 
mee te nemen. 

In de workshop worden deze nieuwe selectiecriteria ter discussie voorgedragen. 



Holland 
Innovat ion 
Team 

5) Opmerkelijke verandering van feiten in een jonge wetenschap 

Geologie is een jonge wetenschap. Dat heeft in een aantal gevallen na slechts 10 tot 20 jaar tot 
een volledig afwijkende verklaring van de verschijnselen geleid. Er worden hier een viertal 
frappante voorbeelden genoemd, te weten: 

1) aardbevingen bij gaswinning 
2) opbergen van radioactief afval in lekvrij zout 
3) onmogelijkheid van bodemstijging bij gasopslag 
4) zwelklei ja of nee 

Ad 1) Vanaf de tachtiger jaren werd door een aantal geologen verklaard dat aardbevingen door 
de gaswimiing werden getriggerd. Na vele jaren van ontkenning wordt een en ander nu als 
volkomen waar aanvaard. 

Ad 2) In de Asse-mijn in Duitsland is radioactief afval opgeslagen. 20 jaar geleden werd ons 
(waaronder HIT) door alle medewerkers aan het OPLA-onderzoek en in de Duitse centra 
verklaard dat het afval aldaar veilig was en nooit met water in contact zou kunnen komen. De 
situatie nu wordt door bepaalde keimers als desastreus geacht. 

Ad 3) Bij het opstellen van de MER voor gasopslag in Nederland (Grijpskerk, Langelo en 
Alkmaar) werd het volkomen onmogelijk geacht dat de bodem in deze omgeving (weer) zou 
stijgen door gasopslag. Tot eind negentiger jaren werd diegene die dit suggereerde als 
incompetent beschouwd. Inmiddels wordt door dezelfde organisaties met verve verklaard dat 
het normaal is dat er bodemstijging optreedt en dat dit volkomen in de hand is. 

Bodemstijging website Shell 

Door C02-opslag kan de bodem, waar die eerst was gedaald, weer opnieuw gaan stijgen. Uit 

de ervaringen met ondergrondse gasopslag is bekend dat dit maximaal 80%) van de eerder 

ontstane bodemdaling zal zijn. In Barendrecht betekent dat ongeveer 1,5 centimeter in het hart 

van de schotel. 

Ad 4) In 2004 heeft HIT onderzoek gedaan naar het voorkomen van kleien die kumien 
zwellen en krimpen. De eerste reactie van autoriteiten en geologen was dat er geen millimeter 
zwelklei in Nederland aanwezig was en dat er absoluut geen verder onderzoek moest worden 
gedaan. HIT krijgt nog wekelijks meldingen van vermeende schade door zwelklei. Op dit 
moment loopt er een onderzoek van Deltares. HIT verwacht - mede na verder eigen 
onderzoek - dat volgend jaar wordt gerapporteerd dat er nu wel speciale zwelklei aanwezig is 
op bepaalde plaatsen in het Noorden van het land. 
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Conclusies 

De conclusie moet luiden dat in de jonge wetenschap die geologie is, nog steeds wordt 
bijgeleerd en dat zaken die onmogelijk werden verondersteld, lOjaar vanafhet begin van een 
actie in de ondergrond vanzelfsprekend kmmen worden. Ook wordt duidelijk dat stellige 
conclusies beter niet getrokken kunnen worden zonder voldoende evaluatietijd, laten we 
zeggen na 10-20 jaar. 

In de workshop wordt deze aanbeveling besproken. 
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6) C02 opslag en gasopslag vergeleken 

Er zijn analogieën tussen opslag van gas en opslag van C02. Ook bij C02-opslag in 
Barendrecht wordt deze vergelijking vaak gemaalct. In beide gevallen wordt gebmik gemaakt 
van de vrijgekomen mimte door gaswinning. HIT is in de 90-jaren betroklcen geweest bij o.a. 
selectie van gasopslagiocaties Norg/Langelo en Alkmaar. Er is door enige geologen een 
onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van gasopslag in de Rijnmond (sectie 
ingenieursgeologiè, oktober 1996). Ook hier werden selectiecriteria gebmikt. Kort wordt hier 
een overzicht gepubliceerd. 

Veld 
Oude Leede 
Botlek 
Monster 
Gaag 
Papekop 

Rolterdam 
Pernis 
Barendrecht 
Rijswijk 

Moerkapelle 
IJsselmonde/ 
Ridderkerk 
Pijnacker 
Ridderkerk 
De Lier 
Berkel 
Alblasserdam 
Lekkerkerk 
Woubrugge 
Pernis West 

inhoud 
gas 
gas 
gas 
gas 
gas 

oiie/gas 
olie/gas 
otie/gas 
olie/eas 

olie 
olie 

olie 
olie 
olie 
olie 
olie 
olie 
olie 
olie 
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Tabel 3.2 Overzicht van de relevante velden in het West-Nederland bekken. Ligging is de locatie 
ten opzichte van Rijnmond, Indicatie: * = slecht **= matig ***=güed. Gegevens uit de Jager et 
al."* en Racero-Baena en Drake' . 

