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Syftet med denna översiktsrapport är att ge en nulägesbild av möjligheterna till storskalig reducering av 
koldioxidutsläpp och atmosfäriska koldioxidkoncentrationer genom olika former av NET (Negative 
Emission Technologies). Enligt 2014 års basscenario från IPCC för maximalt 2°C uppvärming måste 
de globala koldioxidutsläppen börja minska kraftigt i närtid samt att olika former av NET tas i bruk 
senast under åren 2030–2045. NETs kritiska roll för måluppfyllnad kan ses i IPCCs scenariodatabas. 
Utav de 113 scenarier associerade med utfall under 2°C förutsätter 107 av dessa en framgångsrik 
implementering och storskaligt upptagande av koldioxid både ur själva atmosfären och direkt från olika 
typer av utsläppskällor. Vår övergripande slutsats är att utifrån nuläget på den tekniska utvecklingen 
kommer 2 graders målet svårligen uppnås. För att nå måluppfyllnad behövs en kontinuerlig minskning 
av absoluta utsläpp, att en marknad skapas för koldioxid och en betydligt snabbare utevcklingstakt vad 
gäller NET, exempelvis genom ökat statligt R&D. 
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Sammanfattning 

1. NETs kritiska roll för måluppfyllnad kan ses i IPCCs scenariodatabas. Utav de 113 
scenarier associerade med utfall under 2°C förutsätter 107 av dessa en framgångsrik 
implementering och storskaligt upptagande av koldioxid både ur själva atmosfären och 
direkt från olika typer av utsläppskällor. 

2. De totala volymer som måste sugas upp direkt ur atmosfären och vid olika 
utsläppskällor uppgår enligt detta basscenario, trots antagnden om betydande absoluta 
minskningar av utsläpp, till ca 810 miljarder ton, motsvarande drygt 20 år av 
nuvarande årliga utsläpp 

3. Den CCS-teknik som antas i dessa scenarier är emellertid fortfarande på experiment- 
eller projektstadiet och de försöksprojekt som finns är förknippade med höga 
kostnader. Enligt Global CCS-institute är antalet anläggningar i drift globalt sett 
sammanlagt 17. Utöver dessa är fyra stycken under konstruktion och ytterligare 16 
anläggningar är på planeringsstadiet. 

4. De tre metoder som huvudsakligen kommer beskrivas i föreliggande rapport är; 
infångning från utsläppspunkter (CCS), bioenergi med infångning (BECCS) och 
atmosfärisk infångning (DAC). 

5. Tidigare förutsägelser om koldioxidinfångning har konsekvent överskattat hur ‘viable’ 
teknologin är, dvs. både vad avser hastigheten i den grundläggande teknologiska 
utvecklings samt dess implementering. 

6. CCS består av tre mycket olika sektorer, vilket leder till enskilda riskprofiler som leder 
till olika investerings-case och utvecklings tidslinjer - lagring har långa ledtider 
jämfört med infångning, transportinfrastrukturen är inklämd mellan de två. Med 
nuvarande regelverk och politiska ramverk i hela Europa finns det betydande 
marknadsbarriärer och marknadsmisslyckanden som motverkar och förhindrar 
investeringar i CO2-transportinfrastruktur och lagringsplatser. 

7. Med nuvarande utsläppsnivåer verkar den budget som krävs för att begränsa 
uppvärmningen till 1,5°C sannolikt överskridas om ca. 5 år, och för att hålla 
uppvärmningen inom 2°C eller 3°C, sker detta om 20 respektive 55 år. 

8. Med tanke på de mycket låga internationella nivåerna av finansiering och politiskt stöd 
för de olika formerna av CCS-teknikerna, för närvarande, finns det potential för 
Sverige att få en betydande internationell inverkan och för att säkra en ledande 
ställning på detta område. 

9. Förutom enstaka projektstöd finns få incitament till att investera i CCS. 
Koldioxidskatt, eller att CCS inräknas i emissions trading (och att EU:s system börjar 
fungera) krävs för att privata investeringar ska ske. Uppenbara behov av statligt R&D 
stöd finns naturligtvis också. 

10. Enligt en nyligen publicerad uppföljning på Parisavtalet av länders vidtagna och 
planerade åtgärder, uppfyller inga av dessa länder ännu sina åtaganden, och befinner 
sig även långt ifrån måluppfyllnad. Detta samt att nyligen publicerad forskning ger vid 
handen att klimatförändringarna går betydligt snabbare än vad man tidigare trott, 
understryker att det är bråttom med att vidta åtgärder. 
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1. Inledning 

Det finns ett ökande intresse för uppfångande och geologisk lagring av koldioxid, s.k. Carbon 
Capture and Storage, (CCS) då denna teknologi beskrivs som en nyckel till att uppnå 
Parisavtalets mål att reducera  och förhindra fortsatt global uppvärmning.1 För att vi ska ha en 
”sannolik” chans (66% eller bättre) att ligga kvar under 2°C uppvärmning, får nuvarande och 
nästkommande generationer enligt IPCC:s sammanfattningsrapport (IPCC, 2014a) inte släppa 
ut mer än cirka 1000 miljarder ton (1000 gigaton (Gt)) koldioxid fram till 2100, med en 
reduceringstakt motsvarande 40-70 procent mellan 2010-2050.  

Ett av de stora problemen med att uppnå detta mål är att vissa utsläppskällor är extremt 
svåra att eliminera (t.ex. flygtransport, sjöfart och jordbruk). Därför innehåller många av 
IPCC:s scenarier ett införande av negativa utsläppsteknologier för att kompensera för fortsatta 
utsläpp (s.k. NET, Negative Emission Technology). En uppfattning om NETs kritiska roll för 
måluppfyllnad kan vi få från IPCCs scenariodatabas.2 Utav de 113 scenarier associerade med 
utfall under 2°C förutsätter 107 av dessa en framgångsrik implementering och storskaligt 
upptagande av koldioxid både ur själva atmosfären och direkt från olika typer av utsläppskällor. 
Även med ett antagande om endast 50% chans att undvika utfall på mer än 2°C har negativa 
utsläppstekn ologier en framträdande roll; 237 av 287 scenarier förutsätter denna typ av teknik, 
medan de återstående 50 antar implementering och stringent efterföljande av en framgångsrik 
global utsläppsregim redan från 2010.  

Enligt IPCC:s basscenario (se nedan Figur 1) måste globala utsläpp, som för närvarande 
ligger på ca 35 miljarder ton per år, börja minska ungefär vid den tidpunkt vi befinner oss vid 
nu för att sedan bli netto-negativa senast efter 2070. Figuren illustrerar hur detta antas kunna 
ske endast genom att tillämpa negativ utsläppsteknik i en allt högre grad efter 2035–2040. De 
totala volymer som därmed måste sugas upp direkt ur atmosfären och vid olika utsläppskällor 
uppgår enligt detta scenario till ca 810 miljarder ton, motsvarande drygt 20 år av nuvarande 
årliga utsläpp (Jakob & Hilaire 2015; Economist 2017). Många av IPCC:s egna klimatforskare 
har sinom tid även börjat betrakta detta huvudscenario från 2014 som alltför optimistiskt, och 
att netto-negativa utsläpp måste uppnås betydligt tidigare.3       

                                                
1 Parisavtalet slöts 2015; avtalet ålägger deltagarländer att tillsammans verka för att hålla den globala genomsnittliga 
temperaturökningen till “väl under 2° C över förindustriella nivåer” vid seklets slut (2100) och att sträva efter att hålla 
ökningen under 1,5° C (FN, 2015).) 
2 IPCC AR5 Scenarios Database. 
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/IPCC_AR5_Database.html 
3 http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/michael-oppenheimer-10-percent-chance-we-meet-paris-targets.html. Se 
också: http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans-annotated.html 
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Figur 1. Inkludering av CO2-borttagning i IPCC-scenarier. Källa: EASAC policy report 35 (2018). 

 Den CCS-teknik som antas i dessa scenarier är emellertid fortfarande på experiment- eller 
projektstadiet och de försöksprojekt som finns är förknippade med höga kostnader (Leung et 
al., 2014; Sanz-Pérez, et al., 2016). Detta trots att det ända sedan 1990-talets slut har lagts stora 
förväntningar på koldioxidinfångning (Herzog et al., 1997). Med andra ord; CCS-metoden 
förväntas vara avgörande för att undvika storskaliga och katastrofala klimatförändringar men 
tekniken är ännu i sin linda och dessa metoder har ännu inte kunnat visas vara applicerbara på 
den skala som behövs.  

Att så är fallet bör stämma till allvarlig eftertanke. Det basscenario vi redogör för ovan 
förutsätter att de 195 länder som skrev under Parisavtalet är på väg att uppnå sina åtaganden, 
något som för närvarande inte är fallet. Enligt en nyligen publicerad uppföljning av länders 
vidtagna och planerade åtgärder efter 2015 års avtal, uppfyller inga av dessa länder ännu sina 
åtaganden. De som ligger ”i närheten” av måluppfyllnad utgörs enbart av fattigare länder; 
Maroko, Gambia, Buhtan, Costa Rica, Etiopien, Indien och Filipinerna.4  

Samtidigt visar nyligen publicerad forskning att en i genomsnitt 2°C varmare planet – till 
följd av olika självförstärkande mekanismer – är associerat med stor risk för att klimatsystemet 
”tippar” mot en ny jämvikt omfattande 4–5 °C högre genomsnittstemperaturer samt 
havsnivåhöjningar på mellan 10–60 meter. Måluppfyllnad enligt ovan nämnda 
utsläppsbegränsningar och negativa utsläpp är med andra ord att betrakta snarast som ett 
högriskscenario, och det är ännu ytterst osäkert i vilken utsträckning en 2°C varmare planet kan 
tänkas vara ett stabilt utfall, dvs utgöra någon form av ny planetär jämvikt (Steffen et. al., 2018). 

