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Miljö- och hållbarhetspolicy
All verksamhet vid Chalmers ska bidra till att uppfylla Chalmers vision: Chalmers - för en hållbar framtid.
Med Chalmers uppdrag - att genom internationellt erkänd utbildning, forskning och nyttiggörande verka för 
hållbar utveckling, följer ett åtagande att agera etiskt och hållbart, såväl globalt som på det interna, lokala planet. 

•Våra studerande ska ha tillgång till en utbildning i världsklass så att de sedan kan göra skillnad och 
medverka till en hållbar samhällsutveckling. 
•Genom excellent forskning ska Chalmers medarbetare bidra till långsiktiga lösningar av dagens och 
framtidens utmaningar. 
•Genom effektivt nyttiggörande ska vi tillsammans med vår omvärld driva utvecklingen för ett hållbart 
samhälle såväl lokalt som globalt. 
•Vi ska skapa en utmärkt intern miljö för studenter och anställda med campus som speglar våra 
ambitioner inom hållbar utveckling. 
•Vi ska ständigt förbättra och utvärdera vårt hållbarhetsarbete, där lagar och andra krav utgör miniminivå 
och förorening förebyggs. Ansvarsfördelningen för hållbarhetsarbetet sker i enlighet med vårt certifierade 
miljöledningssystem.

Samtliga anställda vid Chalmers tekniska högskola, studenter, samt samarbetspartner som företräder Chalmers, 
förutsätts ha kännedom om och aktivt handla och verka med utgångspunkt i Chalmers hållbarhetspolicy. 

22/4 2015
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Förbränning

Luft innehåller 
syre (O2)
kväve (N2)

Bränsle som innehåller 
kol (C) 
väte (H)

Vid förbränning reagerar C och H med O2 till 
CO2 (koldioxid)   
H2O (vatten/vattenånga) 

Syre, O2

Kväve, N2

Vatten, H2O

Koldioxid, CO2

Rökgas

Syre, O2
21%

Kväve, N2
79%

Luft

→ en växthusgas
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Olja

Kol

Gas

Biomassa

Vattenkraft
Vind, sol…
Kärnkraft

Världens energitillförsel
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Varför? Klimat-
förändringar

Koldioxidbudget 
snart slut

Negativa utsläpp
(tvätta luften)

Växter tar 
upp CO2

Elda
biomassa

Fånga 
koldioxid

Lagra
koldioxid

Kemcyklisk förbränning

Hur?

Vad handlar den här föreläsningen om?

Dyrt ?
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Kan vi undvika en klimatkatastrof ?

Nej, dom har redan börjat hända !

Men vi kan arbeta 
mot att dom blir allt vanligare, 
och för att de skall bli färre. 
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Dagens nyheter, 2/11 2017

Men vilka av dessa katastrofer är ”naturliga” 
och vilka är orsakade av klimatförändringar?

Enligt rapporten Lancet Countdown :

• Årliga väder-relaterade katastrofer har
ökat 46% från 2000 till 2013.
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Varför är det dåligt med ett varmare klimat?
 Ökad uttorkning, av redan torra områden
 Ökad intensitet i nederbörd, översvämningar
 Större sannolikhet för extrem hetta
 Större sannolikhet för kraftiga orkaner (vattentemp. >26 C)
 Stigande havsnivåer
 Kollaps/störningar av ekosystem, förlust av arter/biologisk mångfald
 Men det är inte bara naturen som är anpassat till ett visst klimat, utan också 

människans jordbruk
 Återkopplingar

 Smältande permafrost kan släppa ut metan
 Smältande isar minskar reflektion
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istiden 
tog slut

industrialismen
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Göteborg 
årsmedeltemperat
ur

2002 9.1
2003 8.6
2004 8.6
2005 8.9
2006 9.5
2007 9.4
2008 9.7
2009 8.8
2010 6.7
2011 9.3
2012 8.3
2013 8.6
2014 10.3
2015 9.6
2016 9.3
2017
2018
2019

mv 8.98
normal 7.7

Istiden, hur kallt var det då?

Ungefär 5 grader kallare



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

200 and 800 Gton CO2

Utsläpp idag  >35 Gton CO2/år :

→ 6 - 25 år kvar med dagens utsläpp

Negativa utsläpp behövs för att nå klimatmålen
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Ny Svensk klimatlag i år:

Nollutsläpp senast 2045, 
och därefter negativa utsläpp

Klimatbudgeten
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Vad är negativa utsläpp?
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Koldioxidinfångning och lagring
= CCS / Carbon Capture and Storage

Fossila 
bränslen

Inga
utsläpp

Biomassa

Negativa
utsläpp

Teknik



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



Absorptions-
torn

CO2
stripper

kompression

Värmeväxlare
Regenerering 

aminer

Unit 3, med CO2-infångning

Boundary Dam, Canada.  115 MWe

Kolkraftverk med CO2-infångning:
1 Mton CO2/år

I drift sedan mer än tre år.

