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Koldioxidinfångning och lagring
= CCS / Carbon Capture and Storage
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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.

Koldioxidinfångning, exempel

Ägaren (Sask Power):

Nästa gång 1/3 av kostnaden:

45 $/ton 



Petra Nova, Texas, 
coal fired power plant
>1 Mton/year
Operation since
January 2017
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Storskalig koldioxidlagring idag

För klimatet För ökad oljeutvinning

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



Anders Lyngfelt, Chalmers University of Technology

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:  30-40%

Koldioxidlagring



Anders Lyngfelt, Chalmers University of Technology

Hinder:
1) Tätt ”tak”
2) fastnar i porer
3) löser sig i vatten
4) reagerar med mineraler



Hur länge behöver koldioxiden lagras?



Anders Lyngfelt, Chalmers University of Technology

Pipelines för CO2 i USA
• >300 mil 
• transporterar 114 Mt/år CO2

• statistik
– Läckage lika vanligt som med pipelines för naturgas
– Konsekvenser av läckage mycket mindre allvarliga

läckande naturgas läckande koldioxid

Transport
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Slutsatser

Teknik för att fånga in och lagra koldioxid finns

Kostnaden är c:a 1 kr/kg      (1000 kr/ton)



Vad innebär Parisavtalet? Hur mycket mer koldioxid kan vi släppa ut ??
Koldioxidbudget för max 1.5ºC and 2ºC :

420 resp. 1170 Gton CO2

Utsläpp idag  41 Gton CO2/år :

→ 10 - 30 år kvar med dagens utsläpp

Negativa utsläpp behövs för att nå klimatmålen

Klimatbudgeten

-700 Gt CO2
100 ton per människa



1,5-graders målet

40-60% minskning 2030

mycket stora
minusutsläpp
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Slutsatser

Slutsats:  Vi behöver minusutsläpp



Klimateffektivitet.  
Biomassa är en begränsad resurs. Bör användas så effektivt som möjligt ur 
klimatsynpunkt. 
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Bar Chart 1

Bar Chart 2

Minskning fossila utsläpp

Minusutsläpp



1 Mat/foder

Biogent 
avfall

2 Fibrer/kemikalier
papper, timmer, plasti

3 Energi 
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CO2 till atmosfärKolinlagring i 
jordbruksmark

minusutsläpp!

4 Pyrolys
Träkol 

markförbättring
minusutsläpp!

Bio-CCS
minusutsläpp!

5 Bränslen
biodiesel, alkohol, biogas….. CO2 till atmosfär

Skogsplantering 
minusutsläpp!

Bevarande av biodiversitet, naturliga ekosystem, bördighet etc.

Bio-CCS/BECCS
nyttiggörande 
av ”avfall” från 
vår användning
av biomassa

Totalt uttag av 
biomassa är 20 Gt/år
(fossila utsläpp är 35 
Gt/år)

Av dessa 20 Gt går 
1/3 till atmosfären 
som utandning 
(människor + 
husdjur)
Idealt kan resten 
användas för 
negativa utsläpp.



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%  

Enligt Rockström et al. (Science) behövs:  
* Stora negativa utsläpp 
* Koldioxidpris på 50 $/ton som stiger till 400 $/ton (om 30 år). 

Det innebär att våra utsläpp från biomassa kan få ett värde av

31 Mton * 400 $/ton  =  >100 miljarder kr

eller 2,5% av vår BNP

Svenska koldioxidutsläpp 
från biomassa (större 
punktkällor):  31 Mton/år

Möjligheter att lagra 
koldioxid i Norden

Min dröm 1



Lagring – var?

Johansen-
formationen
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Slutsatser

Slutsats.  Man kan kombinera, och bör, kombinera 
negativa utsläpp med annan användning av biomassa.
Mycket stor potential i Sverige 



 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) ?

Möjlighet till radikal minskning av kostnad för koldioxidinfångning

Men, funkar det ? 

Avlägsnas genom 
kondensering ⇓
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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 !



Chalmers forskning på kemcyklisk förbränning
 15 doktorsavhandlingar, >300 publikationer
 >500 syrebärare testade i lab, >70 i kontinuerlig drift
 4 pilotanläggningar 0.3-100 kW, (globalt 46)
 4.000 h drift med bränsle i dessa, (globalt 11.000 h)
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Slutsats:
• Kemcyklisk förbränning fungerar 
• Kan nog halvera kostnaden för koldioxidinfångning
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En svår sak med minusutsläpp

Att klara klimatet med minusutsläpp kommer med en kostnad:

800 Gton

eller 100 ton/människa á c:a 1000 kr

= 100.000 kr/människa 

Vem betalar ?
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Enkel lösning

Dom som släpper ut betalar minusutsläppen. 

Eftersom budgeten snart är slut är det rimligt:

De som släpper ut betalar städkostnaden
alltså att fånga in koldioxiden igen. 

Kostnad för detta alltså 1 kr/kg    (1000 kr/ton)
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Enkel lösning

Är inte 1 kr/kg orimligt 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

Flygets 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 500-1000 kr (hela klimateffekten)

Inget behov av biomassa!!
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Slutsatser

Slutsats.  De som släpper ut koldioxid bör betala för att
fånga in den igen. 



taCK!
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