Syftet med denna översiktsrapport är att mot denna bakgrund ge en nulägesbild av 
möjligheterna till storskalig reducering av koldioxidutsläpp och atmosfäriska 
koldioxidkoncentrationer genom olika former av NET. Utvecklingen på området rör sig snabbt, 
och fältets komplexitet gör en allomfattande översikt svår att genomföra (Minx et al., 2017).5 I 
                                                
4Brad Plumer och Nadja Popovich Nov. 6, 2017 Here’s How Far the World Is 
From Meeting Its Climate Goals.  https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/06/climate/world-emissions-goals-far-off-
course.html 
 
5 Då rapporten initierades i början av 2018 kan vi inte utesluta att fler projekt har lagts till samt framgångar tekniskt kan ha 
uppstått vi ej känner till.  
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vår rapport kommer därför tre alternativa teknologier att belysas: Direkt uppfångning från 
utsläppskällor (CCS), atmosfärisk uppfångning med hjälp av biobränslen (BECCS), och direkt 
uppfångning ur atmosfären (DAC). Ett antal övriga metoder kommer endast mycket 
översiktligt beskrivas. Vad gäller de tre områden vi tar upp kommer vi försöka besvara 
frågorna: 

 Hur ser möjligheterna till transport och lagring eller annan användning av 
koldioxid ut? 

 Vilka är de nu aktiva aktörerna inom fältet? 

 Hur ser kostnadsuppskattningarna för respektive tekniker ut, i nuläget och i 
framtiden? 

I avsnitt 2 beskriver vi kort klimatförändringar hitintills och den förväntade utvecklingen av 
utsläppsnivåer samt diskuterar tekniklösningar på miljöproblem. I avsnitt 3 presenterar vi de 
tre övergripande kategorierna av CO2 -infångning, deras olika förutsättningar och deras ev. 
betydelse för miljö och klimat samt nu aktiva projekt samt en översikt av olika typer 
lagringsmetoder och användningsområden för infångad koldioxid. I avsnitt 4 tas framtida 
prisutveckling scenarier upp. Avsnitt 5 tar upp policyimplikationer av de presenterade 
avsnitten. Avsnitt 6 sammanfattar den förväntade utvecklingen av teknologin och 
prisuppskattningar.  

2. Bakgrund 

Mänsklig ekonomisk aktivitet, som historiskt sett varit starkt beroende av fossila bränslen, ökar 
den atmosfäriska koncentrationen av koldioxid och driver den globala uppvärmningen. Även 
om koldioxid (CO2) är en normal komponent i atmosfären, och har gjort livet på jorden möjligt, 
råder det inget tvivel om att de ökade koncentrationerna kan förändra vårt klimat på sätt som 
utgör en mycket kritisk blandning av faror (t.ex. förändrade vädermönster med ökad variabilitet 
och extrema inslag, stigande havsnivåer och torka i de klimatzoner som idag utgör världens 
”kornbodar”) (se t.ex. Dietz och Maddison, 2009; Suganthi och Samuel, 2012). 

Den genomsnittliga temperaturen på vår planet var år 2013 0,85°C grader högre än år 1886 
(IPCC, 14) samt 1,1 grad varmare år 2017 (World Meteorological Organization, 2018). För att 
målsättningen om att temperaturökning inte ska överstiga 2°C får den atmosfäriska CO2-
ekvivalenta koncentrationen inte nå över 480–530 ppm i slutet av århundradet (IPCC, 2014). I 
maj 2018 var den atmosfäriska CO2 - koncentrationen 410 ppm, det högsta på 800,000 år 
(Scripps Institution of Oceanography, 2018). Nyligen publicerad forskning ger även vid handen 
att dessa tidigare uppskattningar över vad som kan antas vara en ”säker” nivå kan komma att 
revideras nedåt (Steffen, W. et al. 2018)   

Det lägre Paris-målet på 1,5° C är ambitiöst, och modeller tyder på att det redan är för sent 
för att målet realistiskt ska gå att uppnå (Rogelj et al., 2013). Andra menar det är fortfarande är 
möjligt med ambitiösa klimatåtgärder (se ex. Millar et al., 2017). Dock, åtgärderna som hittills 

                                                
6 Ett årtal som ofta används som en jämförelsepunkt för ‘förindustriella’ temperaturer 
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tillkännagivits i samband med Parisavtalet beräknas inte räcka för att hålla koncentrationen av 
CO2-ekvivalenta gaser under ~500 ppm (Rogelj et. al., 2016). 

 
Tabell 1 Möjliga färdvägar för att begränsa uppvärmningen till 1.5 eller 2 grader. Källa: UK Committee on Climate Change, 
2016. 

Ambitionsnivå Årtionden med globala nollutsläpp netto 
Enbart koldioxid Alla växthusgaser 

1,5 graders uppvärmning 2040 2060–2080 
Under 2 graders uppvärmning 2050–2070 2080–2090 
Not: Tidsskalan baseras på kostnadsoptimala vägval i en integrerad global klimatmodell. Alla 
vägbanor antar att åtgärder på global nivå är begränsade fram till år 2020 och att koldioxidutsläppen 
blir nettonegativa år 2100. ”Under 2 grader” avser en 66% chans att nå det målet. ”1,5 graders 
vägen” antar en 50 % chans att återgå till en väg där vi kan nå 1.5 graders uppvärmning. Inga 
scenarier finns för att vi skulle kunna få en lägre uppvärmning än 1.5 grader. 

  

Det finns också forskning som visar att olika typer av återkopplingseffekter, som kan 
uppstå vid s.k. ‘tipping points’,7 kan leda till ökande temperaturer i allt snabbare takt trots 
minskande mänskliga utsläpp, till exempel genom minskad reflektion från krympande istäcken 
(den s.k. albedo-effekten, Schellnhuber, 2009) eller frigörande av metan från 
permafrostområden (Schuur et al., 2015, Steffen et al, 2018).  

Ökad värme aktiverar även mikrober i jorden som bidrar till att frigöra koldioxid ur 
organiskt material i högre grad, liknande processen i en vanlig kompost som går betydligt 
snabbare i samband med en lång värmebölja. Detta kan vara ett nytt problem då många forskare 
tidigare antog att ökad koldioxid i atmosfären skulle medföra ökad tillväxt av skogar och 
vegetation som i sin tur skulle bidra till att fånga in kol och motverka effekterna av global 
uppvärmning, en teori som får mindre empiriskt stöd (se Bond-Lamberty et.al., 2018).8 

Utan nya teknologisatsningar är en uppvärmning överstigande 2°C mycket trolig. I 
modeller där temperaturökningar framgångsrikt hålls under 2°C beräknas CO2 -ekvivalenta 
utsläpp behöva falla kraftigt redan 2030, det vill säga inom tolv år (Millar, 2017). I de flesta 
scenarion där uppvärmningen framgångsrikt begränsas antas utsläppen inte bara minska 
kraftigt utan också under en längre period bli negativa - genom koldioxidinfångning (IPCC 
2014b).   

Det modellerade beroendet av negativa utsläpp har dock kritiserats. Tekniken är ännu inte 
beprövad på större skala, och står inför flera utmaningar (Fuss, Canadell, et al., 2014). Ändå 
förutsätter nästan alla utfall under 2°C temperaturökning kraftiga negativa utsläpp under lång 
tid (Clarke, et al., 2014). Som nämnts ovan så så utgår man inom IPCC:s median-scenario att 

                                                
7 En tipping point, när man pratar om klimatpåverkande, är en punkt (om än något odefinierat) där det globala klimatet byter 
från ett stabilt tillstånd till ett annat stabilt tillstånd, på samma sätt som när ett glas vin faller omkull. När tipping point har 
passerat sker en övergång till ett nytt tillstånd. Punkten kan vara irreversibelt, jämförbart med vin som sprider sig från glaset: 
även om man ställer upp glaset kommer inte vinet tillbaka. 
8 I en studie som publicerades den 2 augusti i Nature visar forskarna att denna process fortskrider som jordvärme och sker 
snabbare än växter tar in koldioxid genom fotosyntes. Forskarna fann att den takt som mikrober överför koldioxid från jord till 
atmosfären har ökat 1,2 procent över en 25-årig tidsperiod, från 1990 till 2014, detta stödd av hundratals observationer över en 
stor del av planeten. planeten. 1,2 procent ökning kan låta lite men är egentligen enormt då koldioxidutsläppen från jordytan 
är 6 gånger större än de mänskliga utsläppen.  
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ca 810 miljarder ton CO2 måste infångas mot slutet av seklet, motsvarande ungefär 20 år av 
globala utsläpp vid nuvarande nivå (IPCC, 2014a) 

Kritiker menar desutom att klimatmodellernas inbyggda antaganden om 
koldioxidinfångning introducerar en typ av ”Moral Hazard”,9 genom att ge nutida beslutsfattare 
en ursäkt att undvika kostsamma utsläppsreducerande åtgärder då framtida negativa utsläpp 
förväntas vara billigare (Fuss et al., 2016), och vi därmed kan skjuta upp viktiga beslut eller 
minska reduktionstakten på våra egna koldioxidutsläpp, något som enligt IPCC också är helt 
nödvändigt. Det finns både en internationell och svensk debatt om detta (se Minx et. al., 2018 
för en internationell diskutionsgenomgång samt ett längre debattutbyte i Dagens nyheter mellan 
ett flertal forskare10).  

