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 Vi behöver stora minusutsläpp
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Koldioxidbudgeten för max 1,5 C, 
är slut 2028 med nuvarande
utsläpp



 Vi behöver stora minusutsläpp
 Teknik för att fånga in och lagra 

koldioxid är väl känd. 
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Unit 3, med CO2-infångning

Boundary Dam, Canada.  115 MWe
Kolkraftverk med CO2-infångning:
1 Mton CO2/år
I drift sedan oktober 2014.

Ägaren (Sask Power):
Nästa gång 1/3 av kostnaden:
45 $/ton 

Petra Nova, Texas, 
kolkraftverk
>1 Mton CO2/år
I drift sedan Januari 2017



Lagring sedan 1996
1 miljon ton CO2/år (3% Norges utsläpp)

Area:  26 000 km2

Djup:   550 to 1500 m
Höjd:   200-300 m
Porositet (“hålrum”):  30-40%



För klimatet För ökad oljeutvinning

Totalt lagras 30 Mton CO2/år
Ungefär 0,1% av globala utsläppen



Koldioxidinfångning och lagring
= CCS / Carbon Capture and Storage

Fossila 
bränslen

Noll-
utsläpp

Biomassa

Minus-
utsläpp
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 Teknik för att fånga in och lagra koldioxid 

är väl känd. 
 Klimateffektivaste sättet att använda 

biomassa (begränsad resurs)
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 Vi behöver stora minusutsläpp
 Teknik för att fånga in och lagra koldioxid 

är väl känd. 
 Klimateffektivaste sättet att använda 

biomassa (begränsad resurs)
 Minusutsläpp kan och bör kombineras 

med annan användning av biomassa

1 Mat/foder

Biogent 
avfall

2 Fibrer/kemikalier
papper, timmer, plast

3 Energi 
(förbränning)
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CO2 till atmosfär

Kolinlagring i 
mark och skog

minusutsläpp!

Bio-CCS
minusutsläpp!

Globalt uttag av biomassa 20 Gton CO2/år
(fossila utsläpp är 35 Gton CO2/år)
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Luft 

MeO1-x 

Bränsle
 

N2 (O2)  
 

CO2 H2O  
 

MeO 

Bränsle- 
reaktor 

Luft- 
reaktor 



• Syre transporteras från luft till bränsle
med metalloxidpartiklar

• CO2-infångning följd av processen: 
• Bränsle och förbränningsluft

blandas aldrig
• Ingen aktiv gasseparation behövs
• Stora kostnader och energiförluster

för gasseparation kan undvikas

Varför kemcyklisk förbränning (CLC) ?

• Vi räknar med att kostnaden för koldioxidinfångning kan
halveras

Avlägsnas genom 

kondensering ⇓
 

Air 

MeO1-x 

Fuel
 

N2 (O2)  
 

CO2 H2O  
 

MeO 

Fuel 
reactor 

Air 
reactor 



reactor
 system 

ai
r

re
ac

to
r

fuel
reactor

10 kW gas, 2003

300 W gas, 2004

10 kW fastbränsle, 2006

100 kW fastbränsle, 2011

Chalmers:  
Total drifttid 
med bränsle
4000 timmar

Ja, 
det fungerar !
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Svenska koldioxidutsläpp från 
biomassa (större punktkällor):  
31 Mton/år

Jämför:
Svenska fossila koldioxidutsläpp:  
43 Mton/år
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 Nära till bra lagring utanför Norge

Johansenformationen
Dimensioneras för 5 Mton/år
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700 Gton

c:a 100 ton/människa á c:a 1 kr/kg

= 100.000 kr/människa 
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GRUNDPROBLEMET
Fossila bränslen är för billiga. 
CO2-utsläpp måste kosta.

Den ”osynliga handen” måste 
arbeta FÖR klimatet. 
Nu arbetar den MOT klimatet. 

Lättare införa CO2-skatt än att 
hitta någon som betalar för 
negativa utsläpp !

Men dom som släpper ut kan  
betala för att fånga in 
koldioxiden igen. 
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Finansiering av minusutsläpp
Betalansvar - de som släpper ut koldioxid 
betalar för att fånga in den igen.



Är 1 kr/kg dyrt ?

Nej, koldioxidintensiteten i globala ekonomin är bara 0,05 kg/kr

Alltså:  1 kr/kg motsvarar  5% av globala ekonomin

Men den osynliga handen skulle snabbt hitta massor med sätt 
att undvika avgiften. 

För det är normalt mycket billigare att inte släppa ut 
än att fånga in från atmosfären.



Kostnad för Bio-CCS:  ett exempel

Flyget, klimatpåverkan motsvarar 1 ton/svensk 
(hälften koldioxid, hälften höghöjdseffekter)

Med biobränsle kostnad c:a 2400 kr (halva klimateffekten)
Krävs stora mängder biomassa, begränsad resurs

Kan skada miljön 
eller

hindra annan användning av biomassan (mat, klimat etc.)

Negativa utsläpp med BECCS
Kostnad 1000 kr (hela klimateffekten)

Inget behov av biomassa!!



Med ett betalansvar på utsläpp som ligger utanför ETS-
systemet (23 Mton CO2), 
kan Sveriges utsläpp halveras till låg kostnad:

 2,30 kr/L bensin
 0.5% av BNP* 
 2300 kr/svensk

*motsvarar ett par månaders tillväxt 
(ej ”förlorad” BNP, däremot konsumtionsutrymme) 
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 Teknik för att fånga in och lagra koldioxid är 

väl känd. 
 Klimateffektivaste sättet att använda biomassa 

(begränsad resurs)
 Minusutsläpp kan och bör kombineras med 

annan användning av biomassa
 Potential för lägre kostnader med ny teknik -

Kemcyklisk förbränning
 Stor potential för Sverige
 Nära till bra lagring
 Rimlig kostnad, c:a 1 kr/kg, men måste 

finansieras
 Betalansvar:                                                          

Låt de som släpper ut betala minusutsläpp!
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