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275 participants
(+ 30 remote)

11 keynotes

145 orals/papers

30 posters

3 panels

3 meet-today’s-
presenter sessions



=  Bio-Energy Carbon Capture and Storage

= Afforestation/reforestation, soil management, biochar

= Direct Air Capture, Enhanced Weathering,   (NETs = Negative Emission Technologies)

Plenaries
1

2 Capture + Storage

1

2 Forest + Soil

2 Direct Air Capture + Enhanced Weathering

2 Overviews, 1 Why? (link to climate effects)
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of CLC (gas)

First operation 
of solid fuel CLC FOCUS I:  CCS

”bevakningsområde”

Alstom Power Boiler, France, 
läggs ner



DN Debatt

DN Debatt. ”Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda
klimatet”
Publicerad 2016-10-20

Skarpare klimatpolitik krävs. Parisöverenskommelsen
om klimatet förutsätter att kol binds i marken, i så
kallade ”negativa utsläpp”. Den tekniken är oprövad.
Man spelar därför med planetens framtid på ett
mycket riskfyllt sätt så länge man inte gör allt som kan
göras redan i dag för att minska utsläppen, skriver sju
forskare.

”Respektlös argumentation utan
kunskaper”
Publicerad 2016-10-24

REPLIK. Artikeln från Ulf Danielsson med flera (DN
Debatt 21/10) innehåller många missförstånd. Vi måste
snabbt avveckla de fossila koldioxidutsläppen
samtidigt som vi snarast måste börja använda lagring
av koldioxid med bio-CCS. Detta enkla budskap måste
vi forskare klara att förmedla till politikerna så att de
kan fatta nödvändiga beslut, skriver Anders Lyngfelt,
Chalmers.



Koldioxidinfångning
–

ett riskabelt spel* eller nödvändigt för klimatet?

SANT!SANT!
*i bemärkelserna: 
• en huvudsaklig lösning på klimatproblemet, 
• en förväntan på att mycket stora negativa utsläpp är 

möjliga (och löser problemen) i framtiden,
• en ursäkt för att vänta med mycket snabba 

utsläppsminskningar, 



Ny Teknik:



Det oftast visade diagrammet



Paris avtalet:  ”väl under” 2ºC
sträva mot max 1.5ºC: 

Koldioxidbudget max 1.5ºC and 2ºC :

→ 3 - 19 år med dagens utsläpp

Negativa utsläpp behövs
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2°C budget 
spent in 2042

700 Gt CO2
eller

100 ton/capita
(nu levande)

eller 
≈10.000 €/capita



A Dangerous
Game  

Necessary
to save the 

Climate

Negative CO2 Emissions

A Question of Balance



Totally irresponsible
to base climate

policy on leaving the 
burden of removing
our emissions to our

grandchildren to 
clean up.

Totally irresponsible
not to start using

negative emissions 
(as well as all 

available means of
reducing fossil 

emissions)



James Hansen ”the father of climate awareness”

“big moral issue, we have to very careful not to leave the impression to 
policymakers and the public that we’re going to provide them a get-out-of-jail free 

card”

Men är det ens realistiskt ??



Sabine Fuss:  IPCC Review >6000 papers . . . . >900 papers



2°C –scenarierna ligger på omkring 15 GtCO2/år negativa utsläpp
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Vad är en rimlig kostnad?

Om man dividerar världens bruttonationalprodukt
med världens koldioxidutsläpp får man:

“hur mycket pengar det finns i ekonomin i förhållande till koldioxidutsläppen”
≈ 2 €/kg CO2

en skatt på 2 €/kg vore alltså 100% av totala ekonomin, 
uppenbart orimligt !!!

en skatt på 0.02 €/kg motsvarar 1% av ekonomin

0.1 €/kg motsvara 5% av ekonomin
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Vad är en rimlig kostnad?

[1] Riksrevisionen, (The Swedish National Audit Office) Biodrivmedel för bättre klimat, RiR 
2011:10. 

[2] Konjunkturinstitutet, (National Institute of Economic Research, NIER, Sweden) Miljö, 
ekonomi och politik 2013. 

[3] J. Rockström, O. Gaffney, J. Rogelj, et al. A roadmap for rapid decarbonization. Science 
2017; 355:1269-1271. 

 

Exempel Kostnad att undvika 
CO2 utsläpp, €/kg 

Andel av totala 
ekonomin 

CLC, uppskattad 0.02 1% 
CCS, uppskattad 0.05 2,5% 

CCS, verklig, idag 0.10 5% 
 

 

Andra exempel Kostnad att undvika CO2, 
eller CO2-pris, €/kg CO2 

  Andel av totala ekonomin,  
om allt hade denna kostnad 

Sveriges CO2-skatt (gäller visa utsläpp) 0.12 6% 
Svenska klimatprogrammet1 0.34 17% 

Klimatneutral fordonsflotta2 
(antagande 3 ggr högre bensinpris behövs) 

1.2 
60% 

Pris på CO2 om klimatmålen skall nås3: 

Nu 

2050  

 

0.05 

0.4 

 

2,5% 

20% 


[1] Riksrevisionen, (The Swedish National Audit Office) Biodrivmedel för bättre klimat, RiR 2011:10.

[2] Konjunkturinstitutet, (National Institute of Economic Research, NIER, Sweden) Miljö, ekonomi och politik 2013.

[3] J. Rockström, O. Gaffney, J. Rogelj, et al. A roadmap for rapid decarbonization. Science 2017; 355:1269-1271.
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Fabian Levihn, Stockholm Exergi

55-93 
€/ton CO2



The most shown diagram



Kan användas tillsammans med skatteavdrag för koldioxidlagring: 120 + 50 = 170 $/ton CO2
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Viktiga budskap

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

 2°C-scenarierna ger en klimatskuld som våra barnbarn får ärva,  100 ton or 
≈10.000 €/capita

 Vi måste avveckla fossila utsläpp och börja med negativa utsläpp nu.

 Kostnaderna för BECCS är rimliga (och nödvändiga att ta)

 Finns bra och rimliga sätt att finansiera negativa utsläpp.

 Potentialen svår att bedöma. 



James Hansen   (if time allows)
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