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Förord
Dags att ta hand om koldioxiden!
Två avgörande saker hände på klimattoppmötet i Paris: Världen enades om att skärpa klimatmålen till
“well below” två graders temperaturhöjning, med sikte på 1,5 grader. Och vi lät klockan gå, utan att
enas om utsläppsminskningar för tiden fram till år 2020, eller någon konkret handlingsplan för tiden
därefter.
Sammantaget betyder det att de klimatpåverkande utsläppen åtminstone i vår del av världen måste ner
till mycket nära noll och helst en bit under noll. Vi kan alltså inte välja och vraka mellan olika
satsningar för att minska vår klimatpåverkan, utan måste anta en “all of the above-approach”. I detta
ingår smart utformad förnybar energi, effektiviseringssatsningar, smartare mobilitet, ändrade
spelregler för energi- och transportsektorn och minskad avskogning, men också att ta hand om de
koldioxidutsläpp som trots allt sker.
Av IPCC:s många scenarier är det nästan bara med CCS - carbon capture and storage - som världen
klarar tvågradersmålet. Skärpningen av målet på klimatmötet i Paris förstärker den bilden; vi behöver
storskaligt, på många håll i världen och relativt snart börja fånga upp, avskilja och lagra koldioxid. Det
gäller både från den kvarvarande fossila produktionen, och vid förbränningen av förnybara råvaror,
som med CCS-teknik kan innebära en klimatpåverkan som totalt sett hamnar under noll.
Vår rapport visar att CCS-tekniken är mogen för storskalig introduktion, att tekniken - om den
används rätt - levererar de förväntade och nödvändiga utsläppsminskningarna - men också att de CCSanläggningar som planeras inte på långa vägar räcker för att göra ett rejält klimatavtryck. Det beror
delvis på ekonomiska förutsättningar; det är helt enkelt för billigt att släppa ut koldioxid i atmosfären
och för dyrt att ta hand om koldioxiden. Men det beror också
på att många från miljörörelse och politik har ställt koldioxidlagring mot investeringar i förnybar
energi, som om vi kunde välja antingen eller när vi måste välja både och. Det finns också en oro för att
CCS förlänger livslängden på gammal teknik, men att inte hantera kolkraftverkens koldioxidutsläpp är
inget effektivt sätt att avveckla dem.
På sistone har vi uppfattat mer positiva tongångar om koldioxidlagring från ledande
miljöorganisationer och politiker från såväl majoritet som opposition, både i Sverige och i andra
länder. Det är glädjande, men ett ändrat tonläge i debatten räcker inte långt i klimatfrågan. Samma
aktörer som brukar säga att “det går inte att förhandla med naturen” bör inse att bara ord inte räddar
våran jord, vårt klimat eller den samhällsutveckling vi önskar. Det är hög tid att gå till storskalig
handling och ta hand om den koldioxid som trots allt släpps ut, och världen väntar på en aktör som går
före och visar vägen. Vem ska det bli?
Mattias Goldmann
Vd, den gröna och liberala tankesmedjan Fores

1 Inledning
Världens länder är överens om att ökningen av den globala medeltemperaturen ska vara
under två grader jämfört med innan industrialiseringen.1 De åtgärder världens ledare
kommit överens om hittills räcker sannolikt inte för att hålla temperaturökningen under
den gränsen.2 Om inte ytterligare utsläppsminskningar sker så förväntas den globala
medeltemperaturen år 2100 ha stigit med 2,5-7,8 grader, varav det mest sannolika är att
temperaturökningen blir 3,7-4,8 grader.3 För att det ska vara sannolikt att den globala
uppvärmningen under detta århundrade blir under två grader jämfört med innan
industrialiseringen behöver de mänskliga växthusgasutsläppen minska med 40-70
procent till 2050 jämfört med 2010 och nästan ha upphört vid slutet av detta
århundrade. I IPCC:s scenarier där tvågradersmålet nås minskar utsläppen från den
globala energisektorn med 90 procent till 2040-2070 jämfört med 2010.4
Till 2050 ska EU ha minskat sina växthusgasutsläpp med 80-95 procent jämfört med
1990. Energisektorn ska ha minskat sina utsläpp med 93-99 procent och industrin med
83-87 procent under samma tidsperiod.5
Alliansregeringen beslöt 2008 att “Visionen är att Sverige år 2050 inte har några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.”6 På Regeringens hemsida under ”Mål för
klimat och miljö” står det nu inget om klimatmål för 2050.7 Den nuvarande regeringen
gav miljömålsberedningen i uppdrag att ”föreslå ett nytt långsiktigt klimatmål för
Sveriges minskning av nationella utsläpp av växthusgaser till år 2050”. Ett mål kan
förväntas antas 2017.8