Koldioxidinfångning, exempel

Petra Nova, Texas, 1,4 Mton/år, i drift sedan januari 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

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



Hur länge stannar CO2 i atmosfären ? Exempel: utsläpp av fossil CO2
jämförs med lagring

förväntat läckage <1%/1000 år
(”retention time” > 100.000 år)

%/år
0,2
0,1
0,06
0,03

Hur länge behöver koldioxiden lagras?



 

• Noggrann förundersökning

• Övervakning, för tidig upptäckt

• Avsluta injektion

• Täta läcka, om möjligt

• “Depressurize”, alltså flytta CO2 till annat ställe (inte
särskilt dyrt)

Sista utväg: Fånga in CO2 igen med negativa utsläpp
(betydligt dyrare)

Glöm inte: en mycket stor del kan inte läcka ut

Möjliga läckage:




Anders Lyngfelt, Chalmers University of Technology

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

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

läckande naturgas läckande koldioxid

Transport



Kemcyklisk förbränning (CLC)

 

Air 

MeO1-x 

Fuel
 

N2 (O2)  
 

CO2 H2O  
 

MeO 

Fuel 
reactor 

Air 
reactor 

PrinciP

metalloxid (MeO) 
överför syre från 
luft till bränsle

syfte

PrAktik

fluidisierad bädd



11/7/2017 Chalmers 22

Vad är kemcyklisk förbränning (CLC) ?

Två fluidiserade bäddar
med ett bäddmaterial
som cirkulerar.

Bäddmaterialet består av
partiklar (sandstorlek)
som transporterar syre 
från luft till bränsle:

Syrebäraren!
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I mindre pannor eldas 
biomassa på rost

I större pannor används 
fluidiserad bädd

Om man blåser gas (t.ex. luft) 
genom en bädd av partiklar 
(t.ex. sand) får man en 
fluidiserad bädd.

Beter sig som en vätska Cirkulerande fluidiserad bädd, kallmodell

Vad är fluidiserad bädd?



Fluidiserad bäddförbränning används för att 
elda biomassa i större pannor, nedan 
två cirkulerande fluidiserade bäddpannor (CFB)

Stora likheter mellan CFB och CLC

Vad är fluidiserad bäddförbränning?

1 luftreaktor

2 ”stigare” (riser)

2 cyklon

5 bränslereaktor 

4/6 partikellås  
(fungerar precis 
som vattenlås)

CO2,
H2O

N2, (O2)

Fuel

Air

1

2

3

4

5

6

Exempel: 10 kW CLC reaktor 
för naturgas (2003) 



 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 ⇓

 

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 !



Syrebäraren är hörnstenen i CLC
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färsk             efter användning

http://www.google.co.uk/imgres?q=drawings+old+man+with+wheelbarrow&start=341&hl=en&biw=1280&bih=814&tbm=isch&tbnid=FXHNaXHZxx5v3M:&imgrefurl=http://www.oocities.org/fifty59niner/&docid=em6zjYHvKHphdM&imgurl=http://www.oocities.org/fifty59niner/piclink/goldrush58.JPG&w=353&h=486&ei=8HdhUKnwLuzQ4QSc94HwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=378&vpy=229&dur=12689&hovh=264&hovw=191&tx=138&ty=181&sig=102005480080667604489&page=13&tbnh=148&tbnw=107&ndsp=28&ved=1t:429,r:7,s:341,i:211
http://www.google.co.uk/imgres?q=drawings+old+man+with+wheelbarrow&start=341&hl=en&biw=1280&bih=814&tbm=isch&tbnid=FXHNaXHZxx5v3M:&imgrefurl=http://www.oocities.org/fifty59niner/&docid=em6zjYHvKHphdM&imgurl=http://www.oocities.org/fifty59niner/piclink/goldrush58.JPG&w=353&h=486&ei=8HdhUKnwLuzQ4QSc94HwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=378&vpy=229&dur=12689&hovh=264&hovw=191&tx=138&ty=181&sig=102005480080667604489&page=13&tbnh=148&tbnw=107&ndsp=28&ved=1t:429,r:7,s:341,i:211


Chalmers CLC-forskning
 150 manår, 150 miljoner, 10 EU-projekt, start 1998
 15 doktorsavhandlingar, >300 publikationer
 >500 syrebärare testade i labb, >70 i kontinuerlig drift
 4 pilotanläggningar 0.3-100 kW, (globalt 34)
 4.000 h drift med bränsle i dessa, (globalt 10.000 h)
 500 h med fastbränslen
 partiell CLC-drift i 10 MW CFB (Chalmers) 32 h 
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Vad har vi då kommit fram till ?
• Det fungerar 
• Full omvandling går att få med gasbränslen och lite dyrare syrebärare
• Med fasta bränslen (kol, biomassa) är det svårt att få fullständig 

omvandling
• Då behövs lite syrgas för slutförbränningen

• För fasta bränslen är manganmalm / ilmenit bäst. 
• (Billiga och naturligt förekommande material)

