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Sammanfattning

Denna bok tar oss runt hela världen och går igenom tek-
niker som har utvecklats under årtionden. Alla teknolo-
giska system är komplicerade och samma sak gäller för 
koldioxidinfångning. För att infångning ska bli en klimat-
lösning måste flera från varandra separerade branscher 
och teknologier fungera. Det finns ett antal lärdomar 
som är värda att lyfta fram:

1) För att nå målet om ett nettonollutsläpp behöver 
årligen uppemot tio gigaton koldioxid (motsva-
rande ca 20 procent av mänsklighetens utsläpp 
i dag) avlägsnas från atmosfären till år 2050. 
Ett gigaton är 1 000 000 000 ton vilket motsva-
rar ungefär 200 miljoner elefanter eller 20 000 
Titanic- fartyg. Skalan på infångningen är således 
enorm. Fortsätter koldioxidutsläppen öka kom-
mer ytterligare mängder behöva fångas in.

2) Det kommer behövas en kombination av olika 
lösningar för att få negativa utsläpp. Alltifrån trä-
dodling till direkt infångning från luften behövs. 
Utbyggnaden av koldioxid infångning står inför 
flera ekonomiska, tekniska och infrastrukturella 
utmaningar.

3) Det ömsesidiga beroendet mellan infångning, 
transport och lagring betyder att ekonomiska 
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investeringar är förknippade med stora utma-
ningar. Det kommer inte att byggas infångning 
om det inte samtidigt finns en för vissning om att 
det också kommer finnas tillgång till ett trans-
portnät från kraftverken som kan leverera det 
infångade till en lagringsplats. Samordnings-
problemet för transport och lagring leder till 
volymrisk, vilket är avskräckande för eventuella 
investerare.

4) Uppemot hälften av Sveriges koldioxidutsläpp i 
indu strin släpps ut av och skulle kunna fångas vid 
28 indu stri anläggningar såsom stålverk, raffina-
derier och värme  verk. Många av dessa 28 anlägg-
ningar jobbar med metoder för att fånga eller 
 eliminera koldioxidutsläppen.

5) På Island fångar testanläggningar redan uppe-
mot 4 000 ton direkt från luften. I USA plane-
ras anläggningar för en infångningskapacitet på 
uppemot en miljon ton.

6) Energibehovet kommer bli omfattande. Punktin-
fångning gör att alla processer blir mer energi-
krävande eftersom kraftverken kan behöva 
an vända närmare 15  procent av sin energipro-
duktion för att driva infångningen. Om luft-
infångning genomförs i stor skala kan ytterligare 
terawattimmar behövas i Sverige och världen. 
Redan nu förväntas elanvändningen öka, detta 
utan att man tagit höjd för den framtidsteknologi 
som koldioxid infångning är.
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7) Negativa utsläpp är dyrt (100–2 700 kronor per 
ton koldioxid) men det finns anledning att tro att 
priserna kan sjunka. Exempel från andra miljö-
tekniker visar att både sol- och vindkraft har 
sjunkit runt tio procent i pris varje år under det 
senaste decenniet, och teknikutvecklingen ser 
inte ut att avstanna. 

8) Vid punktinfångning kan kostnaden variera bero-
ende på koldioxidkälla. Från ett intervall på 15–25 
dollar per ton för industriella processer som pro-
ducerar ”rena” eller högkoncentrerade koldioxid-
strömmar (som etanolproduktion eller natur-
gasbearbetning) till 40–120 dollar per ton för 
processer med ”utspädda” gasströmmar, såsom 
cementproduktion och kraftgenerering.

9) Transporten av koldioxid är en avgörande del av 
koldioxidinfångningskedjan. Den sker dagligen i 
många delar av världen, men betydande och fort-
satta investeringar i transportinfrastruktur krävs 
för att möjliggöra storskalig koldioxidinfångning. 
Politiken kan behöva förbereda en utbyggnad av 
pipelines över Sverige, vilket är en utmaning och 
kan ta decennier att genomföra.

10) Det ser ut att finnas tillräckligt med lagringsut-
rymme för koldioxid under jorden i Sveriges när-
område. Exempelvis injicerade Slepinerfältet i 
Norge problemfritt 0,9 miljoner ton koldioxid per 
år under 20 års tid.



När jag började läsa om koldioxidinfångning som teknik 
hade jag initialt svårt att se hur global koldioxidinfång-
ning skulle kunna fungera. Men det finns viktiga jäm-
förelser och kontextualiseringar att göra. Hade någon 
för drygt 15 år sedan satt en smartphone i handen på 
mig och bett mig förklara hur denna kommer användas 
år 2022, eller vad den skulle ha för kostnader, hade jag 
nog varit skeptisk, rentav negativ, till dess marknadspo-
tential. Särskilt som man beaktar att videosamtal för det 
dryga decenniet sedan kostade fyra kronor minuten, att 
skicka en bild kostade två kronor, och vad 100 megabyte 
surf kostade, vill jag inte ens tänka på. Utmaningarna för 
koldioxidinfångningen är många – och fler kommer att 
tillkomma längs vägen – men jag är positiv. Det är oer-
hört svårt att se in i framtiden, men den här boken, som 
gör en sammanfattning av forskningsläget, ger förhopp-
ningsvis några viktiga lärdomar för att göra det lättare.
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–  k a p i t e l  1 –

Inledning

”All tillräckligt avancerad teknik går  
inte att skilja från magi” 

Arthur C. Clarke i Profiles of the Future: 

An Inquiry into the Limits of the Possible, 1962

Koldioxidutsläppen borde sedan länge ha minskat och 
närmat sig noll, men globalt fortsätter de att stiga. Den 
nedgång av utsläpp som gick att se under Covid-19 är i 
princip återhämtad.1 

Koldioxid ansamlas i atmosfären och förändrar 
temperaturen på planeten. Givet dagens uppåtgående 
utsläppskurva finns en betydande risk att vändningen 
nedåt kommer för långsamt och för sent. Det måste där-
för finnas en plan B, oavsett om vi vill det eller inte. Det 
är dags att städa upp. 

Decennier av forskning och modellerande visar att 
olika former av koldioxidinfångning, både naturbase-
rade och tekniska, sannolikt kommer att vara nödvän-
diga för att uppnå målen i Parisavtalet.2 Vissa av dessa 
infångningsmetoder finns redan, medan andra kommer 
behöva utvecklas.  Om utvecklingen av ytterligare meto-
der är möjlig, eller om de kommer gå att skala upp till till-
räckliga nivåer, vet vi ännu inte. Nettonollutsläpp är ett 
ambitiöst – rentav djärvt – mål, men det är av grundläg-
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gande betydelse för mänskligheten. Koldioxidinfångning 
kan låta som magi, men teknologin är långt ifrån magisk.

Science fiction-författaren Arthur C. Clarke formu-
lerade 1962 i boken Profiles of the Future: An Inquiry into 
the Limits of the Possible tre lagar, där den tredje lagen är 
mest kända och citerade: ”All tillräckligt avancerad tek-
nik går inte att skilja från magi”.3

Föreställ dig ett scenario där någon berättar för en 
oinvigd person om en TV-apparat, där de rörliga bil-
derna antingen presenteras som något som skapar med 
magi, eller där bilderna sanningsenligt förklaras som ett 
stort nät av samman kopplande teknologier. Den oin-
vigdes reaktion kommer sannolikt förbli närapå den-
samma. De flesta är icke insatta också i vardagens tek-
nologier. Även om de grund läggande fysiska koncepten 
bakom TV:n är kända, kan få bygga en TV, eller ens dess 
komponenter. När det kommer till att produ cera något 
så enkelt som plasthöljet runt de elektroniska kompo-
nenterna skulle de flesta stå handfallna.

En del uppfattar koldioxidinfångning som magi, 
andra betvivlar teknologins existens. I den här boken 
visas att teknologin både existerar och har potential 
att vara nyckeln för att hantera klimatfrågan. I boken 
beskrivs nyckelfaktorer som påverkar kostnaden för 
kolavskiljning och lagring samt utvecklingen de senaste 
åren. Boken sammanfattar också nyckelfaktorer som 
kommer att driva kostnaden för framtida implemente-
ringar av koldioxidinfångning. Syftet med den här boken 
är att förklara hur olika former av koldioxidinfångning 
kan fungera. I slutändan måste mer än nettonoll utsläpp 
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uppnås: Utsläppen måste bli negativa.4 Denna bok 
undersöker hur koldioxidinfångning kan leda till nega-
tiva utsläpp. Ett försök till nulägesbild kommer ges, även 
om fältet rör sig snabbt och nya innovativa tekniker föds 
och dör regelbundet. 

Nettonollutsläpp kommer att kräva ett offensivt till-
vägagångssätt, inte olik den ansträngning USA behövde 
göra efter attacken mot Pearl Harbor, då de insåg att de 
skulle behöva utkämpa ett krig på världens alla konti-
nenter och att deras krigsmakt knappt var världens topp 
fem. Omställningen i Sverige, Europa och världen kom-
mer bli enorm men språnget är på intet sätt omöjligt. För 
vi ska trots allt inte uppfinna något helt nytt utan arbeta 
med att förbättra redan teknologier. 

Teknologin bakom koldioxidinfångning, som även 
kallas negativa utsläpp, är inte ny. Den användes första 
gången i kommersiell skala 1972.5 Koldioxidinfångning 
krävs exempelvis för att astronauter ska kunna överleva i 
rymdskepp och besättningar i u-båtar. Användningen av 
den mest grundläggande koldioxidinfångningen i indu-
striprocesser går tillbaka till 1930-talet. Med kemiska 
lösningsmedel kunde koldioxid separeras från metan 
inom naturgasindustrin. Under 1940-talet användes 
olika lösningsmedel såsom Selexol och Rectisol för att 
i högkoncentrerade gasströmmar kunna avskilja koldi-
oxid. Under 1940- och 1960-talet började solida upp-
fångare användas för att separera gas i olika industriella 
processer.6 På 1970-talet och 1980-talet utvecklades 
membran för att fånga upp koldioxid för användning i 
naturgasbearbetning.
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I USA uppmärksammades tidigt behovet av att 
utveckla teknologi för storskaligt och kommersiellt 
infångande av utsläpp. Förväntningarna på teknolo-
gin har länge varit stora.7 För president Ronald Reagan 
skulle teknologin hjälpa till att få bukt med surt regn, 
för president Bill Clinton skulle det utgöra ett alternativ 
till kärnkraft, medan president George W. Bush hade 
planer på koldioxidinfångning i sitt så kallade Futu-
reGen-projekt, där världens första koldioxidneutrala 
kolkraftverk var tänkta att ingå.8

I denna bok görs försök att beskriva möjliga eko-
nomiska vägar för att infångning av koldioxid ska bli 
ett betydelsefullt verktyg i kampen mot klimatföränd-
ringarna. Det finns många kemiska processer inblan-
dade i infångning av koldioxid, som ligger utanför min 
kompetens. I den här boken ges i stället ett översikt-
ligt perspektiv, vilket förmodligen inte imponerar på en 
ingenjör. Samtidigt går teknikutvecklingen fort, och en 
del exempel som tas upp kommer redan hunnit bli inak-
tuella, medan andra visar på att det går för långsamt.

Utbyggnaden av koldioxidinfångning står inför flera 
ekonomiska, tekniska och infrastrukturella utmaningar. 
Medan andra publikationer har tenderat att bara foku-
sera på vissa aspekter av infångningstekniken eller att 
vara begränsad till ett visst sektorperspektiv presente-
rades i denna bok ett försök till holistiskt perspektiv av 
infångning. Ett helhetsgrepp har fördelen att det sam-
mankopplar olika svårigheter som förstärker varandra 
eller har liknande lösningar.
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Det är värt att kraftigt betona att koldioxidinfång-
ning inte är ett substitut för att drastiskt minska kol-
dioxidutsläppen. Att fasa ut fossila bränslen, utöka 
förnybar energi och påskynda effektivitetsåtgärder är 
nödvändigt. Infångning som begränsningsmetod kom-
mer inte ensamt räcka för att förhindra uppvärmning. 
Det är inte ”antingen-eller” utan ”både-och”. Klimatma-
tematiken visar att tio gigaton koldioxid årligen kommer 
att behöva avlägsnas till 2050 för att nå målet om netto-
nollutsläpp. Fortsätter koldioxidutsläppen öka varje år 
kommer ytterligare mängder behöva fångas in. 

Uppgiften att hålla nere utsläppen är komplicerad 
och kräver en bred palett med mängder av reformer i 
många länder.  Lösningarna behöver vara permanenta, 
och de lösningarna finns ännu inte eller är i bästa fall i ett 
begynnande stadium.

Vad är koldioxidinfångning?

I dagligt tal handlar koldioxidinfångning om punktin-
fångning från skorstenar. Infångning från skorstenar 
är långt ifrån den enda metoden. Direkt luftinfångning, 
vilket är en högteknologisk och fortfarande mycket dyr 
lösning, beroende av fläktar och kemiska processer för 
att suga koldioxid direkt från luften, är mer i sin linda. 
Infångning kan ske genom en mängd metoder, inklusive 
naturbaserade sådana, såsom återplantering av skog, 
återställande av våtmarker och förbättrade jordbruks-
metoder.
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De tre metoder som huvudsakligen kommer beskri-
vas i boken är: infångning från utsläppspunkter (CCS), 
bioenergi med infångning (BECCS) och atmosfärisk 
infångning (DAC). Dessa förenas av behovet av aktiv lag-
ring av koldioxidgasen efter infångningen. Andra meto-
der som binder koldioxiden till marken, såsom utveckling 
av skogs- och åkermark eller spridande av koldioxidbin-
dande ämnen, kommer endast beröras i korthet. Det 
finns många typer av koldioxidinfångning och i boken 
kommer det inte alltid specificeras vilken typ, om det inte 
är nödvändigt. Detta för att det i sådana fall skulle bli en 
bok med en oändlig mängd akronymer. Vid alla huvuda-
kronymer kan bokstäver läggas till för att precisera mer 
exakt vilken process som avses. Där det är nödvändigt 
kommer det att göras och i resten av fallen kommer kort 
och gott begreppet koldioxidinfångning eller negativa 
utsläpp användas utifrån det aktuella fallet.

Koldioxidinfångning består generellt av tre steg: 
1) avskiljning/infångning 
2) transport 
3) lagring 

I avskiljningssteget tas koldioxiden upp vid utsläpp-
skällan. I transportsteget måste koldioxiden föras från 
infångningen till koldioxidlagret. Transport kan ske 
med rörledning, båt, lastbil eller tåg. Transporten stäl-
ler i sin tur krav på koldioxidens form. För att kunna 
möjliggöra transport krävs att gasen omvandlas till ett 
så kallat superkritiskt tillstånd där koldioxiden i prakti-
ken övergår till flytande form. Det tredje steget, lagring, 
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sker främst i sedimentär berggrund, men koldioxiden 
kan även användas som insatsvara inom en rad olika 
industriella processer. 

Hittills har investeringar i infångningsprojekt saknats, 
något som belysts av de IEA-, FN- och EU-rapporter som 
före språkar infångning. I dagsläget är kapaciteten att ta 
bort kol dioxid direkt från luften inte i närheten av vad 
som behövs. Hittills har mindre än 10 000 ton koldioxid 
avlägsnats från atmosfären, vilket är en miljon gånger 
mindre än den skala som behövs. Desto längre har 
utvecklingen av punktinfångning, där har miljontals ton 
fångats och lagrats, kommit. Det ifrågasätts också huru-
vida kapaciteten någonsin kommer bli tillräckligt stor.9

Utbyggnaden kommer endast att genomföras om det 
finns kommersiella motiv för investeringar. Det är en 
företagsekonomisk realitet.  Infångning är kommersiell 
förutsatt att enhetskostnaden (normalt uttryckt i US$/
ton koldioxid) är mindre än den rådande eller förvän-
tade framtida kostnaden för koldioxidreglering införda 
av staten. Staten har därmed en central roll att spela 
genom att tillhandahålla en tydlig, stabil och stödjande 
policyram. Även om det politiska landskapet har förbätt-
rats under de senaste åren, finns det luckor som håller 
tillbaka investeringar i koldioxidinfångning.

Hur är det då med kostnaden? Koldioxid måste fångas 
upp, renas och transporteras. Kostnaderna för koldiox-
idinfångning och kringliggande processer varierar kraf-
tigt beroende på typ av infångning. International Energy 
Agency har i en sammanställning beräknat kostnaderna 
till mellan 15 och 60 dollar per ton för koncentrerade 
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koldioxidströmmar såsom utblåset från oljeplattformar, 
40 till 80 dollar per ton för kol- och gaseldade kraftverk, 
till över 100 dollar per ton för små, utspädda punktkäl-
lor (till exempel industriugnar).10 Att fånga upp koldioxid 
direkt från luften är den dyraste metoden, med kostna-
der som rapporteras i akademisk litteratur som sträcker 
sig från ungefär 94 USD till 232 dollar per ton, den höga 
kostnaden beror på energiåtgången.11 

Klimatklockan tickar

I FN:s miljöprograms (UNEP) rapport för 2020 drogs 
slutsatsen att världen, trots den tillfälliga nedgången i 
atmosfärisk koldioxid orsakat av Covid-19-pandemin, 
fortfarande var på väg mot en temperaturökning på 
över tre grader detta århundrade, vilket är långt bortom 
Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärm-
ningen till under  två grader och sträva efter 1,5 grader.12 
Koldioxidutsläppen hade år 2021 den näst största årliga 
ökningen i historien, den största ökningen kom under 
återhämtningen efter finanskrisen.13 Ökningarna drevs 
av en stor ekonomisk nedgång och sedan globala stimu-
lanspengar för återhämtning.14 

Den första delen av den sjätte utvärderingsrapporten 
(AR6) av IPCC som släpptes den 9 augusti 2021 uppda-
terade uppskattningarna av koldioxidbudgeten, vilket 
är den maximala mängden koldioxid som kan släppas ut 
samtidigt som det är möjligt att begränsa uppvärmningen 
till 1,5 grader eller två grader.15 AR6 visade att världen bara 
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kan släppa ut cirka 500 miljarder koldioxid från och med 
1 januari 2020 för en 50-procentig chans att begränsa 
uppvärmningen till 1,5 grader. För 67 procents chans 
att undvika 1,5 grader kommer budgeten att komma 
ner till 400 miljarder ton. För en 50-procentig chans att 
begränsa temperaturen till två grader kan 1 350 miljarder 
ton släppas ut och 1 150 miljarder ton för en chans på 67 
procent.16 När du bläddrar i den här boken har förmod-
ligen budgeten krympt eftersom vi varje år släpper ut 
närmare 40–50 miljarder ton. Som en referenspunkt är 
ett gigaton en miljard ton, vilket är motsvarande massa 
som cirka 10 000 fullastade amerikanska hangarfartyg.17

IPCC uppskattade att världen sannolikt kommer att 
behöva ta bort cirka 10 miljarder koldioxid varje år fram 
till år 2050 för att ha en chans att uppnå nettonollutsläpp 
– även med massiva investeringar i förnybar energi och 
andra metoder för att minska utsläppen.18 Det motsvarar 
ungefär en femtedel av de totala globala utsläppen av 
växthusgaser under 2019. Som jämförelse kompenserar 
alla världens skogar tillsammans för närvarande 7,5 mil-
jarder ton varje år.19 Infångningen måste även ske för att 
kompensera för utsläpp som är mycket svåra att minska 
– till exempel från jordbruk och flygresor. Andras model-
ler har uppskattat allt från 1,3 miljarder ton per år till 29 
miljarder ton år måste fångas fram till 2050 för att hålla 
den globala uppvärmningen vid 1,5 grader.20 

Det är viktigt att notera att i vissa scenarier används 
negativa utsläpp främst för att de är ekonomiskt rimliga, 
medan de i andra är biofysiskt nödvändiga. Till exempel 
visar vissa scenarier att med en omedelbar förstärkning 
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av klimatpolitiken är det fortfarande möjligt att begränsa 
uppvärmningen till under två grader utan att använda 
negativa utsläppsteknologier, förutsatt att politiken 
genomförs.21 

Nästan alla modeller indikerar att flera miljarder 
ton koldioxidborttagning årligen kommer att behöva 
tas bort för att uppfylla målen i Parisavtalet,22 men en 
avgörande fråga kvarstår: hur mycket krävs för att uppnå 
detta mål? För att svara på frågan används ”Integrated 
Assessment Models” (IAMs), vilket är en uppsättning 
verktyg som kartlägger vägar som håller världen på rätt 
spår för att uppfylla målen i Parisavtalet.23 Modellerna 
använder ekonomiska, ekologiska och tekniska anta-
ganden för att modellera globala utsläppsreducerande 
banor. Inuti modellen konkurrerar begränsningsåtgär-
der vanligtvis utifrån kostnad. Modellen kommer exem-
pelvis att välja mer infångning när den ger ett mer kost-
nadseffektivt sätt att minska nettoutsläppen.24

Trots dagens relativt höga kostnader för koldioxidin-
fångning använder IAM-modellerna teknologierna i stor 
skala eftersom världens återstående koldioxidbudget är 
liten och begränsningsinsatser som genomförs kom-
mer troligen är otillräckliga för att hålla uppvärmningen 
under 1,5 grader på egen hand.25  Vissa IAM-modeller 
överskrider sina koncentrations- eller temperatur-
mål tidigt – ibland med stor marginal – och använder 
sedan infångning senare för att fortfarande uppnå sitt 
ursprungliga mål. Dessa så kallade ”overshoot”-scena-
rier kan se temperaturer gå över 1,5 grader för att sedan 
sänkas igen via borttagning. 
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EU-kommissionen uppskattar att EU:s utsläpp av 
växthusgaser skulle behöva minska med 85 till 95 pro-
cent jämfört med 1990 för att nå nettonollutsläpp till 
205026 och att koldioxidinfångning kan fylla gapet för 
att nå 100 procent. På medellång sikt ska koldioxidin-
fångning uppnås genom ”förbättring av den naturliga 
sänkan” som med initiativ för beskogning och återplan-
tering av skog, odling, restaurering av torvmarker och 
långvariga biobaserade produkter som trä som används 
i byggandet. På lång sikt kommer det naturbaserade 
borttagandet att stödjas av utbyggnaden av industriella 
lösningar som kan fånga och lagra koldioxid permanent. 
Teknikbaserade lösningar – vad Kommissionen kallar 
”industriella lösningar” – inkluderar att fånga upp koldi-
oxid från luften (direkt luftavskiljning) och att fånga upp 
koldioxid från utsläpp.27 

Huruvida den globala temperaturen kan begränsas 
till 1,5 grader kommer att bero på takten i det tekniska 
lärandet och skulle kräva positiva överraskningar jäm-
fört med det nuvarande kunskapsläget. Om koldioxidin-
fångning blir tillgänglig i stor skala under de kommande 
50 åren kommer tekniken fortfarande att spela en 
grundläggande roll och att göra det möjligt att återställa 
den globala medeltemperaturökningen från eventuellt 
högre toppnivåer. Utan nya teknologisatsningar är en 
uppvärmning överstigande två grader mycket trolig. I 
modeller där temperaturökningar framgångsrikt hålls 
under två grader beräknas koldioxidekvivalenta utsläpp 
behöva falla kraftigt redan 2030.28
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–  k a p i t e l  2 –

Dags att städa upp

”Okay, Houston, we’ve had a problem here” 
Apollo 13 astronaut Jack Swigert

När en syrgastank exploderade på Apollo 13 under 
dess resa mot månen var de tre astronauterna ombord 
tvungna att avbryta månfärden. De stängde av kom-
mandomodulen och flyttade in i månmodulen för hem-
resan. Månmodulen var designad för två personer, vil-
ket gjorde att den snabbt fylldes med farliga nivåer av 
koldioxid. I alla rymdfarkosters design – åtminstone de 
som transporterar människor – är kontroll över atmos-
fären viktig. På Apollo 13 hade både kommandomodulen 
och månlandningsmodulen ett filter fyllt med litiumhy-
droxid. Litiumhydroxiden absorberar koldioxid när luf-
ten passerar. Trots att luftrenarna i de båda modulerna 
gjorde samma sak var designen olika – en var rund och 
en fyrkantig. 

För att överleva var astronauterna tvungna att tänka 
ut ett sätt att fästa en fyrkantig koldioxid renare på mån-
modulens filtreringssystem, vars öppning var cirkel-
formad. NASA:s personal hemma på jorden designade en 
adapter utifrån de väldigt begränsade föremålen ombord 
och innehöll bland annat slangar från rymddräkter, tub-
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strumpor och tejp. På jorden har vi mer än tubsockor 
och tejp. Den framtida uppvärmningen kommer till stor 
del bero på världens kumulativa koldioxidutsläpp.

Hur mycket behöver vi städa?

Det går att jämföra koldioxiden som släpps ut i atmos-
fären med skräp som läggs på deponi. Världen behöver 
sluta lägga mer sopor (koldioxid) på soptippen genom att 
snabbt utveckla klimatlösningar, såsom energieffektivi-
tet, förnybar energi och förändrade konsumtionsmöns-
ter. Även när inget mer skräp läggs till kommer det fort-
farande finnas befintliga sopor som behöver åtgärdas 
om deponin inte ska vara en evig olägenhet. Koldioxidin-
fångning är ett sätt att ta itu med alla sopor på soptip-
pen, inklusive arvet av utsläpp som kommer att fortsätta 
finnas i atmosfären och orsaka klimateffekter även efter 
att världen slutat lägga till nya klimatföroreningar.

Mänsklig aktivitet har orsakat utsläpp på mer än 
1,5 biljoner ton växthusgaser i jordens atmosfär sedan 
starten av den industriella revolutionen i mitten av 
1700-talet.29 Över tre fjärdedelar av detta är koldioxid 
där merparten släpptes ut efter 1950-talet. År 1751 var 
de globala årliga utsläppen mindre än 10 miljoner ton – 
5 000 gånger mindre än de globala utsläppen.