Visar sig negativa utsläpp inte vara genomförbara i tillräcklig utsträckning kan 
kostnaderna för att hantera uppvärmningen bli väldigt höga: beräkningar finner att tidig 
implementering av traditionella utsläppsreducerande åtgärder har en avgörande påverkan på 
den slutgiltiga prislappen (Rogelj et al., 2013, IPCC, 14). Kraftiga utsläppsreduktioner lär 
annars då bli nödvändiga på kort tid för att undvika allvarliga och oförutsägbara följder av 
klimatförändringar (Rothman, 2017). 

2.1 Koldioxidbudgeten tar slut 

Översatt i absoluta mängder utsläpp av växthusgaser11, tillåter en temperaturökning av 2° C vid 
århundradets slut ett totalt ackumulerat mänskligt utsläpp, en så kallad ‘koldioxidbudget’, på 
ungefär 3000 GtCO2, dvs. 3000 miljarder ton koldioxid (IPCC, 2014). År 2015 uppskattas att 
den mängd koldioxidekvivalenta utsläpp som hittills producerats av människor uppgå till 2035 
± 205 GtCO2 (Le Quéré, et al., 2014; Fuss, Canadell, et al., 2014). Data från IEA (International 
Energy Agency) pekar på en utsläppsnivå på 32.5 Gt, dock med i princip ökande nivåer varje 
år sedan år 2000, samt med år 2017 som ett rekordår med 1,4 % ökning (IEA, 2018). En fortsatt 
utveckling i samma riktning kommer snabbt övertrassera den kvarvarande koldioxidbudgeten. 
Givet den nuvarande uppskattade koldioxidhalten i atmosfären (2035 GtCO2) samt en 
ökningstakt av de årliga utsläppen på antingen 2, 1 och 0 procent kommer koldioxidbudgeten 
övertrasseras år 2030, 2040 samt efter 2045 i respektive fall (se graf nedan, egna beräkningar).12 
Även vid en kraftig minskning av utsläppen finns således en betydande risk att budgeten 
överskrids i relativ närtid.  

 

                                                
9 Moral Hazard eller på svenska ungefär Moralisk risk, är ett uttryck inom nationalekonomisk teori. Exempelvis kan termen 
används om situationer då endera parten i ett ingånget avtal ändrar sitt beteende efter att kontraktet signerats, så att de 
sannolikheter som tillskrivits endera partens sätt att agera inte längre gäller. I detta miljöfall kan vi exempelvis skjuta upp 
åtgärder om vi tror att en teknik som CCS i framtiden kommer lösa miljöproblemen. 
10 Ex. ”Ologiska slutsatser om negativa utsläpp” Ulf Danielsson med fler, 2016 https://www.dn.se/debatt/repliker/ologiska-
slutsatser-om-negativa-utslapp/ 
11 Flera gaser kan bidra till ökad uppvärmning, med olika potensgrad. Sammantaget mäts ofta samtliga sådana gaser kollektivt 
i ‘CO2-ekvivalens’, alltså mängden eller koncentrationen av koldioxid som skulle resultera i samma uppvärmningseffekt som 
de olika enskilda gaserna. 
12 Det finns uppskattningar som är högre på de mänskliga utsläppen så detta är konservativa beräkningar.  



10 
 

  
Figur 2 egna beräkningar av när koldioxidbudgeten överskrids baserat på IPCC uppskattningar, 3000 är taket som ej bör 
överskridas. 

Vid en konferens anordnad av Climate Action Tracker (2015)13 drog organisationen t.ex. 
slutsatsen att även om de i Paris bestämda nationella bidragen för att reducera 
koldioxidutsläppen blir fullt implementerade och policys med liknande ambitionsnivå 
genomförs efter 2030, skulle vi fortfarande landa på en medianuppvärmning om 2,7°C i slutet 
av seklet. I IPCC (2014a)14 beräknas koldioxidbudgetar som är kompatibla med en 66 procents 
chans att begränsa uppvärmning till olika specifika temperaturer. Med nuvarande 
utsläppsnivåer verkar den budget som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C sannolikt 
överskridas om ca. 5 år, och för att hålla uppvärmningen inom 2°C eller 3°C, sker detta om 20 
respektive 55 år.  

2.2 Teknologi som lösning på miljöproblem 

De miljömässiga konsekvenserna av ekonomiska och sociala aktiviteter påverkas på många sätt 
av nivån och riktningen på den tekniska utvecklingen, och klimatpolitiska verktyg kan både 
begränsa samt bidra till tekniska framsteg. Vi behöver inte bara stimulera introduktionen av 
nya tekniker genom forskning och utveckling, utan även vilken kan ge oss nya tekniska 
genombrott.15  

Teknologisk förändring betraktas nästan enhetligt som ett nödvändigt, men inte tillräckligt, 
villkor för en övergång till ett mer hållbart energisystem (Reichardt och Rogge, 2014). Eftersom 
den globala klimatfrågan överskrider nationella gränser krävs globala lösningar för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Nationalekonomiska analyser av tillvägagångssätt att minska 

                                                
13 Climate Action Tracker (2015). 
http://climateactiontracker.org/assets/publications/CAT_global_temperature_update_October_2015.pdf 
14 IPCC (2014a). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change  
15 Teknologiska framsteg och kunskap går att nyttja på hela planeten med mycket små extra kostnader på marginalen, och att 
några använder sig av en miljöteknik hindrar inte andra från att ta del av tekniska genombrottet (förutsatt att resultaten släpps 
fria). 
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miljöskadlig mänsklig aktivitet genom bättre teknik, bygger på idén om att de potentiellt 
skadliga konsekvenserna av ekonomisk aktivitet spiller över på miljön och utgör en externalitet. 
En externalitet är en signifikant effekt av en aktivitet, där konsekvenserna till största del bärs 
upp av någon annan än de som genererar själva externaliteten. 

Mycket pekar på att vi har ett begränsat tidsutrymme när det gäller förhindrande av utsläpp 
som leder till mycket negativa långsiktiga totala förändringar av klimatet. Att vi har en 
tidsbegränsning innebär i sin tur att vi måste få bättre kunskap nu för att kunna ta beslut om 
resurser och hur de ska allokeras.  

Teknik kan naturligtvis påverka utsläppsnivåer och ändra mängden varor som kan skapas 
med samma mängd utsläpp. Därmed kan en förbättrad teknik antingen tillåta oss att släppa ut 
mindre än tidigare, utan att minska vår nuvarande konsumtionsnivå, eller så kan en förbättring 
på samma sätt göra det möjligt för oss att konsumera mer med oförändrad nivå av 
växthusgasutsläpp (Del Río, 2004).  

Ett (förenklat) sätt att illustrera den mänskliga miljöpåverkan är att tillämpa följande 
trefaktorsekvation: 

 𝑀𝑆 = 𝐵 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 (1) 
 

där MS representerar miljöskada. Miljöskadan beror på B, befolkningen, R, rikedom 
(exempelvis BNP per capita) och T, den teknik som används i produktionen. En förbättring i 
variabeln T (dvs. en minskning i variabeln) skulle indikera en ökning i den miljövänliga 
produktionseffektiviteten vilket ger mindre miljöskadlig inverkan. Alltså: om 
produktionstekniken blir mindre förorenande kan antingen fler människor, B, konsumera en 
lika stor mängd som tidigare utan en ökad miljöförstöring, eller samma mängd människor kan 
uppnå en högre BNP, R, utan någon förändring i den totala miljöpåverkan. 