UNFCCC, 2010
IPCC, 2014b, s. 24
3 IPCC, 2014a, s. 8
4 IPCC, 2014a, s. 10-12 & 18
5 Europeiska kommissionen, 2011b
6 Regeringen, 2008
7 Regeringskansliet, 2015a
8 Regeringskansliet, 2015b
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2 Avskiljning och lagring
Både IPCC och Energimyndigheten utgår ifrån att koldioxidavskiljning i första hand är
aktuellt för anläggningar som släpper ut minst 100 000 ton koldioxid per år. Exempel på
9 10
dessa anläggningar är kraftverk, järn- och stålverk, cementfabriker och raffinaderier.
Vid bio-CCS lagras koldioxid från förbränning av biomassa. Växter binder koldioxid från
atmosfären i samband med fotosyntesen. När koldioxiden från förbränningen av
biomassa sedan lagras innebär det att koldioxid tagits från atmosfären och lagrats i
berggrunden. På det viset skapas så kallade “negativa utsläpp” som gör att
11
koldioxidhalten i atmosfären sjunker. Dessa utsläpp kallas i rapporten för biogena
utsläpp/biogen koldioxid.
,

Koldioxiden kan avskiljas före eller efter förbränning. Tekniken kallas ”post-combustion
process” eller ”pre-combustion process” beroende på när avskiljningen sker. En fördel
12
med ”post-combustion” är att det kan installeras i efterhand i en befintlig anläggning.
En ny teknik för koldioxidavskiljning är ”oxy-combustion systems” där rent syre
13
används till förbränningen istället för luft.
Efter avskiljningen behöver koldioxiden komprimeras för att kunna lagras geologiskt.
För att transportera koldioxiden till lagringsplatsen används vanligen rörledningar eller
14
marina transporter. Tekniken för transport och lagring är till stor del densamma
oavsett om fossilenergi eller bioenergi används. Tekniken för koldioxidavskiljningen är,
beroende på att förbränningsgasen skiljer sig åt, något annorlunda beroende på om det
15
är fossil eller biogen koldioxid som avskiljs.
Koldioxiden bör lagras i berggrunden på minst 800 meters djup i och med att den där
uppnår ett tillstånd där volymen minskar i jämförelse med tillståndet vid markytan,
vilket gör att mer koldioxid kan lagras. Koldioxid kan dock lagras på ett lägre djup än
16
800 meter om den injekteras med övertryck. En grundförutsättning för
koldioxidlagring är en bergart med hög porositet och genomsläpplighet. För att
koldioxiden inte ska läcka ut krävs det att bergarten ovanför, takbergarten, är tät och
har en låg porositet och genomsläpplighet. Den bästa bergarten att lagra koldioxid i är
17
sandsten, som vanligtvis har en porositet på 10-30 procent. Lämplig geologisk miljö i
Europa för att lagra koldioxid i är djupa akviferer samt gas- och oljereservoarer. En
akvifer är en geologisk formation som det går att utvinna grundvatten ur. I djupa
akviferer har dock grundvattnet en för hög salthalt för att konsumeras som

IPCC, 2005, s. 22-23
Energimyndigheten, 2011, s. 40
11 Arasto, 2014
12 Smit et al. 2014,s.143
13 Rubin et al. 2012
14 Rackley, 2010, s. 331
15 Vergragt et al. 2011
16 Teknisk term för att spruta in för att fylla sprickbildningar.
17 Erlström et al. 2011, s. 16,18, 21 & 24
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dricksvatten. Koldioxid i en akvifer lagras genom att den samlas i porutrymmen, att
den upplöses i vattnet, att den omvandlas till fast karbonatmineral genom reaktion med
silikatmineraler och genom att koldioxiden binds till kolpartiklar och organiskt material.
19
I Sverige är djupa akviferer den intressantaste formationen för att lagra koldioxid i.
Potentiella lagringsplatser i Sverige finns i sydvästra Skåne och under havsbotten både
20
utanför Skånes kust och söder om Gotland.
Tömda gas- och oljelager har fördelen att de bevisligen har kunnat förvara oljan
och/eller gasen på plats under miljontals år, dock måste exempelvis borrhål stängas
igen. Koldioxid kan även lagras i samband med oljeutvinning enligt CO2-EOR metoden.
Koldioxiden injekteras då ner till oljefyndigheten där den under vissa omständigheter
kan göra oljan lättare, mindre trögflytande och därför underlättar utvinningen, en
process som kan ta månader eller år. Resultatet blir sedan att olja, vatten och koldioxid
kommer upp från berggrunden. Koldioxiden och vattnet återanvänds till nästa injektion
21 22
vilket gör att koldioxiden lagras i systemet. ,
IPCC:s generella slutsatser om CCS, sammanfattade i ”Summary for Policymakers”, är
att:
• CCS kan reducera livscykelutsläppen från fossilkraftverk.
• CCS kan komma ut på marknaden genom regler, högt pris på koldioxid eller
direkt finansiell support.
• Det även behövs ett tydligt regelverk för det långsiktiga ansvaret för lagringen.
• Säkerheten kring transport och lagring kan bli en barriär men det finns alltmer
forskning om hur koldioxiden kan lagras säkert.
• Bio-CCS ger möjlighet till storskaliga negativa utsläpp och bio-CCS har samma
23
nackdelar som storskalig produktion av bioenergi och CCS i övrigt kan ha.
Det är också möjligt att använda koldioxid istället för att lagra den. Tekniken kallas då
Carbon Capture and Utilization (CCU). Exempel på det är att låta koldioxid reagera med
vissa mineraler, kalcium eller magnesiumsilikater, där det ämne som bildas, karbonater,
kan användas som byggnadsmaterial eller lagras. En nackdel med denna teknik är att
den kräver mycket gruvbrytning för att ta fram de mineraler som koldioxid kan reagera
med. En annan metod är att tillföra koncentrerad koldioxid till odlingar av mikroalger
24
som tar upp koldioxid. Algerna kan sen användas som mat, bränsle eller gödsel. Även
25
oljeutvinning enligt CO2-EOR-tekniken kan ses som en form av CCU. IPCC bedömer
dock att det är osannolikt att användning av koldioxid skulle kunna bli en stor del av
26
utsläppsminskningarna.