Utsläppen överstiger vad naturen kan absorbera och 
varje år pumpar mänskligheten ut ytterligare 50 mil-
jarder ton växthusgaser i luften. Utsläppen är inte ett 
problem som varar några år eller enstaka decennier. 
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När överskott av koldioxid väl kommer in i atmosfären 
kan det ta tusentals år innan nivån återgår till tidiga-
re.30 Ett gigaton (en miljard) är 1 000 000 000 ton vilket 
motsvarar ungefär 200 miljoner elefanter eller 5,5 mil-
joner blåvalar eller 20 000 Titanic-fartyg.31 Flera gaser 
kan bidra till ökad uppvärmning, med olika potensgrad. 
Sammantaget mäts ofta samtliga sådana gaser kollek-
tivt i ”koldioxid-ekvivalenser”, alltså mängden eller kon-
centrationen av koldioxid, som skulle resultera i samma 
uppvärmningseffekt, som de olika enskilda gaserna.

Koldioxidkretsloppet är i nuläget som ett överfyllt 
badkar med rinnande kran och ett långsamt avlopp. 
Bredden är på väg att brytas, vilket kommer ge allvar-
liga konsekvenser. Den genomsnittliga temperaturen 
på planeten var år 2013 0,85 grader högre än år 1880 
(ett årtal som ofta används som jämförelsepunkt för 
förindustriella temperaturer) samt 1,1 grad varmare år 
2017.32 Även fast vissa länder nått en punkt där koldiox-
idutsläppen minskar är det dags att städa upp historiska 
utsläpp i atmosfären.33 Att fånga in koldioxid kommer bli 
2030-talets stora industriella projekt. 

Stor osäkerhet och risker med  
koldioxidinfångning

En tipping point är, när man pratar om klimatpåverkan, 
en punkt där det globala klimatet byter från ett stabilt 
tillstånd till ett annat stabilt tillstånd, på samma sätt som 
när ett glas vin faller omkull.  Punkten kan vara irrever-
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sibelt, jämförbart med vin som sprider sig från glaset till 
den vita soffan – även om man ställer upp glaset kom-
mer inte vinet tillbaka. 

Olika typer av återkopplingseffekter vid ”tipping 
points” kan leda till ökande temperaturer i allt snabb-
are takt trots minskande utsläpp från mänsklig aktivitet, 
exempelvis genom minskad reflektion från krympande 
istäcken (Albedo- effekten)34 eller frigörande av metan 
från permafrostområden.35 Andra exempel är föränd-
rade vädermönster med ökad variabilitet och extrema 
inslag, stigande havsnivåer och torka i de klimatzoner 
som utgör världens kornbodar.36

Ett annat problem kan vara att ökad värme aktive-
rar mikrober i jorden som bidrar till att frigöra koldioxid 
ur organiskt material i högre grad, liknande processen i 
en vanlig kompost, vilken går betydligt snabbare i sam-
band med en värmebölja. Denna process fortskrider som 
jordvärme och sker snabbare än växter tar in koldioxid 
genom fotosyntes. Takten som mikrober överför koldi-
oxid från jord till atmosfären har ökat 1,2 procent mellan 
1990 och 2014. En ökning på 1,2 procent kan låta lite men 
är egentligen enormt eftersom koldioxidutsläppen från 
jordytan är 6 gånger större än människans utsläpp.37 

Måluppfyllnad av Parisavtalet väcker viktiga frå-
gor om koldioxidinfångningens roll. Hur mycket krävs, 
när och hur, samt vilka metoder kan användas på ett 
ansvarsfullt sätt? Att förlita sig på negativa utsläppstek-
nologier för att avlägsna koldioxid från atmosfären är 
riskabelt eftersom det finns osäkerheter kring kost-
nader, volympotential och biverkningar. Det finns en 
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omfattande litteratur med kostnadsuppskattningar och 
beräknad infångningspotential.38 Det modellerade bero-
endet av negativa utsläpp har kritiserats för att vara ore-
alistiskt.39 Tekniken är ännu inte beprövad i större skala, 
och står inför flera utmaningar.40 

Många infångningsmetoder utmanas av sin begrän-
sade uppskalningspotential, men detta är typiskt för 
all ny teknik i alla branscher. Tekniker måste användas 
baserat på vårt bästa omdöme, lärande av misstag och – 
över tid – förbättrad förståelse.

De potentiella biverkningarna av negativa utsläpps-
teknologier är ännu inte klarlagda. Att förlita sig på tekno - 
logier som kan vara överskattade, kan försena åtgärder 
för att begränsa utsläpp av koldioxid. Fler forsknings- 
och demonstrationsprojekt behövs för att utröna den 
tekniska kapaciteten och potentiella biverkningar av 
negativa utsläppsteknologier.

Osäkerhet råder kring mängden infångning som 
sker, detta på grund av oenighet om hur nya projekt 
definieras och mäts, särskilt sådana som bygger på träd-
plantering och andra typer av naturliga processer. Nivån 
på den årliga infångningen ligger nog närmare miljoner 
än miljarder ton. Infångningen måste alltså öka expo-
nentiellt. Att skapa många miljarder ton ny infångning 
är en utmaning. Utmaningen är stor men det är värt att 
notera att den ekonomiska belöningen för framgångs-
rika företag kommer bli stora. Om tre decennier är den 
begynnande marknaden redo att generera mer än 1,4 
biljoner dollar i årliga intäkter, enligt en analys från 2020 
från konsultföretaget Vivid Economics.41
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En potentiell baksida av infångning är att det kan 
avleda finansiering från lösningar som angriper klimat-
förändringarna och luftföroreningarnas rot, nämligen 
de tillkommande utsläppen av koldioxid. Det är därför, 
som alltid, viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg, 
utan att ständigt bära med sig att den enda framkomliga 
vägen är att de båda processerna tillåts fortgå parallellt. 

Klimatmodellernas inbyggda antaganden om koldi-
oxidinfångning skapar en typ av ”moral hazard”, genom 
att ge nutida beslutsfattare ursäkter att undvika kost-
samma utsläppsreducerande åtgärder, då framtida 
negativa utsläpp förväntas vara billigare. Moral hazard 
(på svenska ung. ”moralisk risk”) är ett uttryck inom 
nationalekonomisk teori. Termen används om situa-
tioner då endera parten i ett ingånget avtal ändrar sitt 
beteende efter att kontraktet signerats. När det gäller 
klimatfrågan kan moral hazard innebära att vi exempel-
vis skjuter upp åtgärder om vi tror att en teknik i framti-
den kommer lösa miljöproblemen. Därmed skjuts viktiga 
beslut upp eller minskar reduktionstakten.42 Det finns 
både en internationell och svensk debatt om detta.43,44 

Det ömsesidiga beroendet mellan infångning, trans-
port och lagring betyder att investering är förknip-
pat med stora utmaningar. De kommer inte att byggas 
infångning utan försäkran om tillgång till ett trans-
portnät som kan transportera från kraftverken och 
leverera till en lagringsplats. Samordningsproblemet 
för transport och lagring leder till volymrisk, vilket är 
avskräckande för eventuella investerare. Koldioxidin-
fångning består av tre mycket olika sektorer, vilket leder 
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till enskilda riskprofiler som leder till olika investe-
rings-case och utvecklings tidslinjer – lagring har långa 
ledtider jämfört med infångning, transportinfrastruk-
turen är inklämd mellan de två. Risker finns längst hela 
utvecklingskedjan av den nya koldioxidinfångning vilket 
skapar osäkerhet för företag i branschen:

1) Konkurser längst kedjan. För att koldioxidinfång-
ning ska fungera krävs det att flera företag fung-
erar tillsammans. Om koldioxidinfångningen går 
att lösa måste detta matchas med system för 
transport och lagring av koldioxiden. Fungerar 
ett av systemen mindre bra skapas en flaskhals 
för företag i de andra leden, och påverkar därmed 
deras leveransförmåga och lönsamhet negativt.

2) Efterlagring av koldioxid och nedmontering av 
anläggningar. Den infångade koldioxiden skall 
lagras under mark för all evig framtid, och lag-
ringen måste fungera. En evig tidshorisont ska-
par en risk för bland annat läck age som upp-
står efter lång tid men som företagen kan hållas 
ansvariga för. Ansvarsfördelningen är givetvis 
rimlig men i nuläget med begränsad kunskap om 
denna lång tidslagring uppstår osäkerhet inför 
framtida  kostnader. 

3) Prestandan på den underjordiska lagringen. Det 
finns ett mått av osäkerhet hur väl underjordisk 
lagring kommer att fungera initialt. Staten kan 
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i detta fall initialt ta på sig en del av risken och 
sedan föra tillbaka risken till den privata sektorn 
när lagringsteknologin har visat sig pålitlig. 

4) Risk för att transport och lagringsinfrastrukturen 
inte kommer finnas. Medan investeringsviljan är 
låg i infångningsteknik är den ännu lägre i inves-
teringar för storskalig lagring samt en transport-
infrastruktur till lagringen. Detta kommer sig av 
att den som bygger ut lagringskapacitet inte vet 
när infångningen kommer ske, och kan därmed 
komma att stå med ett stort tomt lager under en 
lång initial period. 

För att starta ett projekt med syfte att fånga in koldi-
oxid behöver lagrings- och transportmöjligheter finnas 
på plats för att fatta slutliga investeringsbeslut. Givet 
de långa ledtiderna för sådana projekt, innebär inves-
teringar i lagring risker då de måste byggas före det att 
marknadsbehovet finns. Detta är ett klassiskt fall av ett 
marknadsmisslyckande som är känt som en ”saknad 
marknad”. Ofta kan den privata sektorn inte övervinna 
ett sådant misslyckande, som ofta är förknippat med ett 
public good-behov. Då varken transportinfrastruktur 
eller lagring finns måste de första infångningsprojek-
ten byggas som helkedjeprojekt, vilket sannolikt inne-
bär (för) stora kostnader för privata aktörer, åtminstone 
initialt.45

Visar sig negativa utsläpp inte vara genomförbara i 
tillräcklig utsträckning kan kostnaderna för att hantera 
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uppvärmningen bli höga: beräkningar finner att tidig 
implementering av traditionella utsläppsreducerande 
åtgärder har en avgörande påverkan på den slutgiltiga 
prislappen.46 Kraftiga utsläppsreduktioner blir då nöd-
vändiga för att snabbt undvika allvarliga och oförutsäg-
bara följder av klimatförändringar.47 

Precis som för astronauterna på Apollo 13 som var 
tvungna att sätta ett fyrkantigt filter på ett runt hål, är 
världen tvungen att ta till en ganska oprövad lösning 
på ett koldioxidproblem. Astronauterna lyckades lösa 
problemet tusentals kilometer från jorden med material 
som fanns i modulen, vi har överväldigande resurser, fler 
forskare, ingenjörer och större produktionskapacitet än 
någonsin i mänsklighetens historia. Som tur är har vi 
lite mer tid på oss än astronauterna, och en planet av 
industrier för att bygga ut och förbättra kapaciteten för 
koldioxidinfångning.

Teknikutvecklingens roll

Att sia om hur klimatförändringarna ska stoppas utan 
att ta hänsyn till teknikutveckling är som att sätta upp 
Shakespeares pjäs Hamlet utan Hamlet. Ofelia, Polonius, 
den nye kungen och Hamlets mor skulle spela sina roller, 
men deras agerande skulle te sig obegripligt utan dra-
mats huvudperson. För klimatet spelar teknikutveck-
lingen ingen biroll, den är allt.

Precis som Hamlets relationer är människans inställ-
ning till tekniken och teknikutvecklingen komplicerad. 
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Genom hela historien – i verkligheten såväl som i litte-
raturen, musiken, konsten och filmen – vandrar hoppet 
om en ljus framtid sida vid sida med oro över vad utveck-
lingen gör med människor, jobben, miljön och samhället. 

På samma sätt som människans skaparkraft har 
orsakat problem kan den också lösa dem. Miljöpåverkan 
av all mänsklig aktivitet beror på takten och riktningen 
som den tekniska utvecklingen tar. Ny teknik kan både 
skapa och minska föroreningar från verksamheter. Kan 
mänskligheten få till koldioxidfri ekonomisk aktivitet 
kan vi bli kvitt den utvecklingen. 

Det finns förenklat tre faktorer som bestämmer 
utsläppen av koldioxid: Hur många människor vi är på 
planeten, mängden ekonomisk aktivitet och hur den 
aktiviteten går till. De två första förväntas öka de kom-
mande åren. Världens nuvarande befolkning är 7,75 mil-
jarder och förväntas nå 9,8 miljarder omkring år 2050.48 
Givet dagens produktionssätt kommer detta innebära 
ökade koldioxidutsläpp. Det globala välståndet förväntas 
också stiga. Prognoser pekar på fortsatt global ekono-
misk tillväxt under kommande årtionden.49 Utan teknik-
utveckling som förändrar hur vi producerar olika varor 
blir det därför ingen omställning.

Det finns i teorin tre sätt att uppnå nollutsläpp och 
sedan negativa utsläpp. Det första är att frikoppla väl-
stånd och koldioxidutsläpp från varandra och se till 
att människors livskvalitet fortsätter förbättras medan 
utsläppen minskar. Det andra är att minska välstån-
det. Det tredje är befolkningsminskning som troligtvis 
ger liknande resultat, men knappast är önskvärt eller 
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genomförbart. Det gäller även en sänkning av välstån-
det.50 Det globala välståndet förväntas stiga framöver, 
och prognoser pekar på fortsatt global ekonomisk till-
växt under kommande årtionden.51 För den enskilda 
människan är det en positiv utveckling, som kommer 
att göra det möjligt för människor i utvecklingsländer 
att ta del av den livskvalitet som västvärlden är vana vid. 
Varken att minska välståndet eller att minska planetens 
befolkning är särskilt fruktbart. Vad som däremot kan 
förändras – och måste förändras – är den tredje faktorn 
bakom utsläpp: hur välståndet skapas. För det krävs tek-
nikutveckling.52

I slutet av 2011 påbörjade jag min doktorsavhandling, 
som fokuserade på teknikförändring i den europeiska 
miljöenergisektorn. Då var vind- och solkraften föga lön-
samma men hade potential – om kostnadsminskningen 
fortsatte i samma takt som decenniet före. Decenniet 
före avhandlingsarbetet hade både vind- och solkraft 
fallit med över tio procent i pris per år.53 Prisminsk-
ningen fortsatte och nu är till och med solkraft lönsamt 
i det mörka vinterlandet Sverige.54 De senaste seklerna 
har kol och andra fossila bränslen varit det billigaste sät-
tet att skapa energi, men detta håller på att förändras 
till följd av teknikutvecklingen. Kostnaden för att fram-
ställa sol- och vindkraft har under det senaste decenniet 
sjunkit årligen, och inget tyder på att den utvecklingen 
kommer att brytas.55 Med lägre energipriser blir koldi-
oxidinfångningen mer lönsam.

En omställning av de ekonomiska strukturerna kom-
mer vara kostsam, speciellt för dem som investerat i 
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de gamla ekonomiska strukturerna. Ändå finns det god 
möjlighet för Sverige att komma ut som ekonomiska vin-
nare i den gröna omställningen. Sverige är bra på inn-
ovation och teknikutveckling, vilket är värdefullt då en 
stor del av omställningen till en ekonomi fri från kol-
dioxidutsläpp handlar om nya teknologier som tar bort 
eller effektiviserar ekonomisk aktivitet.56 

En god uppfinning kan skala bort en procent av 
mänsklighetens utsläpp. Det kan till exempel handla 
om att göra LED-lampor en procent mer effektiva eller 
tillverka stål utan kol, som bland annat SSAB planerar 
att göra i norra Sverige med Hybrit-projektet. Med varje 
nytt framsteg inom miljövänlig teknik finns möjlighet 
till försäljning och teknikspridning på en global mark-
nad. Om Hybrit-projektet faller väl ut kan teknologin 
antingen säljas till resten av världen, eller göras tillgäng-
lig för alla, om företagen som står bakom vill det. Effek-
ten skulle vara att järn- och stålindustrin som globalt 
står för uppemot 11 procent av koldioxidutsläppen skulle 
ha en metod att gå ner till noll.57 

Varje procent som kostnaden faller skapar spill-
over- effekter.58 När det blir billigare att bygga kapacitet 
för förnybar energi kan utbudet av el öka, vilket trycker 
ut användningen av de dyrare fossila energislagen. När 
kostnaden för el minskar, blir det relativt sett billigare 
att köra elbilar, vilket ökar efterfrågan. Det som är dyrt 
i dag kan vara billigt om några år.

När Motorola introducerade mobiltelefoner i USA 
1983, avfärdades de som leksaker för de rika som ald-
rig skulle få en massmarknad. De kostade 4 000 dollar 



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

34

(dagens motsvarighet till 10 000 dollar), vägde 3 kg, var 
30 centimeter långa, hade totalt 30 minuters samtalstid 
och tog 10 timmar att ladda.59 Teknikutvecklingen har 
accelererat i ett med historiska mått mätt häpnads-
väckande tempo. En genomgång av 46 stora innovativa 
produkter på konkurrensutsatta konsumentmarknader, 
visar att tiden det tar innan produkter som slår igenom 
blir var persons egendom, snabbt minskar.60

När en viss teknologi blir billigare sker det på flera 
sätt. Prisnedgången som följer efter en expansion av en 
viss teknik illustreras ibland av en så kallad lärokurva, 
som visar hur kostnaden för varje enhet minskar i takt 
med att man producerar allt fler. Det beror på utveck-
ling av tekniken och det som brukar kallas learning by 
doing.61 Det mest kända exemplet på detta är den så 
kallade Horndalseffekten. Namnet är myntat av den 
svenska nationalekonomen Erik Lundberg som stude-
rade järnbruket i Horndal i Dalarna. Järnbruket gjorde 
inte några nämnvärda investeringar på 15 år, och höjde 
ändå produktiviteten med två procent per år.62 Produk-
tivitetsökningen förklarades med att personalen lärde 
sig att behärska den tillgängliga tekniken allt bättre 
genom learning by doing, och utnyttjade mer och mer av 
dess kapacitet. Företagen har alltid ett intresse av att bli 
effektivare och skära kostnader. 

Konsumtionen av elektronik kräver i dag en bråkdel 
av materialet och energin jämfört med vad den krävde 
på 90-talet. Hemelektronik som tidigare vägde hundra-
tals kg ryms i dag i mobiltelefonen i jeansfickan – och 
den förbrukar dessutom mindre energi. Energiförbruk-
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ningen i både kylskåp och glödlampor har minskat med 
närmare 80 procent sedan 1990.63 En bensinbil kan åka 
dubbelt så långt på samma mängd bensin. De nya per-
sonbilar som såldes i Sverige 2020 släpper ut 23 pro-
cent mindre koldioxid än de fordon som nyregistrera-
des 2019, och renodlade bensin- och dieselbilar tappar 
snabbt marknadsandelar till el- och hybridbilar som 
hade 44 procent av marknaden i april 2021.64 

Satsningar på teknik och minskat resursutnyttjande 
är en nödvändighet för företag som vill hålla jämna steg 
med sina konkurrenter.65 Bättre miljöprestanda kan 
både leda till ökade intäkter och minskade kostnader. 
Det kan handla om såväl minskade energi- och material-
kostnader som minskade kapital- och arbetskostnader. 
Enklare uttryckt: varje gram företaget Coca-cola kan 
skala bort från sina aluminiumburkar ger miljontals dol-
lar i vinst. Övergången till de långsmala burkarna sparar 
några gram aluminium per burk. Aluminium är energik-
rävande att producera och en reduktion av användandet 
innebär energi som inte används och koldioxid som inte 
släpps ut.

Teknikutveckling generellt rör sig snabbt. Sedan 
IT- kraschen i början av 2000-talet har vi sett en explo-
sionsartad teknologisk utveckling och en ständigt 
ökande förändringstakt. Ändå är detta med all säkerhet 
bara början. Artificiell intelligens, Internet of things, big 
data, virtuell och förstärkt verklighet, blockchain-tek-
nik, 3D-printing och nanoteknologi – vi kan bara ana 
hur framtidens samhälle kommer att se ut. Innovationer 
inom ett område kommer att påverka och möjliggöra 
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innovationer inom andra områden, och allt fler ägnar 
sina yrkesliv åt att vidareutveckla den digitala teknik 
som redan finns och ta den ett steg längre. Dessutom 
faller kostnaden för datorkraft, minne, bandbredd, sen-
sorer och så vidare snabbt. Molndata och beräkningar 
gör att datorresurser kan användas överallt på planeten.

Hur mycket energi krävs?

Det krävs energi för att göra teknologi användbar. Var 
energin kommer från spelar stor roll, Om det är från 
exempelvis ett kolkraftverk, där värmen från förbrän-
ning av kol förångar vatten och driver en ångturbin, som 
i sin tur driver en generator som alstrar elektricitet, eller 
från ett vindkraftverk som utnyttjar den eviga vinden för 
att producera el utan utsläpp.

Att avskilja koldioxid som fångats i vätska tar i dags-
läget en stor mängd energi, vilket bidrar till att göra tek-
niken dyr. För att processen ska bidra till klimatet bör 
energin som används vara ren och inte släppa ut koldi-
oxid. Extra elanvändning medför kostnader som gör att 
koldioxidinfångning endast är ett kommersiellt gångbart 
alternativ när exempelvis utsläppsrätter kan säljas.66 Om 
exempelvis ytterligare ej ren energiproduktion byggs ut 
för att täcka upp elbehovet i infångningen uppnås inte 
utsläppsminskningar i den omfattning som är önskvärt.

Att fånga, transportera och sedan lagra motsvarande 
tusentals hangarfartygs vikt i koldioxid kommer kräva 
energi. Hur mycket energi är svårt att beräkna efter-
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som så många variabler är okända för tillfället. Exem-
pelvis är det oklart hur effektiv teknologin kommer bli, 
hur mycket som behöver fångas samt utvecklingen inom 
andra teknikområden, men den kan antas vara stor.

Hur mycket energi som behövs beror på infång-
ningssystem. I flera fall måste ytorna som koldioxiden 
fångas på värmas upp till 80–100 grader för att få kol-
dioxiden att släppa, att hetta upp material är energiin-
tensivt. I luftinfångningsfallet är det energiintensivt att 
driva fläktarna som ska suga in luft, speciellt då den rela-
tiva andelen koldioxid i luften är väldigt liten. I de mest 
extrema uträkningarna skulle fem gånger mer el än vad 
som produceras på planeten i dag behövas.67 

Det är viktigt att minska den extra energiförbruk-
ningen som uppstår på grund av koldioxidinfångning. 
Minskningen av kraftverks effektivitet med punktin-
fångning ligger i intervallet 7–15 procent.68 Effektivi-
tetstappet kommer sig av att kraftverket måste pro-
ducera energi för att driva infångningsanläggningarna. 
Cirka 75 procent av den totala kostnaden uppstår i kol-
dioxidavskiljning, vilket gör det till den dyraste delen av 
koldioxidinfångningstekniken.

Kostnader och energibehov varierar beroende på 
typ av teknik och om den infångade koldioxid kommer 
att lagras geologiskt eller användas omedelbart vid lågt 
tryck i exempelvis matproduktion. Koldioxid måste 
komprimeras under mycket högt tryck om den ska inji-
ceras i geologiska formationer. Komprimeringen ökar 
både infångningsanläggningens kapitalkostnader (på 
grund av kravet på ytterligare utrustning såsom en kom-
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pressor) och driftskostnader (för att driva kompressorn).
En lösning i framtiden på energikostnadsproblemet 

kan vara att använda överskott av förnybar energi som 
uppstår vid en tidpunkt med låg efterfrågan och låga 
energipriser (till exempel på natten för vindkraft), i alla 
fall inom tillverkningsindustrin. Det kan vara lönsamt 
att fånga och komprimera koldioxid under vissa delar 
av dygnet. Omvänt, när elpriserna är höga kan det vara 
optimalt att undvika att fånga upp och komprimera kol-
dioxid och sälja all energi från det koleldade kraftverket 
och gasturbinen. Om den genomsnittliga fångstnivån 
uppfyller myndighetskraven kan driftskostnaderna för 
att fånga upp koldioxid reduceras avsevärt.

Koldioxidinfångning kan generera en hel del res-
tvärme som skulle kunna återbrukas förutsatt att eko-
nomin blir mer cirkulär, om än det finns barriärer för 
detta.69 Restvärme är en biprodukt av en maskin eller 
process från lokala industrier eller datahallar som kan 
användas och distribueras på det svenska fjärrvärmenä-
tet som i stor utsträckning går förlorad.70 Då restvärme 
är en biprodukt som inte utnyttjas till något annat än 
värme skulle den genererar det mindre koldioxidutsläpp 
och använder mindre primärenergi än vad exempelvis 
biokraftvärme genererar. Ett utökat användande av 
industriell restvärme skulle ersätta mycket av naturga-
sanvändningen samt frigöra biomassa som kan användas 
i andra sektorer.71

Det finns ett samband mellan nivån på CCS-utbygg-
naden och utbyggnadsbehoven för el-överföring. Efter-
som kol- och gaseldade kraftverk är placerade vid 
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befintliga nät är förstärkningsbehov för elnätet mindre 
än i det fall förnybar energi ska generera el för infång-
ningen.  Befintliga elnät behöver inte heller dras om eller 
förstärkas om de befintliga kraftverken fortsätter i drift

Den förnybara energikapaciteten ökade globalt mest 
av all ny elproduktion år 2020. Mer än 80 procent av 
all ny el som tillkom var förnybar. Sol och vind stod till-
sammans för 91 procent av de nya förnybara energikäl-
lorna.72 Globalt byggdes den förnybara energikapacite-
ten ut med mer än 260 gigawatt 2020, vilket översteg 
expansionen 2019 med nära 50 procent. För att sätta 
detta i perspektiv: En gigawatt är ungefär vad en svensk 
kärnkraftreaktor ger.73

Trots det utgör förnybar el bara en liten del av den 
globala energikonsumtionen. Det kan förändras om 
prisskillnaden mellan kol och förnybart gör det.74 Den 
rörliga kostnaden för att producera el från vind- och 
solkraft är nära noll, då dess råvaror är vind och sol-
strålar som inte kostar något. När marginalkostnaden 
är nära noll kommer inte de som har högre kostnad att 
kunna producera el med vinst vid många tillfällen. Med 
tillräckligt mycket vindkraft, fungerande överförings-
kapacitet och framtida utveckling av energilagring står 
helt enkelt de fossila energislagen avställda.