Evaluatie en conclusies 

In de studies wordt Botlek als een veld beschouwd dat geschikt is voor opslag. Barendrecht 
komt als minder geschikt naai- voren. 

Punt van discussie voor de workshop is de vraag waarom dat het geval was. 
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7) Het Botlekveld 
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De initiële dmk van het Botlek veld dat op 2350 meter is gelegen is 269 bar, dat wil zeggen 
een overdmk van 35 bar. Dit veld laat als één van de weinige velden in Nederland een 
overdmk zien. 

Tot 2003 was reeds 61%o van het gas geproduceerd, de dmk was reeds temggelopen van 269 
bar (overdmlc) tot 133 bar in 2003. De eindmk wordt geschat op 46 bar in 2014. Dan zou 80%) 
van het gas moeten zijn geproduceerd. 

Wanneer we nu de productie cijfers van 2003-2008 bekijken moeten we tot de conclusie 
komen dat de situatie van 80%) productie reeds moet zijn bereikt. Opvallend is de mededeling 
van bladzijde 5 van het winningplan. 
littp://www.nlog.nl/wipla/Public Winningsplan Botlek.pdf 

"Het verwachte winningpercentage voor het voorkomen Botlek Bunter is 82%). Met extra 
compressie zou een winningpercentages van rond 95%) behaald kunnen worden. Ecliter dit 
percentage kan waarschijnlijk niet gehaald worden wegens beperkingen ten aanzien van dan te 
verwachten additionele bodemdaling." 
Onze vraag is hierbij: welk percentage van het gas is nu gewonnen? Heeft dit reeds de 
verwachte 82% overtroffen, of is dit hieronder en hoever? Welke maatregelen zijn getroffen, 
wanneer er meer dan 82%) gas uit Botlek zal worden gewonnen? 

De vervolgvraag van HIT luidt dan: waarom wordt niet met Enhanced Gas Recovery 
bewerkstelligd dat het percentage van 82% wordt verhoogd naar 95%)? 
In de workshop wordt de geschiktheid van het Botlelcveld als alternatieve C02-
opslaglocatie voor Barendrecht ter discussie gesteld. 

http://www.nlog.nl/wipla/Public
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Eerste vergelijking van een aantai parameters tussen Botlek en Barendrecht (naar 
mening van HIT) 

Het Botlek veld heeft een beter dakgesteente dan het Barendrecht veld. 

Het Botlek veld is minder diep onder zeeniveau gelegen dan het Barendrecht veld. 

De capaciteit van het Botlek veld is veel groter dan die van het Barendrecht veld. 

Boven het Botlek veld bevindt zich geen woongebied. De risico's van het Botlek gebied t.a.v. 
C02 opslag zijn kleiner dan andere risico's in dit industriële gebied. 

Het Botlek veld heeft een scheefgetelde stratigrafie en wordt afgesloten door een breuk 
daarboven bevindt zich horizontaal gelaagd gesteente (disconformity). 

Het Barendrecht veld is een anticlinale stmctuur (met kans op joints in de carbonaat rijke 
caprock). 

Waar van het Barendrecht gezegd kan worden dat er verschillende niveaus gas zit en er dus 
transport moet zijn geweest, is er in het Botlek veld slechts gas op een niveau in een veld van 
grotere ouderdom (Trias) dan het Barendrecht veld (Krijt). Het Botlek veld toonde behoorlijke 
initiële overdmk, hetgeen de integriteit van het veld overduidelijk bewijst. 

De afstand van de Shell raffinaderij tot het Botlek veld is veel kleiner dan de afstand tot het 
Bai'endrecht veld. 

Het Botlek veld kwalificeerde zich voor 2000 al als een veld dat geschikt was voor gasopslag. 
(professor Weber t.a.v. vergelijkende studies m.b.t, de Langelo en Grijpskerk gasopslagen). 
Vanaf die tijd kwalificeert het Botlek veld zich als een beter veld voor opslag dan 
Barendrecht. 