Smit et al. 2014, s. 355-369 & 394
Erlström et al. 2011, s. 21 & 35
20 Möl Mortensen, 2014
21 Smit et al. 2014, s. 336-367
22 Hovorka, 2015
23 IPCC,2014, s. 21
24 Styring et al. 2011
25 Cuellar-Franca & Azapagic, 2015
26 IPCC, 2014a, s. 755
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3 Pågående projekt
Världens första kommersiella kraftverk med koldioxidavskiljning och lagring öppnades i
oktober 2014, Boundary Dam Power Station i Saskatchewan i Kanada.
Det kostade 1,3 miljarder USD att införa koldioxidavskiljning enligt tekniken för ”postcombustion” på en av de fyra generatorerna i kolkraftverket. Projektet fick ett statligt
stöd på 240 miljoner kanadensiska dollar från den kanadensiska regeringen. CCStekniken kräver energi för koldioxidavskiljningen, komprimeringen av koldioxiden och
27
för pumpar och fläktar. För att driva CCS-tekniken i Boundary Dam behöver 20-30
procent av den el som produceras i kraftverket användas, därmed minskar mängden el
som går ut från kraftverket med 20-30 procent. Genom att sälja den infångade
koldioxiden till en oljeproducent, som använder koldioxiden till oljeutvinning enligt CO2EOR-tekniken, skapas extra intäkter som kompenserar för en del av den minskade
elproduktionen. Den koldioxid som inte används till oljeutvinning lagras i en
28 29 30 31 32
akvifer. , , , ,
I nuläget (våren 2016) finns det globalt 14 storskaliga CCS-projekt i drift, varav sju i
USA, två i Kanada respektive Norge och ett var i Algeriet, Brasilien och Saudiarabien.
Ytterligare åtta är under konstruktion. I nio av de 14 befintliga anläggningarna kommer
koldioxiden från naturgasbearbetning, i ett fall från tillverkning av syntetisk gas, i två
fall från anläggningar som tillverkar gödningsmedel, en av anläggningarna är
kraftverket Boundary Dam och i ett fall avskiljs koldioxiden från en anläggning som
tillverkar väte. I elva av de 14 anläggningarna används koldioxiden i huvudsak för
oljeutvinning enligt CO2-EOR-tekniken och i tre fall lagras koldioxiden geologiskt. De
anläggningar där koldioxiden lagras geologiskt är Sleipner och Snøhvit i Norge och In
33
Salah i Algeriet.
Bland de storskaliga koldioxidavskiljningsanläggningarna under konstruktion märks ett
järn- och stålverk i Förenade Arabemiraten och en anläggning med etanolproduktion i
34 35
USA. , År 2011 avbröt Vattenfall sitt CCS-projekt i Tyskland, främst på grund av
36
politiskt motstånd. Av de 22 CCS-projekt som är i drift eller konstruktion så är inget i
ett EU-land. CCS har enligt EU-kommissionen “inte fått något uppsving i Europa” och att
”även de mest lovande EU-projekten lider av betydande förseningar på grund av en rad
37
olika skäl”.