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

40

–  k a p i t e l  3 –

Punktinfångning

”And was Jerusalem builded here, among  
these dark satanic mills?”
William Blake, återfinns i förordet till  

Blakes verk Milton (1804).

Ett av de mest kända musikstyckena i konserten Last 
Night of the Proms som hålls varje år i Royal Albert Hall i 
London är ”Jerusalem”. Musikstycket är en fosterländsk 
engelsk hymn baserat på en dikt av William Blake, och 
återfinns i förordet till Blakes verk Milton (1804).75 En 
fras är: ”And was Jerusalem builded here, among these 
dark satanic mills?”. Blake syftar på de fabriker som hade 
börjat etableras i Storbritannien. Blake ska ha ansett 
att industrialiseringen var destruktiv för den mänskliga 
naturen och mellanmänskliga relationer. London, den 
industriella revolutionens huvudstad, blev beryktad för 
sin höga koncentration av luftföroreningar. Smogen som 
skapades från dimma och fabrikernas bolmande skor-
stenar låg ständigt tung över Londons himmel, med flera 
dödsfall som följd.76 

Några år tidigare, 1869, hade Richard Wagners opera 
Rhenguldet premiär. Den inspirerades av industrialise-
ringens påverkan på människor och natur i västvärlden 
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under 1800-talet. J.R.R. Tolkien inspirerades i sin tur av 
Wagner när han skrev Sagan om ringen (1954–55), och 
liknande kritik mot samhällsutvecklingen syns både 
i böckerna och i de senare filmatiseringarna. I filmen 
dundrar trollkarlen Saruman: ”The old world will burn 
in the fires of industry. The forests will fall. A new order 
will rise.” Sarumans Isengård, där skogen får ge rum för 
ondskans fabriker, blir själva sinnebilden för industriali-
sering, maktmissbruk och miljöförstörelse.77

Teknologi gav människan ett drägligt liv och lät 
henne lämna det urtillstånd som präglas av fattigdom. 
Samtidigt orsakade teknologin även en snabb ökning 
av koldioxiden i atmosfären. All mänsklig aktivitet är 
baserad på användning av energi. Att bränna kol var ett 
genombrott för välståndsskapandet då vi inte längre 
begränsades av muskelkraften. Det är samma energi-
utvinning, ur framför allt kol och senare andra råvaror, 
som Blake, Tolkien och Wagner skrev om som jagar oss 
nu. I dagsläget är frågan hur dagens livsstil kan upprätt-
hållas utan att ge upphov till koldioxidutsläpp. 

Skorstenarna som Blake såg ska nu sluta släppa ut 
koldioxid. Även efter stora effektiviseringar och proces-
soptimering är konventionella fossilbränsleeldade kraft-
verk långt från att nå miljömål och nollutsläpp. Trots 
sjunkande priser på förnybar energi fortsätter fossila 
bränslen att spela en viktig roll i den globala kraftpro-
duktionen.78 

Punktinfångning av koldioxid från exempelvis en 
skorsten var förut synonymt med CCS, ”Carbon Cap-
ture and Storage”. Punktinfångning innebär att fånga 
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upp koldioxid från luften eller avgaser som produceras 
av industrianläggningar såsom stålverk, kemifabriker, 
cementfabriker eller kol- och naturgaseldade kraft-
verk och oljeraffinaderier. Vid punktinfångning är kon-
centrationen av koldioxid väldigt hög och kommer från 
exempelvis en bolmande skorsten vilket kan göra pro-
cessen effektiv jämfört med att fånga koldioxid direkt 
från luften där koncentrationen är låg. Den infångade 
koldioxiden komprimeras sedan för transport och inji-
ceras sedan djupt under jorden – minst 800 meter under 
yta – där koldioxiden är instängd och permanent lagrad 
i poröst berg.79 Majoriteten av nuvarande teknologier 
använder flytande lösningsmedel som drar till sig kol-
dioxid som en magnet drar järnspån. När det flytande 
lösningsmedlet väl fångar gasen värms den upp till en 
temperatur som gör att koldioxid kan släppas ut för att 
sedan komprimeras och injiceras djupt under jorden för 
permanent lagring.80 

Teknologi för infångning av koldioxid vid utsläpp-
skälla existerar och flera metoder har prövats.81 Kemiska 
metoder för att separera koldioxid från andra gaser kan i 
nuläget användas och koldioxiden kan fångas upp i olika 
stadier av en förbränningsprocess eller i annan industri-
ell process.82 Det existerar ingen enhetlig process som 
passar alla tänkbara användningsområden. Vilka metoder 
som kan utnyttjas vid ett specifikt kraftverk eller utsläpp-
spunkt beror i hög grad på olika lokala förutsättningar.

Den stora fördelen med att dra ur rökgaser är att 
koldioxiden är koncentrerad till ungefär en molekyl av 
tio, medan det i den omgivande luften är en molekyl av 
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2 500. Enligt kemins lagar kommer det alltid att krävas 
mindre energi för att dra ett material från en redan kon-
centrerad källa. På basis av råvarupris kommer koldioxid 
från rökgaser vid punktkällor sannolikt alltid att vara bil-
ligare än koldioxid som produceras av luftinfångning.

Efterfrågan på industriprodukter kommer växa i takt 
med att världen blir rikare och befolkningen växer, vil-
ket kommer öka växthusgasutsläppen från industrisek-
torn. Många industriella processer har få alternativ för 
utsläppsminskningar.83 Energieffektivisering har poten-
tial att minska utsläpp, men inte att helt och hållet få bort 
dem. En övergång till energiinsatser med låga koldiox-
idutsläpp med förnybar energi eller vätgas har potential 
att minska energirelaterade utsläpp, men inte process-
utsläpp. Processutsläpp är nära kopplat till industri-
ernas produktionsprocesser och är svåra att ersätta.84  
I exempelvis mineralindustrin uppstår processutsläpp 
när koldioxid drivs ur kalksten vid cementtillverkning. 
Inom raffinaderi och kemi är utmaningen att byta ut fos-
sila råvaror mot biobaserade. 

Även om användningen av fossila bränslen i kraftpro-
duktionen minskar, spelar fortfarande fossilbränsleel-
dad teknik en viktig roll som den primära el-källan och 
baskraft, särskilt i utvecklingsländer. Fossila bränslen 
förväntas fortsätta användas under överskådlig fram-
tid.85 Punktinfångning erbjuder en möjlighet att redu-
cera utsläpp från redan etablerad eller installerad fossil 
energi produktionskapacitet, och innebär därmed poten-
tiellt undvikande av kostnader för att ersätta densamma.
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Före eller efter förbränning?

Förenklat uttryckt kan infångningsprocesser i huvud-
sak kategoriseras efter dels var koldioxiden avskiljs från 
bränslet, post-combustion, där koldioxid avskiljs efter 
förbränning, efter dels pre-combustion, där bränslet för-
behandlas på olika sätt för att underlätta separationen 
eller på andra sätt göra kemisk separation onödig. 

I post-förbränningsmetoder förs förbränningspro-
dukten, det vill säga rök, genom ett rörsystem där kol-
dioxiden löser sig i fasta eller flytande material medan 
andra ämnen fritt pass erar. När koldioxidavskiljning 
utförs före förbränning förgasas det fossila bränslet för 
att producera syntesgas, varpå en vattenskiftningsre-
aktion omvandlar syngtesgas till koldioxid och vätgas.86 
Därefter kan koldioxiden separeras. Koldioxid fångas 
upp från avgaserna genom att kemiska lösningsmedel 
används vid efterförbränning. Koldioxid kan bindas till 
både flytande ämnen som etanolamin eller olika fasta 
polymerer och keramiska ämnen. Genom upphettning, 
tillförande av vatten eller andra energitillförande pro-
cesser frigör lösningsmedlet ren koldioxid, som sedan 
kan transporteras och lagras eller användas. Lösnings-
ämnen kan senare återanvändas i samma process igen. 

I dagsläget utforskas även andra metoder för att 
separera koldioxid, till exempel med molekylära, meka-
niska filter, lösning i vätskor under högt tryck eller sepa-
ration vid extremt låga temperaturer. De kemiska sepa-
rationsmetoderna är de hittills mest kostnadseffektiva. 
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Gasifiering av kol- eller naturgasbränsle är en 
pre-förbränningsmetod, där kolväte innan förbränning 
spjälkas till en gas bestående av fria väte- och koldiox-
idmolekyler.87 Koldioxiden separeras därefter med hjälp 
av någon av lösningsmetoderna ovan, och den rena vät-
gasen används sedan som bränsle.

Uppskattningsvis 80 procent av den globala energi-
produktionen kommer från fossila källor.88 En stor del av 
energiproduktionen i form av kol-, olje- och naturgas-
kraftverk kommer inte att utan omfattande kostnader 
kunna tas ur bruk. I vissa utvecklingsländer expande-
rar rentav fossil energiproduktion fortfarande i snabb 
takt, och kostnaderna för att ersätta nybyggda kol- och 
gasanläggningar med koldioxidneutral energiproduk-
tionskapacitet är på kort sikt omfattande. Punktinfång-
ning erbjuder en möjlighet att minska utsläpp. Att kunna 
få ner utsläppen innebär därmed att man potentiellt kan 
undvika kostnader för att ersätta densamma.89

År 1982 introducerades förbränningstekniken med 
oxy-fuel med målet att generera koldioxid för ökad 
oljeutvinning (Enhanced oil recovery (EOR). Under 
Oxy-fuel-förbränning förbränns bränsle i ren syrgas 
(cirka 95 procent) snarare än i luft, och de enda kvarva-
rande förbränningsprodukterna blir då vatten, svavel-
dioxid, sot och aska,90  vilka är relativt enkla att avskil-
ja.91 Oxy-fuel-förbränningsbaserade punktinfångningen 
har en jämförelsevis lägre infångningskostnad än andra 
punkttekniker, eftersom de enheter som ska installeras 
på kraftverken kan installeras på gamla kraftverk med 
få modifikationer. De största tekniska installationerna 
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innehåller ett syrebränslekraftgenereringssystem och 
en infångningsenhet.92 Vattenfall startade, i pilotskala, 
världens första fullkedjade oxy-fuel-anläggning 2008. 
Den ligger i Tyskland och har en kapacitet på 30 MWth.93

Punktinfångning kan användas som ett led i sam-
band med andra metoder för uppfångning av koldioxid 
ur atmosfären (så kallad direct air capture (DAC), och 
mycket talar för att utvecklandet av punktinfångning 
kan vara ett viktigt första steg på vägen till att utveckla 
andra tekniker. Storskaligt utnyttjande av koldioxidin-
fångning kan bidra till utvecklingen av transport- och 
lagringsinfrastruktur, som också krävs för att kunna 
utnyttja andra metoder. 

Andra industriprocesser som ger upphov till stora 
utsläpp, och som inte enkelt kan ersättas av koldi-
oxidneutrala alternativ (såsom cementproduktion), 
kan modifieras för att fånga in utsläpp. När industriell 
punktinfångning inte är tillgänglig beräknas exempel-
vis de globala kostnaderna i cementindustrin för att nå 
tvågraders-målet vara 12 procent högre år 2075 och 71 
procent år 2100, detta i förhållande till kostnaden för att 
uppnå policyn utan punktinfångning.94 

Även om det finns skillnader mellan cementanlägg-
ningar är de relativt lika i jämförelse med andra industri-
anläggningar med icke-förbrännings- och förbrännings-
utsläpp. Dessutom är andelen koldioxid i rökströmmen i 
en cementanläggning större än koldioxidkoncentratio-
nen av rökgasen från ett koleldat kraftverk.95
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Utveckling i Sverige och Norden

År 2018 konstaterade jag och några kollegor att utveck-
lingen av storskaliga integrerade negativa utsläpps-an-
läggningar var begränsad.96 Få anläggningar har tagits i 
bruk och det har ibland dröjt flera år innan nya anlägg-
ningar har uppförts. I Sverige tillämpades koldioxidin-
fångning från biomassa i mindre utsträckning vid olika 
pappersbruk, såsom Domsjö Fabriker,97 och etanolfram-
ställning vid Agroetanol i Norrköping (Global CCS insti-
tute, 2018). Då skedde dock ingen lagring av koldioxiden, 
som i stället såldes för industriella applikationer.98

I det här avsnittet kommer några svenska och nord-
iska projekt att nämnas. De som blir lyckade projekt 
kommer vi få höra mer om i framtiden medan de mindre 
lyckade faller i glömska. 

Sverige har ett mål att nå nettonollutsläpp till 2045. 
Olika former av koldioxidinfångning och främst bioba-
serad infångning har föreslagits som viktiga strategier 
för att nettonollutsläpp till lägsta kostnad. Den svenska 
fjärrvärmesektorn har en stor potential för biobase-
radinfångning eftersom kraftvärmeverk bränner och 
har god potential att bränna mer biomassarester från 
exempelvis skogsindustrin.99 I SOU 2020:4 föreslås att 
bioinfångning i Sverige ska nå 2 miljoner ton per år 2030 
och 3–10 miljoner ton per år 2045. Intervallet är brett 
och vittnar om att det finns ett stort mått av osäkerhet 
gällande möjlig volym.100  

Johnsson med flera (2020) har kartlagt kostnaden för 
att installera och driva koldioxidinfångning vid alla de 
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28 tillverkningsanläggningar i Sverige med årliga utsläpp 
på 500 kiloton koldioxid eller mer. Om infångning skulle 
användas på dessa 28 skulle mer än 50 procent av Sveri-
ges totala koldioxidutsläpp i industrin fångas. Kostnaden 
beräknades till 40–110 euro beroende på förutsättning-
arna i respektive utsläppare.101 För Sveriges del skulle 
alltså biobaserad punktinfångning kunna lösa en stor del 
av koldioxidutsläppen, kostnaden är inte heller så stor 
jämfört med koldioxidpriset i EUET. 

Stockholm Exergi planerar för att bygga Europas för-
sta storskaliga anläggning för minusutsläpp och i april 
2022 meddelas att de kommer få 180 miljoner euro i EU 
stöd för projektet.102  Anläggning kommer använda bio-
CCS-teknik och fånga in 800 000 ton biogen koldioxid 
varje år. 103

Cementa arbetar på att göra fabriken i Slite på Got-
land till världens första klimatneutrala cementfabrik. 
Planera finns för att fånga anläggningens upp emot 1,8 
miljoner ton koldioxid årligen. Planen är att anlägg-
ningen ska stå klar år 2030.104

Sedan 2020 driver Preems raffinaderi i Lysekil en 
testanläggning för infångning.105 Resultaten av pilotpro-
jektet är tänkta att offentliggöras för att fler företag ska 
kunna använda tekniken och sänka även sina koldiox-
idutsläpp. Målet är att fånga 500 000 ton koldioxid vil-
ket är en fjärdedel av raffinaderiets utsläpp och över en 
procent av Sveriges utsläpp. Lagringen av koldioxiden 
planeras till Norge.

Den norska regeringen tog i december 2020 beslu-
tet att gå vidare med det pågående Langskip-projektet. 
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Under förutsättning att ytterligare finansiering erhålls 
kommer koldioxid initialt att fångas upp från Heidelberg-
Cements Norcem- anläggning i Brevik. Diskussioner förs 
med potentiella kunder, som tillsammans totalt repre-
senterar 48 Mtpa koldioxid, mer än den totala nuvarande 
årliga lagringen över hela världen. Longship är ett av 
de första industriella CCS-projekten som utvecklar en 
öppen infrastruktur med avsikt och kapacitet att lagra 
betydande volymer koldioxid från hela Europa.

Det norska fullskaliga demonstrationsprojektet 
(NFSP) är ett samarbetsprojekt mellan flera företag 
inom CCS-industrin för att använda stordriftsfördelar 
och learning by doing. Den infångade koldioxiden kom-
mer från Fortum Oslo  Waste-to-Energy fjärrvärmeverk 
och Norcem Brevik Cementfabrik (Norcem). Den fång-
ade koldioxiden kommer att transporteras och lagras 
av företaget Northern Lights, gemensamt ägt av Shell, 
Equinor och Total Energies. Fortum och Norcem siktar 
på att fånga upp cirka 400 000 ton årligen och genom 
att använda NFSP kan deras kostnader reduceras avse-
värt genom samarbete kring utvecklingen av den tilläm-
pade tekniken. FOV:s infångningskostnad är 1 500 NOK 
per ton, medan Norcems är 1 200 NOK per ton. I det fall 
NFSP utnyttjas i sin fulla utsträckning med en kapacitet 
på 5 miljoner ton per år beräknas Fortums kostnaderna 
minska med 40 procent (910 NOK per ton) och Norcems 
49 procent (620 NOK per ton). Det finns möjligheter att 
utöka samarbetet mellan företag över gränserna såsom 
Sverige och inkludera andra nordeuropeiska företag i 
projektet genom att förbättra transport- och lagrings-
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infrastrukturen. Om leveranskedjans kapacitet skulle 
öka till 15 Mtpa i framtiden förväntas kostnaderna sjunka 
under 500 NOK per ton.106

Den globala utvecklingen av punktinfångning

År 2021 fanns det fler än 300 företag världen över som 
arbetar för att fånga, använda och lagra koldioxid.107 Till-
sammans har dessa företag samlat in mer än 2,2 miljar-
der dollar de senaste åren från regeringar, filantroper 
och privata investerare i syfte att testa idéer, utrustning 
och i vissa fall implementera teknologier i kommersi-
ell skala. I maj 2022 var antalet företag 403 och finan-
sieringen uppe i 3,1 miljarder dollar. Investeringarna i 
koldioxidavlägsnande är obetydliga i jämförelse med de 
runt 371 miljarder som 2021 lades på att bygga nya vind- 
och solkraftverk över hela världen.108 

Det krävs emellertid till år 2050 en åtminstone 
hundrafaldig ökning jämfört med de 27 koldioxidinfång-
ningsprojekt som är i drift.109 De kommersiella projekt 
som är verksamma har en årlig avskiljningskapacitet på 
cirka 40 miljoner ton vilket är något mindre än Sveriges 
årliga totala inhemska utsläpp.

USA och Kanada fortsatte att hålla den globala front-
linjen när det gäller utbyggnad, med över 40 nya projekt 
tillkännagivna 2021. Utanför dem har flera nya länder 
kommersiella anläggningar under utveckling, inklusive 
Belgien, Danmark, Indonesien, Italien, Malaysia, Sverige 
och Ungern.110
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Kostnader för enskilda projekt gällande installation 
av koldioxidinfångning i befintliga kolkraftverk har ofta 
underskattats och slagit fel. Det mest högprofilerade 
fallet är Kemper County, Mississippi, USA, där koldiox-
idinfångning skulle installeras i samband med uppfö-
randet av ett nytt kolkraftverk. Kraftverket drogs med 
kraftiga förseningar och överskriden budget, problem 
som härrörde från andra områden än själva koldiox-
idupptagningen.111 I juni 2017 fattade Mississippi Power 
beslutet att avbryta verksamheten med koldioxidinfång-
ning av kol och valde att driva Kemper enbart som en 
naturgasanläggning. Initialt budgeterade kostnader var 
2,4 miljarder dollar men efter att kostnaden hade upp-
gått till 7,5 miljarder lades projektet ner. Kemper har helt 
övergett planer på att installera och använda ny teknik 
för att fånga sina växthusgasutsläpp.112 

Petra Nova var världens andra storskaliga koldi-
oxidinfångning anläggning belägen nära Houston, 
Texas som färdig ställdes utan komplikationer och hade 
en kapacitet på 1,4 miljoner ton per år. Systemet var 
designat för att kunna fånga 90 procent av koldioxid-
utsläppen från kraftverket.113 Kostnaden för att addera 
koldioxidinfångning till Petra Nova beräknades till en 
miljard dollar och projektet färdigställdes enligt bud-
get och plan. Efter 3,5 års drift stängdes dock projektet 
ner. Liksom de flesta pågående storskaliga projekt som 
använder den infångade koldioxiden (i Petra Nova-an-
läggningen fall för förbättrad oljeutvinning), gjorde de 
varierande oljepriset processen olönsam.114 
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Är Petra Nova en varningsflagga för framtida projekt? 
Det är möjligt. Problemen i Petra Nova var relativt få när 
det gällde kärnteknologin för infångning. Allteftersom 
projektet fortsatte minskade oplanerade stilleståndsti-
der avsevärt. Mitsubishi som drev projektet har uppgett 
att byggkostnaderna nu kan ha minskat med 30 pro-
cent och de har även sagt att de nu kan ha utvecklat ett 
förbättrat lösningsmedel. Tekniskt har Petra Nova gett 
värdefulla lärdomar som sannolikt kommer att förbättra 
nästa generations projekt för avskiljning av koldioxid.

Det viktigt att komma ihåg att Petra Nova i första 
hand var en teknikdemonstration för att identifiera 
eventuella tekniska problem som uppstår vid uppskal-
ning av infångning och för att förfina tekniken för imple-
mentering i nya projekt. Projektets ekonomiska situation 
var också speciell i att den förlitade sig på utökad oljeut-
vinning och skatteincitament, bidrag och speciallån. När 
världen går bort från olja, kommer utökad oljeutvinning 
sannolikt att vara en mindre drivkraft för denna teknik, 
och när koldioxidprissättningssystem blir starkare och 
marknaden för koldioxidutnyttjande växer kommer den 
ekonomisk verkligheten förändras.

Kanada har framgångsrikt demonstrerat punktin-
fångning i det koleldade kraftverket Boundary Dam.115 
Tekniken bygger på en vätska, som absorberar koldioxid 
från utsläppen och släpper igenom de andra gaserna för 
att sedan släppa ut ren koldioxid i ett annat flöde, vil-
ken kan fångas upp och lagras. Under fler år har detta 
demonstrationsprojekt, som är världens första, gett 
information om infångning från kolkraftverk och blivit 
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ett riktmärke för teknikutveckling. Prestationsdata för 
Boundary Dams startfas rapporterades i media och de 
initiala värdena var inte tillräckliga. Det betyder inte att 
detta var typiskt för normal drift för alla koldioxidin-
fångningsanläggningar. Efter några års justeringar och 
teknikförbättringar fångar projektet in 2 miljoner ton 
per år.116 Genom projektet har också problem identifie-
rats, exempelvis att ämnena som fångar koldioxid med 
tiden bryts ner. Att identifiera utmaningar som dessa 
– och föreslå lösningar – är hur tekniska genombrott 
skapas. Projekt har även gett kunskap om hur koldioxid 
kan lagras säkert i geologiska formationer och hur tek-
nik kan användas för att övervaka den inneslutningen.

Problem med punktinfångning

När gammal och förorenande infrastruktur fasas ut, 
måste ny infrastruktur med låga utsläpp ta över. Annars 
kommer det att finnas risker för utbudsbrist och prisök-
ningar.117 Om övergången inte hanteras väl, kan energi-
priserna destabiliseras och konsumenter, i synnerhet 
de med lägst inkomster, drabbas hårt. Om företag inte 
vid rätt tidpunkt investerar i att omskola förorenande 
industriers anställda, kommer de anställda gå en osä-
ker framtid till mötes. Omvandlingen kommer också få 
oproportionerliga konsekvenser i vissa områden där den 
gamla infrastrukturen i form av exempelvis kolgruvor 
monteras ned.
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Punktinfångning har haft 90 procent effektivitet som 
riktmärke i årtionden. Denna nivå har balanserat nytta 
med investeringskostnad, och är ett uppnåeligt mål. 
Men att uppfylla klimatmålen kommer att kräva ytter-
ligare effektivisering av infångningen. Orenade avgaser 
från ett koleldat kraftverk kan innehålla 300 gånger så 
mycket koldioxid som jordens atmosfär, vilket innebär 
att 90 procent uppfångning fortfarande innebär stora 
utsläpp. Även om 99 procent fångas är utsläppen högre 
än atmosfären vilket leder till ökade nivåer.118

Att fånga de sista resterna av koldioxid när ett system 
passerar 90 procent effektivitet är ett ingenjörspussel 
och ekonomiproblem. Ju närmare systemet kommer 100 
procent effektivitet, desto svårare och dyrare blir det att 
fånga upp ytterligare koldioxid. Ur ett ingenjörsperspek-
tiv är det lättare att fånga upp koldioxid från en gas med 
högre koncentration eftersom fler molekyler av koldi-
oxid flyter förbi skrubbarna. Att få tag i ännu mer kol-
dioxid när det mesta är infångat kräver mer omfattande 
utrustning, mer tid, mer energi och större investeringar.