In het Botlek veld is nog gas aanwezig. Dit gas zou er met Enhanced Gas Recovery (EGR) 
kunnen worden uitgehaald. De structuur van het Botlek veld leent zich uitstekend voor 
Enhanced Gas Recovery. Bij EGR bestaat de kans op doorbraak van het C02. Hoewel dit in 
het Botlek veld miniem is, zou dit geen probleem opleveren. Immers C02 rijk aardgas kan 
worden opgewaardeerd bovengronds. Hiervoor zijn scheidingsmethoden. Een betere 
mogelijkheid is om een mengsel van C02 en CH4 direct om te zetten in energie en puur C02, 
met de zogenaamde oxyftiel methode, waarbij een mengsel van CH4 en C02 direct wordt 
verbrand met zuivere zuurstof 

Er bestaan plamien om een dergelijke installatie te bouwen in Rotterdam. Een C02 opslag met 
Enhanced Gas Recovery en energie opwekking met pure zuurstof (oxyftiel) zou Rotterdam op 
de kaart kunnen zetten als C02 vrije energie stad in Europa en zou sterk door de politiek en 
inwoners worden gesteund. 
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Evaluatie 

Zoals gezegd zou gefundeerde afwijzing van Botlek ten overstaande van Barendrecht helpen 
bij de acceptatie. 
Het is daarom van belang dat deze kwestie behandeld wordt op de workshop. 
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8) Bestaande C02 injecties (EOR en EGR) 

Al tientallen jaren vindt C02 injectie plaats met als doel extra olie te winnen. Er vinden de 
laatste jaren ook C02 injecties plaats met als doel C02 van gas te scheiden en dat te 
herinjecteren in de directe omgeving. Inmiddels vinden ook enige projecten plaats waarbij 
C02 injectie tot doel heeft C02 op te bergen. 

Enhanced Oil Recovery 

Een methode om extra olie te winnen vanuit een veld waarin de dmk is afgenomen is het 
inspuiten van stoom, formatie water of gas. Dit heet Enhanced Oil Recovery. Behoudens 
slechts enkele (een zestal) blowouts is dit een beproefde en succesvolle teclmiek. HIT heeft 
veel contacten met C02 Global, Kinder Morgen en andere experts op dit gebied. 

Enhanced gas recovery 

Zo kemien we ook enhanced gas recovery waarbij zwaar gas als C02 onderin het gasreservoir 
wordt gepompt. Daar wordt de druk weer opgevoerd zodat het lichtere aardgas (methaan) 
makkelijker en sneller naar de winningput stroomt. Er is een risico dat het zware gas 
doorbreek, ecliter er zijn velden waarbij het risico uitennate klein is. Scheefgestelde velden 
lijken bij uitstek geschikt voor deze vorm van EGR. Het voordeel van deze winningmethode 
is het feit dat tegelijkertijd C02 wordt opgeslagen. 
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Op deze manier kan bodemdaling zelfs worden voorkomen (voorgesteld in 1992). Het wordt 
dan ook aanbevolen om deze techniek in een land waarbij bodemdaling belangrijk is verder te 
vervolmaken. 

Enhanced gas recovery en oxyfuel 
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Het doorbreken van C02 is niet onmogelijk. In dit geval zal het aardgas dat naar boven wordt 
gehaald, een grotere hoeveelheid C02 bevatten. Het is de vraag of dit erg is, wanneer er boven 

het veld een oxyfuels energie centrale wordt gebouwd. Een oxyfuel centrale verbrandt het 
binnenkomende gas met zuivere zuurstof, zodat zuivere C02 en zuivere waterdamp (stoom) 
overblijft. Op deze manier ontstaat een kringloop waarbij sprake is van een nul emissie 
centrale. Dit principe werd voorgesteld bij SEQ in Drachten, zie figuur. 
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Ander gebruik van lege gasvelden: geothermie in kleine lege aardgasvelden 

Naast gebruik van de ondergrond voor gas en C02 opslag is er andere mogelijldieid, n.1. 
geothennie. In dit licht is het artikel over winning van geothermie in Barendrecht een eye -
opener: 

http;//iga.igg.cnr.it/pdf/WGC/2005/1177.pdf 
Geothermal Heat and Abandoned Gas Reservoirs in the Netherlands 

Ook heeft HIT de gemeenteraad van Barendrecht in een brief reeds voor 2005 opmerkzaam 
gemaakt op de mogelijkheden om geothermie te winnen in hun gemeente; onlangs heeft HIT 
een onderzoeksvoorstel ingediend - GEOBOILER - waarbij overtollig hemelwater in lege 
gasvelden kan worden gebracht om eiüiEinced geothemiie te initiëren. 

Evaluatie en conclusies 

Het moge duidelijk zijn dat er verschillende mogelijldieden zijn om lege dan wel bijna lege 
gasvelden te gebmiken. Het is van belang hierbij de gebmiksmogelijlcheden en combinaties te 
selecteren en naar haalbaarheid te evalueren, omdat het verkeerd kiezen van een proef in 
voorkomende gevallen contraproductief werkt (verkeerd heeft gewerkt). 
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9) Mogelijkheden ter vermijding van politieke weigering van C02 opslag 

Inleiding 

Hoewel duidelijk is dat een proef in Barendrecht technisch mogelijk is, is het wellicht niet het 
beste veld om een nieuwe techniek uit te proberen (HIT is in discussie met Shell over 
verschillende eigenschappen van het Barendrecht reservoir). Het overgrote deel van de 
technische vragen wordt adequaat beantwoord'. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om voorafgaande aan het opzetten van een grote infra 
voor Barendrecht een periode te nemen waarin gezocht wordt naar andere mogelijkheden. 