Rubin et al. 2012
MIT, 2015a
29 MIT Technology & Review
30 Mining Journal, 2015
31 Power Technology
32 Kemp, 2014
33 Global CCS Institute
34 Global CCS Institute
35 National Energy Technology Laboratory, 2014
36 Zettersten, 2011
37 Europeiska Kommissionen, 2013
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Av de 13 CCS-projekt som befinner sig i planeringsstadiet innan ett investeringsbeslut så
finns det, enligt Global CCS Institutes sammanställning, fyra projekt i EU-länder - tre i
Storbritannien och ett i Holland. Samtliga handlar om att avskilja koldioxid från
38
kraftverk och lagra koldioxiden geologiskt. Men framtiden för CCS i Storbritannien är
osäker. Storbritanniens regering meddelade i slutet av november att de tar bort anslaget
39 40
på en miljard pund för CCS. , Med anledning av beskedet meddelade Shell att de inte
41
kommer att fullfölja CCS-projektet Peterhead. Energibolaget Drax meddelade den 25
september 2015 att inte heller de kommer att fullfölja investeringen i CCS-projektet
42
White Rose. Som motivering anger de att de som stor producent av förnyelsebar el
drabbas av den brittiska regeringens beslut att ta bort skatteundantag för förnybar el
som säljs till industriföretag och att de därför måste skära ned på framtida
43
investeringar. Det betyder dock inte att det är säkert att projektet inte blir av. Drax har
tillsammans med ingenjörsföretaget Alström och kemiföretaget BOC bildat samföretaget
44
Capture Power Ltd som driver White Rose-projektet. Drax meddelade att platsen och
infrastrukturen kommer att finnas tillgänglig för att projektet ska kunna färdigställas
45 46
och VD:n för Capture Power meddelade att de fortfarande vill slutföra projektet. ,
Ett pilotprojekt ägde rum mellan 2009-2010 i Eons kraftverk i Karlshamn. Projektet
47
innefattade avskiljning av koldioxid, men inte lagring. På Island finns en
48
demonstrationsanläggning för koldioxidlagring genom mineralisering. Ett schweiziskt
företag beslöt i oktober att bygga världen första kommersiella anläggning där koldioxid
49
fångas in i luften för att sedan användas för att öka produktionen av grönsaker.
Miljöminister Åsa Romson sade den 4 januari 2016 i ett svar på en skriftlig fråga från
Jesper Skalberg Karlsson (M) om CCS att ”I Sverige kan finnas förutsättningar att
åstadkomma negativa utsläpp i samband med eldning av biomassa för energiändamål
genom att tillämpa koldioxidavskiljning och lagring. Även delar av bas-industrin med
50
processrelaterade växthusgasutsläpp visar intresse för olika typer av CCS.”

Global CCS Institute
Dept of Energy & Climate Change
40 BBC, 2015:a
41 Shell
42 Drax, 2015
43 BBC, 2015b
44 Murray, 2015
45 Drax, 2015
46 White Rose, 2015
47 MIT, 2015b
48 Orkuveita Reykjavikur
49 Pultarova, 2015
50 Riksdagen
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4 Vilket är behovet av CCS?
IPCC skriver att i majoriteten av scenarierna med en låg koldioxidhalt (430-530 ppm) så
ökar andelen av elförsörjningen från förnybar energi, kärnkraft, fossilenergi med CCS
från den nuvarande andelen på cirka 30 procent till mer än 80 procent 2050. Scenarier
där koldioxidhalten begränsas till 450 ppm, då det är sannolikt att tvågradersmålet nås,
kännetecknas av “en snabb utveckling inom energieffektivisering och en tredubbling till
nära en fyrdubbling av andelen koldioxidfri och snål energiproduktion från förnyelsebart,
kärnkraft, fossilenergi med CCS och bioenergi med CCS”.51
IPCC anger att det är enklare att nå tvågradersmålet med CCS än utan. IPCC gör en
sammanställning över scenarier för olika sektorer där koldioxidhalten begränsas till
omkring 450 ppm. För elsektorn så kan koldioxidhalten begränsas till omkring 450 ppm
i 36 scenarier med CCS och i fem scenarier utan CCS. För industrisektorn är
motsvarande siffra 22 och tre.52
Negativa utsläpp är troligen nödvändigt för att uppnå tvågradersmålet och i och med det
finns potential för bio-CCS. Enligt IPCC har scenarier där koldioxidhalten begränsas till
450 ppm år 2100 vanligtvis en högre koldioxidhalt än 450 ppm innan år 2100. Därför är
de scenarierna beroende av att koldioxidhalten kan minska med hjälp av bio-CCS och
skogsplantering. IPCC skriver att många scenarier där koldioxidhalten begränsas till 450
eller 550 ppm är starkt beroende av en storskalig utveckling av bioenergi med
koldioxidinfångning och lagring. Enligt IPCC behövs det en snabb utbyggnad av alla
tekniker som minskar utsläppen om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5
grader.53
IEA:s World Energy Outlook 2014 innehåller ett scenario där koldioxidhalten begränsas
till 450 ppm. I det scenariot har det installerats CCS motsvararande 80 procent av den
beräknade producerade elen från kolkraft. Utöver det har 22 procent av de gaseldade
kraftverken CCS. En sådan utveckling kräver att 60 procent av kolkraftverken byggs om.
Ifall behovet av CCS ska ersättas med vindkraft krävs det en tjugofaldig ökning av
vindkraft.54
Enligt EU:s ”Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle år 2050” behövs
koldioxidlagring för att industrisektorn ska nå EU:s klimatmål och enligt EU:s
”Energifärdplan för 2050” behövs koldioxidlagring för att EU ska uppnå sina klimatmål,
undantaget ett av scenarierna som innehåller 97 procent förnybar energi.55,56
Enligt en doktorsavhandling från Chalmers kommer EU:s klimatmål för industrin och
energisektorn 2030 och 2050 inte att nås med nuvarande strategier och produktionsätt.
51

IPCC, 2014a, s. 10, 12 & 20
IPCC, 2014a, s. 480
53
IPCC, 2014a, s. 12,16 & 870
54
IEA, 2014, s.174-175
55
Europeiska kommissionen, 2011b
56
Europeiska kommissionen, 2011a
52