I kontexten till ekvation (1) är det viktigt att komma ihåg två faktum. För det första, 
världens nuvarande befolkning (B) är 7,5 miljarder (år 2017) och förväntas nå 9 miljarder 
omkring år 2040 (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017). För det 
andra, den globala rikedomen (R) förväntas stiga; Världens BNP beräknas, enligt Världsbanken 
(2016), växa med cirka 2,7 procent under 2017 och majoriteten av auktoritativa prognoser pekar 
på fortsatt global ekonomisk tillväxt under kommande årtionden. Hitintills har vi inte heller 
upplevt någon global ekonimsk tillväxt utan en parallell ökning i utsläpp av växthusgaser. Mot 
bakgrund av dessa två faktum kommer den samlade framtida miljöpåverkan sannolikt vara 
mycket omfattande om inte tekniska förändringar kan bidra till att minska densamma.16  

3. Carbon capture-metoder  

Carbon capture, eller på svenska koldioxidinfångning, innebär ett storskaligt infångande av 
gasformig koldioxid, antingen från källan (industriutsläpp, transporter, livsmedelsproduktion) 
eller direkt ur atmosfären. Begreppet omfattar en stor mängd olika metoder, teknologier och 
kemiska processer, men också ekonomiska och jordbrukspolitiska åtgärder, med målet att 

                                                
16 Även med teknisk utveckling kan den förväntade miljöpåverkan även vara omfattande. 
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avlägsna koldioxid från atmosfären (IPCC, 2005; Bonan, 2008; Obersteiner et al., 2001; Rosell, 
2016).17 

CCS har länge setts som en avgörande klimatpolitisk åtgärd. USA uppmärksammade tidigt 
behovet av att utveckla teknologi för storskaligt, kommersiellt koldioxidinfångande (Herzog et 
al., 1997), något som återupprepades av den förra amerikanska regeringen (White House, 
2016). Teknologin har också en central roll i såväl EU:s som Storbritanniens klimat- och 
energipolitik (EC, 2008; Department of Trade and Industry, 2007), samt i rekommendationer 
från FN:s klimatpanel (Metz et al., 2005). CCS kan i årtionden sägas ha utgjort ett slags helig 
graal vad gäller lösningen av en rad olika problem För Ronald Reagan skulle det hjälpa till att 
få bukt med surt regn; för Bill Clinton skulle det utgöra ett alternativ till kärnkraft, medan 
George W. Bush hade med planer på CCS i sitt så kallade FutureGen-projekt, där världens 
första koldioxidneutrala kolkraftverk var tänkta att ingå.18 

De tre metoder som huvudsakligen kommer beskrivas nedan är: infångning från 
utsläppspunkter (CCS), bioenergi med infångning (BECCS) och atmosfärisk infångning 
(DAC). Dessa förenas alla av behovet av aktiv lagring av koldioxidgasen efter infångningen 
(vilket diskuteras i avsnitt 4). Andra metoder som binder koldioxiden till marken, såsom 
utveckling av skogs- och åkermark eller spridande av koldioxidbindande ämnen kommer endast 
nämnas kort. 

Koldioxidinfångning existerar idag och används aktivt inom olika projekt, men mängderna 
CO2 som fångas är i nuläget negligerbara med hänsyn till utsläppen och uppvärmningen på 
global nivå. Den i dagsläget mest utvecklade och kostnadseffektiva appliceringen av 
koldioxidinfångning är den som sker vid stora utsläppspunkter (Leung et al., 2014). Metoder 
för att fånga koldioxid direkt ur atmosfären, både direkt och genom biobränslen, är betydligt 
mindre utvecklade och är både dyra och ännu obeprövade (Global CCS institute, 2018). 

3.1 CCS - Carbon Capture and Storage – punktinfångning 

Uppskattningsvis 80 procent av den globala energiproduktionen kommer från fossila källor. En 
stor del av den installerade elproduktionskapaciteten i form av kol-, olje- och naturgaskraftverk 
kommer inte kunna tas ur bruk utan mycket omfattande kostnader (Spigarelli et al., 2013). 
Speciellt i utvecklingsländer expanderar fossil energiproduktion fortfarande i snabb takt 
(Andreoni och Galmarini, 2016), och kostnaderna för att inom en snar framtid ersätta nybyggda 
kol- och gasanläggningar med koldioxidneutral energiproduktionskapacitet kan bli höga. 

CCS står för "Carbon Capture and Storage" och den process som omfattas av detta begrepp 
består av tre steg: 1) avskiljning, 2) transport, och 3) lagring. I avskiljningssteget tas gaserna 
(CO2) upp vid utsläppskällan. I transportsteget måste koldioxiden föras från den plats som gaser 
infångas till koldioxidlagret. Transport kan ske t.ex. med rörledning eller på annat sätt.19 Det 
tredje steget, lagring, sker främst i sedimentär berggrund.20  

                                                
17 För ytterligare metoder se Appendix 1.  
18Ian Urbina (2016). I New York Times. Piles of Dirty Secrets Behind a Model ‘Clean Coal’ Project  
https://www.nytimes.com/2016/07/05/science/kemper-coal-mississippi.html?_r=0 
19 Transporten ställer i sin tur vissa krav på koldioxidens form. För att kunna möjliggöra transport krävs att gasen omvandlas 
till ett så kallat superkritiskt tillstånd där koldioxiden i praktiken övergår till flytande form. 
20 Se avsnitt 5.2 för en utvecklad förklaring till berggrundens krav. 
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CCS erbjuder en möjlighet att reducera utsläpp från redan etablerad eller installerad fossil 
energiproduktionskapacitet, och innebär därmed att man potentiellt kan undvika kostnader för 
att ersätta densamma. Andra industriprocesser som ger upphov till stora utsläpp, som inte lika 
enkelt som elproduktionen kan ersättas av koldioxidneutrala alternativ (såsom t.ex. 
cementproduktion) kan också modifieras för att fånga in utsläpp. Medan traditionell CCS 
fångar upp utsläpp vid utsläppskällan, dvs. där de produceras, erbjuder denna teknologi idag få 
möjligheter att minska koncentrationen av den koldioxid som redan är i atmosfären.  

CCS kan emellertid även användas som ett led i samband med andra metoder för 
uppfångning av koldioxid ur atmosfären (så kallad DAC, direct air capture), och mycket talar 
för att utvecklandet av punktinfångning kan vara ett viktigt första steg på vägen till att utveckla 
dessa andra tekniker. Storskaligt utnyttjande av CCS kan också bidra till utvecklingen av 
transport- och lagringsinfrastruktur för koldioxid, som också krävs för att kunna utnyttja andra 
metoder.  

Teknologi för infångning av koldioxid från utsläppskällan existerar redan idag. Kemiska 
metoder för att separera koldioxid från andra gaser kan i nuläget användas och koldioxiden går 
idag att fånga upp i olika stadier av en förbränningsprocess eller annan industriell process. Dock 
existerar ingen enhetlig process som passar alla tänkbara användningsområden och vilka 
metoder som kan utnyttjas vid ett specifikt kraftverk eller utsläppspunkt beror i hög grad på 
olika lokala förutsättningar (Leung et al., 2014; Spigarelli et al., 2013; Mondal et al., 2012; 
Pettinau et al., 2012). 

Förenklat kan infångningsprocesser i huvudsak kategoriseras efter var koldioxiden avskiljs 
från bränslet – s.k. post-combustion, där koldioxid avskiljs efter traditionell förbränning, och 
pre-combustion, där bränslet förbehandlas på olika sätt för att underlätta separationen eller på 
andra sätt göra kemisk separation onödig.  

I post-förbränningsmetoder förs förbränningsprodukter genom ett rörsystem där 
koldioxiden löser sig i fasta eller flytande material medan andra ämnen tillåts att fritt passerar 
igenom. Koldioxid kan bindas till både flytande ämnen som etanolamin eller olika fasta 
polymerer och keramiska ämnen (Leung et al., 2014). Genom upphettning, tillförande av vatten 
eller andra energitillförande processer, frigör lösningsmedlet därefter ren koldioxid, som sedan 
kan transporteras och lagras eller användas (Olajire, 2010). Dessa olika lösningsämnen kan 
senare återanvändas i samma process igen. Andra metoder för att separera koldioxid, som t.ex. 
med molekylära mekaniska filter, lösning i vätskor under högt tryck eller separation vid extremt 
låga temperaturer utforskas i dagsläget, men de kemiska separationsmetoderna är de hittills 
mest kostnadseffektiva (Leung et al., 2104). 

Gasifiering av kol- eller naturgasbränsle är en pre-förbränningsmetod, där kolväte innan 
förbränning spjälkas till en gas bestående av fria väte- och koldioxidmolekyler.21 Koldioxiden 
separeras därefter med hjälp av någon av lösningsmetoderna ovan, och den rena vätgasen 
används sedan som bränsle.  

                                                
21 Även när CCS är ett komplement till kolteknik, släpper koleldade generatorer som är utrustade med CCS ut ca 90% mindre 
koldioxid än vanliga kolanläggningar, även inräknat de mest effektiva nya kolanläggningar som använder ny 
reningsteknikteknik. Global CCS Institute. Global cost of carbon capture and storage – 2017 update. 
http://hub.globalccsinstitute.com/sites/default/files/publications/201688/global-ccs-cost-updatev4.pdf 
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Under s.k. Oxy-fuel combustion, ett tredje alternativ, förbränns bränsle i ren syrgas, och de 
enda kvarvarande förbränningsprodukterna från förbränning blir då vatten, svaveldioxid och 
partikulat (sot och aska). Dessa är relativt enkla att avskilja med existerande metoder, och 
mycket ren koldioxid som kan på detta sätt relativt enkelt transporteras (Buhre et al., 2005). Ett 
flertal metoder existerar alltså eller är under utveckling. Vilken metod, eller kombination av 
metoder, som är optimal varierar beroende på den typ av industriprocess som uppfångningen 
sker ifrån.22  

 

Aktiva projekt 

Utbyggnaden av CCS ligger mycket långt efter vad man tidigare räknande med. För att möta 
2°C-graders målet globalt beräknas runt 100 aktiva storskaliga infångningsprojekt vara 
nödvändiga vid 2020, och över 3000 vid 2050, (IEA, 2013). I dagsläget finns endast 17 aktiva 
anläggningar där koldioxid fångas in från utsläppskällor (CCS institute map) 23. Vidare, den 
teoretiskt maximala årliga uppfångningen från samtliga dessa befintliga anläggningar 
understiger idag globalt sett 25 miljoner ton per år, vilket t.ex. endast motsvarar 1,8 procent av 
de totala utsläppen från amerikanska kolkraftverk under 2016 (US Energy Information 
Administration, 2018).  