Punktinfångning har få möjligheter att minska kon-
centrationen av den koldioxid som redan är i atmosfä-
ren. Punktinfångning kan enbart hjälpa till att ta utsläp-
pen mot noll, vilket inte är tillräckligt. Punktinfångning 
handlar i grunden om att undvika utsläpp snarare än att 
ta bort koldioxid. Utsläpp hindras från att nå atmosfären, 
men löser inte problemet med hur klimatförändring-
arna stoppas. Ett flertal metoder existerar alltså eller 
är under utveckling. Vilken metod, eller kombination av 
metoder, som är optimal varierar beroende på den typ 
av industriprocess som uppfångningen sker ifrån.
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–  k a p i t e l  4 –

Koldioxidinfångning  
från luften

”Follow the Moskva / Down to Gorky Park /  
Listening to the wind of change” 

Scorpions

Ett alternativ till punktinfångning är Direct Air Capture 
(DAC) där koldioxiden fångas direkt från luften och på så 
vis skapar ett flöde från atmosfären till permanent lag-
ring under jorden, vilket skapar minusutsläpp.119 Luftin-
fångning är platsflexibelt, använder relativt lite landyta 
och producerar en verifierbar mängd koldioxid som 
permanent kan bindas eller användas för olika ända-
mål.120 Direkt luftinfångning är en nyckel till klimattek-
nik med potential att ge stora bidrag till att stabilisera 
atmosfäriska koldioxidnivåer.121 Trots att teknologin för 
att fånga koldioxid direkt från luften är gammal har det 
inte, förrän nyligen, funnits någon kommersiell anled-
ning att skala upp teknologin.122 Tekniken används för 
närvarande i nischade processer, såsom livsuppehål-
lande system för U-båtar och rymdfarkoster, eller inom 
industrin. 
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Själva infångningsprocessen från luft liknar tra-
ditionella koldioxidinfångningsmetoder: Direkt luft-
infångning är ett av få tillgängliga teknikalternativ för 
att avlägsna koldioxid från atmosfären. Kolavskiljning 
förväntas vara nyckeln i övergången till ett energisys-
tem där mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären 
motsvarar mängden som avlägsnas, där nettot således är 
noll. Eftersom vissa sektorer som flyg och tung industri 
har stora utmaningar att minska koldioxidutsläpp kan 
teknik för kolavskiljning kompensera för deras utsläpp.

Enkelt förklarat innebär luftinfångning att vanlig luft 
(i stället för röken vid skorstenar) leds över fasta eller 
flytande lösningsämnen. När lösningen blivit mättad 
med koldioxid, tillförs energi genom till exempel upp-
hettning, och ren koldioxid frigörs och kan avledas, lag-
ras eller utnyttjas. Närmare bestämt innebär metoden 
att en absorptionsprocess används med vätske-absor-
batorer, där koldioxid först förs i kontakt med en reaktiv 
lösning som exempelvis en vattenlösning av natriumhy-
droxid, kaliumhydroxid eller aminer.123 

I ett andra steg behandlas den koldioxid-laddade 
lösningen för att extrahera koldioxid. Alternativt kan 
fastbäddadsorption, där fasta material med aktiva ytor 
binder koldioxid, användas. Användningen av aminfunk-
tionaliserad kiseldioxid som kemiskt binder koldioxid är 
ett exempel.124 

Det finns i skrivande stund 19 direkta luftavskilj-
ningsanläggningar i drift i världen, som var och en fångar 
upp mer än 0,01 miljoner ton per år. En anläggning med 
kapacitet att fånga en miljon ton per år är under utveck-
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ling i USA. I scenariot för nettonollutsläpp till 2050, 
skalas luftinfångningen upp för att fånga upp mer än 85 
miljoner ton per år till 2030 och en miljard ton per år till 
2050.125 Detta innebär att luftinfångningen globalt ska 
vara dubbelt så stor som alla utsläppen inom Sveriges 
gränser år 2030.

Aktiva projekt luftinfångningsprojekt

På Island öppnade världens största anläggning, Orca, 
för direkt luftavskiljning i september 2021.126 Orca är den 
19:e anläggningen i världen, enligt International Energy 
Agency, medan övriga 18 är småskaliga anläggningar 
verksamma i Europa, USA och Kanada.127 Med hjälp av 
stora fläktar sugs luft genom filter som fångar upp kol-
dioxid. Företaget som driver anläggningen, Climeworks, 
samarbetar med ett annat företag som pumpar koldioxid 
under jorden, där det förvandlas till sten. Anläggningen, 
som ligger utanför Reykjavik, kommer att fånga upp 
cirka 4 000 ton koldioxid per år och permanent lagra den 
i basaltbergsformationer djupt under jorden. Anlägg-
ningen kostade 15 miljoner dollar och är designad för att 
fånga 4 000 ton koldioxid per år från atmosfären. Anlägg-
ningen består av åtta moduler lika stora som fraktconta-
inrar som innehåller fläktar, filter och annan utrustning. 
När koldioxiden väl fångats, injiceras den långt under 
jorden i platsens idealiska porösa basalt. Där förvandlas 
koldioxiden till sten på cirka två år och lagras, i huvudsak, 
för alltid.
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Det finns ett luftinfångningsprojekt som ska ha en 
kapacitet på kring en miljon ton per år som heter DAC 
1 och planerat till 2024. Projektet kommer fånga in 250 
gånger mer än isländska ORCA. Anläggningen kommer 
att ligga i Permian Basin, USA och använda teknik från 
Kanadas Carbon Engineering. Projektet är konstruerat 
för att ha en skalbar konstruktion, bestående av luftkon-
taktorer som drar in luft, vilken i sin tur reagerar med en 
kaliumhydroxidlösning för att binda och separera koldi-
oxid. Carbon Engineering har ett annat projekt med part-
ners planerat för att påbörja konstruktionen av större 
anläggningar som kommer att fånga upp mellan 0,5 till 1 
miljon ton koldioxid per år. 

Ett amerikanskt företag, Lanzatech, som hittills tagit 
in 5,5 miljarder i riskkapital, använder bakterier för att 
omvandla föroreningar från järnverk till bränslen och 
kemikalier, vilka i sin tur omvandlas till en rad olika pro-
dukter, däribland yogakläder och hållbart flygbränsle.128 
Att göra produkter av den infångade koldioxiden påver-
kar kostnadskurvan för teknologin, särskilt i ett läge då 
det är svårt att få betalt för infångad koldioxid.

I ett infrastrukturpaket i USA initierat år 2022 med 
stöd från båda partierna har Energidepartementet fått 
tillåtelse att spendera 3,5 miljarder dollar för att bygga 
fyra direkta luftavskiljningsnav i USA. När det väl har 
implementerats kommer dessa så kallade Regional DAC 
Hubs fånga ungefär fyra miljoner ton varje år, motsva-
rande 400 gånger världens nuvarande kapacitet.129 För-
utsatt att beräkningarna håller innebär det att det skulle 
kosta runt tio gånger mer att fånga in Sveriges årliga 
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utsläpp, det vill säga 35 miljarder dollar. Tekniken kom-
mer dock utvecklas och det finns ingen anledning att tro 
att kostnaden över tid inte kan gå ner med åtminstone 
90 procent, motsvarande den kostnadsminskning som 
hittills skett för byggnation av vind- respektive solkraft.

I Sverige finansierar Energimyndigheten projektet 
”Negative emissions with Direct Air Capture for Sweden” 
som ska utreda förutsättningar för direktinfångning i 
Sverige. Projektet har fått 9 miljoner kronor och kommer 
att pågå till år 2025.130 Företagen Nordic DAC group sam-
marbetar med en rad andra aktörer för att även bygga 
luftinfångningsanläggningar i Sverige.

En dag kanske vi alla har en koldioxidinfångningsan-
läggning i hemmet, åtminstone om man får tro en teo-
retisk studie från Tyskland som går igenom möjligheten 
att kombinera luftkonditionering med en koldioxidin-
fångningsanläggning.131 Kan dessa två kombineras, sänks 
kostnaden för infångandet av koldioxiden, då luftkon-
ditioneringen fyller en funktion, som redan är mycket 
energikrävande. 

Fördelar med luftinfångning

Till skillnad från andra föroreningar spelar platsen ingen 
roll för koldioxid, däremot den totala ansamlingen i 
atmosfären. Att släppa ut växthusgaser i industriområ-
den och sedan ta bort dem från atmosfären vid avlägsna 
platser har i princip samma nettoeffekt som om koldi-
oxiden inte släpptes ut från början. Det betyder att luft-
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infångningssystem kan lokaliseras varhelst energin för 
deras drift är billigast, ekosystempåverkan är lägst och 
den ekonomiska aktiviteten skulle vara välkommen. Att 
luftinfångningen kan byggas som moduler, likt frakt-
containrar, innebär att kostnaderna för infångning kan 
sjunka med 90 till 95 procent under ett par decennier, 
precis som de senaste kostnadsminskningarna för andra 
modulära lösningar som vindturbiner, solpaneler och 
litiumjonbatterier.

Av alla tekniker för avlägsnande av koldioxid, har luft-
infångning den minsta mark- och vattenanvändningen, 
och kräver 30 till 100 gånger mindre mark än skogsplan-
tering och andra metoder. Att luftinfångningsanlägg-
ningar är plats oberoende innebär dessutom att de kan 
placeras närmare lagrings- eller användningsplatser, 
inte konkurrerar om mark som behövs för att odla mat 
och inte heller behöver långväga koldioxidtransport.132

Om koldioxiden används för att förbättra matpro-
duktion finns möjligheten att odla växter på icke-od-
lingsbar mark nära lämplig uppfångning, vilket elimine-
rar behovet av långdistanstransport av koldioxid. Den 
infångade koldioxiden kan användas för att förbättra 
odlingar i växthus. Koldioxid kan användas för att öka 
avkastningen av biologiska processer, såsom odling i 
växthus och algodling. Om koldioxidhalten ökas i växt-
hus finns god potential att skapa 25 till 30 procent större 
skördar. Koldioxid i växthus används främst i Nederlän-
derna, som årligen använder mellan 5 och 6,3 miljoner 
ton. I dagsläget kommer en majoritet av den koldioxi-
den från gaseldade pannor eller kraftvärmesystem på 
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plats.133 Ökad produktivitet i växthus kan frigöra åkerjord 
för exempelvis skogsplantering.

Valet av infångningsplats måste baseras på den ener-
gikälla som behövs för att driva anläggningen. Energin 
som används för att fånga upp koldioxiden är avgörande 
för hur nettonegativt systemet är och kan också vara 
en betydande bestämningsfaktor för kostnaden per ton 
som fångas. Till exempel skulle både fast och flytande 
infångningsteknik kunna drivas av förnybara energikäl-
lor, medan återvunnen lågvärdig spillvärme skulle kunna 
driva ett fast system. Transport- och energikostnader 
kan i fallet med luftinfångning minskas eller undvikas 
genom att anläggningar placeras nära lagringsplatser 
och där det även finns förutsättningar för billig ener-
gitillförsel (till exempel skulle ett flertal kunna placeras 
på Island, som har tillgång till billig energi, eller i soliga 
områden som Sahara). 

En möjligt stor vinst ligger i att tekniken är enkel 
och små skalig till skillnad från punktinfångning där 
projekten varit om fattande. Ekonomiskt är det lättare 
att investera i ny, otestad teknik, om den kan demon-
streras i mycket liten skala och enkelt skalas upp och 
nå stora skalfördelar. Vissa av de luftinfångningsanlägg-
ningar och prototyper som finns har formen av vanliga 
containrar som är placerade ovanpå varandra, medan 
punktinfångning från ett kraftverk måste vara special-
anpassad för ett specifikt kraftverk. Förutsättningarna 
för skalbarhet och standardisering är gynnsammare för 
luftinfångning.   
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Även med en aldrig tidigare skådad elektrifiering, 
förbättringar av energieffektivitet, helt koldioxidfri 
kraftgenerering och koldioxidavlägsnande från naturlig 
bindning, kommer det årligen i USA behövas fångas från 
560 till 1 850 miljoner ton för att nå nettonollutsläpp till 
2045. En massiv användning av luftinfångning kan avse-
värt sänka kostnaden för att begränsa uppvärmningen 
till 1,5 eller 2°C över förindustriella nivåer. Trots stor 
osäkerhet kring kostnaden möjliggörs högre utsläpp år 
2030 förutsatt att billig infångning kan användas senare 
under århundradet, och därigenom minska klimatpoli-
tiska kostnader på kort till medellång sikt.

Även om endast ett mindre antal prototyper exis-
terar ut vecklas luftinfångningsbranschen i nuläget i en 
positiv riktning.

Nackdelar med luftinfångning

Processen för att avskilja koldioxid från luft är energiin-
tensiv och därmed också kostsammare än motsvarande 
process från förbränningsprodukter. Generellt stiger 
kostnaden för att separera ett ämne från en blandning 
ju lägre koncentrationen av ämnet är i ursprungsbland-
ningen.134 Koncentrationen av koldioxid i atmosfären 
är cirka 0,04 procent eller 400 ppm (parts per million), 
vilket kan jämföras med cirka 4 procent (40 000 ppm) 
i utsläppsprodukter från naturgaskraftverk och när-
mare 12 procent (120 000 ppm) från kolkraftverk.135 Vid 
måttliga nivåer gör koldioxid oss trötta, påverkar kog-
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nitiva färdigheter och orsakar huvudvärk. Även måttliga 
ökningar av från 600 ppm till 1 000 ppm minskar kogni-
tiv förmåga och beslutsfattande. Nivåer på 5 000 ppm 
kan orsaka huvudvärk, och nivåer på 70 000 ppm kan 
döda inom några minuter.136 På rent kemiska grunder 
innebär detta alltså att separation av koldioxid ur luften 
är jämförelsevis svårare än ur utsläpp.

Hur energikrävande det är att avskilja koldioxid från 
luft beror på partialtryck. Daltons lag säger att sum-
man av de olika gasernas partialtryck bildar det totala 
trycket. Om en gas exempelvis består av en blandning av 
15 volymprocent koldioxid och 85 volymprocent kväve, 
och det totala trycket är 4 bar (enhet för tryck), ger det 
ett partialtryck av koldioxid på 0,15 * 4 = 0,60 bar. Parti-
altrycket av kväve är 0,85 * 4 = 3,4 bar. Partialtrycket av 
koldioxid återspeglar den relativa lättheten med vilken 
koldioxid kan fångas upp från en gasblandning. Högre 
partialtryck är lättare och billigare att fånga än lägre 
tryck eftersom mindre energi krävs för att öka koldiox-
ids partialtryck till det i den slutliga uppfångade koldi-
oxidströmmen. Högre koldioxidpartialtryck observeras 
när andelen koldioxid är högre, det totala gastrycket är 
högre, eller båda.137

Energin som behövs för att driva DAC-maskiner det 
framtida året 2100 kan vara så mycket som 300 exajoule 
per år.138 Med nuvarande teknik, skulle den nödvändiga 
utbyggnaden kräva byggnation av cirka 30 000 anlägg-
ningar, med betydande resursbehov, inklusive koldiox-
idavtrycket från gruvdrift, raffinering och tillverkning av 
metaller och betong.139



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

64

Det är osäkert om DAC skulle kunna rullas ut i den 
hastighet och omfattning behövs. Det skulle behövas en 
expansion på upp till 30 procent varje år för att nå en 
utbyggnad på 30 gigaton per år mot slutet av seklet.140

Luftinfångning är ingen universallösning. I sig är 
luftinfångning inte tillräcklig för att bekämpa klimat-
förändringarna. Tekniken är ännu inte kostnadseffek-
tivt och kommer kanske aldrig att nå sin fulla potential 
på grund av dess energibehov. Men tillsammans med 
utsläppsminskningar och övrig teknikutveckling, kan 
luftinfångning mycket väl bidra.
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–  k a p i t e l  5 –

Bioenergi med 
koldioxiduppfångning och lagring 

infångning (BECCS)

”We keep moving forward, opening  
new doors, and doing new things, because  
we’re curious and curiosity keeps leading  

us down new paths.”
Walt Disney

Bioenergi med koldioxiduppfångning och lagring (BECCS) 
är en löst definierad teknik som kan inkludera anlägg-
ningar som körs på flis, växelgräs, trädrester eller kom-
munalt avfall, och som producerar el, etanol eller andra 
syntetiska bränslen som kan driva bilar, lastbilar och 
flygplan. BECCS-tekniken sker mestadels genom avskilj-
ning och permanent lagring av koldioxid från bioener-
gikraftverk genom punktinfångningsmetoder. 

Begreppet BECCS dök upp första gången i boken 
Eco-Restructuring: Implications for Sustainable Deve-
lopment, som publicerades av The United Nations Uni-
versity Press 1998. Författaren, Dr. Robert H. Williams, 
beräknade i kapitlet ”Fuel decarbonization for fuel cell 
applications and sequestration of the separated CO2” 
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hur biomassa, i kombination med koldioxidavskiljning 
och lagring, kunde producera väte.141 Eftersom väte kan 
användas som ett bränsle med noll utsläpp föreslog han 
att biomassa i kombination med infångning skulle ta 
bort koldioxid från atmosfären. Därmed föddes koncep-
tet BECCS som en teknik för negativa utsläpp.

Processen startas med odlandet av biomassa, vilket 
är ett organiskt material. Vanligtvis används trä- och 
kompostmaterial. Biomassan förbränns och omvandlas 
till bioenergi, det vill säga el, värme samt flytande- och 
gasbränsle. Förbränning av biomassa anses vara koldiox-
idneutral, och fångas koldioxiden som släpps ut in, upp-
står negativa utsläpp.142 Koldioxiden kan också lagras i 
produkter som håller länge, till exempel avverkat virke 
eller deponier. 

Träd frigör syre och lagrar koldioxid i sina stammar, 
grenar och rötter. Varje ton som binds i ett levande träd 
är ett ton som inte bidrar till klimatförändringen. Under 
fotosyntesen använder växter koldioxid för att produ-
cera sockerämnen, cellulosa och annat material. Växter 
fångar in koldioxid ur atmosfären som blir biomassa. När 
växterna senare dör och förmultnar medför de att en 
del av koldioxiden släpps ut till atmosfären igen, varpå 
cykeln börjar om på nytt. Förbränning av biomassa ökar 
alltså inte koldioxidkoncentrationen i atmosfären, sett 
till hela kolcykeln, och bioenergi anses därför koldioxid-
neutralt, även om klimatneutraliteten kan ifrågasättas.143

Cirka fyra procent av världens energiproduktion sker 
i moderna biokraftverk där BECCS potentiellt skulle 
kunna implementeras.144 För att nå effektiva negativa 
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utsläppsnivåer kommer stora mängder ny bioenergi-
kapacitet behöva tillföras. Utöver kostnaderna för att 
installera ny bioenergikapacitet finns även utmaningar 
i att producera tillräckligt med biomassa. Avfall och 
restmaterial, såsom flis och trärester som skapas inom 
pappersindustrin, är vanliga biobränslen i Sverige, men 
de flesta länder saknar stora mängder liknande restpro-
dukter som skulle kunna nyttjas. 

Hur går det med bioinfångningen? 

Uppskattningar för teknikens kapacitet varierar kraftigt. 
Man tror att alltifrån från 1 till 15 miljarder ton per år 
kan komma att vid mitten av seklet globalt samlas in.145 
Den första anläggningen var Tate & Lyle och Archer 
Daniels Midland (ADM) i Decatur, Illinois.146 ADM var 
ursprungligen en majsanläggning som varje dag malde 
tusentals tunnor majs till etanolbränsle, sirap och andra 
produkter. Geografiskt fanns den nära en etanolfabrik. 
Från 2007 till 2016 experimenterade ADM för att fånga 
upp utsläppen från sin etanolfabrik och binda koldioxi-
den i ett lager av sandsten som låg under majsfält i Illi-
nois. Anläggningen absorberade över 2 miljoner ton av 
utsläpp.

Medan BECCS-teknologier bygger på en etablerad 
grund av kommersialiserad bioenergi samt avskiljning 
och lagringsteknologier finns hinder för utbyggnad. 
Flera projekt befinner sig i ett tidigare skede av demon-
stration och utplacering. Av dussintalet projekt som 
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finns globalt är de flesta pilot- eller demonstrationsskala 
och fångar enskilt mindre än 400 ton koldioxid per år.147

Prisuppskattningar från 2022 för BECCS kostnader 
sträcker sig från $20 till $400 per ton. Uppskattningar 
varierar för olika råvaror, omvandlings- och fångsttek-
niker, och systemkonfi gurationer.148 Projekt med tillgång 
till riklig, billig biomassa, råvaruproduktion samlokalise-
rad med energiomvandling och närhet till geologisk lag-
ring kan uppnå lägre kostnader. 

Det krävs fortfarande innovation inom teknik, politik, 
och affärsmodeller – både för att få ner kostnaden för 
projekt och för att underlätta värdering av klimatförde-
lar för att göra en omfattande utbyggnad kommersiellt 
gångbar. Tekniskt sett kan BEECS ta bort mer koldioxid 
än vad som släpps ut under processen. Att se till att så 
blir fallet om sektorn skalas upp, kräver gemensamma 
och tillförlitliga redovisningsstandarder. Det har varit 
svårt att få till inom liknande områden, som skogsbase-
rad koldioxidkompensation.149

I Sverige undersöker bland annat Vattenfall möjlig-
heten att använda Bio-CCS i anslutning till Vattenfalls 
fjärrvärmeproduktion i Uppsala, Haninge och Nyköping. 
De enskilda projekten ska fånga mellan 100 000 och 
200 000 ton. 

Skogsplantering och andra naturliga lösningar

Ett växande antal innovativa metoder för koldioxidbort-
tagning prövas — från att använda odlade alger i det 
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öppna havet, som när de dör sjunker ner till botten, till 
att förvandla jordbruksavfall till bioolja och lägga tillbaka 
det under jord.150 Plantering av träd och kolbindning i 
marken har ett antal utmaningar. Skogar är inte perma-
nenta (eftersom de lätt kan brinna eller huggas ner) och 
det är svårt att mäta hur mycket koldioxid som binds. 
För tillfället kartläggs planetens skogar från rymden med 
hjälp av satelliter som kan skilja på ytor som skog, gräs-
marker och öken. Satellitmätningarna visar dock inte om 
ett träd är tio meter högt eller 100 meter högt, vilket är 
viktig klimatinformation.

Mote of Los Angeles, ett start-up-företag i Kalifor-
nien, planerar att bygga en ny typ av bränsleproduce-
rande BECCS- anläggning som, om den lever upp till 
förhoppningarna, kommer att förlita sig på högar av 
jordbruksavfall som produceras på Kaliforniens mandel-
trädgårdar och andra typer av gårdar. Det skulle värma 
upp resterna av böndernas biprodukter till temperatu-
rer över 800 grader, tillräckligt varmt för att omvandla 
biomassan till väte och koldioxid. Koldioxiden ska sepa-
reras och pumpas djupt under jorden in i salthaltiga 
akviferer eller gamla oljekällor nära anläggningen. Vät-
gasen skulle säljas för att tjäna statens växande flottor 
av utsläppsfria bussar och lastbilar. Vid full kapacitet 
förväntas anläggningen producera cirka 7 000 ton väte 
och ta bort 150 000 ton koldioxid från luften årligen.151

Start-up-företaget Phykos bygger robotar som kan 
odla tång mitt i havet och sedan sänka tången, vilket 
potentiellt kan lagra koldioxid i stor skala. Många före-
slagna marina metoder förlitar sig på naturligt förekom-



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

70

mande processer som ytmässigt skalas upp tillsammans 
med förbättring och/eller acceleration av hur snabbt 
exempelvis alger växer. Ett sådant tillvägagångssätt är så 
kallad ”beskogning av havet”, nämligen odling av makro-
alger (tång) följt av deras export till djuphavet. Problemet 
är att man vid transportering av stora mängder tång till 
öppet hav, där den inte förekommer naturligt, riskerar 
påverka ekosystem.152

I nästan alla Paris-anpassade scenarier är BECCS 
den ledande negativa utsläppsteknologin på grund av 
dess förmodade dubbla vinster genom energiproduk-
tion kombinerat med koldioxidbindning. Det finns dock 
en risk för att produktionen av höga nivåer av bioenergi 
driver världen till dess planetära gränser när det gäller 
tillgång till vatten och mark. Storskalig kultivering av 
energigrödor såsom snabbväxande gräs- och trädtyper 
är nödvändigt. Då odlingsareal är ändliga och den glo-
bala befolkningen fortfarande är växande kommer nytt-
jandet av dessa grödor sannolikt hamna i konflikt med 
livsmedelsproduktion.153 Det finns uppskattningar på att 
det skulle krävas arealer betydligt större än Indien för 
att på detta sätt neutralisera nuvarande årliga utsläpp.154

Företaget Modvion invigde i maj 2022 sin första 
fabrik för att bygga vindkraftstorn i trä i Göteborg.155 
Sedan tidigare står vindkraftstorn ute i skärgården. Trä-
torn binder koldioxid samtidigt som metall inte behöver 
användas vilket blir en dubbel koldioxidvinst.
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Risker med biobaserade lösningar

BECCS behöver land och lång tidshorisont, vilket  kräver 
 uppoffring av jordbruks-, skogsbruks- och kommu-
nalt avfall. Beräkningar visar att upp till 40 procent av 
den globala odlingsmarken, motsvarande hälften av 
USA:s yta, skulle behövas.156 Om man antar en storskalig 
användning av BECCS med första generationens bioen-
ergigrödor (såsom majs, sockerrör, sockerbetor och raps) 
med början omkring 2020, krävs en ökning med 3 till 25 
gånger den genomsnittliga skörden före 2055 för att hålla 
den globala temperaturökningen under två grader.157

Om tekniken blir storskalig finns en risk att det sker 
på bekostnad av livsmedelsproduktion, eftersom växter 
kan ha värde som bränslekällor eller mat. Mindre till-
gång på mat kan leda till andra negativa effekter. Om 
åkermarker tas i bruk för produktion av biomassa kan 
uppodlingstryck och förändrad markanvändning leda till 
bortfall av matproduktion, vilket i sin tur påverkar dess 
pris. Forskare har även varnat för att om skog avverkas 
för att ge plats åt bio-energigrödor kan nettoutfallet i 
stället bli negativt.158

Det finns en risk för att det även kan skapas inci-
tament för att använda skogar och gräsmarker för att 
odla grödor för bioenergi i deras ställe eller att lägga 
om produktionen för att optimera produktionen av bio-
bränsle i stället för mat. Förutom att priset på mark ökar, 
förväntas efterfrågan på biomassa öka priset på vatten i 
slutet av seklet.159 Bevattning är den främsta orsaken till 
utarmning av grundvatten globalt.
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Förutsatt att globala konsumtionsvanor – mängd och 
typ av olika grödor och livsmedel som efterfrågas – inte 
förändras, kommer den ökade jordbruksareal som krävs 
för BEECS att skapas genom uppodling på outnyttjad 
mark. Konverteringen av landareal till jordbruksmark 
kommer i sin tur medföra ökningar av utsläpp då tidi-
gare naturliga kolsänkor förändras.160 

Även om trädplantering skulle fungera för att binda 
stora mängder koldioxid, kommer lediga ytor och åker-
marker ta slut långt innan tillräckligt många träd har 
planterats. Som en ändlig resurs kommer mark vara en 
bristvara. Ett alltför stort beroende av BECCS kan hota 
den biologiska mångfalden eftersom avverkning av 
befintliga skogar och omvandling av skyddade områden 
till monokulturplantager kan behöva ske.161

Bioenergisektorn är huvudsakligen beroende av 
monokulturer av grödor som råvara för biobränslepro-
duktion vilket kan ha en negativ inverkan på den bio-
logiska mångfalden.162 Den mest direkta effekten av 
utbyggnaden av monokultur för bioenergi är omvand-
lingen eller förstörelsen av naturlig vegetation och miljö. 
Utöver förändringar eller förlust av livsmiljöer för vissa 
arter kan monokulturen leda till förändringar i arters 
förekomst, sammansättning och utbredning. Dessutom 
leder den höga produktiviteten hos monokulturgrödor 
till ökad sårbarhet för växtsjukdomar, skadedjur och 
inkräktande arter på grund av minskad genetisk mång-
fald och heterogenitet.163

Ett problem för planteringslösningen är att befolk-
ningen på planeten förväntas växa. Världens befolkning 
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förväntas nå 9,8 miljarder omkring år 2050.164 Även om 
stora framsteg görs när det gäller jordbrukets effekti-
vitet är det inte säkert att den odlade ytan kan krympa 
tillräckligt mycket kombinerat med att den producerar 
mat. I Sverige har skördarna från odlad mark ökat under 
de senaste 50 åren. En hektar odlad mark producerar 50 
till 100 procent mer i dag än 1965, beroende på vad som 
odlas.165 En hektar ger i dag i genomsnitt fyra eller fem 
ton vårvete i skörd, medan motsvarande siffra 1970 var 
tre ton. Jordbruket är också en sysselsättningsmässigt 
krympande sektor i västvärlden. Det fanns år 2017 runt 
63 000 lantbruk i Sverige, 1970 var antalet mer än det 
dubbla.166 Produktionen har dock inte minskat. Jordbru-
ken är mer än dubbelt så stora och har bättre avkast-
ning. En genomsnittlig mjölkko ger ungefär 8 700 liter 
mjölk på ett år. 1970 var produktionen 4 000 liter mjölk 
per ko.