Men, hur dyrt är det egentligen?
• Konventionell CCS förväntas kosta 50 €/ton
• I verkligheten, idag, snarare 100 €/ton



Extra 
investeringskostnad:
bränslereaktorväggar:   
→ 850 m2

Pris: 1300 €/m2

Alltså 1300x850:

≈ 1.1 M€

⇒ 0.11 M€/år
÷

0.56 Mton CO2/år

= 0.2 €/ton CO2

Extra kostnad: 
väggar och 
isolering av 
bränslereaktor

Fuel
reactor

200 MWth

CLC boiler
dimensions
AR  6x6.5 m

FR 4x5 m



Type of cost estimation, 
€/tonne CO2

range, €/tonne 
CO2

Efficiency 
penalty, %

CO2 compression 10 10 3
Oxy-polishing 6.5 4-9 0.5
Boiler cost 1 0.1-2.3 -
Oxygen carrier 2 1.3-4 -
Steam and hot CO2 fluidization 0.8 0.8 0.8
Fuel grinding 0.2 0.2 0.1
Lower air ratio -0.5 -0.5 -0.5
Total 20 15.9-25.8 3.9

Uppskattad kostnad för kemcyklisk förbränning:
20 €/ton

Kostnad för känd, etablerad koldioxidinfångning
Uppskattad: 50 €/ton
Verklig:  100 €/ton

Men är det dyrt ?

Vad kostar kemcyklisk förbränning?

Källa: Lyngfelt, A., and Leckner, B., A 1000 MWth Boiler for Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels - Discussion of Design and Costs, Applied Energy 157 (2015) 475-487  
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Vad är en rimlig kostnad?

Om man dividerar världens koldioxidutsläpp
med världens bruttonationalprodukt får man:

koldioxidintensiteten ≈ 0.5 kg CO2/€

om man sen multiplicerar den med kostnaden för att undvika koldioxidutsläpp
får man kostnaden som andel av global bruttonationalprodukt

om kostnaden är t.ex. 2 €/kg får man

2 × 0.5 = 1  
(alltså 100% av totala ekonomin, uppenbart orimligt !!!)

men om den i stället är 0.02 blir kostnaden 1% 
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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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http://negativeco2emissions2018.com/

http://negativeco2emissions2018.com/





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 ett par gånger om. 

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

Enligt Rockström et al. (Science):  
För att klara klimatmålen behövs stora negativa utsläpp och ett 
koldioxidpris på 50 $/ton som stiger till 400 $/ton om 30 år. 
Det innebär att våra utsläpp från biomassa kan få ett värde av

>100 miljarder 

eller 2,5% av vår BNP

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

Möjligheter att lagra 
koldioxid i Norden

Min dröm 1
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Min dröm 2

Demonstrera kemcyklisk förbränning i industriell skala
Här i Göteborg finns en anläggning, som kan användas

GoBiGas

Två ihopkopplade
fluidiserade bäddar
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Effekterna av ändrat klimat är mycket allvarligare än vi egentligen kan förstå

Utsläppen har aldrig varit högre, och måste mycket snabbt minska. 

Men det räcker inte, vi kommer att behöva negativa utsläpp. 

Om vi inte minskar utsläppen tillräckligt snabbt kommer inte negativa utsläpp
att räcka 

Det finns ett mål, max 1,5 – 2ºC, men ännu ingen plan. 

Ett bättre mål vore att minska halten i atmosfären från 400 till 350 ppm 
(miljondelar).

Tankar
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Det är tekniskt möjligt, men det är en stor utmaning att byta ut den infrastruktur
och det tänkande vi har, och den teknik som behövs kan ta tid att utveckla. 

Det är ekonomiskt möjligt. Det är egentligen inte dyrt.



11/7/2017 Chalmers 40

Idag fattas egentligen alla viktiga beslut i 
näringslivet utifrån att koldioxidutsläpp
är mer eller mindre gratis. 
Som konsument är man oftast chanslös. 
De produkter och tjänster man erbjuds har 
föregåtts av kanske tusentals beslut
som man inte kan påverka. 

En koldioxidskatt skulle snabbt förändra alla de beslut som fattas i näringslivet. 
Först då kommer den riktiga teknikutvecklingen igång. 

Som forskare i kontakter med många olika företag har jag hört samma sak 
om och om igen i 15 år, ”we wanna do this, but it’s gotta be business”

Marknaden – monster eller ouppfostrad hund
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Är det för sent? Ja, men vi kan förhindra att det blir mycket 
värre

Värma jorden 2 C eller mer? Ett helt vansinningt fullskaleförsök.

Hur mycket mer kan vi släppa ut? Koldioxidbudgeten är snart slut.

Fånga in och lagra CO2? Fullt möjligt, görs redan i stor skala.

Negativa emissioner? Fullt möjligt, görs redan i Illinois.

Dyrt? Inte egentligen. Kan bli billigare med CLC.

Vad skall vi göra? Tala om för marknaden vad den skall göra.

Sammanfattning
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Finns det något hopp?



Tack!
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