6

För att den koldioxidintensiva industrin (järn och stål, cement och oljeraffinaderier) ska
nå EU:s klimatmål behövs ett genombrott för CCS eller teknik som påverkar
produktionen av material och bränsle, om inte klimatmålen ska nås genom en kraftig
minskning av efterfrågan på dessa produkter.57 Men en minskad efterfrågan av järn- och
stålproduktion kan dock vara svår att kombinera med en stor andel förnyelsebar energi.
Sol- och vindenergi kräver bland annat upp till 50 gånger mer järn per installerad
kapacitet än vad fossilenergi och kärnkraft gör. WWF:s scenarier med en 60-faldig
ökning av sol- och vindenergi till 2050 motsvarar en ökning av världsproduktionen av
bland annat stål med 5-18 procent.58 Det gör att det går att ifrågasätta om scenariot där
CCS inte behövs på grund av minskad produktion av järn och stål är ett realistiskt eller
ens önskvärt scenario.
Industrin står för cirka 26 procent av de totala svenska utsläppen. Cirka hälften av
industrins utsläpp är processutsläpp. Processutsläpp är ”utsläpp som inte kommer från
förbränning för energi utan från själva materialprocessen i framställningen av t.ex.
cement, reduktion av järnmalm, aluminium”.59 Med dagens produktionsätt kommer
omvandlingen av kalk till cement och framställningen av stål att orsaka koldioxidutsläpp
även om elen för att driva processerna skulle komma från 100 procent fossilfria källor.
Avkarbonisering genom övergång till alternativa råmaterial kan vara ett sätt att komma
åt processutsläppen. Men de teknikerna är “långtifrån kommersiellt tillgängliga idag”.60
I Naturvårdsverkets “Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”
finns det ett scenario med koldioxidlagring (inklusive bio-CCS) och ett scenario utan
koldioxidlagring. I scenariot där Sverige blir klimatneutralt 2050 utan att köpa
utsläppsrätter från andra länder används koldioxidlagring (inklusive bio-CCS).61
Om CCS ska vara utbyggt i stor skala i Sverige runt år 2050 bör ett
demonstrationsprojekt påbörjas runt år 2025. Det kräver i sin tur ett strategiarbete som
avslutas senast 2016 och ett forskningsprogram som det går att söka medel från redan
våren 2016.62 Det är med andra ord brådskande.

Rootzén, 2015
Vidal et al. 2013
59 Åhman et al. 2013, s. 6, 8 & 18
60 Åhman et al. 2013, s. 6, 8 & 18
61 Naturvårdsverket, 2012, s. 23-31
62 Nilsson, 2015
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5 För- och nackdelar
Fördelar
•

CCS ökar chansen att nå tvågradersmålet.
Enligt IPCC63 har scenarier där koldioxidhalten begränsas till 450 ppm år 2100,
likvärdigt med tvågradersmålet, vanligtvis en högre koldioxidhalt än 450 ppm innan år
2100 och många av scenarierna där koldioxidhalten begränsas till 450 ppm är mycket
beroende av negativa utsläpp genom bio-CCS.

•

CCS behövs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
Enligt IPCC64 behövs det en snabb utbyggnad av alla tekniker som minskar utsläppen.

•

CCS behövs för att EU:s klimatmål ska nås.
Enligt både EU:s färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle och
energifärdplanen behövs koldioxidlagring för att EU:s klimatmål ska uppnås.65,66 Enligt
Rootzén behövs ett genombrott för CCS eller teknik som påverkar produktionen av
material och bränsle, om inte klimatmålen ska nås genom en kraftig minskning av
efterfrågan på dessa produkter.67

•

CCS gör att Sverige kan bli klimatneutralt.
I scenariot där Sverige blir klimatneutralt 2050 utan att köpa utsläppsrätter från andra
länder används koldioxidlagring (inklusive bio-CCS).68 Enligt scenarier i en rapport från
IVL blir processutsläppen 2050 från industrin lägre om CCS används, det skiljer fem
miljoner ton koldioxid mellan scenarierna. Negativa utsläpp genom bio-CCS kan vara ett
sätt att kompensera för de utsläpp från processindustrin som bedöms finnas kvar 2050
även om CCS används.69

•

Att nå tvågradersmålet är billigare med CCS än utan.
Enligt IPCC blir kostnaden för att begränsa koldioxidhalten till 450 ppm 138 % högre
om CCS-tekniken inte finns tillgänglig.70

•

CCS ses som nödvändigt för att minska processutsläpp.
För de utsläpp som inte går att minska genom byte av bränsle eller råmaterial “bedöms
CCS vara en förutsättning för att kunna sänka industrins koldioxidutsläpp till en låg
nivå”.71
IPCC, 2014a, s. 10 & s. 870
IPCC, 2014a, s. 16
65 Europeiska kommissionen, 2011b
66 Europeiska kommissionen, 2011a
67 Rootzén, 2015
68 Naturvårdsverket, 2012, s. 23-31
69 Gode et al. 2010
70 IPCC, 2014b, s. 25
71 Nilsson, 2015, s.11
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•