Läget är, som med de andra negativa utsläppstek-
nologierna, tämligen oklart. Även om BECCS kan lindra 
vissa effekter av klimatförändringar, bör teknikens 
negativa effekter erkännas. Tekniken kan och bör inte 
vara den enda lösningen som används för att bekämpa 
klimatförändringar. I slutändan kommer en kombination 
av tekniker att bidra till att förhindra att de globala tem-
peraturerna fortsätter att stiga.



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

74

–  k a p i t e l  6 –

Transportsystem

”Dear Mr. President: The canal system of this country is 
being threatened by a new form of transportation known 
as ’railroads’ […] As you may well know, Mr. President, 
’railroad’ carriages are pulled at the enormous speed 
of 15 miles per hour by ’engines’ which, in addition to 
endangering life and limb of passengers, roar and snort 
their way through the countryside, setting fire to crops, 
scaring the livestock and frightening women and children. 
The Almighty certainly never intended that people should 

travel at such breakneck speed.”
Martin Van Buren, Governor of New York, 1829.167

Transporten av koldioxid är en avgörande del av koldi-
oxidinfångningskedjan. Den sker dagligen i många delar 
av världen, men betydande och fortsatta investeringar i 
transportinfrastruktur krävs för att möjliggöra storskalig 
koldioxidinfångning. 

Koldioxid komprimeras och transporteras främst 
genom rörledningar och med fartyg. Koldioxid kan också 
transporteras med lastbil och järnväg. Skalekonomin är 
omfattande då det kostar mindre per kg att transportera 
på båt jämfört med lastbil. De stora containerfartygen på 
runt 400 meter som med en liten besättning kan trans-
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portera över 20 000 containrar, vilket kan jämföras med 
en lastbil som kan transportera en till två containrar. 
Gastransportfartygen är inte, ännu, lika stora som dessa 
containterskepp.

Att redan nu driva utvecklingen av infrastruktur för 
att stödja en netto-noll-ekonomi bör vara prioriterat av 
regeringar som vill uppnå klimatmålen. Infrastruktu-
ren kommer sannolikt ta minst lika lång tid att bygga ut 
som en uppgradering av det svenska järnvägsnätet. Det 
handlar om decennier innan nätet är på plats och det 
finns betydande risk för motstånd.

Hela petroleumindustrin har en enorm infrastruktur 
utbyggd. Denna infrastruktur skulle kunna konverteras 
till lagring och transport. Enkelt uttryckt kom mycket 
av den utsläppta koldioxiden från underjorden i form av 
uppumpad olja och gas som behövde transporteras. Nu 
behöver processen gå i motsatt riktning.

Historiskt finns det många exempel där statligt 
infrastrukturstöd eller direkta investeringar krävdes för 
att minska risken och initiera industrier, inklusive väg, 
järnväg, telekommunikation, elproduktion och eldistri-
bution, rymdexploatering och, på senare tid, förnybar 
energi. När dessa industrier mognade och kommersiali-
serades ersattes statliga ingripanden av ökade investe-
ringar i den privata sektorn. På liknande sätt skulle stöd 
för etableringen av koldioxidtransport och lagringsnät-
verk för att betjäna industriella koldioxidinfångningsnav 
kunna gå till.
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Rörledningar  

Rörledningar är – och kommer sannolikt fortsätta att 
vara – den vanligaste metoden för att transportera 
infångad koldioxid. Det finns omfattande nätverk av rör-
ledningar i världen, både på land och under havet. Det 
finns redan miljontals kilometer av rörledningar runt 
om i världen som transporterar olika gaser, inklusive 
koldioxid. Bara i USA finns det cirka 800 000 kilo meter 
vätske- och naturgasledningar, förutom 3,5 miljoner 
kilometer långa distributionsledningar för naturgas. 
Cirka 6 500 kilo meter rörledningar transporterar aktivt 
koldioxid. 

Många länder har aktiva eller urfasade rörsystem för 
exempelvis uppvärmning av hus. Genom andra länder 
går stora rörledningar för transporter av naturgas, däri-
bland Northstream- ledningarna. Många oljeplattformar 
har rörsystem till land för att underlätta transporter av 
vad de pumpar upp. 

Det svenska gasnätet är inte utbyggt i hela lan-
det. Det största sträcker sig från Dragör i Danmark till 
Stenungssund, norr om Göteborg.168 Inklusive gren-
ledningar är nätet över 600 kilometer långt. Naturgas 
kommer till Sverige från Nordsjön utanför Danmarks 
och Tysklands kust via Danmark. 

Rörledningarna ligger mestadels under jord vilket 
fungerar i områden utan stor påverkan av tjäle vinter-
tid. Det finns ett 40-tal mät- och kontrollstationer i hela 
gasnätet. På stationerna regleras trycket och gasvoly-
men mäts. Efter stationerna kommer gasen in i distribu-
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tionsnätet, där den distribueras till slutanvändarna med 
lägre tryck.

Omfattningen av infrastrukturen gällande rörled-
ningar som behövs för en långsiktig koldioxidinfång-
ningsutbyggnad runt om i världen är betydande. Den 
beräknade koldioxidtransportinfrastrukturen som kom-
mer att byggas under de kommande 30 till 40 åren är 
ungefär 100 gånger större än dagens.169

Att bygga ut rörsystemet i Sverige för att transpor-
tera infångad koldioxid kommer bli utmanande.170. Bygg-
nadsprocessen är fylld med olika potentiella externa 
flaskhalsar som kan orsaka förseningar, alltför höga 
kostnader och andra problem.

Huvudrörledningen är bara en del av det faktiska 
projektet. Mindre ledningar som matas in i huvudled-
ningen kräver att byggaren säkrar ett ledningsavtal 
med varje enskild markägare. Det typiska rörlednings-
projektet korsar många kommuner, län och länder. Var 
och en av dessa har egna unika uppsättning byggregler 
och bestämmelser som måste följas. Detta komplicerar 
byggprocessen dramatiskt då delar av  projektet kan köra 
fast vilket gör att hela ledningen inte kan tas i bruk.

Eftersom rörledningar vanligtvis täcker långa 
sträckor finns det ofta omfattande terrängutma-
ningar att ta hänsyn till. Utmaningarna inkludera väder 
(extrema temperaturer, nederbörd och stora händelser 
som orkaner), bergig terräng (stenig jord som är svå-
rare att schakta ut än vanlig jord) och höjd förändringar 
(svårigheter att upprätthålla ett stadigt djup för rörled-
ningen och problem med att få utrustning till arbets-
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platsen). Utöver det kan det bildas lokala opinioner mot 
ledningar av rädsla för att de ska gå sönder eller läcka.

Rörledningens sträckning kommer att bestämma 
rörledningens totala längd och krökarna på den, vil-
ket påverkar valet av material, antal krökar och anta-
let stationer lägst vägen som måste installeras för att 
hålla uppe trycket. Trycket i ledningen påverkas av dess 
längd. Tryckfallet längs en rörledning skulle vara större 
för längre rörledningar än för kortare med liknande 
egenskaper, vilket kan skapa krav på större rördiame-
ter, vilket i sin tur ökar kapitalkostnaderna. Det är därför 
önskvärt att minska rörledningens längd så mycket som 
möjligt men detta begränsas av kraven på en optimal 
sträckning.171

Historiskt har koldioxidinfångningsprojekt tenderat 
vara stora med eget transportsystem till lagring eller 
annan användning. Stordriftsfördelar gjorde de enskilda 
anläggningarna rimliga då enorma mängder fångades 
på en plats. På senare tid har det funnits en trend mot 
infångningsprojekt som delar koldioxidtransport och 
lagringsinfrastruktur: rörledningar, sjöfart, hamnan-
läggningar och lager. Dessa ”CCS-nätverk” innebär att 
mindre projekt också kan dra nytta av stordriftsfördelar 
samt sänka sina kostnader. Porthos-nätverket i Rotter-
dam gick in i avancerad utveckling tidigt under 2021. En 
delad pipeline kommer att transportera flytande kol-
dioxid från fyra nya projekt – Air Products, Air Liquide, 
ExxonMobil och Shell – under utveckling i Rotterdams 
hamnregion, till lagring cirka 20 kilometer utanför kus-
ten i Nordsjön.172 
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Det pågår arbete för att skapa en infrastruktur för att 
stödja framtida BECCS-projekt. Summit Carbon Solu-
tions i Iowa har föreslagit ett projekt på 4,5 miljarder 
dollar för att installera tusentals kilometerrörledningar 
för att transportera koldioxiden som kan fångas upp 
vid dussintals etanolfabriker till en lagringsplats nära 
Bismarck, North Dakota.173 Förslaget har redan väckt oro 
bland markägare och miljögrupper. Kritiker hävdar att 
industriella BECCS-anläggningar och stödjande infra-
struktur kommer att medföra risker för läckor och föro-
reningar, och de fruktar att fattiga områden kommer att 
ta på sig huvuddelen av dem. Hälsofrågor är ett bekym-
mer. År 2020 sprack rörledning för flytande koldioxid 
i Yazoo County, Mississippi, vilket, gjorde dussintals 
människor sjuka.174 

Fartyg, lastbil och tågtransport

Fartygstransport kan vara ett alternativ för många regi-
oner i världen. Transport av koldioxid sker redan i liten 
skala i Europa, där fartyg transporterar små kvantiteter 
koldioxid för livsmedelsbruk (cirka 1 000 ton) från stora 
punktkällor till kustdistributionsterminalen. Storskaliga 
transporter av koldioxid, med kapaciteter i intervallet 
10 000 till 40 000 kubikmeter, kommer sannolikt att ha 
mycket gemensamt med transporter av flytande gasol. 
Det finns redan en stor kompetens inom transport av 
gasol som varit en världsomspännande industri under 70 
år. I Sverige har tre kommunala bolag i Göteborg samar-
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betat med näringslivet för att bygga en koldioxidtermi-
nal – ett av flera koldioxid infångningsprojekt som stöds 
av statliga Industri klivet. Projektet kommer kosta runt 
tre miljarder kronor.175 

Mitsubishi Shipbuilding har beställt ett demonstra-
tionstestfartyg för att transportera flytande koldioxid 
i ett projekt för att demonstrera storskalig transport 
av. Färdigställande och leverans är planerad till andra 
halvan av 2023. Fartyget kommer att stå för teknikut-
veckling och demonstration av transporter av koldioxid 
i hög volym. Även om fartyg för att transportera flytande 
koldioxid, som används inom livsmedelsindustrin, tidi-
gare har byggts och använts i Europa och Japan, kommer 
fartyget som ska byggas bli världens första avsett speci-
fikt för koldioxidinfångning.176

Transport av koldioxid med lastbil och järnväg är möj-
lig för små kvantiteter. Lastbilar används på vissa pro-
jektplatser och flyttar koldioxid från den plats där den 
fångas till en närliggande lagringsplats eller till ett rör-
system. Med tanke på de stora mängder koldioxid som 
ska fångas på lång sikt är det osannolikt att lastbils- och 
järnvägstransporter kommer att bli betydande.

En av de mest effektiva formerna av storskaliga, 
landbaserade transportsystem är järnvägen. Per frak-
tenhet använder tåg ungefär 90 procent mindre energi 
än lastbilar. Att sakta ner och stanna tåg kräver dock 
ett bromssystem som genererar en betydande mängd 
energi, varav mycket går förlorad som värme. En idé 
som start-up-företaget CO2-rail har är att använda 
denna energiförlust för att bromsa utsläppen av växt-
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husgaser genom att använda energin till att installera 
luftinfångningssystem som är integrerat i tåget.177 
Enorma volymer luft kan samlas upp av det rörliga 
tåget, vilket eliminerar behovet av fläktar, som är en 
viktig del i statiska luftinfångningsanläggningar. Med 
ett mobilt system tas en viss del av utrustning, mark 
och transportbehov för en statisk koldioxidinfång-
ningsanläggning bort eller minskar.  

Säkerhetsrisker och spruckna ledningar

Koldioxidrörledningar och fartyg bör inte utgöra någon 
högre risk än vad som redan hanteras vid transport av 
exempelvis naturgas och olja, men det finns risker. I 
USA måste utvecklare av pipelines identifiera potenti-
ella högkonsekvensområden där ett oavsiktligt utsläpp 
skulle ha betydande negativa effekter på människors 
hälsa eller miljön.178 Områden med hög konsekvens för 
olje- och gasledningar är väl definierade och konsekven-
serna kända. 

För koldioxid måste en rad nya överväganden gäl-
lande riskavstånd. Ett oljeläckage är uppenbart dåligt 
för miljön, men olja är en trögflytande vätska. Högkon-
centrerad koldioxid är tyngre än luft och kan färdas kilo-
metervis, beroende på vind och terräng kan den stanna 
kvar i låglänta områden. Ett koldioxidläckage skulle vara 
svårt att upptäcka för människor i närheten eftersom 
koldioxid är färglös och luktfri. Invånarna i Satartia, Mis-
sissippi, drabbades av en brusten koldioxidledning 2020. 
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Koldioxiden lades sig över staden, vilket fick människor 
att känna sig yra, illamående och desorienterade. Många 
svimmade. 49 personer hamnade på sjukhus.179

Det är oundvikligt att olyckor händer. I och med att 
det är en ny industri kommer känslorna bland de boende 
vara blandade. Schumpeter, nationalekonom känd för 
studier av utveckling och kreativ förstörelse, sade 1912 
att innovatörers och entreprenörers arbete utsatte dem 
för social utfrysning eller direkta attacker.180 Mänsklig-
heten har en lång historia av att stå emot tekniska fram-
steg. Samhället tenderar att förkasta ny teknik när den 
ersätter, snarare än förstärker, vår mänsklighet. Tek-
nologi mottas ofta väl när den stödjer vår önskan om 
inkludering, syfte, utmaning, mening och anpassning 
till naturen. Motståndet mot ny teknik ökar när allmän-
heten uppfattar att nyttan av ny teknik enkom kommer 
att tillfalla en liten del av samhället, samtidigt som ris-
kerna sannolikt slår mot bredare grupper. Det är därför 
som tekniker som främjas av stora företag ofta möter 
hårt motstånd från allmänheten. 

Ny teknik möter också ofta stort motstånd när all-
mänheten uppfattar att riskerna sannolikt kommer att 
märkas på kort sikt och fördelarna kommer bara att till-
falla på lång sikt. 



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

83

–  k a p i t e l  7 –

Lagring 

”Jord är du och jord skall du åter bli” 
1 Mos 3:19

Den blå linjen i Stockholms tunnelbana ligger på cirka 30 
meters djup. I Ukrainas huvudstad Kiev finns världens 
djupast belagda som ligger 105,5 meter under marky-
tan.181 Ett normalt borrhål för olja är uppemot tre kilo-
meter djupt, men det finns exempel på hål som är över 
en mil djupa.182 Det djupaste hålet som mänskligheten 
har åstadkommit, ”Kola”, var 12 kilometer och borrades 
inte för olja, utan av vetenskaplig nyfikenhet. Det borra-
des i Ryssland under 70-talet och början av 80-talet, helt 
enkelt för att se hur långt det gick att borra. Med den 
tidens teknologi tog det stopp på grund av att utrust-
ningen inte klarade mer, värme och tryck blev överväl-
digande.

Sedan Edwin L. Drakes borrade den första amerikan-
ska oljekälla i Pennsylvania 1859 har tiotusentals borrhål 
gjorts och mänskligheten har blivit duktig på att ta upp 
saker från planetens djup. Det kommande århundradets 
projekt kommer gå ut på att stoppa tillbaka det som togs 
upp. En del av de gamla borrhålen kan användas men nya 
kommer behöva göras.
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Den geologiska lagringen av koldioxid (härefter 
lagring) är sista steget i koldioxidinfångnings-kedjan. 
Geologisk lagring innebär underjordisk lagring som 
permanent isolerar koldioxid från atmosfären. Metoder 
har olika nivåer av beständighet gällande den tid som 
koldioxiden binds. De naturliga lösningarna tenderar att 
vara relativt kortlivade, eftersom växter så småningom 
dör och förmultnar, vilket i vissa fall frigör växthusgaser. 
Några av de industriella metoderna kan användas för att 
lagra koldioxid i princip för evigt, men det beror på hur 
den insamlade koldioxiden lagras. 

Tidigare bedömningar från IPCC visade att om 
målen i Parisavtalet ska uppfyllas måste de globala kol-
dioxidutsläppen minskas med 50–85 procent till 2050. 
IEA menar att det utifrån dessa mål krävs att 14 pro-
cent av den totala utsläppsminskningen till 2060 måste 
komma från CCS.183 IEA uppskattar att mer än 100 mil-
jarder ton i lagringskapacitet behövs för att nå målet på 
14 procent infångning. En kapacitet på många gånger 
mer har identifierats över hela världen. Bara i Norge 
visar teoretiska uppskattningar att 70 miljarder ton 
lagring finns tillgängligt i salthaltiga akviferer, tidigare 
olje- och gasreservoarer. Om exempelvis tio procent av 
lagringsutrymmet utnyttjades, skulle det kunna ge lag-
ring för ungefär 40 år av utsläpp från den europeiska 
cementindustrin.
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Geologisk lagring

Vid högt tryck är koldioxid till densiteten liknande vatten 
men med egenskaper någonstans mellan vätska och gas. 
Tekniken för injektion, lagring och övervakning av koldi-
oxid i dessa geologiska formationer använder i huvudsak 
samma teknologier som utvecklats under nästan 50 år av 
förbättrad oljeåtervinning. 

När koldioxiden väl fångats in komprimeras den till 
en vätska som är nästan lika tät som vatten och pum-
pas ner genom ett borrhål till en porös geologisk for-
mation. Porerna i underjordiska formationer är till en 
början ofta fylld med vätska – antingen olja, gas eller 
saltvatten. Då den injicerade koldioxiden är något mer 
flytande än saltvattnet i lagringsreservoaren, kommer 
en del av koldioxiden röra sig till toppen av formationen 
och stanna under den ogenomträngliga fasta locket av 
berg. I de flesta naturliga system finns många barriärer 
mellan reservoaren och ytan och lagren ligger mer än en 
kilometer under jord.

För att en plats ska kunna utgöra ett koldioxidlager, 
måste flera kriterier vara uppfyllda: Lagring av koldioxid 
kräver komprimering till mycket höga tryck (över 74 bar 
minimum och vanligtvis 100 bar eller mer för att ge en 
lämplig säkerhetsmarginal och ta hänsyn till tryckfall i 
rörledningar). Lagringen behöver ske minst 800 meter 
under jord för att upprätthålla trycket. Sandavsnittens 
totala djup (”mäktighet”) måste vara minst ca 15 meter. 
Berggrunden behöver vara tillräckligt porös (mikropo-
rer) och det ska finnas kontakt mellan mikroporer så 



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

86

att koldioxiden kan fylla upp ett utrymme. En tät ber-
gart måste dessutom finnas ovanför utrymmet för att 
fungera som ett slags tak så att koldioxiden bibehålls i 
reservoaren. Två faktorer påverkar i hög grad mängden 
koldioxid som kunde lagras i utrymmena inom stenarna, 
dels vätbarhet (hur väl koldioxidmolekyler fastnar på 
bergets yta), dels injektionshastighet (hastigheten med 
vilken koldioxid trycks in i reservoaren).184

Geologiska formationer med dessa egenskaper 
är vanliga och finns i anslutning till sedimentära bas-
sänger. Sedimentära bassänger är regioner där det 
finns utrymme för ansamling av sediment. När sedi-
menten begravs, utsätts de för ökat tryck och påbör-
jar komprimerings- och processer som förvandlar dem 
till sedimentärt berg. Nästan all olje- och gasproduk-
tion är förknippad med sedimentära bassänger, och de 
typer av geologiska formationer som fångar olja och gas 
(och även naturligt förekommande koldioxid) inklude-
rar sandstenar, kalkstenar och dolomiter som liknar 
dem som gör bra koldioxidlagringsreservoarer. Det är 
de naturliga geologiska egenskaperna, de som resulte-
rade i att olja och gas fångades i miljontals år, som gör 
säker geologisk lagring av koldioxid till ett genomförbart 
alternativ för minskning av växthusgaser. 

Sveriges berggrund gör emellertid att enbart en 
mindre del av landet är lämpligt för underjordisk lag-
ring av koldioxid, detta till skillnad mot större delen av 
Europa där en betydande del av berggrunden lämpar sig 
väl för detta ändamål.185 Sedimentär berggrund, såsom 
sandsten och kalksten är bäst för denna typ av lagring, 
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och i Sverige består berggrunden mestadels av kristallin 
(bergarter som gnejs och granit). Utbredningen av sedi-
mentära bergarter återfinns främst i de södra delarna av 
landet samt till havs på kontinentalsockeln i Östersjön. 

Vad gäller legala aspekter av koldioxidlagring är det 
sedan 2014 lagligt med geologisk lagring av koldioxid i 
Sverige. Prövning för rätten att lagra koldioxid i mar-
ken hanteras av mark- och miljödomstolen enligt mil-
jöbalken och även godkännande av regeringen krävs. 
Sveriges geologiska undersökningar (SGU) är utsedd 
till ansvarsmyndighet för koldioxidinfångningsanlägg-
ningar i Sverige.186

Det finns geologiska system över hela världen som 
volymmässigt kan lagra århundraden av infångad koldi-
oxid.187 Storleksmässigt finns det omfattande lagrings-
utrymme totalt sett i Skandinavien. De identifierade 18 
bäst lämpade lagringsplatserna för koldioxid inom Nor-
den har tillsammans en teoretisk lagringskapacitet som 
uppgår till mer än 86 miljarder ton. Denna lagringskapa-
citet motsvarar 564 år av de nuvarande årliga koldioxid-
utsläpp som sker inom den nordiska regionen.188 

Stora mängder koldioxid lagras naturligt i olikas for-
mer av stenar. Företaget Carbfix har utvecklat en metod 
för att imitera och accelererar dessa naturliga proces-
ser, där koldioxid löses i vatten och interagerar med 
reaktiva bergformationer, såsom basalter, för att bilda 
stabila mineraler som ger en permanent och säker kol-
sänka.189

Möjligheten till lagring i basalt beror på att reak-
tionen mellan löst koldioxid och den basaltiska värd-
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bergarten frigör tvåvärda katjoner och därefter binder 
koldioxid genom att bilda en fast mineral. För att säker-
ställa effektiv lagring upplöses den gasfomiga koldioxi-
den i vatten före insprutningen i berggrunden där snabb 
mineralisering av den lösta gasen till stabila mineraler 
sker. 

Alternativt löses koldioxid i vatten, vilket bildar ett 
slags bubblande mineralvatten, som sedan injiceras i 
berggrunden, där det reagerar med bergarter för att 
bilda fasta koldioxiden via naturliga processer på cirka 
två år. Det injicerade kolsyrade vattnet är tyngre än det 
omgivande vattnet i den geologiska formationen och 
har därför en tendens att sjunka. Detta skiljer sig från 
mer konventionella metoder för avskiljning och lagring 
av kol, som är beroende av bergart för att förhindra 
even tuellt läckage av gasformig koldioxid som injiceras i 
djupa forma tioner.190

Basaltiska bergarter är mycket reaktiva och inne-
håller nödvändiga ämnen för att permanent binda kol-
dioxid genom mineralisering. Basalter är ofta spruckna 
och porösa och innehåller lagringsutrymme för den 
mineraliserade koldioxid. Dessutom är basalt den van-
ligaste bergarten på jordens yta, och täcker cirka fem 
procent av kontinenterna och större delen av ocean-
botten.191

Under högt tryck och/eller vid låga temperaturer 
blir koldioxid flytande. Flera hundra meter under havs-
ytan är tycket högt nog för att fri koldioxid ska konden-
sera och sjunka till havsbotten. Storskalig djuphavs-
lagring kan skada biotoper och riskerar havsförsurning 
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då  koldioxid löst i vatten bildar kolsyra. Det är proble-
matiskt att påverka havet, då enorma mängder koldioxid 
måste lagras för att koldioxidinfångning ska vara rele-
vant vilket kan orsaka skador. 

