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Sammanfattning på svenska

Denna avhandling undersöker metoder för att karakterisera djupa saltvat-
tensakviferer för lagring av koldioxid över lång tid. Särskilda forskningsfrå-
gor inkluderar effekter av geologisk heterogenitet på förmågan hos geologiska
formationer att lagra koldioxid och prediktiv modellering av stora geologiska
koldioxidlagringssystem. De viktigaste resultaten och slutsatserna samman-
fattas nedan.

I Artikel I utforskas effekten av varierande heterogenitetsegenskaper hos
permeabilitetsfält (som beskrivs genom korrelationslängd l och standardavvikelse
s ) på lagringsprestanda. Monte Carlo-simuleringar med multipla realiseringar
av permeabilitetsfältet syftar till att ta fram relationer som kan förklara ensemble-
beteendet hos lagringsprestandaparametrar med hjälp av enkla parametergrup-
per. Resultaten visar att beroendet av injektivitet på både l och s represen-
teras väl med en linjär korrelation mellan injektivitetsindex och parameter-
gruppen (l/x )s , där x är en dimensionslös skalningsparameter. Injektivitetsin-
dex ökar med ökande (l/x )s . Lagringseffektivitetskoefficienten, å andra
sidan, minskar med både ökande l och s , och en enkel linjär anpassning
hittas mellan E och parametergruppen ls

2.
Artikel II undersöker multimodala heterogenitetsfält och utforskar en metod

att använda flera detaljerade simuleringar för att härleda motsvarande egen-
skaper på grövre skala, för applikationer i mer storskaliga modeller. De storskaliga
konstitutiva relationerna visar sig främst styras av proportionen av bakgrunds-
material (grundstruktursmaterial) och dess permeabilitetsvariationer, medan
förekomsten av andra material (ej grundstruktur) och deras permeabilitetsvari-
abilitet kan bidra på ett komplext sätt till osäkerheten i de storskaliga konsti-
tutiva relationerna. Utöver detta kan Leverett-ekvationen väl beskriva förhål-
landet mellan det storskaliga kapillärtrycket och den absoluta permeabiliteten
när sandstenshalten (bakgrundsmaterial) är hög (> 0,7). För fall med mindre
sandstenshalter tyder resultaten på att det inte är lämpligt att koppla kapil-
lärtryck och absolut permeabilitet genom Leverett-ekvationen.

I Artikel III, utvecklas en ny metod för användning av en Gaussisk process-
emulator (GPE), och denna används för att utforska framåtfelfortplantning pga
osäkerhet i permeabiliteten hos det heterogena mediet genom modellering.
Vi återanvänder den modell som används i Artikel I och uppskattar kumula-
tiva fördelningsfunktioner (CDF) för koldioxidfasens transporttid genom sys-
temet (genombrottstid) och den totala massan med hjälp av en Monte Carlo-
simulering (MC) som kräver stor beräkningskraft. Vi visar då att vi exakt kan
återge dessa CDF-uppskattningar med emulatorn, men med bara en bråkdel av
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beräkningskostnaden jämfört med Monte Carlo-simuleringen. För att bygga
en GPE som kan förutsäga simulatorresultaten från ett permeabilitetsfält bestående
av 1000-tals värden, använder vi en trunkerad Karhunen-Loève-expansion av
permeabilitetsfältet, och sedan används en Bayesiansk funktionell regressions-
metod. En individuell GPE skapas för varje modelleringsutdata av intresse
genom att betrakta explicita medelvärden och Matérn-kovariansfunktionen (n =
3/2). För samtliga undersökta fall uppnåddes utmärkt passning med endast
100 emulatorsimuleringar.

Artikel IV och V fokuserar på prognosmodellering av koldioxidlagringspo-
tential hos stora system, vilka är Södra Skåne, Sverige och Dalders Mono-
cline i Östersjön. För att maximera tillförlitligheten hos modellprediktionerna,
används en uppsättning olika modelleringsmetoder med varierande komplex-
itet, inklusive en semi-analytisk modell, en vertikal jämviktsmodell (VE) med
skarpt gränssnitt och en TOUGH2MP/ECO2N-modell (T2MP). Den semi-
analytiska modellen ger snabb uppskattning av tryckökningen för en mängd
olika injekteringskvoter samt av parameterkänslighet vid olika randvillkor eller
reservoaregenskaper. Med ett givet tröskelvärde för trycket uppskattas maxi-
mala injektionshastigheter med den semi-analytiska beräkningsmodellen och
matas sedan in i VE-modellen, vilket tillåter en mer detaljerad uppskattning av
koldioxidens migrationsmönster och av reservoarens lagringsegenskaper. Det
valda injekteringsscenariot väljs därefter utifrån den mest omfattande T2MP-
modellen. Analyserna visar att den tryckökning som förutsägs av de två nu-
meriska modellerna faller nära resultatet från den semianalytiska modellen.
Överensstämmelse i plymens migrationsmönster ses också mellan VE och
T2MP-modellerna. Studien visar att Södra Skåne är ett migreringsbegränsat
system, medan Dalders Monocline är ett injektivitetsbegränsat system. Omfat-
tande modellering av hur koldioxidens migration och fastläggning utvecklas
över tid i respektive system ger kvantitativa prediktioner av formationernas
koldioxidlagringspotential.

För att sammanfatta; de olika ämnen/ metoder som belysts i denna avhan-
dling har följt två huvudsakliga frågeställningar, den första är geologisk het-
erogenitet och den andra är skalningsproblemet. Båda dessa frågor utgör
stora utmaningar när verkliga områden ska modelleras för geologisk lagring
av koldioxid. I denna avhandling har metoder och modeller utvecklats för
att underlätta sådana analyser. Resultaten i Artikel I visar de samlade effek-
terna av heterogenitet på lagringsprestanda och resultaten kan användas för
att få uppskattningar av injektivitet och lagringseffektivitet om heterogenitets-
egenskaperna är kända. Artikel II i sin tur visar en metod för uppskalning av
egenskaperna hos småskaliga tvåfasflöden till egenskaper som kan användas i
storskaliga modeller. Artikel III presenterar vidare en helt ny, mer beräknings-
effektiv metod för modellering av ett heterogent medium, som kan användas
även i andra applikationer. Artikel IV och V ger slutligen ett ramverk för mod-
ellering av storskaliga system, samt preliminär information om lagringsmöj-
ligheter av koldioxid i två stora områden.
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Några framtidsperspektiv för fortsatt forskning skulle framför allt kunna
ta upp följande punkter;

• När det gäller relationerna som finns mellan heterogenitetsegenskaper
och injektivitet och effektiv lagringskoefficient är det av intresse att
undersöka hur sådana relationer skulle se ut också i andra flödes- och
injektionsgeometrier, bland annat i tredimensionella system och vid
injektion från horisontella brunnar.

• För att göra detta kan en Gaussiska processemulator användas, efter-
som det skulle ge betydande beräkningsfördelar. Dess Bayesiska
formalism kan också vidareutvecklas för känslighetsanalyser för att
identifiera de parametrar som är viktigast för modellutdata.

• När det gäller modellering av geologisk heterogenitet, kan den Gaus-
siska processemulatorn användas för att hantera olika typer av osäker-
het, såsom sammansättning av bergarter och parametrar som används
för konstitutiva relationer.

• När det gäller modellering av stora områden, kommer ett naturligt
nästa steg att vara analys av effekten av olika injektionsgeometrier,
såsom injektion från horisontella brunnar. Det är också intressant att
se hur heterogenitet i mellanliggande skikt skulle påverka resultaten i
dessa formationer.
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