Fossilenergi kommer att spela en viktig roll i världens energiförsörjning de
kommande decennierna.
Utifrån existerande och planerade åtgärder så bedöms fossilenergi stå för lite mer än
hälften av världens elproduktion år 2040.72 Miljöaktuellt skriver i en intervju med
professorn Filip Johnsson att en relevant fråga i sammanhanget är om länder som Kina,
Indien och Ryssland skulle avstå från att exploatera fossila resurser när inte ens ett så
rikt land som Norge lämnar sin olja och gas oexploaterad.73 CCS gör inte fossilenergi till
ett problemfritt energislag. Men fossilenergi med CCS är ur klimatsynpunkt betydligt
bättre än fossilenergi utan CCS.74

•

Erfarenheten hittills av koldioxidlagring och transport är överlag positiv.
Enligt utvärdering av lagringsplatserna Sleipner, Snøhvit och In Salah är
koldioxidlagring tekniskt genomförbar och tekniken för att övervaka att den lagrade
koldioxiden är långsiktigt säker fungerar effektivt. Ett “genombrott” av koldioxid
upptäcktes vid ett av injektionshålen i lagringsplatsen In Salah i Algeriet. Åtgärder har
därefter vidtagits för att undvika framtida läckage från injektionshålet.75 I USA fanns
det år 2004 2400 km rörledningar för transport av koldioxid. Koldioxiden som
transporteras kommer ofta från naturliga lager av koldioxid och transporteras till
oljefält för att där användas i oljeutvinningen enligt metoden för CO2-EOR. Statistik
visar att rörledningar för transport av koldioxid är säkrare än rörledningar för
transport av naturgas.76

•

IPCC bedömer att nästan all lagrad koldioxid stannar i berggrunden.
IPCC bedömer att för koldioxidlagring i stor skala är det “väldigt sannolikt att mer än 99
procent av den lagrade koldioxiden bevaras under de första 100 åren” och att “det är
sannolikt att mer än 99 procent av den lagrade koldioxiden bevaras under de första 1000
åren”. Detta förutsatt att platserna för lagringen är “väl utvalda, designade, hanterade och
övervakade”.77

•

Det finns tillräcklig geologisk kapacitet både globalt, för Europa och Sverige.
Enligt en metastudie lagras det i genomsnitt sammanlagt 1340 miljarder ton koldioxid
globalt i de scenarier där koldioxidhalten är mellan 400-500 ppm år 2100. Globalt finns
det praktisk geologisk kapacitet att lagra 3 900 miljarder ton koldioxid.78 I scenarier där
elsektorn når EU:s klimatmål lagras det 7,8–15,4 ton koldioxid mellan år 2025-2050.79
Enligt en konservativ bedömning finns det en lagringskapacitet på 117 miljarder ton i
Europa (mestadels EU-länder samt bl.a. Norge, dock inte Sverige).80 I Naturvårdsverkets
scenario där Sverige blir klimatneutralt år 2050 utan att köpa utsläppsrätter lagras 20
miljoner ton koldioxid per år.81 Det bedöms preliminärt finnas en lagringskapacitet på

IEA, 2014, s. 208
Klefbom, 2015
74 Corsten et al. 2013
75 Eiken et al. 2010
76 Gale & Davison, 2004
77 IPCC, 2005, s. 246
78 Dooley, 2013
79 Odenberger et al. 2013
80 Europeiska kommissionen, 2009, s. 19-21
81 Naturvårdsverket, 2012, s. 23-31
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cirka 3,4 miljarder ton koldioxid eller mer i Sverige.82
•

En höjning av koldioxidpriset i industrin får endast en marginell påverkan på
slutpriset på en bil eller ett bostadshus.
Om CCS infördes skulle priset på stål och cement höjas betydligt. Men slutpriset på en bil
eller ett bostadhus skulle endast höjas marginellt.83

•

CCS i Sverige handlar i första hand inte om fossilenergi.
En av de största nackdelarna med CCS är att det kan leda till mer kolkraft och
kolbrytning (se risker nedan). 98 procent av den svenska elförsörjningen kommer från
koldioxidsnåla energikällor.84 Det innebär att CCS i Sverige inte i första hand skulle ske
från elproduktion med fossilenergi. De flesta punktsläpp över 100 000 ton koldioxid per
år är processutsläpp eller biogena utsläpp.85

•

Norden kan bli en föregångsregion. Kombinationen av stora biogena koldioxidutsläpp
i Sverige och Finland, punktutsläpp från exempelvis stål- och cementindustrin,
förekomsten av gas- och oljefält samt den stora lagringspotentialen utanför Norge och
Danmark gör att Norden kan bli en föregångsregion.86

Nackdelar
•

CCS ökar energianvändningen.
Anledningen till att det krävs mer bränsletillförsel i ett CCS-kraftverk är att det krävs
energi för koldioxidavskiljningen men även för komprimeringen av koldioxiden samt för
pumpar och fläktar.87 Enligt en metastudie krävs det 18,9-24,8 procent mer energi om
ett kraftverk ska använda CCS, beroende på teknikval.88