Aktiva lagringsprojekt

Lagring av koldioxid i salthaltiga formationer har före-
kommit i Nordsjön sedan 1996. Sleipner är i  nordisk myto - 
logi Odens grå, åttafotade häst, men även ett norskt olje - 
fält som tidigt använde återförsel av koldioxid. Sleipners 
anläggning för koldioxidinfångning har injicerat över 20 
miljoner ton. Projektet har visat att koldioxid kan injice-
ras i stor skala, det går att övervaka samt lagret fungerar. 
Under de första månaderna rann sand in och försvårade 
inpumpningen men dessa problem löstes genom att 
skicka in grus och genom vidgning av hålen.

Sleipner kom sig av att norska skatter på koldioxid-
utsläpp gjorde det lönsamt att återbörda gas i stället för 
att bränna den, vilket många andra oljeplattformar gör.192 
Koldioxidskatten som infördes i Norge 1991 har varit 
framgångsrik i att stimulera utvecklingen av Sleipner 
och Snöhvit-koldioxidinfångningsprojektet. Det kostade 
17 dollar att injicera och lagra koldioxid för Sleipner- 
projektet vilket var lägre än skatten på motsvarande 50 
dollar per ton193 Lagringsbehovet kompletterades av ett 
befintligt kommersiellt behov av att separera koldioxid 
från naturgas för att möta marknadens krav.
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Sedan starten av lagringen i Slepinerfältet injicer-
ades 0,9 miljoner ton per år under en längre tid och 
senare minskade återförandet på grund av lägre tryck 
i fältet. Ett omfattande program för geofysisk och mil-
jöövervakning fanns från start. Ingen av övervaknings-
programmen har indikerat något koldioxidutsläpp från 
lagringen.194 Sifforna från de olika metoderna för att följa 
utvecklingen inne i reservoaren har varit offentliga, och 
mer än 150 vetenskapliga artiklar, sammandrag från 
konferenser och flera doktorand- och magisteravhand-
lingar har publicerats utifrån dessa uppgifter. Övervak-
ningsstrategier för lagrad koldioxid bör också kunna 
förbättras i takt med att tekniken används mer, vilket 
den har gjort under Sleipners över 20-åriga historia.

Tolv pilot- eller demonstrationsprojekt har utnytt-
jat utarmade olje- och gasfält. Kommersiell mognad är 
nära förestående i minst åtta projekt. I ett antal projekt 
har man aktivt arbetat med lagring i utarmade olje- och 
gasfält, särskilt i Nordsjön.195 Geologisk lagring är precis 
vad det schweiziska företaget Climeworks gör vid sin 
senast färdigställda luftinfångningsanläggning på syd-
västra Island.

Equinor är operatör för Northern Lights-projektet, 
där även Shell och Total ingår.196 De kommer att bygga en 
infrastruktur för transport och lagring av koldioxid med 
öppen tillgång. Northern Lights-projektet utvecklar en 
CCS-teknik där koldioxid kommer att lagras i trycksatta 
tankar innan det pumpas offshore genom en pipeline till 
en eller flera injektionsbrunnar som finns på havsbotten. 
Ingen offshoreplattform krävs för dessa brunnar och de 
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kommer att kontrolleras med hjälp av befintlig olje- och 
gasinfrastruktur på norska kontinentalsockeln. Mycket 
av utformningen och driften av dessa anläggningar lik-
nar de som används för flytande petroleumgas, med 
undantag för brandrisken, som saknas för koldioxid.

Utökad oljeutvining (EOR) har använts i nästan 50 år 
för att förbättra olja och gasutvinning som går ut på att 
injicera borrhål med substanser för att förändra trycket 
och därigenom få ut mer olja ur ett befintligt borrhål.197 
Lösning av koldioxid i olja ökar dess viskositet (viskosi-
tet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som 
betecknar deras tjockhet eller interna motstånd mot 
flöden) vilket gör den mer lättflytande. Tekniken har 
använts sedan slutet av 1970-talet. I flera fall har utvun-
nen koldioxid från tidigare infångningsprojekt använts 
för EOR. Nu kan i stället infångad koldioxid injiceras, 
men med syftet att stanna kvar. I nuläget används tek-
niken runt om i världen i syfte att utvinna mer olja. Kol-
dioxid injiceras vanligtvis i reservoaren under tryck i en 
flytande eller tät fas, vilket gör att den kan blandas med 
oljan och få oljan att flöda lättare, vilket i slutändan pro-
ducerar mer olja.

Londonprotokollet

Londonprotokollet – ett internationellt havsavtal som 
reglerar dumpning av avfall i den marina miljön – kom-
mer vara kritiskt för att få till gränsöverskridande trans-
porter och lagring. Internationell rätt hindrade länge 



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

92

global CCS-utbyggnad då det i Londonprotokollet fanns 
ett förbud mot gränsöverskridande överföring av kol-
dioxid.198 

Londonprotokollet tillhandahåller en ram för par-
terna att effektivt förhindra förorening av havet orsa-
kad av dumpning eller förbränning till havs av avfall och 
andra ämnen, och av aktiviteter inklusive avskiljning 
och lagring av koldioxid i geologiska formationer under 
havsbotten och marin geoteknisk verksamhet. London-
protokollet har en försiktighetsstrategi och förbjuder all 
dumpning av avfall till havs, förutom de som finns på en 
lista över det avfall som kan komma i fråga. Eventuellt 
avfall på listan ska dock bedömas och ges tillstånd för 
innan det dumpas till havs.

Sedan 2006 har Londonprotokollet varit en grund-
bult i internationell miljölag som påverkat regeringars 
möjlighet att tillåta lagring av fångad koldioxid under 
havsbotten. London protokollet ändrades av avtalspar-
terna 2009 för att tillåta gränsöverskridande transport 
av koldioxid för lagring under havsbotten, men änd-
ringen tog lång tid att ratificera, då två tredjedelar av 
avtalsparterna behövde signera för att förändringen 
skulle träda i kraft. Parterna i Londonprotokollet kom 
under 2019 överens om att gränsöverskridande export 
av koldioxid, i syfte att fånga och lagra koldioxid, nu kan 
tillåtas provisoriskt under vissa omständigheter. 

Hur transport och lagring utvecklas medför poten-
tiell huvudvärk för utvecklare av infångning. Transport- 
och lagringsprojekt innebär höga initiala kostnader pre-
cis som så många andra nya teknologier. Dessutom är 
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det billigare för ett företag att tillhandahålla transport- 
eller lagringsinfrastrukturen än två eller flera konkurre-
rande företag på grund av kostnaderna för att replikera 
infrastrukturen. Problemet liknar varför det inte finns 
konkurrerande fjärrvärmenät eller varför det sällan finns 
parallella tågspår som konkurrerar om tåg. Transport- 
och lagringsföretag kan använda naturliga monopol-för-
del för att ta ut en hög avgift med vetskapen om att en 
konkurrent inte kan tillhandahålla tjänsten till en lägre 
kostnad. Om det prissätts ineffektivt skulle detta öka 
kostnaderna för operatören av fångstanläggningen som 
måste betala för transporttjänster och därmed urholka 
affärsplanen för investeringar.

Risker med lagring

Problemet med lagring är att den koldioxid som pumpas 
ner under jorden senare kan ta sig ut genom flera kana-
ler, såsom sprickor i berget. Jordskorpan är inte alltid 
tät och koldioxid kan sippra igenom berggrunden över 
tid. En ökning av gastrycket i fält (genom inpumpning 
av stora mängder koldioxid) kan orsaka sprickor som 
minskar tätheten. Oro finns för att seismisk aktivitet 
eller skador på grundvatten kan uppstå, i likhet med 
de skador som kan uppkomma vid fracking och andra 
gasutvinningsmetoder. Lyckligtvis förväntar sig fors-
kare att denna typ av läckage är lågt, i allmänhet min-
dre än en procent av lagrad koldioxid läcker under en 
1000- årsperiod.199
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Alternativt går det att lösa koldioxid i underjor-
diska saltvattenreservoarer. Dessa kan potentiellt hålla 
mycket stora mängder, och läcker inte koldioxid, men 
tekniken är hittills otestad.

Lagring är på intet sätt oproblematisk. Det fungerar 
inte att lagra koldioxid på alla platser i världen. Berg-
grunden har betydelse, och en hård berggrund med 
många sprickor, som den i delar av Sverige, är olämp-
lig för lagring. Om det inte går att lagra i närheten av 
infångningen måste ett omfattande transportsystem till 
då platserna där koldioxid fångas måste kopplas ihop 
med lagringsplatserna. Länder med begränsad lagring-
spotential kommer behöva undersöka transport och 
lagring av sin koldioxid till andra länder. Även om berg-
grunden är bra nog finns legala hinder. 

Geologisk lagring kräver alltid platsspecifik analys, 
modellering och övervakning. Detta inkluderar förut-
sägelse av lagringskapacitet, injektionsoptimering samt 
verifiering genom övervakning. Tekniken och verktygen 
som krävs för att identifiera, värdera, utnyttja, övervaka 
och stänga en geologisk lagringsresurs är alla väletable-
rade och mogna.
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–  k a p i t e l  8 –

Användning 

”Just because something doesn’t do  
what you planned it to do doesn’t  

mean it’s useless.”
Thomas Edison

Volymen koldioxid som mänskligheten behöver kompri-
mera, transportera och lagra motsvarar år 2030 två till 
fyra gånger den globala olje- och gasindustrin hanterar 
i dag. För att bygga en industri för att klara detta, till år 
2030, måste en storskalig utbyggnad och forskningsin-
sats påbörjas. Utöver skalan på industriprojektet finns 
andra problem.

Det första problemet är att den inte finns kortsiktiga 
ekonomiska incitament att lagra koldioxid. I avsaknad 
av ett högt pris på koldioxid går den ekonomiska ekva-
tionen inte ihop. När det saknas incitament till lagring 
faller infångningen. Den enkla lösningen på dilemmat 
skulle vara ett globalt pris på koldioxid,200 men det ver-
kar inte hända. Det är för komplicerat att få alla länder 
att enas då regeringar, speciellt i tider av stigande priser, 
har svårt att upprätthålla exempelvis höga drivmedels-
priser. Länder som exempelvis Italien och Spanien krä-
ver gemensamma åtgärder på EU-nivå för att bygga upp 
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strategiska petroleumlager och gemensam upphandling 
av naturgas medan andra, som Ungern och Tjeckien, vill 
ompröva mekanismen för handel med utsläppsrätter 
och Frankrike vill reformera prissättningsmekanismen 
på den europeiska energimarknaden.201 I Sverige sänks 
bensinskatterna.

Hur, i avsaknad av ett koldioxidpris, kan kolavskilj-
ningsindustrin komma i gång? Ett svar är att initialt ge 
företag olika möjligheter att sälja koldioxiden i olika for-
mer. Det är inte en perfekt lösning men det är en start 
för de första företagen.

I vanligt tal är CCS det man talar om gällande nega-
tiva utsläpp. Det finns dock en liknande teknik som heter 
CCU (U = utilization), vilket avser användning av koldiox-
iden i stället för permanent lagring. Vissa användning är 
för visso tämligen permanenta medan i andra återvän-
der koldioxiden till atmosfären omgående. Om använd-
ningen ersätter exempelvis uppumpande av olja uppnås 
nollutsläpp.

Det finns fem viktiga överväganden för att bedöma 
klimatfördelarna med koldioxidanvändning:

1) Vilken är koldioxidkällan (från naturliga fyndig-
heter, fossila bränslen, biomassa eller luften)?

2) Vilken produkt eller tjänst som trängs undan?
3) Hur mycket och vilken form av energi används 

för att omvandla koldioxid?
4) Hur länge finns koldioxiden kvar i produkten?
5) Hur stor är omfattningen av möjligheten till 

 koldioxidanvändning?
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Globalt används varje år cirka 230 miljoner ton koldioxid 
för olika industriella ändamål. Den största konsumenten 
är gödselindustrin, där 130 miljoner ton används i ure-
atillverkning, följt av olja och gas, med en förbrukning 
på 70 till 80 miljoner ton för ökad oljeutvinning. Andra 
kommersiella tillämpningar inkluderar livsmedels- och 
dryckesproduktion, metalltillverkning, kylning, brand-
släckning och stimulering av växttillväxt i växthus.202 

Antalet potentiella användningsområden för koldi-
oxid är stort och inkluderar direkt användning, genom 
vilken koldioxid inte förändras kemiskt (icke-omvand-
ling) och användningen av koldioxid genom omvandling 
(via flera kemiska och biologiska processer) till bränslen, 
kemikalier och byggmaterial (omvandling). Den poten-
tiella marknaden beräknas vara 100 miljarder dollar år 
2030, men den kan växa betydligt om fler användnings-
områden hittas.203

Storleken på marknaden för produkter och tjänster 
som härrör från infångad koldioxid kommer att bero på 
faktorer på både utbuds- och efterfrågesidan. Efter-
frågan kan variera beroende på region och efter spe-
cifik typ av produkt och tjänst. Medan vissa koldioxid-
baserade produkter och tjänster kan handlas på stora 
råvarumarknader (till exempel bränslen), kan andra 
inriktas på specifika nischmarknader med begränsad 
efterfrågan (till exempel polymerer). Utöver befintlig 
efterfrågan på konventionella produkter, kan koldiox-
idbaserade produkter och tjänster skapa ny efterfrågan 
drivet av lägre produktionskostnader eller överlägsna 
egenskaper.
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På utbudssidan kan begränsningar i tillgången på 
viktiga insatsvaror, särskilt förnybar energi till låg kost-
nad eller andra råvaror, avgöra hastigheten och omfatt-
ningen med vilken koldioxidbaserade produkter kan 
komma in på marknaden. På samma sätt som på efter-
frågesidan kan begränsningar av utbudet variera avse-
värt beroende på region såväl som efter typ av produkt 
eller tjänst.

Utöver pris- och kostnadsöverväganden är den 
totala marknaden för koldioxid långt under den volym 
som måste tas bort från atmosfären för att nå de globala 
klimatmålen. Om än vissa former av användning är bra 
eller neutralt för klimatet, är många av dessa former bäst 
som ett slags återvinning eftersom koldioxid återförs till 
atmosfären inom några dagar eller månader. 

Det växande intresset för möjligheter till användning 
drivs av flera idéer varav den främsta torde vara att det 
är en nyckel till att bidra till klimatmålen. Andra faktorer 
inkluderar teknologiskt ledarskap, energisäkerhet, den 
förväntade tillgången på billig förnybar energi i stora 
mängder (vilket skulle kunna göra koldioxidomvand-
ling mer ekonomiska) och potentialen för användningen 
av koldioxid att antingen vara en språngbräda eller ett 
alternativ i mindre skala till koldioxidinfångning. 

Koldioxid i industrin

Koldioxid används i en rad industriella processer. Kol-
dioxidneutrala bränslen kan framställas ur atmosfärisk 
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koldioxid för till exempel flygplan eller fortsatt utnytt-
jande av förbränningsmotorer för transport. Dessa app-
likationer kan vara en källa till inkomster, även om kol-
dioxiden inte lagras permanent. 

Koldioxid är nyckeln till att producera kolsyrade 
drycker och för att förlänga en produkts hållbarhet. 
Läskindustrin använder koldioxid till kolsyra. Kolsyra 
i läsk är en bristvara i vissa länder. British Soft Drinks 
Association varnade under 2021 för att vissa tillverkare 
av kolsyrade drycker bara hade några dagar av koldiox-
idreserver kvar för sin produktion.204 Koldioxid används 
också för att förlänga hållbarheten för mejeriprodukter 
och bakverk genom att hindra mögeltillväxt. Hälso- och 
sjukvård är en av de branscher som är mest beroende av 
koldioxid. Den färglösa och luktfria gasen används under 
operation för att ge bättre synlighet för kirurger i ett 
operationsområde. Medicinskt används även koldioxid 
vid nedfrysning av vårtor, och födelsemärken, samt för 
kyltransport av mediciner och förnödenheter.205 Forsk-
ning pågår för att bredda  nischmarknader.206

Klimatmässigt är användandet av infångad koldi-
oxid positivt förutsatt att det leder till att användande 
av fossila koldioxidkällor undviks vilket leder till en net-
tominskning av utsläpp. Om ett oljefat bränns hamnar 
koldioxiden i atmosfären. Om motsvarande mängd först 
fångas och sedan förbränns är effekten netto noll. En 
sådan form av användning är dock inte långsiktigt håll-
bar, speciellt när utsläppen ska bli negativa. 

Ett hinder när det gäller att kommersialisera är kost-
naden. Fokus har länge varit på lagra under marken men 
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om den infångade koldioxiden kan omvandlas till en 
produkt är koldioxiden en potentiell inkomstkälla. Pro-
jektet Global CO2 Initiative vid University of Michigan 
arbetar med olika sätt att finna kommersiell avkastning 
på infångad koldioxid.207 Antalet produkter som kan pro-
duceras av koldioxid är många:

1) Kolfiber, som kan ersätta aluminium och stål för 
att reducera vikten i bilar. Detta är en orsak till att 
man vid University of Michigan, i hjärtat av den 
amerikanska bilindustrin, finner detta område 
intressant.

2) Petrokemikalier, som gör olika produkter som 
kosmetika och plast.

3) Cement och andra byggmaterial.
4) Öl och andra kolsyrade drycker. Storbritannien 

fick under fotbolls-VM till exempel brist på öl 
eftersom de inte hade tillräckligt med koldioxid.  

Andra källor till koldioxid är för tillfället billigare och 
konkurrenssituationen för infångad koldioxid ser inte 
fantastisk ut. Det är osannolikt att infångningsföre-
tag i närtid kommer att förlita sig på koldioxid som 
intäktskälla, även om företagen kan få en del intäkter 
från förstärkt oljeutvinning och/eller försäljning på han-
delsmarknaden.
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Från infångning till bränsle

Bränslen är särskilt intressant som tillämpning för 
infångad koldioxid, speciellt där användningen av andra 
energibärare med låga koldioxidutsläpp, såsom elektri-
citet eller vätgas, är utmanande. Inom det långväga fly-
get är batterier i nuläget inte troligt då vikten på batte-
rierna som ska transporteras skulle bli stor. Försäljning 
av uppfångad koldioxid är inte oproblematisk. Bilar och 
jetplan som förbränner bränslen från infångad koldioxid 
producerar i slutändan utsläpp av växthusgaser, vilket 
innebär att producenterna kontinuerligt måste fånga 
lika mycket koldioxid för att stå stilla i ett klimatper-
spektiv.

Den uppskattade produktionskostnaden för metanol 
och metan från koldioxid är i de flesta delar av världen 
för närvarande 2 till 7 gånger högre än för deras fossila 
motsvarigheter. Elpriset är den största faktorn då elen 
står för mellan 40–70 procent av produktionskostna-
derna.  Det krävs ett lågt genomsnittligt elpris för bräns-
leproduktion ska bli konkurrenskraftig.

Med tiden förväntas produktionskostnaderna för 
koldioxid producerade bränslen sjunka, främst på grund 
av kapitalkostnadsminskningar och tillgången till förny-
bar el till låg kostnad samt ett större utbud av insatsva-
ran koldioxid när infångningen globalt ökar. 

I takt med att användningen av fossila bränslen mins-
kar, kommer de klimatfördelar med undanträngning att 
minska. Dock väntas koldioxidproducerad metan, diesel 
och flygbränslen fortsätta att inte vara konkurrenskraf-
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tiga. Detta så länge det saknas en politik där koldiox-
idutsläpp prissätts. Både koldioxidproducerad metan 
och metanol kan ge klimatfördelar, men användningen 
av koldioxidsnål energi för deras produktion är avgö-
rande. Utsläppsminskningen kan vara upp mellan 74 och 
93 procent för metanol och 54 till 87 procent för metan 
jämfört med konventionella produktionsvägar.208 Ingen-
jörer på Stanford arbetar för att förvandla koldioxid till 
andra användbara kemikalier, såsom propan, butan eller 
andra kolvätebränslen som består av långa kedjor av kol 
och väte.209

I nuläget skulle många av användningsområdena för 
infångad koldioxid resultera i att den släpps ut i atmos-
fären, till exempel när syntetiskt bränsle förbränns. Detta 
skulle inte skapa negativa utsläpp men skulle ändå kunna 
generera klimatfördelar, till exempel om syntetiska 
bränslen ersätter konventionella fossila bränslen. I en 
övergång till nettonollutsläpp skulle den koldioxid som 
används för att producera syntetiska bränslen i allt högre 
grad behöva fångas upp från hållbara bioenergikällor 
eller från atmosfären för att undvika försenade utsläpp 
från fossilbaserad koldioxid när bränslet förbränns.

Kolet (och syret) i koldioxid kan användas som ett 
alternativ till fossila bränslen vid tillverkning av kemika-
lier, inklusive plast, fibrer och syntetiskt gummi. Koldi-
oxid som är omvandlad till metanol och metan har en rad 
användningsområden. Metanolen kan sedan omvand-
las till andra kolhaltiga högvärdiga kemiska produkter 
såsom olefiner, som används för att tillverka plaster, och 
aromater, som används inom en rad sektorer inklusive 
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hälsa och hygien, livsmedelsproduktion och industri-
processer. Flera företag har redan byggt demonstra-
tions- och pilotanläggningar som producerar metan 
och metanol från koldioxid och väte. Andra kemiska och 
biologiska omvandlingsvägar för att producera bränslen 
från infångad koldioxid är i de tidiga forsknings- eller 
demonstrationsstadierna.210

Pågående projekt för att använda  
infångad koldioxid

Det fanns under 2021 endast 27 aktiva kommersiella 
CCUS- anläggningar i drift. Det finns en snabbt växande 
pipeline av projekt under utveckling. Många planerade 
projekt är inriktade på industriella nav och väteproduk-
tion med låga koldioxidutsläpp. Företagen har gynnats av 
antagande av nettonollmål, nytt policystöd och tekniska 
framsteg. CCUS-pipelinen av tillkännagivna projekt 
sjudubblades, med 50 nya navprojekt globalt. Vätgas-
projekt med låga koldioxidutsläpp mer än fördubblades, 
med gröna väteprojekt som stod för 75 procent av pro-
jekten som presenterades.211 Om alla planerade projekt 
genomföras skulle kapaciteten nästan fyrdubblas. Sett 
till utvecklingen de senaste två åren finns god potential 
att antalet aktiva projekt dubblas snabbt och finns det 
tecken på att en marknad kan uppstå kan utvecklingen 
bli exponentiell.212 

Under 2019 lanserades Gorgon ett koldioxidinjek-
tionsprojekt i Australien, med kapacitet att fånga upp 
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till 4 miljoner ton per år från naturgasbehandling vid 
Gorgon LNG-anläggning. Dessutom startade avskilj-
ningsanläggningen för två miljoner ton per år vid Qatars 
naturgasbearbetningsanläggning för LNG i drift 2019.213 
Under 2018 startade det 0,6 miljoner ton per år CNPC 
Jilin Oil Field koldioxidförstärkta oljeutvinningsprojek-
tet kommersiell verksamhet i Kina, som även fångar upp 
koldioxid från en naturgasbearbetningsanläggning.

Verdox är ett start-up-företag som fått in 80 miljoner 
dollar under 2021 som har en annan lösning på avskilj-
ningsproblemet, vilken påstås vara mer effektiv och där-
för billigare. Företaget har utvecklat en typ av plast som 
selektivt kan dra ut koldioxid från en blandning av gas – i 
luft eller avgaser – när den laddas med elektricitet. När 
den väl är instängd spänningsändring koldioxid vilket 
ska minska energiåtgången med 70 procent.214

Företag som CarbonCure och Solidia, som använder 
koldioxid för att tillverka betong, har nyligen lockat till sig 
investeringar.215 Koldioxid kan användas vid tillverkning 
av byggmaterial för att ersätta vatten i betong, så kallad 
koldioxidhärdning, eller som råvara i dess beståndsdelar 
(cement och byggmaterial). Vilket involverar reaktionen 
av koldioxid med kalcium eller magnesium för att bilda 
lågenergikarbonatmolekyler, vilket utgör betong. Koldi-
oxidhärdad betong är en av de mest mogna och lovande 
tillämpningarna av infångad koldioxid, medan integre-
ringen av koldioxid i själva cementproduktionen befin-
ner sig i ett tidigare utvecklingsstadium. 

Samlokalisering av koldioxidinfångningsanlägg-
ningar i industriella kluster skulle kunna ge synergier 
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genom att öka efterfrågan på insatsprodukter och 
minska behovet av transportinfrastruktur. Produkter 
från fångad koldioxid såsom byggmaterial, polymerbe-
arbetning och växthus, kan vara lämpliga kandidater för 
tidiga marknader.

Kritik mot användning av infångad koldioxid

Hur lång tid som koldioxiden skiljs från atmosfären vid 
olika former av användning är produktspecifikt. För 
bränsle är tiden oftast kort, mindre än ett år medan 
tiden kan vara upp till tio år för de flesta kemiska pro-
dukterna och flera hundra år för polymerer, medan lag-
ring i byggmaterial kan pågå i miljontals år, vid rätt för-
utsättningar.216 

CCU kommer aldrig att minska koldioxiden tillräck-
ligt för att undvika behovet av infångning. Mängden kol-
dioxid som mänskligheten släpper ut överstiger mäng-
den kolbaserade produkter som den förbrukar. Men 
CCU kan vara ett användbart verktyg. CCU skulle kunna 
minska upp till tio procent av de totala globala utsläp-
pen till 2030.217 Efterfrågan på koldioxid drivet av CCU 
kan stödja en tidig marknad, vilket hjälper andra koldi-
oxidavskiljningstekniker att skalas upp pressas ner samt 
bidra med teknikutveckling. Den skulle kunna fungera 
som en inkörsport till permanent infångning och lagring.