Utvecklingen av storskaliga integrerade CCS-anläggningar låg även till viss del stilla 
under en längre tid, med detta avses att få anläggningar har tagits i bruk samt att det har varit 
ibland flera år mellan nya anläggningar. Storskaliga integrerade CCS-anläggningar definieras 
enligt Global CCS Institute som anläggningar som inbegriper infångning, transport och lagring 
av koldioxid i en skala om: 

 minst 800 000 ton koldioxid årligen för ett kolbaserat kraftverk, eller; 

 minst 400 000 ton koldioxid årligen för andra utsläppsintensiva industrianläggningar 
(inklusive naturgasbaserad elproduktion). 

 

                                                
22 Även typ av bränsle, ändamål för den isolerade koldioxiden spelar in. 
23 Med reservation om att fler kan ha tagits i bruk under de månader denna rapport skrivits under. 
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Figur 3 Koldioxidinfångningskapacitet på anläggning samt år taget i bruk, eller väntat färdigställande. Källa: 

Antalet större aktiva projekt är relativt få när det gäller CCS. Enligt Global CCS-institute är 
antalet anläggningar i drift globalt sett sammanlagt 17.24 Utöver dessa är fyra stycken under 
konstruktion och ytterligare 16 anläggningar är på planeringsstadiet. Inom atmosfärisk 
upptagning existerar endast ett fåtal mindre aktörer. (för en genomgång av de aktiva projekten 
se appendix 3). 
 
Tabell 2 CCS projekt under uppförande under närtid. Källa: Global CCS institute 

Under uppförande 
     

Namn Plats Färdigställande Industri Typ av 
infångning 

Infågningskapacitet 
(Mtpa) 

Förvaringstyp 

Alberta Carbon 
Trunk Line 
("ACTL") with 
Agrium CO2 
Stream 

Kanada 2018 Gödselproduktion Industrial 
Separation 

0.3 - 0.6 Enhanced oil 
recovery 

Alberta Carbon 
Trunk Line 
("ACTL") with 
North West 
Redwater 
Partnership's 
Sturgeon 
Refinery CO2 
Stream 

Kanada 2018 Olje Industrial 
Separation 

1.2 - 1.4 Enhanced oil 
recovery 

Gorgon Carbon 
Dioxide 
Injection 

Australien 2018 Naturgas Industrial 
Separation 

3.4 - 4.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

Sinopec Qilu 
Petrochemical 
CCS  

Kina 2019 Kemikalieproduktion Industrial 
Separation 

0.4 Enhanced oil 
recovery 

Yanchang 
Integrated 
Carbon Capture 
and Storage 
Demonstration  

Kina 2020 Kemikalieproduktion Industrial 
Separation 

0.4 Enhanced oil 
recovery 

                                                
24 Global CCS institute representerar företag, NGO:s, regeringar och internationella organisationer med intresse för att gynna 
CCS. Se deras rapport The Globals Staus of CCS 2017 http://www.globalccsinstitute.com/  
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3.2 BECCS - Bioenergy with Carbon Capture and Storage 

Under fotosyntesen använder växter koldioxid för att producera sockerämnen, cellulosa och 
annat material. Växter fångar alltså in koldioxid ur atmosfären och lagrar denna i form av 
biomassa. Senare i växtens livslopp förmultnar naturligtvis detta material och kolet släpps ut 
till atmosfären igen som koldioxid, och den s.k. kolcykeln börjar om på nytt. Förbränning av 
biomassa ökar alltså inte CO2-koncentrationen i atmosfären, sett till hela kolcykeln, och 
bioenergi anses därför ‘koldioxidneutralt’ (IPCC, 1996, section 1.) 

BECCS, vilket översatt till svenska ungefär motsvarar ‘bioenergi med 
koldioxiduppfångning och lagring’, utnyttjar fotosyntesens koldioxiduppfångande effekt till att 
minska den atmosfäriska koldioxidkoncentrationen. Detta sker genom att avskilja och 
permanent lagra koldioxid från bioenergikraftverk genom CCS-metoder som beskrivs i 
sektionen ovan. Den utsläppsneutrala bioenergin blir således på så sätt utsläppsnegativ. Enkelt 
uttryckt tar man biomassa som innehåller koldioxid, exempelvis träd eller restprodukter från 
skogsindustrin, och bränner dessa för att få energi. Koldioxiden fångas upp och placeras under 
jord och ny skog planteras som med tiden binder ny koldioxid. 

 
Figur 4 Negativa utsläpp med BECCS International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

Teoretiskt är BECCS en enkel metod för att skapa de negativa utsläpp som FN:s klimatpanel 
ser som nödvändig, då värme- och elkraftverk med biobränslen redan är i utbredd drift - 
speciellt i Skandinavien där förbränning av biobränslen som skogsmaterial och avfall står för 
cirka 20 procent av energiförsörjningen (Ericsson et al., 2004).  

Cirka 30 megaton CO2släpps årligen ut från svenska biokraftverk (Johnsson, 2016) och 
dessa kan således utnyttjas för att uppnå negativa utsläpp. Sveriges totala nettoutsläpp uppgick 
2016 till 53 miljoner ton megaton CO2 (Naturvårdsverket, 2016). Skulle dessa befintliga utsläpp 
fångas upp med olika former av CCS skulle detta innebära ett betydande steg mot 
koldioxidneutralitet för svenskt vidkommande.  

På global nivå är däremot situationen inte lika lovande. Cirka 4 procent av världens 
energiproduktion sker i dagsläget i moderna biokraftverk där BECCS potentiellt skulle kunna 
implementeras (Kummamuru, 2016). För att nå effektiva negativa utsläppsnivåer med hjälp av 
BECCS kommer därför stora mängder ny bioenergikapacitet behöva tillföras. Utöver 
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kostnaderna associerade med att installera ny bioenergikapacitet finns därmed även stora 
utmaningar i att producera den mängd biomassa som krävs. Avfall och restmaterial, såsom flis 
och trärester som skapas inom pappersindustrin, är vanliga biobränslen i Sverige, men de flesta 
länder saknar stora mängder liknande restprodukter som skulle kunna utnyttjas i detta syfte. 
Mycket storskalig kultivering av energigrödor såsom snabbväxande gräs- och trädtyper är 
därför nödvändigt. Då odlingsareal är ändliga och den globala befolkningen fortfarande är 
växande kommer nyttjandet av dessa grödor sannolikt hamna i konflikt med 
livsmedelsproduktion (National Research Council, 2015). T.ex. så finns uppskattningar på att 
det skulle krävas areal motsvarande betydligt större än Indien för att på detta sätt neutralisera 
nuvarande årliga utsläpp.25 

Förutsatt att globala konsumtionsvanor - mängd och typ av olika grödor och livsmedel som 
efterfrågas - inte förändras, kommer den ökade jordbruksareal som krävs för BEECS att erhållas 
genom uppodling på hitintills outnyttjad mark. Konverteringen av landareal till jordbruksmark 
kommer i sin tur medföra ökningar av utsläpp då tidigare naturliga kolsänkor förändras (Smit, 
2016), Om åkermarker tas i bruk för produktion av biomassa kan uppodlingstryck och 
förändrad markanvändning leda till bortfall av matproduktion vilket i sin tur påverkar dess pris. 
Forskare har även varnat för att om skog avverkas för att ge plats åt bio-energigrödor kan 
nettoutfallet istället bli negativt (Harper et. al., 2018).  

  

Aktiva projekt 

Endast en (1) aktiv fullskalig BECCS-liknande anläggning existerar i dag. Koldioxid från 
etanoltillverkning i staden Liberal, Kansas, fångas sedan 2009 upp och transporteras till oljefält 
i Texas där det används för att öka utvinningen av olja i fält, s.k. Enhanced oil recovery (se 
avsnitt 4). En fördel som projektet har är att det tack vare vinsterna från den ökade 
oljeproduktionen på detta sätt är helt självfinansierat, , något som är mycket ovanligt i dessa 
sammanhang (Global CCS institute, 2010). Vi bör dock notera att detta projekt inte är direkt 
relevant som prototyp för en storskalig BECCS-implementering eftersom uppfångning och 
lagring från etanolframställningen sker med syfte att öka oljeutvinning - en situation som skiljer 
sig markant från BECCS med syfte att minska nettoutsläpp av koldioxid.  

I Sverige tillämpas koldioxidinfångning från biomassa i mindre utsträckning vid olika 
pappersbruk, såsom Domsjö Fabriker, och etanolframställning, vid Agroetanol i Norrköping 
(Global CCS institute, 2010). I nuläget sker dock ingen lagring av koldioxiden, som istället 
säljs för industriella applikationer (Agrotenaol, 2017, Domsjö Fabriker, 2017).  