•

CCS från fossilenergi ökar kolbrytningen.
Att CCS ökar energianvändningen gör att tekniken kan leda till mer kolbrytning.
Kolbrytning bidrar bland annat till olyckor, påverkan på vattnet i närmiljön,
luftföroreningar och avfall.89

•

CCS kan låsa in samhället i fossilenergianvändning.
Att bygga ut infrastruktur för CCS är kostsamt och tidskrävande. När investeringen väl
är på plats har den en livslängd på flera decennier. Det och att CCS kan legitimera
fossilenergi gör att det kan låsa in samhället i fossilenergianvändning och försvåra
övergången till mer hållbara alternativ.90

Möl Mortensen, 2014
Rootzén, 2015
84 Svensk Energi, 2015
85 Nilsson, 2015
86 Mazzetti et al. 2014
87 Rubin et al. 2012
88 Thorbjörnsson et al. 2014
89 Bian et al. 2010
90 Vergragt et al. 2011
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•

All koldioxid infångas inte.
IPCC91 bedömer att 90 procent av koldioxiden från en anläggning med CCS infångas.
Energimyndighetens92 bedömning om CCS i Östersjöregionen bygger på ett antagande
om att 80 procent av koldioxiden infångas. Ur ett livscykelperspektiv minskar CCStekniken klimatpåverkan från ett fossileldat kraftverk med 47-97 procent jämfört med
om CCS-tekniken inte hade använts.93 Detta trots att ett kraftverk med CCS-teknik
kräver mer tillförsel av energi.

•

Den infångade koldioxiden kan användas till oljeutvinning.
I elva av de 14 storskaliga CCS-projekt som finns idag så används koldioxiden till
oljeutvinning enligt CO2-EOR.94 Tekniken skulle kunna bidra till inlåsning och
fossilberoende.

•

Priset på koldioxid är för lågt för att CCS ska vara lönsamt.
För utvecklingen av CCS är det viktigt att kostnaden och riskerna för fossilenergi utan
CCS ökar genom regler eller ett pris på koldioxid.95 I USA väntas CCS utvecklas vid ett
koldioxidpris över 60 USD/ton CO2.96 År 2030 behöver koldioxidpriset i EU vara på 85
Euro/ton för att investeringar i CCS ska börja ske, men priset i EU bedöms bli 30
Euro/ton CO2 år 2030. För att kolkraftverk med CCS ska bli den mest lönsamma typen av
kraftverk i Kina bedöms koldioxidpriset behöva vara mellan 35-45 Euro.97 Som
jämförelse kan nämnas att i EU:s handel med utsläppsrätter är priset 9 USD/ton CO2
samt att Sverige har en koldioxidskatt på 168 USD/ton CO2.98

•

Utvecklingen inom CCS har gått långsammare än förväntat.
IEA påpekade 2009 att det globalt finns behov av 100 CCS-projekt mellan 2010-2020
som lagrar cirka 300 miljoner ton årligen.99 Idag finns det 22 projekt som är i drift eller
under konstruktion och sammantaget bedöms dessa lagra totalt 40 miljoner ton
koldioxid per år.100

•

Finns inget ekonomiskt incitament för bio-CCS.
Koldioxid från förbränning av biomassa tillför ingen ny koldioxid till atmosfären och det
behövs inga utsläppsrätter för koldioxidutsläpp från biomassa. Det gör att det saknas
ekonomiska incitament i Europa för att lagra koldioxid från biomassa.101,102 Bristen på
ekonomiska incitament för CCS i de branscher vars koldioxidutsläpp har biogena källor,
exempelvis utsläpp från massa- och pappersindustrin, kan fördröja införandet av CCS
för andra branscher i regionen. Enligt Energimyndigheten103 gör detta att
Östersjöregionen sannolikt inte kommer att leda utvecklingen inom CCS i Europa. Om
IPCC, 2014a, s. 538-541
Energimyndigheten, 2011b, s. 138
93 Corsten et al. 2013
94 Global CCS Institute
95 IEA, 2015, s. 11
96 Luckow et al. 2011
97 Renner, 2014
98 Ecofys, 2014, s.17
99 IEA, 2013, s. 10
100 Global CCS Institute
101 Energimyndigheten, 2011, s. 37-42
102 Nilsson, 2014, s. 39
103 Energimyndigheten, 2011, s. 173-174
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CCS ska införas till år 2035 i Östersjöregionen behöver ekonomiska incitament för CCS
från biogena utsläpp införas i god tid innan för att ge industrierna chans att förbereda
sig.
•

CCS-tekniker kan öka utsläppen av kväveoxider, ammoniak och svaveldioxid.
Lösningsmedel som används för att fånga upp koldioxiden kan bidra till utsläpp av
kväveoxider, ammoniak och svaveldioxid. Även om utsläppen av kväveoxider och
svaveldioxid delvis fångas upp så blir nettoeffekten av CCS en ökning av utsläpp som
skapar försurning och övergödning. I en del CCS-tekniker kan även utsläppen av
ammoniak öka.104 Enligt en annan studie reducerar dock CCS-tekniken
svaveldioxidutsläpp.105