Att använda koldioxid i varor eller tjänster, minskar 
inte nödvändigtvis utsläppen. Att räkna på de potentiella 
klimatfördelarna med att använda infångad koldioxid är 
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både komplext och utmanande. En ordentlig livscyke-
lansats krävs. De klimatfördelar som finns med använd-
ning av infångad koldioxid uppstår främst genom att en 
produkt eller tjänst ersätts med en som har högre livs-
cykelutsläpp av koldioxid, såsom fossila bränslen, kemi-
kalier eller konventionella byggmaterial.
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–  k a p i t e l  9  –

Hur ska det fungera ekonomiskt 
och politiskt?

”To place a man in a multi-stage rocket and project 
him into the controlling gravitational field of the moon 
where the passengers can make scientific observations, 
perhaps land alive, and then return to earth – all that 
constitutes a wild dream worthy of Jules Verne. I am 
bold enough to say that such a man-made voyage will 

never occur regardless of all future advances.” 
Lee DeForest, American radio pioneer and  

inventor of the vacuum tube, in 1926

När jag skrev boken Moderna tider 4.0: Från kugge i 
maskineriet till vinnare bland algoritmerna hade jag en 
lista på personer som genom tiderna hade uttalat sig fel-
aktigt om framtidsteknologier. Det kunde handla om att 
landet inte behövde en telegraf för att det fanns gott om 
springpojkar, att stridsvagnar inte skulle ersätta hästar 
eller att det inte fanns en marknad för hemdatorer. I sig 
var förutsägelserna vid den givna tidpunkten inte märk-
liga, men tiden motbevisade dem.218 På samma sätt som 
otaliga kompetenta människor har haft felm kommer 
många rimligen få fel om koldioxidinfångning blir fram-
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gångsrikt eller ej. Själv är jag lätt skeptisk men samtidigt 
hoppfull. Många faktorer måste fungera för att det ska bli 
ett fungerande system. 

I det här kapitlet går vi igenom hur infångningen 
ska fungera. Det största hindret är kostnaden. Här har 
priserna gått ner, men är i många fall fortfarande höga. 
Andra frågor är vem som ska betala för att fånga koldioxid 
och om en marknad kan uppstå samt vilken politik krävs. 

Kostnadsutveckling

Som med alla potentiella lösningar på klimatförändring-
arna är kostnadsutvecklingen avgörande för en lyckad 
implementering av koldioxidinfångning, likaså dess 
transport och lagringssystem. Många varianter av kol-
dioxidinfångning är dyra men fortfarande lång siktigt 
attraktiva alternativ för beslutsfattare att använda mot 
klimatförändringarna. Attraktiviteten beror delvis på 
att nedläggning av koldioxidintensiva industrier kan 
påverka både ekonomin och social välfärd negativt. Kol-
dioxidinfångning ger dessa industrier en möjlighet att 
fortsätta sin verksamhet tills nya fabriker byggs. 

Antalet kolkraftverk under utveckling sjönk under 
2021, men många nya koleldade kraftverk planeras.219 År 
2021 föll den totala kolkraftskapaciteten under utveck-
ling med cirka 13 procent, från 525 GW till 457 GW. 
Antalet länder som planerar nya anläggningar minskar 
också, från 41 i början av 2021 till 34 länder. Kraftverk 
som trots allt byggs kommer ha en lång livstid med 
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omfattande utsläpp. Utsläppen kan mildras om infång-
ning kan anslutas till dessa kraftverk. Om det är för dyrt 
för ägarna att rena kommer svaret bli nej på frågan om 
de kan tänka sig att använda teknik för punktinfångning. 

Kostnaderna för olika metoder för infångning och 
användning skiljer sig kraftigt åt. Till kostnaden tillkom-
mer sedan andra kostnader för bland annat transport 
och lagring. Beroende på energipriset kan samma tek-
nologi ha vitt skilda kostnader på olika geografiska plat-
ser. 220 Den största kostnaden för koldioxidinfångnings-
teknik är infångningen, som utgör cirka 50–80 procent 
av den totala kostnaden. Kostnaden för fångstprocessen 
har potential att minska över tid.221 

Länder som USA, Kanada, Japan och Norge har gjort 
framsteg. Punktinfångningsanläggningarna i Kanada 
och USA har varit i drift i flera år. Förenade Arabemira-
ten och Saudiarabien står för tio procent av den globala 
infångningen varje år medan Europa bara fångar fyra 
procent.222 Dock används en betydande del av Förenade 
Arabemiraten och Saudiarabiens infångning till utökad 
oljeutvinning.

Att kostnader minskar när antalet anläggningar eller 
produktionen ökar, är vanligt. Det finns ofta en kost-
nadsminskning för varje fördubbling av kapacitet eller 
produktionen.223 Även om det finns en stor variation på 
grund av plats, tajming och tillvägagångssätt, har de 
flesta förnybara energiteknikerna haft en genomsnitt-
lig inlärningsgrad på mellan 8 och 15 procent.224 Enkelt 
uttryckt innebär det om det finns 20 000 vindkraftverk 
på planeten och lika många till byggs kommer det vara 
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osannolikt att det sista kraftverket kostade lika mycket 
som det första. 

Högre kostnader för koldioxidinfångning återfinns 
inom industriella applikationer för järn-, stål- och 
cementproduktion.225 Det svårt att kostnadsberäkna 
bioenergi baserade metoder, till exempel vid elproduk-
tion. Vid punktinfångning kan kostnaden variera bero-
ende på koldioxidkälla. Från ett intervall på 15–25 dol-
lar per ton för industriella processer som producerar 
rena eller högkoncentrerade koldioxidströmmar (som 
 etanolproduktion eller naturgasbearbetning) till 40–120 
dollar per ton för processer med utspädda gasström-
mar, såsom cementproduktion och kraftgenerering. Att 
fånga upp koldioxid direkt från luften är för närvarande 
det dyraste tillvägagångssättet. Vissa tekniker är kom-
mersiellt redan tillgängliga medan andra fortfarande är 
under utveckling vilket bidrar ytterligare till det stora 
kostnadsintervallet.

Tabell 1 Kostnad för infångning 2018.226

Dollar per ton

Direkt luftinfångning 134–342

Punktinfångning kraftverk 50–100

Cement 60–120

Järn och stål 40–100

Bioetanol 25–35

Naturgasprocess 15–25

Kostnaden för transport och lagring varierar kostnaden 
från fall till fall. Variationen kommer av volym, transport-
avstånd och lagringsförhållanden. I USA, till exempel, 
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ligger kostnaden för landbaserad rörledningstransport i 
intervallet 2–14 dollar per ton. Kostnaden för landlagring 
varierar mer än för transport.227 Mer än hälften av lag-
ringskapaciteten på land beräknas kosta under tio dollar 
per ton. I vissa fall kan lagringskostnaderna till och med 
vara negativa om koldioxiden injiceras oljefält för att öka 
produktionen och därmed generera mer intäkter från 
oljeförsäljningen.

År 2019 skrev några kollegor och jag en kortare rap-
port om hur kostnadsutvecklingen såg ut för infång-
ning.228 Av speciellt intresse för oss var företag som 
arbetade med infångning direkt från luften. Då hade 
de ledande företagen inom luftinfångning olika upp-
skattningar om sina framtida kostnader. Kostnadsre-
duktionen på sikt för högtemperaturprocesser som 
vissa företag använde kan anses som begränsad efter-
som processen är så pass starkt beroende av priset på 
energi men ett av företagen – Carbon Engineering – 
visade kring år 2019 på att de med denna teknik kunde, 
baserat på beräkningar på komponenterna som behövs 
till processen, pressa kostnader till mellan 880–2 180 
 kronor per ton med redan existerande teknik. Ett annat 
av de ledande företagen för lågtemperaturprocesser, 
Clime works, menade att de i kommer kunna pressa pri-
set från 5 600  kronor per ton till ca 940 kronor per ton 
redan till 2025. Eftersom lågtemperaturprocesser är 
mindre begränsade av energipriser och dessutom kan 
använda restvärme exempelvis från återvinningssta-
tioner är potentialen för denna teknik sannolikt större. 
En tredje uppskattning av framtida kostnader kommer 
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från företaget Global Thermostat, också de ett företag 
som utvecklar lågtemperaturprocesser De menade sig 
kunna fånga in koldioxid för så lite som 100–360 kronor 
per ton. 

Tabell 2 Kostnadsförändring jämfört med 2018
Företag Beräknad framtida 

kostnad SEK/tCO2 2018
Beräknad framtida 
kostnad SEK/tCO2 2021

Carbon  
Engineering

880-2180 880-2180

Climeworks 940 2280-2730

Antecy 4200-6000 Gått samman med 
 Climeworks

Global Thermostat 115-400 N/A

Inför denhär boken var jag i kontakt med företagen som 
vi undersökte för några år sedan. Climeworks och Antecy 
gick samman 2019 för att utnyttja synergieffekterna 
av deras kombinerade kunskap om infångning. När jag 
under bokskrivandet tog kontakt med företagen för att 
få en uppdatering jämfört med år 2018 svarade Sharidan 
Mohd Ali, PR-chef för Climeworks att företaget hoppas 
fortfarande på att få ner kostnaderna till 100 dollar per 
ton till 2025 eller 2030. Men att målet från 2017, om att 
fånga en procent av de globala CO2- utsläppen varje år 
till 2025, är inte längre tillämpligt. De förväntar sig att 
kostnadspotentialen för deras nuvarande teknik kom-
mer att vara så låg som 250–300 dollar per ton i slutet 
av decenniet. Ytterligare industrialisering inom ekosys-
temet för denna framväxande industri kommer att sänka 
dessa kostnader till 100–200 per ton, deras nuvarande 
vision är att inspirera en miljard människor att ta bort 
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koldioxid från luften. Daniel Egger, kommersiell chef på 
Climeworks sade i meilkonversation med mig att före-
taget avser att utöka sin fångstkapacitet med tio gånger 
vart tredje år. Carbon Engineerings Omar Zin Abidine 
svarade att kostnadsprognoserna 2021 är mycket lika 
de som presenterades i tidskriften i Joule 2018.229 Global 
Thermostat svarade aldrig på vår förfrågan.

För att ytterligare minska kostnaderna för CCS- 
teknik måste fokus ligga på skalfördelar och teknisk 
utveckling. Learning-by-doing är nyckeln för att minska 
kostnaderna för infångning och tidiga projekt är avgö-
rande för att minska kostnaderna för framtida projekt. 
Andra generationens teknologier som kommer att vara 
tillgängliga 2025 för kommersiell utbyggnad beräknas 
orsaka en kostnadsminskning med 20 procent.230  

Det har varit komplicerat att uppskatta kostnaden 
då sätten att räkna samt vilka antaganden som görs är 
varierande och olika kalkylmetoder som används av 
myndigheter och branschorganisationer.231 Till exempel 
inkluderar vissa organisationer kostnaden för transport 
och lagring i sina kostnadsuppskattningar, medan vissa 
andra utelämnar dessa kostnader. Skillnaderna i beräk-
ningsmetoder görs inte alltid tillgängliga, vilket leder till 
feltolkning av information. 

Ett annat problem är att det funnits få koldioxidin-
fångningsanläggningar i drift. De tidiga anläggningarna 
kan ses som prototyper som ska optimeras och inte 
färdiga produkter.232 Att bygga och optimera den första 
anläggningen kan ta ett årtionde men när alla ritningar 
är färdiga och tekniken är inarbetad handlar det snarare 
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om månader av byggande speciellt om komponenterna 
kan standardiseras.

Vem betalar?

Koldioxidinfångning är irrelevant om frågan ”vem beta-
lar?” inte kan lösas. Företag som bygger och driver 
luftinfångningsanläggningar har tre grundläggande 
alternativ för intäkter: sälja koldioxid, delta i frivilliga off-
setmarknader eller ta emot (statliga) stöd. Alternativens 
värde varierar gällande storlek och tillförlitlighet. Vissa 
intäktsmodeller fungerar tillsammans, medan andra 
utesluter varandra. För närvarande är inget av alterna-
tiven tillräckligt starkt eller tillförlitlig på egen hand för 
att ett företag uteslutande ska kunna lita på dem.

En möjlig orsak till att koldioxidinfångning har 
utvecklats långsamt är att det har funnits en legitim eko-
nomisk osäkerhet om någon kommer att betala för det 
infångade. Ny teknik är vanligtvis initialt dyr och blir bil-
ligare vid uppskalning. Som många andra tekniker i ett 
tidigt skede är koldioxidinfångning dyrt, därför attrahe-
ras inte en kritisk massa kunder. Utan kunder kan tek-
nologierna inte nå skalfördelar. Skalfördelar innebär att 
kostnaden per fångat ton går ner när infångningen växer. 

Olika metoder prövas med egna speciella svårighe-
ter att klara av. När standardisering uppstår på grund 
av att de som utvecklar anläggningarna har lärt sig bra 
produktionsmetoder kan kostnaden för nästa anlägg-
ning sjunka. Kostnaden för varje del i koldioxidinfång-
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ningskedjan är i sig projektspecifik i alla fall i det tidiga 
skedet då en industrialisering inte har kommit i gång. 
Skillnader i kostnad beror främst på storlek och plats 
av anläggningen och koldioxidkällans egenskaper. Den 
totala kostnaden för koldioxidinfångning består av fyra 
huvudkategorier:

• Avskiljning vid utsläppskällan – rening av 
 koldioxid från en gasström med upp till över  
95 volymprocent renhet.

• Uttorkning och kompression/vätskebildning, 
beroende på transportmetod.

• Transport med rörledning, fartyg eller annat 
fordon.

• Injektion, och övervakning och verifiering av 
lagrad  koldioxid.

Som med all teknik kan direkt luftinfångning och till viss 
del all koldioxidinfångning inte nå storskalig implemen-
tering utan en lönsam affärsmodell, där kostnaden för 
att bygga och driva koldioxidinfångningsanläggningar 
kompenseras av intäkter från en eller flera källor. Detta 
är särskilt utmanande för luftinfångning eftersom tek-
nologin inte direkt ersätter en teknik eller produkt med 
en befintlig marknad. Affärsmöjligheterna för att till-
lämpa koldioxidinfångning på många industriella app-
likationer potentiellt stor då få metoder för att uppnå 
stora utsläppsminskningar finns tillgänglig. 

Finansiellt har företag som vill utveckla och kom-
mersialisera koldioxidinfångning en utmaning. Span-



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

116

net på kostnaden för koldioxid inom det nuvarande 
EUETS-systemet (där handel med koldioxid sker) ligger 
under beräknade kostnader för koldioxidinfångning. 
Detta medför att kostnaden för att fånga upp koldioxid 
vida överstiger vad ett företag kan få betalt för insatsen. 

På en vanlig marknad hade de osålda produkterna inte 
varit ett samhällsproblem. Om konsumenter bedömer att 
de inte vill betala för företagets produkt går företaget helt 
enkelt i konkurs. Problemet här ligger i att denna produkt 
(koldioxidreduktion) krävs för att vi kollektivt inte ska få 
ta potentiellt enorma kostnader i framtiden. 

Kan man som privatperson tjäna pengar på eller 
hjälpa till att finansiera koldioxidinfångning, är en rim-
lig fråga vid den här punkten. Då infångningsindustrin 
kan väntas bli en av de största på planeten med en pro-
duktion i en storleksordning av lastbilsindustrin borde 
det finnas möjligheter att göra inves teringar. Betydande 
osäkerhet om framtida priser, marknadsstorlek och 
tillförlitlighet, tillsammans med konkurrens från andra 
billigare former av koldioxidinfångning (såsom högkva-
litativa skogskompensationer och kolborttagning och 
lagring av biomassa) gör framtiden osäker för frivilliga 
marknaden gällande direkt luftinfångning. 

De företag som först producerar infångningsan-
läggningar skapar kunskap som kan användas av andra 
utvecklare, delvis utan extra kostnad, för att förbättra 
designen och driften av framtida anläggningar.233 Även 
om dessa spridningseffekter av kunskap bidrar till att 
minska enhetskostnaderna för infångning på längre sikt 
ökar risken för de som går först. De första prototyperna 
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kan snabbt bli icke-konkurrenskraftiga efter konstruk-
tionen när nyare anläggningar som uppnår prestanda- 
och kostnadsförbättringar. Det finns en risk att know-
ledge spillovers uppmuntrar en vänta-och-se-strategi för 
att lära av andras framgångar och misslyckanden.234 Om 
inga projekt går vidare finns det begränsade möjligheter 
att lära av andra projekt för att förbättra framtida anlägg-
ningsdesign, vilket bevarar status quo.

Storskalig infångning kommer svårligen komma på 
plats utan en existerande marknad, men eftersom det 
möjliga marknadspriset initialt inte kommer frambringa 
företag befinner vi oss i en moment 22-liknande situ-
ation. Eftersom priset för att undvika eller fånga upp 
utsläpp antas sjunka med tiden allt eftersom ny teknik 
utvecklas, är marginalkostnaden för att minska utsläp-
pen för en enskild aktör lägre ju senare de genomförs. 
Resonemanget gäller endast för en enskild aktör under 
ett antagande att andra inte beter sig på samma sätt; 
framtida lägre marginalkostnader förutsätter stora ini-
tiala investeringar och att någon tar på sig kostnader för 
att driva den teknologiska utvecklingen framåt.

Skapandet av en marknad för infångad koldioxid

Frivilliga kompensationsmarknader består av företag 
(eller individer) som vill köpa kolborttagningstjänster för 
att kompensera sina egna utsläpp utan statliga krav eller 
incitament att göra det. Vid exempelvis klimatkompen-
sation av flygresor betalas en extra avgift för att kompen-
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sera för de orsakade utsläppen. Avgiften används sedan 
för att minska motsvarande mängd utsläpp på andra håll 
i världen. Det görs genom projekt som att plantera nya 
träd – för att binda växthusgaser – eller genom att bygga 
ut förnybar energi för att ersätta fossila bränslen. 

Liknande projekt har förekommit inom andra sekto-
rer. I pilotprojektet som var konstruerat som ett ”för-
handsåtaganden på marknaden” för vacciner lovade 
regeringar och filantroper att spendera 1,5 miljarder 
dollar för att subventionera inköp av pneumokockvac-
cindoser om läkemedelsföretag kunde producera det 
till låg kostnad. Hundratals miljoner vaccindoser köptes 
och distribuerades över hela världen, vilket påskyndade 
vaccinutbyggnaden med fem år och räddade uppskatt-
ningsvis 700 000 liv.

Potentialen för en koldioxidinfångningsmarknad är 
stor. I dagsläget är efterfrågan på koldioxidkompensa-
tion 127 miljoner ton, och utbudet är 250 miljoner ton 
och enligt en analys av Bloomberg kan efterfrågan nå 
minst 3,4 miljarder ton och till och med överstiga 5 
miljarder ton, medan utbudet kan nå 6,8 miljarder ton 
år 2050. De globala utsläppen från alla källor är drygt 
51 miljarder ton per år, så kompensationer kan vara en 
betydande del av den globala koldioxidcykeln.235 

Börsoperatören Nasdaq vill skapa en global marknad 
för koldioxidborttagning genom en marknadsplats där 
ett femtiotal leverantörer i form av företag som produce-
rar negativa utsläpp och får ge ut infångningscertifikat. 
Certifikaten handlas därefter av de som är i behov av att 
kompensera för sina utsläpp.236 En drivkraft för Nasdaq 
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är ett växande antalet företag som deklarerar nettonol-
lutsläppsmål. Flera företag har börjat direktupphandla 
negativa utsläppstjänster som en form av koldioxidkom-
pensation och har tillsammans gjort inköp av flera tusen 
ton koldioxidavskiljning och lagring med hjälp av luftin-
fångning.237 Kärnan i nettonoll är att företag tar bort lika 
mycket koldioxid som de släpper ut i luften under lop-
pet av ett år. Målet är att dämpa effekterna av uppvärm-
ningen för företaget, leverantörer och kunder.

En grupp storföretag tillkännagav i april 2022 en sats-
ning för att suga ut koldioxid ur atmosfären genom före-
taget Frontier.238 Frontier kommer också att finansieras 
av de tiotusentals företag som köper koldioxidupptag 
via Stripe Climate. Meta, Alphabet, Stripe, Shopify och 
McKinsey har åtagit sig att köpa kolavskiljning till ett 
värde av 925 miljoner dollar under kommande nio år. 
Åtagandet är tänkt att skapa en marknad som kommer 
att hjälpa till att utveckla nödvändig teknik för att få ut 
koldioxid ur luften och hav. Frontier ska identifiera tek-
nologier med den största långsiktiga potentialen och 
kommer hjälpa företagen att skala upp sin verksamhet. 
Företagen räknar med att betala ett högre pris per ton 
för att snabba upp utvecklingen om teknologin uppfyller 
specifika kriterier såsom:

• Permanent lagring (>1 000 år)
• Låg markanvändning
• Ha en potential att skala upp och nå kostnad 

under $100/ton
• Kunna utgöra en betydande del av en infångning-

portfölj (>0,5/år)
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Klimatkompensation kan även uppnås genom köp av 
utsläppsrätter. När utsläppsrätter köps begränsas möj-
ligheten för företag inom el-, industri- och transport-
branschen att släppa ut växthusgaser. Uppfångning 
direkt från luften väcker uppmärksamhet, eftersom 
traditionell kompensation, som är starkt beroende av 
skogsbruksprojekt, har varierande kvalitet.239 

Om vi enbart skulle förlita oss på en frivillig offset-
marknad, finns det en risk att det skulle finnas ett stort 
utbud av offsets, liksom en hel del offset av låg kvalitet. 
En oreglerad global marknad med tvivelaktig kvalitet får 
lätt legitimitetsproblem, då potentiella motståndare kan 
peka på bristerna

Det finns varierande kvalitet på kompensation – vad 
gäller vilken aktivitet som kvalificerar sig, hur väl den 
aktiviteten mäts och loggas och hur länge koldioxid 
faktiskt lagras tack vare dessa projekt. Ett nyplanterat 
träd kan ta uppemot 20 år för att fånga upp den mängd 
koldioxid som ett koldioxidkompen sationssystem utlo-
var. Det skulle behöva planteras och skyddas ett enormt 
antal träd i årtionden för att kompensera ens en bråk-
del av de globala utsläppen med risken att dessa insat-
ser utplånas av torka, skogsbränder, trädsjukdomar 
och avskogning. Oron för kvaliteten och integriteten 
hos kvittningssystemen har plågat dem sedan de först 
introducerades för mer än 20 år sedan. Kritiker säger att 
mindre koldioxid fångas än vad som deklareras. 

Det finns även kritik som menar att det är en dålig 
användning av pengar som skulle spenderas bättre på 
insatser för att minska utsläppen. Det finns en rad berät-
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telser om projekt som gått fel eller krediter som används 
för program som verkningslösa. En grundläggande prin-
cip för kompensation är att projekten ger permanenta 
fördelar.Samtidigt gick offset-genererande träd upp i 
lågor när skogsbränder drabbade den amerikanska väst-
kusten och frigjorde koldioxid som hade lagrats i träden 
tillbaka till luften. Andra projekt går ut på att bygga för-
nybar energi men ibland görs det av stora energibolag 
som hade kunna utföra projekten lönsamma ändå. Vid en 
utvärdering av ölbryggaren BrewDogs 65 projekt visade 
sig bara fem vara verkningsfulla.240

Ett system med förhandsåtaganden på markna-
den har ytterligare fördelen att efterfrågesignalen kan 
skickas nu, utan att behöva välja en vinnande teknik. En 
mångsidig uppsättning tekniker kan utvecklas, samtidigt 
som uppfinnarna uppmuntras att möta rigorösa stan-
darder som säkerställer att de levererar verklig, perma-
nent kolavskiljning. Förhandsåtaganden på marknaden 
skulle på så sätt säkerställa att finansiärer hjälper till att 
skapa nya kolavlägsnande utbud snarare än att konkur-
rera om vad som finns.

Inom ramen för många företags miljöarbete har de 
senaste året företag börjat köpa in tjänsten koldiox-
idinfångning. Ett exempel är Boston Consulting Group 
(BCG) som betalat Climeworks för att fånga in motsva-
rande deras utsläpp de kommande tio åren.241 Utöver 
kontraktet med BCG, har Climeworks tecknat ett avtal 
med LGT, världens största familjeägda privata bank- 
och kapitalförvaltningsgrupp. Affären är det största 
direkta luftavskiljningsavtalet någonsin i sitt slag och 
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LGT-koncernen har åtagit att permanent ta bort 9 000 
ton koldioxidutsläpp från luften. Kontraktet med LTG är 
i skrivande stund den mest ambitiösa affären på mark-
naden, men är bara ytterligare en i mängden som gjorts 
av en ledare inom sektorn för finansiella tjänster, med 
fler och större avtal som säkerligen kommer tillkänna-
ges de närmsta åren. Europeiska unionens system för 
handel med utsläppsrätter har i år handlats för cirka 80 
euro (90 USD) per ton.242 Med tanke på att Climeworks 
för närvarande säljer koldioxidkompensationer för 1 200 
dollar per ton är skillnaden stor i nuläget.243 

Det finns dock stora problem med att i detalj reglera 
en marknad. Vilka lösningar som är bäst är svårt för en 
byråkrat att veta. Det är ännu svårare när vissa lösningar 
bara passar i vissa länder eller klimat. 