3.3 DACCS - Direct Air Carbon Capture and Storage 

Direkt infångning av koldioxid ur atmosfären har länge varit möjlig, dvs. infångning inte genom 
utnyttjande av ‘naturliga’ kemiska eller biologiska processer utan genom en industriell process. 
Tekniken används för närvarande i nischade processer såsom i livsuppehållande system för U-
båtar och rymdfarkoster eller inom industrin, men och har aldrig applicerats i stor skala (Ranjan 
et al., 2011). Själva infångningsprocessen från luft liknar traditionella CCS-metoder: Luft 
(istället för utsläppsprodukterna som är fallet vid uppfångning från utsläppspunkter, CCS) leds 

                                                
25 Se Ulf Danielsson (2016). Vårt klot så ömkligt litet. Fri Tanke förlag. 
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över fasta eller flytande lösningsämnen. När lösningen blivit mättat med koldioxid, tillförs 
energi genom t.ex. upphettning, och ren koldioxid frigörs som kan avledas och lagras eller 
utnyttjas. 

Processen för att avskilja koldioxid från luft är betydligt mer energiintensiv, och därmed 
också mer kostsam, än motsvarande process från förbränningsprodukter. Generellt stiger 
kostnaden för att separera ett ämne från en blandning ju lägre koncentrationen av ämnet är i 
ursprungsblandningen (King, 1987), och detta stämmer även för koldioxid (House, 2011). 
Koncentrationen av koldioxid i atmosfären är cirka 0,04 procent (eller 400 PPM), vilket kan 
jämföras med cirka 4 procent (40 000 PPM) i utsläppsprodukter från naturgaskraftverk och upp 
emot 12 procent (120 000 PPM) från kolkraftverk (Wilcox, et. al, 2017). På rent kemiska 
grunder innebär detta alltså att separation av koldioxid ur luften är jämförelsevis svårare än ur 
utsläpp.  

På grund av de mycket nischade användningsområden som tekniken hittills tillämpats på 
är faktiska kostnader dock i princip fortfarande okända. Atmosfärisk infångning föreslogs som 
en möjlig metod att sänka koldioxidkoncentrationer redan i början av 2000-talet och de 
kostnadsberäkningar som i dag finns publicerade utgår i stort ifrån teoretiska energibehov 
baserat på termodynamik och kemiska förutsättningar för reaktionen (House, 2011). Ny 
forskning har dock visat att det finns tillvägagångssätt för att sänka de totala kostnaderna genom 
att förändra användningen av slutprodukten, dvs. koldioxid (Wilcox, 2017). Nyligen har det 
inom området - trots höga kostnader – emellertid också börjat ske en utveckling från teori till 
praktik. Ett antal mindre start-up företag har de senaste året arbetat med att utveckla gångbara 
system för DACCS, och en del av dessa har även presenterat fungerande prototyper. 

Även om endast ett mindre antal prototyper existerar i Schweiz och i Kanada (även en 
under konstruktion på Island) så kan stämningen inom DACCS-branschen i nuläget beskrivas 
som ‘cautiously optimistic’. Trots att kostnader, på rent fysikaliska grunder borde bli relativt 
sett mycket högre för DACCS än för CCS (koncentration CO2 i vanlig luft är betydligt lägre 
än i förbränningsprodukter) lider branschen ännu inte av de stora problem som den senare 
brottas med. Transport- och energikostnader kan i fallet med DACCS minskas eller undvikas 
genom att anläggningar placeras nära lagringsplatser och där det även finns förutsättningar för 
billig energitillförsel (t.ex. skulle ett flertal kunna placeras på Island, som har tillgång till billig 
geotermal energi, eller heta områden som Sahara med ett ett överflöd av solenergi). En stor 
(möjlig) vinst ligger i att tekniken är enkel och småskalig till skillnad från CCS där projekten 
varit enorma26 Vissa av de DACCS anläggningar och prototyper som finns har formen som 
vanliga containrar som är placerade ovanpå varandra, medan CCS från ett kraftverk måste vara 
specialanpassad för ett specifikt kraftverk. Dvs. förutsättningarna för skalbarhet och 
standardisering är betydligt mer gynnsamma.    

Trots dessa fördelar kommer det sannolikt bli svårare att implementera DACCS på stor 
skala än vad förespråkare utlovar. De mängder koldioxid som måste fångas in är enorma, både 
i vikt, fysisk volym och kostnad, och i nuläget finns liten möjlighet till lönsamma investeringar 
eftersom ersättningsstrukturer för koldioxidinfångande saknas. Det är dock tänkbart att man 
inom en relativt snar framtid t.ex. inkluderar negativa utsläpp i utsläppsrättshandel (alltså att 

                                                
26 Det är lättare att investera i ny, otestad teknik, om den kan demonstreras på mycket liten skala och enkelt skalas upp och nå 
stora skalfördelar. 
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atmosfärisk infångning då skulle generera nya rätter som kan säljas på en marknad) eller att 
man på annat sätt monetärt ersätter för negativa utsläpp. Då tekniken för DACCS är lätt att 
producera skulle det snabbt kunna svara på ökade behov, i motsats till traditionell CCS. Under 
en situation med mycket brådskande behov av negativa utsläpp är därför DACCS sannolikt den 
mest optimala av nu tillgängliga tekniker, åtminstone globalt sett. Negativt för DACCS är dock 
att tekniken ännu så länge är mer energiintensiv än CCS och BECCS. 

 

Aktiva DAACS 

Antalet företag inom DAACS är få. David Keiths företag Carbon Engineering finansieras av 
privata investerare, inklusive Bill Gates och Murray Edwards. Carbon Engineering öppnade en 
pilotanläggning på 8 miljoner dollar i Squamish, British Columbia 2015, där de beräknas 
extrahera cirka ett ton koldioxid per dag.27 Carbon Engineering planerar att använda infångad 
koldioxid till transportbränslen.28 

Det schweiziska företagets Climeworks säger att de har skapat den första kommersiella 
anläggningen för att fånga CO2 från luften i Zürich.29 De hävdar att fabriken på 23 miljoner 
dollar ger årligen 900 ton koldioxid till ett närliggande växthus för att odla grönsaker. 
Climeworks har samarbetat på Island med Reykjavik Energy på Hellisheidi geotermiska 
anläggning för att driva en av sina luftfångningsenheter (med kapacitet att fånga 50 ton 
koldioxid per år) och injicera CO2 i basaltformationer under jorden. Detta projekt, CarbFix2, 
har fått finansiering från EU: s Horisont 2020-program för forskning och innovation.30 

3.4 Lagringsalternativ 

När väl koldioxiden har fångat krävs teknik för lagring, nedan presenteras några tänkta 
alternativ: 

 

 Lagring under jord: Precis som berglager kan innehålla gasfält, kan koldioxid fångas i 
gas/flytande form under berget. Ofta nyttjas just tömda gas och oljefält för detta. På de 
allra flesta ställen är jordskorpan dock inte tät, och koldioxid kan sippra igenom 
berggrunden över tid, eller så kan ett ökande av gastrycket i fält (genom inpumpning av 
stora mängder koldioxid) orsaka sprickor eller liknande som minskar tätheten. Oro finns 
också för att seismisk aktivitet eller skador på grundvatten kan uppstå, i likhet med de 
skador som kan uppkomma vid fracking och andra gasutvinningsmetoder. Alternativt 
går det att lösa koldioxid i underjordiska saltvattenreservoarer. Dessa kan potentiellt 
hålla mycket stora mängder, och läcker inte koldioxid. Detta är dock hittills otestat. 

                                                
27 John Lehmann, “Could this plant hold the key to generating fuel from CO2 emissions?” The Globe and Mail, 2017, 
https://beta.theglobeandmail.com/technology/science/a-canadian-companys-attempt-to-get-a-grip-on-the-carbon-
emissionsproblem/article27970800/ 
28 Carbon Engineering, “Carbon to fuels,” http://carbonengineering.com/about-a2f/ 
29 Alister Doyle, “Scientists dim sunlight, suck up carbon dioxide to cool planet,” Reuters, 2017, 
https://www.reuters.com/article/us-climatechange-geoengineering/scientists-dim-sunlight-suck-up-carbon-dioxide-to-cool-
planet-idUSKBN1AB0J3 
30 ClimeWorks, “Climeworks and CarbFix2: The world’s first carbon removal solution through direct air capture,” 2017, 
http://www.climeworks.com/climeworks-and-carbfix2-the-worlds-first-carbon-removal-solution-through-direct-air-capture/ 
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 Djuphavslagring: Under högt tryck och / eller vid låga temperaturer blir koldioxid 
flytande. Flera hundra meter under havsytan är tycket högt nog för att fri koldioxid ska 
kondensera, och sjunker sedan till havsbotten. Djuphavslagring medför dock, på stor 
skala, skada på biotoper och riskerar havsförsurning då koldioxid löst i vatten bildar 
kolsyra (orsaken bakom den pågående havsförsurningen). Problematiskt att påverka 
havet, då enorma mängder koldioxid måste lagras för att CCS skall vara relevant.  

 Enhanced Oil Recovery – EOR: Genom att pumpa ned koldioxid i oljefält kan mer olja 
utvinnas. Dels då trycket rent mekaniskt ökar, och mer olja pressas ut, och dels då 
lösning av koldioxid i olja ökar dess viskositet och gör den mer lättflytande. Detta har 
använts sedan slutet av sjuttio-talet och är etablerat. I flera fall har utvunnen koldioxid 
från tidigare CCS-projekt använts för EOR. Koldioxiden verkar i allmänhet lagras mer 
eller mindre permanent. 