•

Bioenergin som används i bio-CCS kan vara ohållbart producerad.
Om biobränsle odlas på fel mark så kan det leda till ökade koldioxidutsläpp. När skogar
och slätter eldas upp och omvandlas till jordbruksmark så frigörs koldioxid. De
utsläppen av koldioxid kompenseras för genom att det odlade biobränslet ersätter
fossila bränslen. Den tid det tar att spara lika mycket koldioxid som förlorades i
samband med markomvandlingen kallas ”carbon payback times”. När odling av
biobränsle sker på mark som tidigare var tropisk regnskog är “carbon payback time” 30300 år beroende på bland annat val av gröda och hur produktionen har skett.106

•

Höga koncentrationer av koldioxid är farligt för människor.
En långvarig exponering för en koldioxidhalt på 3 procent kan leda till koncentration av
kalcium i blodet vilket kan ha negativa effekter på människors hälsa. Vid hög
koldioxidnivå så kan undanträngningen av syre leda till kvävning om syrehalten sjunker
under 16 procent.107 Ett exempel på att koldioxid kan vara farligt vid högre
koncentrationer är naturkatastrofen 1986 i kratersjön Nyos i Kamerun. Ett landskred
eller annan störning orsakade ett plötsligt utsläpp från sjön av koldioxid med vulkaniskt
ursprung och 1700 personer dog.108 Denna typ av utsläpp är dock inte representativt
för det läckage som kan uppstå från CCS.109

•

Koldioxid från läckage kan påverka grundvatten och växter.
Grundvatten som kommer i kontakt med koldioxid blir surare och det kan i sin tur
frigöra olika metaller som påverkar grundvattnets kvalité.110 Det finns ett tydligt
samband mellan koldioxidhalten och syrehalten i jord. En hög koldioxidhalt i jorden kan
minska växternas tillväxt och läckage från koldioxidlagring kan vara dödligt för en del
växter.111

•

Viss risk för jordbävningar i samband med koldioxidlagring.
Få mänskligt orsakade jordbävningar har observerats vid platser för koldioxidlagring.
Men antalet platser är hittills få och den lagrade volymen liten. Risken för jordbävningar
Corsten et al. 2013
Koornneef et al. 2012
106 Gibbs et al. 2008
107 Rice, 2004
108 Decker & Decker, 2015
109 IPCC, 2005, s. 211
110 Wang, 2004
111 Al-Trabouls et al. 2012
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kopplat till koldioxidlagring är troligen liten, och riskerna kan minska genom noggrant
urval av lagringsplatser och rätt hantering.112
•

Risk för att läckage av koldioxid leder till uppvärmning.
För att klimatpåverkan inte ska bli större med CCS jämfört med scenarier med låga
utsläpp utan CCS så bör inte mer än en procent av den lagrade koldioxiden läcka ut
under 1000 år.113 Sannolikheten för att det ska ske bedömer IPCC som låg.114 Om 900
miljarder ton koldioxid lagras totalt och en procent av den lagrade koldioxiden skulle
läcka ut årligen så skulle det leda till en temperaturökning på 0,4 grader.115

•

Risk att företag flyttar till länder med mindre stränga regler.
Kostnaden för CCS gör att “det finns en risk för att företag inom sektorer som är utsatta
för hård internationell konkurrens flyttar sin verksamhet från EU till tredjeländer som har
mindre strikta gränser för utsläpp av växthusgaser”, om inte konkurrenter till EU gör
motsvarande åtgärder.116

•

Acceptansproblem.
Undersökningar med fokusgrupper visar att det generellt finns en “signifikant oro
relaterat till riskerna med koldioxidlagring”.117

Nicol et al. 2013
Shaffer, 2010
114 IPCC, 2005
115 Lenzen, 2010
116 Europeiska kommissionen, 2015b
117 Upham & Roberts, 2011
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FORES – FORUM FÖR REFORMER OCH ENTREPRENÖRSKAP

Världens länder är överens om att ökningen
av den globala medeltemperaturen ska vara
under två grader jämfört med innan industrialiseringen. Men för att klara detta krävs stora insatser.
Carbon Capture and Storage (CCS) är en
omdebatterad teknik som innebär att koldioxid
fångas upp, avskiljs och lagras. Med CCS finns
potential för kraftigt minskade nettoutsläpp av koldioxid och vid förbränning av biomassa kan
utsläppen till och med bli negativa. Räddning
menar vissa, medan andra pekar på att tekniken
riskerar att leda till fossilberoende.
Den här bakgrundsrapporten är skriven av Elias
Rosell och är baserad på aktuell forskning på
ämnet. Texten beskriver hur tekniken fungerar, vilka pågående projekt som finns i dagsläget samt
teknikens för- och nackdelar. Rapporten visar att
CCS-tekniken är mogen för storskalig introduktion
men också att de anläggningar som planeras inte
på långa vägar räcker för att göra ett rejält klimatavtryck. Framtiden för CCS är oviss men ett är
säkert, det är dags att ta hand om koldioxiden!

FORES bakgrundsrapport 2016:1