Över tid kommer vi förmodligen se en allt komplex-
are uppsättning politiska initiativ, ramverk, regleringar 
och policy som tillsammans kommer att sätta priser, 
vilket i sin tur kommer att påverka det totala utbudet av 
koldioxidinfångning på marknaden.244 

I en marknadsekonomi är efterfrågan kritisk. I fallet 
miljöteknik, som koldioxidinfångning är, och vars hela 
syfte är att förhindra utsläpp av koldioxid till atmosfä-
ren, är marknadens storlek för närvarande begränsad. 
Varför skulle ett energiföretag spendera hundratals mil-
joner kronor på att utveckla eller installera koldioxidin-
fångning om det varken finns några krav på dem att göra 
detta, eller möjlighet att sälja tekniken? I nuläget skulle 
infångande av koldioxid vara en kostsam åtgärd utan 
ekonomiskt värde för det enskilda företaget.245
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Skapandet av en marknad för koldioxidinfångning 
kan gå till på flera sätt. Ett frivilligt marknadsscenario där 
en utveckling av den snabbt växande kompensations-
handeln utvecklas. Nästan 90 procent av dagens infång-
ningsutbud kommer från ”naturbaserade lösningar” och 
energirelaterade projekt. Även om denna marknad har 
standarder och riktlinjer, är den inte reglerad. 

Att marknaden inte är reglerad är inte ett problem 
initialt, men det ger vissa problem för hur man ska räkna 
på infångandet och vilken långsiktig kvalitet projekten 
har. Företag kan köpa vilken typ av offset som helst från 
alla befintliga projekt på vilken marknad i världen – det 
behöver inte korrelera med ett företags utsläpp eller var 
det är beläget.

Ett annat sätt är ett borttagningsscenario, som 
endast tillåter företag att köpa krediter från avlägsnan-
det av koldioxid för att nå sina hållbarhetsmål. Scenariot 
tillåter naturbaserade lösningar som återplantering av 
skog och skogsplantering men kräver även direkt luft-
fångningsteknik. Här blir utbudet ganska begränsat och 
marknadens likviditet låg på grund av brist på planterbar 
mark och i nuläget föga utbyggd infångningskapacitet 
från luften.

Inte överraskande resulterar dessa två sätt i varie-
rande potentiella priser för koldioxidkompensationer. I 
det första alternativet skulle ett överutbud på en frivillig 
marknad resultera i långsam pristillväxt. Scenariot som 
enbart tillåter avlägsnande ger en snabb prisökning då 
utbudet är begränsat. Ett högt pris skulle locka till sig 
investerare och innovatörer. Det höga priset skulle göra 
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lösningen liknande en som sätter ett pris eller en skatt på 
koldioxid.

Det nuvarande politiska ramverket i Europa 
innehåller betydande marknadsbarriärer och marknads-
misslyckanden, som motverkar investeringar i trans-
portinfrastruktur och lagringsplatser. Det finns också 
risker som försvårar och motverkar privat engagemang 
i teknologin vilket leder till att offentligt stöd behövs.246 

Politik för omställning

I frånvaron av ett väl utformat politiskt ramverk som möj-
liggör skapandet av en självförsörjande marknad för koldi-
oxidinfångning kommer den privata sektorn troligen inte 
att använda koldioxidinfångning i den skala som krävs. 
Detta beror på att det finns flera marknadsmisslyckanden 
och hinder för investeringar i koldioxidinfångning. Dessa 
marknadsmisslyckanden leder till risker, av vilka några är 
generella projektrisker som kan mildras medan andra är 
svåra att åtgärda. Företagen som ger sig in i infångnings-
branschen tidigt tar betydande risker och en del av denna 
risk kan behöva bäras av staten, åtminstone på kort sikt. 
Staten bör inte ta på sig alla risker. Om branschen växer 
lika mycket som krävs för att lösa klimatfrågan kommer 
några av världens största företag uppstå. 

Den privata sektorn är väl lämpad att hantera all-
männa projektrisker, såsom tekniska, konstruktions- 
och operativa prestationsrisker, vilket är normalt i 
många stora infrastrukturprojekt. Den privata sektorn 
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har dock begränsad kontroll över förekomsten och 
effekten av oförutsägbara risker, så regeringen kan 
behöva bära dessa risker, åtminstone initialt. Allt efter-
som marknaden utvecklas och det finns mer erfaren-
het av att framgångsrikt genomföra projekt kan statens 
roll rullas tillbaka. Riktat stöd för billigare och mindre 
komplexa industriella tillämpningar, tillsammans med 
större investeringar i koldioxidtransport och lagrings-
infrastruktur, skulle kunna låsa upp betydande utsläpps-
minskningar på kort sikt.

Ur det vanliga ekonomiskt synsättet kan ett högt 
tillhandahållande av offentliga varor ”Public goods” (till 
exempel en renare miljö, förbättringar av ny energitek-
nik, etcetera) medföra att mindre incitament för egna 
teknikinvesteringar. Denna typ av free-riding kan vara 
en viktig orsak bakom de otillräckliga åtgärderna mot 
klimatförändringarna.247 

Free-riding försvårar framtida billig måluppfyllnad 
för utsläppsminskningar, särskilt om väljarna uppfattar 
att deras land bär en oproportionerlig del av den utveck-
lingsinsats som behövs jämfört med andra länder.248 En 
effektiv klimatpolitik måste leverera ekonomiskt- och 
socialt värde på kort sikt samt nettonollutsläpp. Alla 
regeringar som möter väljare kommer att undvika poli-
tik där kostnaderna faller oproportionerligt mycket på 
specifika grupper i samhället eller inflytelserika bran-
scher.249 En frånvaro av starkt motstånd är avgörande 
om regeringar ska genomföra en stark, effektiv klimat-
politik som överlever den politiska cykeln. Koldioxidin-
fångning kan hjälpa.
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Två nyckelkomponenter i ett effektivt stödsystem är 
skattemässiga incitament och skapande av marknadsme-
kanismer. Köpegarantier eller betalning för lagringska-
pacitet av staten kan hjälpa till att övervinna potentiella 
samordningsproblem mellan tidiga transport- och lag-
ringsutvecklare genom att hjälpa till att ge säkra intäkter.

Det är tänkbart att inkludera negativa utsläpp i 
utsläppsrättshandel genom att infångning skulle gene-
rera nya rätter som kan säljas på en marknad eller andra 
sätt monetärt ersätta negativa utsläpp. Prisgarantier är 
en annan lösning. Med prisgarantier garanterar staten 
pengar för en produkt, vilket gör att en tidigare inte 
existerande marknad kan uppstå. Idén är baserad på 
tidigare framgångsrika program för att skapa och till-
handahålla vaccin för fattiga länder. Sådana program 
har framgångsrikt testats för ett decennium sedan för 
utvecklingen av vacciner för fattiga länder när läkeme-
delsföretagen inte var säkra på att länder kunde betala 
för en stor volym vacciner om de utvecklades.250

Microsoft meddelade 2020 att de planerade att vara 
koldioxidnegativa till 2030 och ta bort alla sina historiska 
koldioxidutsläpp som ett företag till 2050.251 Microsoft 
började investera i nya lösningar för att ta bort koldioxid 
för att hjälpa marknaden att växa och lösa utmaningar 
som att säkerställa att data är korrekta. 

Samtidigt, i företagsvärlden, särskilt inom teknik-
sektorn, vänder sig vissa företag mot metoder för att 
ta nolla sina koldioxidutsläpp då de har gjort egna kli-
matåtaganden. Microsoft, som har som mål att vara 
koldioxidnegativa år 2030, köpte 1,3 miljoner ton kol-
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dioxidinfångning under räkenskapsåret 2021. Majori-
teten portföljen består av projekt som är beroende av 
naturbaserade lösningar, som återplanteringsinitiativ, 
med relativt kort hållbarhet 100 år eller mindre. Men 
mer långsiktiga industriella teknologier ingår också, 
såsom produktion av biokol (processen att värma bio-
massa i frånvaro av syre för att skapa ett stabilt, kolrikt 
fast ämne som kan användas för att förbättra jordar). 
Dessutom etablerade Microsoft en klimatinnovations-
fond på en miljard dollar som investerar i nyare högkon-
struerade lösningar med långsiktiga lagringsmöjligheter, 
inklusive direktinfångning från luften.

I många länder har argumenten mot klimatvetenska-
pen svårt att vinna mark, vilket gör det lättare för poli-
tiken att genomföra klimatpolitik. En debatt om vilken 
politik som är rimligast att genomföra givet klimatveten-
skapen är dock ofta livaktig. Debatten är oftare inriktad 
på hur utsläppen kan minska och vem som ska bära kost-
nader och effekterna av politik. 

En offensiv politik är mindre sannolikt när ett sam-
hälle eller en industri, som skulle påverkas negativt, har 
stor politisk makt – på grund av sin storlek, ekonomiska 
bidrag eller kulturella värde.252 En liten och motiverad 
grupp kan lättare organisera sig och skapa egna vin-
ster.253 Genom att initialt inte konkurrera ut några jobb, 
samt också bidra till ökad sysselsättning, bygger koldiox-
idinfångning stöd för kraftfulla klimatåtgärder på platser 
som annars skulle kunna uppfatta det som ett hot. Exem-
pelvis kan ett kolkraftverk och anläggningar för koldiox-
idinfångning stå bredvid varandra eller byggas samman. 



ko l d i ox i d i n få n g n i n g

128

Utsläppsintensiva industrier såsom järnverk eller 
fordonsproduktion utvecklas ofta i kluster på grund av 
tillgången på råvaror, infrastruktur (såsom hamnar och 
järnvägar) och närhet till arbetskraft. Utöver det växer 
det fram eller finns redan en kritisk massa av specialise-
rade leverantörer av teknik och andra varor och tjänster. 
Många svenska samhällen är beroende av ett industrik-
luster för en stor del av sin sysselsättning. Enskilda sam-
hällen skulle drabbas hårt om deras utsläppsintensiva 
industrier lades ner. Koldioxidinfångning har potential 
att omvandla industrier med hög utsläppsintensitet till 
industrier med nära nollutsläpp. Enkelt uttryckt skyddar 
koldioxidinfångning jobb i industrier och samhällen.

Koldioxidinfångning skapar nya avancerade jobb när 
anläggningar blir stora ingenjörs- och byggprojekt som 
tar år att planera, designa, konstruera och driftsätta som 
behöver en initial betydande utvecklings- och byggar-
betskraft. Sett till tidigare projekt sysselsatte Boundary 
Dam anläggningen i Kanada 1700 byggnadsarbetare. 
Alberta Carbon Trunk Line sysselsatte 2000 personer.254 
När anläggningarna väl är konstruerade är arbetsstyr-
kan betydligt mindre, kanske tjugotalet operatörer och 
reparatörer.

Koldioxidprissättning är ett styrmedel som tvingar 
utsläppare av koldioxid att betala för sig, antingen i form 
av en koldioxidskatt eller ett tak-och-handelssystem. 
Koldioxidprissättning kan fungera som ett incitament 
att fånga upp koldioxid och använda den (eller sälja 
den för användning) vid tillverkning av produkter eller 
tjänster, förutsatt att detta är den billigaste strategin för 
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policyefterlevnad för utsläpparen. Koldioxidpriser finns 
i många länder. 

Utifrån ett infångningsperspektiv är de flesta pri-
serna för låga (i skrivande stund) för att stödja införandet 
av relativt begynnande teknologier eller för den sakens 
skull processer för användning av koldioxid. Relativpri-
set mellan lagring och användning gynnar i nuläget att 
betala koldioxidpriset.

Två svenska statliga stödet som är intressanta och på 
väg att rullas ut är så kallad omvänd auktion som plane-
ras att fastställas under 2022 samt intäkter från försälj-
ning av så kallade Carbon Removal Certificates (CRC) på 
en frivilligmarknad för negativa utsläpp.

EU:s utsläppshandelssystem (EUETS) tillåter inte 
en utsläppare att dra av utsläppen relaterade till even-
tuell koldioxid som överförs från dess anläggning, för 
användning i produkter eller tjänster.255 Detta innebär 
att när en utsläppare använder eller säljer koldioxid för 
omvandling till produkter, ska koldioxid rapporteras som 
utsläppt och utsläppsrätterna lämnas till systemet. Det 
blir därmed bara lönsamt för utsläpparen att fånga upp 
och sälja koldioxiden till ett företag som använder den 
som råvara om priset åtminstone täcker kostnaden för 
infångning. Om systemet erkände utsläppsminskningar 
relaterade till användning kan utsläpparna acceptera 
lägre försäljningspriser eftersom överföringen av koldi-
oxid till en användare skulle befria dem från hela eller 
delar av deras ansvar för sina koldioxidutsläpp.
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–  k a p i t e l  10  –

Avslutning

”Does this bring me joy?”
Marie Kondo

Rör i badrum har tätningsringar för att hindra vat-
ten från att läcka ut i skarvarna. Samma typ av ringar, 
men mer avancerade, finns på bränsleledningarna till 
de raketer som användes för att skjuta upp rymdfär-
jor. Ringarna är där för att hindra flytande väte från att 
läcka ut under uppskjutningen. Fram till att rymdfärjan 
Challenger skulle skjutas upp 1986, hade dessa tätnings-
ringar testats under alla tänkbara relevanta förhållan-
den, utom vid minusgrader. Ringarna hade inte testats 
för kyla: Varför skulle skulle någon ens komma på tan-
ken att testa ringarna för kyla? Rymdfärjor skjuts ju upp 
från södra Florida. Under natten den 28 januari 1986 var 
den en köldknäpp som sänkte temperaturen till minus 
sju. Tätningsringarna slutade fungera vid minus fyra. 70 
sekunder efter att Challenger hade startat, förvandlades 
 farkosten till en bomb och detonerade. Små detaljer kan 
spela stor roll – fungerar inte alla steg i koldioxidinfång-
ning, fallerar hela processen.256

Hittills har koldioxidinfångning inte uppfyllt de tidi-
gare höga förväntningarna på tillgänglighet och kom-
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mersiali sering. Trots teknisk framgång för några mindre 
projekt har storskaliga projekt ännu inte övertygat. Trots 
de hittills uteblivna framgångarna, är koldioxidinfång-
ning förmodligen, utifrån läget i världen, en oundviklig 
och nödvändig  ”broteknologi” för att möta klimatmålen 
(samtidigt som fortsatta kraftiga minskningar av utsläpp 
på andra sätt kommer att vara avgörande).

Även om infångning inte är det effektivaste sättet att 
uppnå utsläppsminskningar, går det att argumentera 
att det är rimligt för ett land som Sverige att investera i 
teknologin nu, eftersom tillgång till den med all säker-
het kommer att bli avgörande i framtiden. Med tanke på 
den för närvarande mycket låga internationella nivån 
på både finansiering och politiskt stöd för de olika for-
merna av koldioxidinfångning, finns det potential för 
Sverige att få en betydande internationell inverkan och 
säkra en ledande ställning på detta område. När mitt 
intresse för koldioxidinfångning föddes fanns enstaka 
projektstöd och få incitament att investera i infång-
ning. Situationen är avsevärt annorlunda nu, även fast 
utrymme för förbättringar finns. Högre koldioxidskatt, 
och/eller att negativa utsläpp från infångning inräknas  
redan i existerande system för ”emissions trading” krävs 
för att investeringar ska ske. 

Framtidsteknologier bär en tydlig moral hazard-
proble matik – det vill säga att man riskerar att färre 
åtgärder för koldioxidreduktion genomförs i närtid, om 
tillräckligt många föreställer sig att koldioxidinfångning 
på sikt kommer att kunna lösa problemen. Infångning 
är en omdiskuterad teknik som har varierat stöd som 
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en lösning för att mildra klimatförändringarna. De höga 
kostnaderna såväl som allmänhetens motstånd mot den 
– potentiellt riskabla – lagringen kan vara hinder för 
storskalig implementering.

De flesta av förbättringarna inom koldioxidinfång-
ning kommer precis som i så många andra tekniker 
att ske stegvis, initialt baserade på problemlösning vid 
anläggningar och relaterad forskning och utveckling. Ett 
viktigt mål kommer att vara kostnadsminskning, särskilt 
för infångning. Men vilka är bättre rustad att betala för 
den utvecklingen än de länder och företag som har de 
största tekniska resurserna och mest pengar?

När det gäller risker i försörjningskedjan är det 
största hindret konkurrens med olje- och gassektorn 
för kompetent arbetskraft och borrutrustning. Allmän-
hetens åsikt anses också vara ett hinder; investeringar 
i koldioxidinfångning anses inte vara lika viktiga som 
investeringar i andra förnybara alternativ som ener-
gieffektivitet och kärnkraft. Detta kräver ett behov av 
experter inom områdena teknik och kommunikation 
för att utbilda allmänheten om de långsiktiga fördelarna 
med koldioxidinfångning för att stödja dess storskaliga 
utbyggnad. Dessutom måste strategier för handel med 
koldioxid, såsom EU:s system för handel med utsläpps-
rätter och koldioxidbeskattning, fastställas för att han-
tera de initiala stora kapitalkostnaderna för CCS. 

Överraskande nog är det huvudsakliga hindret för 
exempelvis punktinfångningens långsiktiga utbyggnad 
i själva verket dess infångningsgrad. Infångningsgra-
den är för närvarande runt 85–90 procent och dess 
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restutsläpp är således 10–15  procent. Infångningsande-
len måste öka för att koldioxidinfångning ska kunna nå 
fullskalig utbyggnad.257

Även om den klassiska svenska verkstadsindustrin 
aldrig var ”basically gone” som en tidigare statsminis-
ter hävdade, förde den, anställningsmässigt, en något 
tynande tillvaro fram till nyligen.258 Nya tider är här. I 
princip hela ekonomin ska och kommer ställa om, både 
globalt och lokalt. Tusentals jobb har skapats i nyindu-
strialiseringsvågen över Sverige. Rubriker dyker upp i 
varje läns och lokaltidning: ”3 000 jobb skapas i batteri-
fabrik i Skellefteå”, ”Batterifabrik i Borlänge ska ge 1 000 
jobb” och ”Northvolt och Volvo Cars väljer Torslanda i 
Göteborg som plats för sin gemensamma battericells-
fabrik som beräknas ge cirka 3 000 nya jobb”.259 

Batterifabrikerna är bara en liten del av den framtid 
som är möjlig men som kan förloras om Sverige rör sig 
långsammare än andra då industrier som är större än 
fordonsindustrin kommer växa fram. Koldioxidinfång-
ningen har potential att bli en minst lika stor industri. 
Även om framsteg görs gällande punktinfångning där 
koldioxid fångas direkt från skrotstenar i fabriker kan 
mer göras för att Sverige ska bli en industrination när 
det gäller uppfångning direkt ur luften.

Länder är viktiga men företagen kan göra minst 
lika mycket när det gäller omställning då många före-
tag är större ekonomier än vissa länder. Exempelvis är 
Walmarts omsättning jämförbar med Belgiens BNP.260 
Parisavtalet har bidragit till ett ökat investerartryck och 
förändrade konsumentpreferenser vilket har gjort att 
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allt fler företag lovar att nå minst nettonollutsläpp. Före-
tagens klimatåtgärder tar fart. Företagens åtaganden 
täcker redan över hälften av den globala BNP, 2,6 miljar-
der människor och en fjärdedel av koldioxidutsläppen.261 
Sedan slutet av 2019 har antalet företag som förbundit 
sig till netto-noll tredubblats från 500 registrerade år 
2019 till 1541 år 2020. Antalet städer med netto-nollmål 
åttafaldigats från 100 till 823.262 

Vi människor tycks dock, vår utforskande natur 
till trots, ha en medfödd motvilja mot förändring, helt 
enkelt för det är energikrävande för hjärnan att behöva 
lära nytt och lära om och energi är något vi är gene-
tiskt betingade att hushålla med. Det finns också mycket 
rädsla där ute, och den kan sätta käppar i utvecklingens 
hjul. Det har alltid funnits människor som har värnat om 
det rådande och därför ägnat sig åt att bränna böcker, 
videoband och laboratorier eller åt att tvinga dem som 
opponerat sig att tömma giftbägare eller bestiga bål. 
Genom hela mänskligheten historia har vi människor 
blivit skrämda när saker har utvecklats från status quo. 
Det verkar som om vi till vår natur är lika våghalsiga och 
utforskande som vi är försiktiga och rädda.

Varje gång vi tror att vi har nått vår kapacitet att klara 
en utmaning, ser vi upp och påminns om att kapaciteten 
mycket väl kan vara obegränsad. Ny teknik är avgörande 
för att både främja ekonomisk tillväxt, möta mänskliga 
behov och skydda miljön. Ny koldioxidfri energiteknik 
som till exempel solceller och vindkraftverk är avgö-
rande för att minska koldioxidutsläppen och ta itu med 
utmaningarna med klimatförändringarna. Men utbygg-
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naden av dessa energitekniker hålls ofta tillbaka av de 
etablerade industrierna och särintressen. Som den ame-
rikanske kompositören John Cage träffande uttryckte 
det: ”Jag kan inte förstå varför människor är rädda för 
nya idéer. Jag är rädd för de gamla.”263

Personligen är jag, precis som John Cage, hoppfull. 
Mänsklighetens utveckling är trots allt upphängd på 
en tidslinje av utforskande. Vi kom ut ur grottan, lärde 
oss behärska elden, korsade savannen, seglade över 
Atlanten, odlade upp prärien, flög jorden runt, skick-
ade ut en hund i rymden (utan någon idé om hur den 
skulle komma tillbaka), och sände sedan män till månen, 
som vi turligt nog lyckades få hem igen. Allt detta helt 
utan datorer, eller med datorer med mindre kraft än 
en modern mobiltelefon. Nästa steg är enligt NASA att 
landa människor på Mars, och den stora frågan är inte 
om vi kan göra det utan om vi ska – är det värt att finan-
siera en expedition eller inte? 

De direkta slutsatserna i boken är att strategier 
för att minska koldioxiden i atmosfären, givet osäker-
heterna, bör syfta till att begränsa uppvärmningen till 
under två grader med minsta möjliga antagna beroende 
av negativa utsläppsteknologier. Det vore bra om tek-
niken inte behövs men verkligheten ser annorlunda ut. 
Verkligheten tyder på att just negativa utsläpp kom-
mer behövas för att få ihop matematiken när det gäller 
utsläpp och uppbyggnad av koldioxid i atmosfären. Kol-
dioxidinfångning bör utvecklas men tills teknologierna 
fullt ut tillgängliga på global nivå och tillräckligt skal-
bara, har vi inte råd att skjuta ytterligare på en global 
minskning av koldioxidutsläpp. 
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Om Ratio

Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut. Fokus 
ligger på forskning om svensk ekonomi och politik med 
en tydlig internationell koppling. Verksamheten styrs av 
vetenskapliga kvalitetskrav. Ratio har bred vetenskaplig 
publicering och starka akademiska nätverk och sam-
arbeten.

Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är 
särskilt prioriterad. Det är frågor och områden som är 
av stor betydelse för att åstadkomma flera jobb, växande 
företag och ökat välstånd i en globaliserad och snabbt 
föränderlig värld.

Institutet lägger stor vikt vid att göra forskningsre-
sultaten synliga och möjliga att använda som beslutsun-
derlag eller vid diskussioner om utveckling och framtid. 
Vi genererar ny kunskap – idéer, perspektiv och  resultat 
– på områden där aktuell forskning saknas eller är otill-
räcklig. Detta gör vi för att skapa bättre förutsättningar 
för beslutsfattare att fatta grundade och rationella 
beslut.
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Författarens tack

Först och främst ett tack till dig som nu läst ända hit. 
Jag är orolig över hur det kommer att gå för klimatet, 
men för varje person som ägnar framtiden en tanke ökar 
chansen att den i det stora hela kommer att bli bättre. 

Jag vill först och främst tacka J. Gust. Richert stif-
telse för finansiering av boken samt för medel till ytter-
ligare forskning. Många har fått läsa utkast och idéer 
till denna bok. Ett särskilt tack till Johanna Lidman för 
forskningsassistans under bokens uppstart och färdig-
ställande. Tack Johanna Grönbäck och Dennis Jernkrook 
för kommentarer och korrläsning av texten. Tack Martin 
Korpi för tidigare gemensamt rapportskrivande om kol-
dioxidinfångning samt Niclas Hvalgren och Marcus Lin-
deberg Goñi för assistans på de två tidigare rapporterna.

Tack till alla kollegor på Ratio – inte minst till er som 
kommit in genom kontorsdörren som yrväder för att 
visa mig något intressant om vad som är på gång på kol-
dioxidinfångningsmarknaden.

Slutligen vill jag tacka min fru för att hon står ut med 
min överoptimistiska planering. 
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Den minskning av koldioxidutsläpp som 
behöver komma till stånd globalt dröjer  
och riskerar bli för långsam och för sen. Olika 
former av koldioxidinfångning kommer därför 
att vara nödvändiga. I Dags att städa upp – 
potential för koldioxidinfångning tar Jonas 
Grafström, miljöekonom, ett helhetsgrepp 
på infångningstekniken. Han sammanfattar 
såväl teknik som kringliggande aspekter 
gällande exempelvis ekonomi, infrastruktur 
och energi.

De tre metoder av koldioxidinfångning 
som huvudsakligen beskrivs är infångning 
från utsläppspunkter (CCS), bioenergi 
med infångning (BECCS) och atmosfärisk 
infångning (DAC). Dessa förenas alla av 
behovet av aktiv lagring av koldioxidgasen 
efter infångningen. Metoder som binder 
koldioxiden till marken berörs endast kort.

Koldioxidinfångning står inför tre 
huvudsakliga, generella utmaningar: Att 
ytterligare utveckla tekniken; att se till att 
kostnaderna för den blir rimliga; och att den 
blir del av ett kretslopp och en marknad.

Koldioxidinfångning inte är ett substitut 
för att drastiskt minska koldioxidutsläppen. 
Att fasa ut fossila bränslen, utöka förnybar 
energi och påskynda effektivitetsåtgärder, 
är nödvändigt. Infångning som 
begränsningsmetoder kommer ensamma  
inte räcka till för att förhindra uppvärmning. 
Det är inte ”antingen eller” utan ”både och”.
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