Voorbeelden 

Eerste proef in Barendrecht zonder aanleggen van infra, maar met injecteren van C02 
aangevoerd door tankwagens (met daarin vloeibaar C02), bijvoorbeeld 1 tanlcwagen per uur. 
Dit betekent dat bij een proef van 1000 uur meer dan 20.000 ton zal kmmen worden 
geïnjecteerd. 

Selecteren van een klein gas veld (kleine velden beleid) waarbij wordt gekeken of LNG kan 
worden gemaakt en het afgescheiden C02 kan worden temggeïnjecteerd; Icijken of 
bodemdaling kan worden veimeden. 

Selecteren van een klein aai'dgas veld en het opereren van een oxyfiiel mnt, waarbij C02 van 
de verbranding wordt geïnjecteerd in het veld. 

Bezien of Botlek past in eventuele C02 opslag, beschouwen of en hoe Botlek gecombineerd 
kan worden met oxyfuel (verhoogde gasopbrengst en vermijden van bodemdaling). 

Het uitvoeren van een vergelijkende studie tussen Ziedewij en Botlek. 

Selecteren en evalueren van gasvelden onder steenzoutlagen met oorspronkelijke overdruk 
(oxyfiiel etc). 

' Onderwerpen als mogelijke (carbonate) joints in dakgesteente, watersaturatle en verschillende niveaus in het 
reservoir worden besproken mssen SHELL en HIT 
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10 en 11) Conclusies en aanbevelingen 

Er zal worden gepoogd om aan de hand van discussies, vragen en opmerkingen van de 
aanwezige experts in het verslag en in het achterliggende rapport conclusies te trekken en 
aanbevelingen te doen. . 
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12) Referenties 

https://www4.eventsinteractive.com/iea/vicwpdf.esp?id=270005«&:file=//serenitv/EPll%2 
4/Eventwin/Pool\\\\office27/docs/pdf/ghgt%5F9Final00812.pdf 

Screening C02 storage options in the Netherlands 

http://iga.igg.cnr.it/pdf/WGC/2005/1177.pdf 

Geothermal Heat and Abandoned Gas Reservoirs in the Netherlands 

http;//ww>v.nlog.nl/wipla/Public Winningsplan Botlek.pdf 

Winningplan Botlek 

Expertise van Holland Innovation Team met betrekking tot de ondergrond. 

In 1989 werd het RMNO rapport gesclireven Erop of Eronder. Hierin werd aanbevolen een 
bestemmingsplan voor de ondergrond te maken. 

hl 1992 werd in het kader van ICES aanbevolen C02 in aardgasvelden in het Noorden te 
injecteren om daarmee bodemdaling te voorkomen. 

In 1994 werd een studie geschreven over opslag van radioactief afval. Hierin wordt de 
kwaliteit van dit onderzoek ter discussie gesteld. 

In 1995 werd een rapport geschreven over de geologische stabiliteit met betreklcing tot C02 
injectie op verzoek van SenterNovem. 

In 1997 werden aanvullingen hierop gesclireven en werd meegewerkt aan de geochemische 
implicaties van C02 in de ondergronds. 

In de laatste tien jaar is door HIT gewerkt aan monitoring van bodembewegingen bij injectie 
van vloeistoffen (o.a. in Canada en Spanje). De eigen bodem monitoring methode kan de 
verplaatsing van vloeistoffen en gassen in de diepe bodem en ondiepe bodem volgen en kan 
worden gebruikt als early waming system. 

In 2004 en 2005 werd Lac Nyos bekeken en de laatste jaren wordt veel inlioudelijk met 
buitenlandse zakenkundige instituten geconespondeerd. 

In 2007 en 2008 werden patenten verkregen met een nieuwe proces dat middels injectie water 
kan vrijmaken uit ondergrondse calcium sulfaat formaties. 

Per 2009 is een onderzoeksvoorstel ingediend om enhanced geothennie te doen (Geoboiler) 
en lopen er twee patenten (pending) op het gebied van waterwinning in de ondergrond. 

https://www4.eventsinteractive.com/iea/vicwpdf.esp?id=270005�&:file=//serenitv/EPll%252
http://iga.igg.cnr.it/pdf/WGC/2005/1177.pdf
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In juni 2009 is een verzoek bij HIT ingediend om offerte uit te brengen om de minuscule 
verplaatsingen van het Maastoren gebouw in Rotterdam te monitoren. 