 Industriella applikationer: Koldioxid används i en rad industriella och andra processer. 
Många kemikalier kräver ren koldioxid vid framställningen, och växthus höjer ofta 
koldioxidhalten i växthuset för att öka avkastningen. Läskindustrin konsumerar en stor 
mängd koldioxid till kolsyra i drycker. Koldioxidneutrala bränslen kan framställas ur 
atmosfärisk koldioxid, för t.ex flygplan eller fortsatt utnyttjande av förbränningsmotorer 
för transport. Dessa applikationer kan vara en källa till inkomster, även om koldioxiden 
inte lagras permanent. Om de leder till att man undviker att använda fossila kolkällor 
leder det också till en nettominskning av utsläpp.’ 

Vad gäller legala aspekter av tekniken är det lagligt med geologisk lagring av koldioxid i 
Sverige sedan 2014. Prövning för rätten att lagra koldioxid i marken hanteras av mark- och 
miljödomstolen enligt miljöbalken och även godkännande av regeringen krävs. Sveriges 
geologiska undersökningar (SGU) är utsedd till ansvarsmyndighet för CCS-anläggningar i 
Sverige.31 

Sveriges berggrund gör emellertid att enbart en mindre del av landet är lämpligt för 
underjordisk lagring av koldioxid, detta till skillnad mot större delen av Europa där en 
betydande del av berggrunden lämpar sig väl för detta ändamål.32 Sedimentär berggrund, såsom 
sandsten och kalksten är bäst för denna typ av lagring och i Sverige består berggrunden 
mestadels av kristallin (d.v.s. bergarter som gnejs och granit). Utbredningen av sedimentära 
bergarter återfinns främst i de södra delarna av landet samt till havs på kontinentalsockeln i 
Östersjön.33  

Storleksmässigt finns det dock mycket lämpligt lagringsutrymme totalt sett även i 
Skandinavien. De identifierade 18 bäst lämpade lagringsplatserna för koldioxid inom Norden 
har tillsammans en teoretisk lagringskapacitet som uppgår till mer än 86 Gt. Med dagens 

                                                
31 Se SGU :s webbplats https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/juni/sgu-blir-tillsynsmyndighet-for-geologisk-lagring-av-
koldioxid/  
32 För fördjupad läsning av Koldioxidlagring i Sverige se: Mortensen, Gry Mol, (2016). Koldioxidlagring i Sverige – 
sammanställning och resulta från NORDICCS 
33 För att en plats ska kunna utgöra ett koldioxidlager måste flera kriterier vara uppfyllda: Sandavsnittens totala ungefärliga 
djup (”mäktighet”?) måste vara minst 15 meter. Vidare måste reservoaren ligga på ca 800 meters djup, vilket medför ett tryck 
som håller koldioxiden flytande. Berggrunden måste vara tillräckligt porös (mikroporer) och det ska finnas kontakt mellan 
mikroporer så att koldioxiden kan fylla upp ett utrymme. En tät bergart måste dessutom finnas ovanför utrymmet (den s.k. 
akviferen)33 för at fungera som ett "tak” så att koldioxiden bibehålls i reservoaren. 
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utsläppstakt motsvarar denna lagringskapacitet 564 år av de nuvarande årliga koldioxidutsläpp 
som sker inom den nordiska regionen.34 

4. Framtida utveckling 

‘Pris’ på koldioxid mäts i CCS-samanhang i kostnad per reducerat ton koldioxidutsläpp. Dock 
så är de flesta processer ännu så länge mycket invecklade, och hittills har projektioner för 
kostnader för specifika projekt oftast överskridits kraftigt. Modellering av koldioxidpriset per 
utsläpp är även högst teoretiskt. Vi har fortfarande stora skillnader mellan olika projekt och 
osäkra kostnadsprojektioner.  

4.1 Prisutveckling  

Den lägsta kostnaden för användande av CCS finns inom naturgas, ammoniak- och 
bioetanolproduktion. Skillnaderna återspeglas i den förväntade kostnaden per ton CO2 utsläpp 
som förhindras. Kostnaden för förhindrade utsläpp av koldioxid (alla siffror i USD) varierar 
från 21,5 dollar per ton för gasbearbetning och bioetanolproduktion; cirka 78 dollar per ton för 
koleldad kraftproduktion; 89 dollar per ton för gaseldad kraftproduktion och upp till 124 dollar 
/ ton för cementproduktion.35  

Oberoende av kostnader är affärsmöjligheterna för att tillämpa CCS på många industriella 
applikationer potentiellt stor, eftersom det är en av de få komplementära metoder som i 
dagsläget finns tillgänglig för att uppnå stora utsläppsminskningar. Högre kostnader för CCS 
återfinns inom industriella applikationer för järn och stålproduktion, samt cement. Dock är det 
svårt att kostnadsberäkna BECCS-användande, till exempel vid elproduktion, då inga 
kommersiella storskaliga anläggningar finns för närvarande. 

Finansiellt har företag som vill utveckla och kommersialisera koldioxidinfångning en 
utmaning. Spannet på kostnaden för koldioxid inom det nuvarande EUETS-systemet (där 
handel med koldioxid sker) ligger långt under alla beräknade kostnader i nuläget för CCS. Detta 
medför att kostnaden för att fånga upp ett ton koldioxid vida överstiger vad ett företag kan få 
betalt för insatsen. På en vanlig marknad hade detta inte varit ett problem; då konsumenter 
bedömer att de inte vill betala för företagets produkt går företaget helt enkelt i konkurs. 
Problemet här ligger i att denna produkt (koldioxidreduktion) krävs för att vi kollektivt inte ska 
få ta potentiellt enorma kostnader i framtiden.  

                                                
34 Nordiccs – Nordic CCS Competence Center. https://data.geus.dk/nordiccs/map.xhtml 
35 Dock, med få projekt att räkna på kommer sifforna innehålla ett stort mått av osäkerhet då enskilda observationer kan påverka 
en aggregerad prisbild mycket. http://hub.globalccsinstitute.com/sites/default/files/publications/201688/global-ccs-cost-
updatev4.pdf 
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Figur 4 Marknadspris på CO2 i EUETS över en tremånadersperiod. Euro per ton. Källa Market insider 2018-08-09 

Tekniken kommer svårligen komma på plats utan en existerande marknad, men eftersom 
marknadspriset initialt inte kommer frambringa företag befinner vi oss i en Moment 22-
liknande situation.  

Eftersom priset för att undvika eller fånga upp utsläpp antas sjunka med tiden allt eftersom 
ny teknik utvecklas, är marginalkostnaden för att minska utsläppen för en enskild aktör lägre 
ju senare de genomförs. Koldioxidbudgeten anses under en omställningsperiod kunna 
övertrasseras om koldioxidkoncentrationen sedan minskar igen genom infångning, vilket är en 
del av orsaken till besparingarna. Samtidigt, detta resonemang gäller endast för en enskild aktör 
under ett antagande att andra inte beter sig på samma sätt; framtida lägre marginalkostnader 
förutsätter stora initiala investeringar och att någon tar på sig kostnader för att driva den 
teknologiska utvecklingen framåt.  

4.2 Prisutveckling enskilda projekt 

Kostnader för enskilda projekt när det gäller installation av CCS i befintliga kolkraftverk har 
ofta underskattats och slagit fel. Det mest högprofilerade fallet gäller Kemper County, 
Missisippi, USA, där CCS skulle installeras redan initialt vid uppstart i samband med 
uppförandet av ett nytt kolkraftverk. Kraftverket drogs länge med kraftiga förseningar och 
överskriden budget. problem som dock härrörde från andra områden än själva CO2 

upptagningen.36 I juni 2017 fattade Mississippi Power emellertid beslutet att avbryta 
verksamheten med CCS av kol, och valde att driva Kemper enbart som en naturgaseldad 
anläggning.37 Kemper har också helt övergivit planer på att installera och använda ny teknik 
för att fånga sina växthusgasutsläpp.38 

                                                
36 Susan Beachy, (2016). Piles of Dirty Secrets Behind a Model ‘Clean Coal’ Project. New York Times. 
https://www.nytimes.com/2016/07/05/science/kemper-coal-mississippi.html?_r=0 
37 Initialt budgeterade kostnader var 2,4 miljarder dollar men efter att kostnaden hade uppgått till 7,5 miljarder lades projektet 
ner.  
38  IEA 2017. Petra Nova is one of two carbon capture and sequestration power plants in the world. 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=33552 
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Ett lyckat projekt inom CCS är eftermontering av teknik för upptagning av CO2 vid 
kraftverket Boundary Dam i Saskatchewan, Kanada. Prestationsdata för Boundary Dams 
startfas rapporterades i media och de initiala värdena var inte bra, med detta betyder inte att 
detta var typiskt för normal drift för alla CCS-anläggningar. Efter några års justeringar och 
teknikförbättringar fångar de nu in 2 miljoner ton koldioxid per år.39 

Petra Nova, världens andra nybyggda storskaliga CCS anläggning belägen nära Houston, 
Texas, färdigställdes dock utan komplikationer. Systemet är designat för att kunna fånga 90 
procent av koldioxidutsläppen från kraftverket (IEA, 2017). Kostnaden för att addera CCS till 
Petra Nova beräknades till 1 miljard dollar och projektet färdigställdes enligt budget och plan. 
Även om alla dessa tre projekt innehåller CCS-teknologi är det svårt att dra några generella 
slutsatser och i vilken utsträckning de skulle vara representativa för andra framtida 
anläggningar.  

