
BECCS in Nordic Countries
The Nordic Countries have excellent condition for Bio-CCS
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Lagringsmöjligheter

Stora biogena utsläpp 
(=möjligheter till negativa utsläpp)

 
Fossil CO2 
emissions 

Biogenic CO2 
emissions 

Biogenic, 
large point 

sources 

Potential, 
un-

developed 

Norge 45 5 ? 13 

Sverige 43 44 32 10-20 

Finland 46 40 22  ? 

Danmark 36 15 ? ? 

 170 103 >54 >23-33 
 

Norden kan minska sina 
koldioxidutsläpp med

130-150%

Utsläpp i Mton/år


		

		Fossil CO2 emissions

		Biogenic CO2 emissions

		Biogenic, large point sources

		Potential, un-developed



		Norge

		45

		5

		?

		13



		Sverige

		43

		44

		32

		10-20



		Finland

		46

		40

		22 

		?



		Danmark

		36

		15

		?

		?



		

		170

		103

		>54

		>23-33









Equinor (Statoil) planerar att dimensionera för 4 Mton CO2/år, med möjlighet att bygga ut



Sveriges inhemska fossila koldioxidutsläpp är:

43 Mton/år

Med stopp för fossila utsläpp plus negativa utsläpp 
kan vi minska Sveriges utsläpp med

mer än 150%  

Sett till 2-gradersmålet har Sverige redan
överskridit sin rättmätiga andel av 
koldioxidbudgeten två gånger om. 

Det är dags att vi börjar städa upp efter oss !!!

Svenska koldioxidutsläpp från 
biomassa (större punktkällor):  

31 Mton/år
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*Rockström J, et al., Science 355 (2017) 1269-1271

För att klara klimatmålen behövs ett pris på
4000 kr/ton CO2 2050  (Rockström et al., Science 2017) 

=>  T.ex. Sveriges biogena utsläpp (30 Mton/år) är värda:

100 miljarder kr

eller 2.5% av BNP

Men, skulle bara kosta 20-30 miljarder att fånga in !!  

(6 miljarder med kemcyklisk förbränning, tillkommer 
transport och lagring)

Är lagring dyrt? Inte nödvändigtvis:
Investering i hål (Sleipner för 25 år sen):

½ miljard / 25 Mton = 20 kr/ton



Bio-CCS oundvikligt för att klara 
klimatmålen

Konsekvens för skogsindustrin?

Vara proaktiv !! 
Mekanismer för betalning av 
negativa utsläpp behövs.

Stora vinster för svenska företag 
och svensk skogsindustri ?



Om vi skall klara klimatmålen 
måste vi ha hjälp av marknaden, 

den ”osynliga handen” 

I 25 år har vi misslyckats få ett 
pris på koldioxid. 

Århundradets största utmaning 
löses inte med ”välgörenhet”

Vi måste skapa en marknad.

Men vem skall betala för 
negativa utsläpp?
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Antag att BECCS kostar 1000 kr/ton

Klimatkompensation:

1 L bensin:      2,3 kr

Flygresa till Los Angeles, 1 ton:    1000 kr

Om flygbränslen beskattades som bensin 
skulle flygresan till Los Angeles kosta 4 000 
kr extra !!

Förslag:
Tvinga oljebolagen att överkompensera
utsläppen:  
T.ex. 2 ton negativa utsläpp för varje ton 
fossila utsläpp. 



Om det globala klimatarbetet 
fortsätter att gå dåligt kommer 
tuffare tag att krävas i 
framtiden. 
Direktkoppling = 
bristkostnadsprissättning på 
negativa utsläpp => dyrare 
fossila bränslen, mindre utsläpp

1 ton 
fossil 
CO2

2 ton
biogen

CO2

1 ton 
fossil 
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1 ton 
fossil 
CO2

3 ton
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CO2

Idén är alltså att fossila 
bränslen, (eller utvalda 
sådana, som t.ex. flygbränsle, 
fordonsbränsle) endast får 
säljas om de bidrar till den 
nödvändiga uppstädningen av 
atmosfären.

Modellen kan införas 
successivt. 

Fjättra negativa utsläpp till fossila
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Climate
compensation

Companies, institutions, 
organisations, individuals

Lower long term safety:
biospheric storage e.g. 

afforestation/reforestation, 
increased soil carbon

Higher long term safety:
BECCS, DAC, EW

Biochar



 

∅𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸 =
𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐶𝐶𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑂𝑂2 

𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑛𝑛 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝐶𝐶𝑟𝑟 𝑤𝑤ℎ𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑟𝑟𝐸𝐸𝑤𝑤𝐶𝐶𝑛𝑛𝑔𝑔 
 

 

∅𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐸𝐸𝑛𝑛𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸 .𝐴𝐴𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝐶𝐶𝑟𝑟 𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐ℎ𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑛𝑛 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝐶𝐶𝑟𝑟 𝑤𝑤ℎ𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑟𝑟𝐸𝐸𝑤𝑤𝐶𝐶𝑛𝑛𝑔𝑔
 

Climate efficiency A B C D 

φEm,  
wrt. reducing fossil 

emissions 

1a 1a ½b ½ b 

φAtmRem,  
wrt. atmospheric 

CO2 removal 

0 1 ½ 0 

Total 1 2 1 ½ 
 

Klimateffektiv användning av biomassa går att göra med andra 
förnybara energikällor

går inte att göra med 
andra förnybara 
energikällor











		Climate efficiency

		A

		B

		C

		D



		Em, 

wrt. reducing fossil emissions

		1a

		1a

		½b

		½ b



		AtmRem, 

wrt. atmospheric CO2 removal

		0

		1

		½

		0



		Total

		1

		2

		1

		½









Viktiga budskap

 Biomassa är en begränsad resurs:  BECCS is normalt det mest effektiva sättet att 
använda biomassa med hänsyn till klimatet

 Bra och rimliga sätt att finansiera negativa utsläpp kan skapas. 

 Norden har mycket goda förutsättningar för negativa utsläpp. 
 Mycket stora biogena utsläpp 

 Mycket bra lagringsmöjligheter 

 Möjligheter att skapa finansiering finns

 Om inte vi börjar, vem skall då göra det?
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Finns	det	något	hopp?



Årets 
Nobelpris i 

ekonomi går 
till …

upptäckten 
av den 

”synliga 
foten”

som lägger 
krokben för alla 
försök att lösa 

klimatproblemet

Jag har en dröm 
 att Norden blir först med väl utvecklade 

mekanismer för att bekosta negativa utsläpp
 att Norden samarbetar för att skapa 

finansiering av negativa utsläpp genom EU 
 att Norden blir först i världen med negativa 

utsläpp i stor skala
 att Norden blir först med netto negativa 

utsläpp



Och kanske kemcyklisk förbränning också ….

TACK! Frågor?
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