 

 
Figur 5 CCS anläggning Källa: Petra Nova, a joint venture between NRG Energy and JX Nippon Oil & Gas Exploration. 

Kostnadsjämförelser är så här långt också svåra att göra med andra jämförbara tekniker. 
CCS bedöms i nuläget vara i en väldigt tidig fas i sin utveckling. Ungefär som solkraft var för 
30 år sedan.40  

5. Policy- och strategiimplikationer 

Ett brett spektrum av potentiellt gångbara teknologier för infångande av koldioxid finns men 
för närvarande har de alla låga nivåer av finansiering och politiskt stöd. Det saknas även en 
övergripande nationell eller internationell strategi för att utveckla dem. En sådan strategi skulle 
kunna innehålla följande komponenter – statligt stöd till grundforskning samt olika åtgärder för 

                                                
39 Thomas Piller, 2018. Over 2M tonnes of CO2 captured by Boundary Dam CCS project: SaskPower. 
https://globalnews.ca/news/4077598/saskpower-two-million-tonnes-carbon-captured-storage-ccs-boundary-dam/ 
40 Dock väntas priserna falla precis som i vindkraft och solkraftsfallet (se ex Grafström och Lindman, 2017). 
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att skapa en marknad, både för att låta företag i konkurrens få avsättning för teknikinvesteringar 
och skapa incitament för att ständigt förbättra tekniken. 

5.1 Statligt R&D stöd?  

Grundargumentet för offentligt stöd till FoU är väl etablerat då en stor forskningslitteratur 
indikerar att marknaden ofta kan misslyckas med att tillhandahålla den socialt effektiva 
mängden forskningsmedel för skapande av ny teknologi (t.ex. Nelson, 1959, Arrow, 1962; 
Guellec och Pottlesberg, 1997, 2003). Marknadsmisslyckandet beror på positiva externaliteter 
(dvs kunskaps-spillover) där ny kunskapsgenerering ofta har egenskaper av offentliga varor 
(public-good), något som innebär stor risk för free-riding på andras utvecklingsinsatser (se t.ex 
Mansfield, 1977). Dock ska man komma ihåg att offentliga FoU-bidrag sällan uppnår en 
förbättring av miljön i sig (Schneider och Goulder 1997, Jaffe m.fl. 2004, Fischer och Newell 
2004, Popp 2006) och det finns en pågående diskussion om effektiviteten av offentliga FoU-
program (se till exempel Jaffe 2002 och Hall 2001). 

Tidigare forskning har också visat att inom miljöteknik och ren energiteknologi är 
underinvesteringsproblemet i avseende på privata sektorns FoU särskilt utbrett (t.ex. Popp, 
2005; Fischer, 2008; Peters et al., 2012; Dechezleprêtre et al., 2013). Osäkerhet vad gäller 
framtida avkastning inom detta område är hög, främst på grund av politisk osäkerhet (Jaffe et 
al., 2002). Över tid har offentliga investeringar i förnybar energi ökat men detta kan eventuellt 
också tränga ut forskningsfinansiering från andra sektorer inom näringslivet (Popp, 2006, 
Schneider och Goulder, 1997; Yang och Oppenheimer, 2007; Popp och Newell, 2012). 
Resultaten från studier av FoU-studier på företagsnivå är blandade, till exempel Antonelli 
(1989) fann en positiv elasticitet för privatfinansierad FoU med hänsyn till det offentliga FoU-
stödet. På makronivå fann Nemet och Kammen (2007) lite som tydde på att offentliga FoU-
stöd tränger ut privata satsningar. 

Det finns betydande tillväxtutmaningar för småföretag generellt, men särskilt för små 
miljöenergiteknikföretag, som ofta möter en högre teknologisk osäkerhet än inom andra 
sektorer. Vidare råder det osäkerhet beträffande kommersialisering av miljöteknik eftersom det 
ofta är svårare för privata aktörer att ta betalt för tjänster och produkter som innebär 
miljöförbättringar, till följd av att dessa kan ses som en kollektiv nyttighet (Dietz och Maddison, 
2009). Osäkerheten medför en mängd utmaningar beträffande finansiering av dessa företag och 
låga incitament att genomföra privata forskningssatsningar (Jaffe et al., 2005; Acemoglu et al., 
2012, Aalbers et al., 2013). 

En ökad tillgång på offentligt forskningskapital är kanske inte den enda orsaken till att 
företag själva är restriktiva med sina satsningar. Busom (2000) fann att offentlig finansiering 
ofta medför mer privat forskning, men fullständiga utträngningseffekter för vissa företag (30% 
av deltagarna) kunde inte uteslutas. 

Baserat på ovan finns det sålunda problem med statligt R&D stöd. Dock, många av dessa 
potentiellt negativa effekter är inte relevanta då det i ett svenskt perspektiv överhuvudtaget inte 
finns forskning inom exempelvis DACCS. På företagarsidan är det också tveksamt om 
företagen har tillräckliga ekonomiska muskler för att genomföra nödvändig forskning för CCS.  



25 
 

5.2 Skapa en marknad  

I en marknadsekonomi är efterfrågan på en produkt kritisk för att konsumenter ska använda 
produkten samt att produkten ska spridas. I fallet miljöteknik, som CCS är, vars hela syfte är 
att förhindra utsläpp av koldioxid till atmosfären, existerar det för närvarande få, alternativt 
inga, marknader. Exempelvis, varför skulle ett energiföretag spendera hundratals miljoner 
kronor på att utveckla eller installera CCS om det varken finns några krav på dem att göra detta, 
eller en möjlighet att sälja tekniken? I nuläget skulle infångande av koldioxid vara en kostsam 
åtgärd utan ekonomiskt värde för det enskilda företaget (Morgan et. al., 2012). 

 Den största hindren när det gäller att kommersialisera dessa tekniker är kostnaden. Fokus 
har länge varit på att helt enkelt lagra koldioxid (under jord), men om den infångade 
koldioxiden kan omvandlas till en produkt, är avfallsprodukten en potentiell inkomstkälla. 
Projektet Global CO2 Initiative vid University of Michigan arbetar med olika sätt att finna 
kommersiell avkastning på infångad koldioxid.41 Antalet produkter som kan produceras av 
koldioxid är många, så länge rätt kemiska komposition tillämpas. Här är ett urval: 

 Kolfiber, som kan ersättas aluminium och stål för att reducera vikten i bilar. Detta 
är en orsak till att man vid University of Michigan, i hjärtat av den amerikanska 
bilindustrin, finner detta område intressant. 

 Petrokemikalier, som gör olika produkter som kosmetika och plast. 

 Cement och andra byggmaterial. 

 Öl och andra kolsyrade drycker. Storbritannien fick under fotbolls-VM t.ex. ölbrist 
eftersom det inte hade tillräckligt med koldioxid (påverkan på 
klimatförändringarna skulle dock vara minimala i ölfallet).   

Med nuvarande regelverk och politiska ramverk i Europa finns det betydande 
marknadsbarriärer och marknadsmisslyckanden som motverkar investeringar i CO2-
transportinfrastruktur och lagringsplatser. Det finns, enligt Bui et. al., (2018), risker med CCS 
teknologi som försvårar/motverkar privat engagemang i teknologin vilket leder till att det 
sannolikt kan krävas betydande offentligt stöd. Dessa risker finns längst hela utvecklingskedjan 
av den nya teknologin vilket skapar stor osäkerhet för företag som verkar inom fältet. Bui et. 
al., 2018 listar fem stora riskområden: 

1) Konkurser längst kedjan. För att teknologin ska fungera krävs det att flera företag 
fungerar tillsammans. Om koldioxidinfångningen går att lösa måste detta matchas med 
system för transport och lagring av koldioxiden. Fungerar ett av systemen mindre bra 
så fungerar detta i sin tur som en flaskhals för företag i de andra leden, och påverkar 
därmed deras leveransförmåga och lönsamhet negativt.  

2) Efterlagring av CO2 och nedmontering av anläggningar. Den infångade koldioxiden 
skall lagras under mark för all evig framtid, och lagringen måste fungera. I detta finns 
det en risk för bland annat läckage som uppstår efter lång tid men som företagen kan 
hållas ansvariga för. Ansvarsfördelningen är givetvis rimlig men i nuläget med 
begränsad kunskap om denna långtidslagring uppstår osäkerhet inför framtida 
kostnader.  

                                                
41 Global CO2 Initiative at the University of Michigan - https://www.globalco2initiative.org/ 
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3) Prestandan på den underjordiska lagringen. Det finns ett mått av osäkerhet hur väl 
underjordisk lagring kommer att fungera initialt. Staten kan i detta fall initialt ta på sig 
en del av risken och sedan föra tillbaka den till den privata sektorn när 
lagringsteknologin har visat sig pålitlig. 

4) Risk för att transport och lagringsinfrastrukturen inte kommer finnas. Medans 
investeringsviljan är låg i CCS teknik är den ännu lägre i investeringar för storskalig 
lagring samt en transportinfrastruktur till lagringen. Detta kommer sig av att den som 
bygger ut lagringskapacitet inte vet när infångningen kommer ske, och kan därmed 
komma att stå med ett stort tomt lager (under jord) under en osäker ev. lång initial 
period.  

För att starta ett projekt med syfte att fånga in koldioxid behövs även lagrings- och 
transportmöjligheter finnas på plats för att fatta slutliga investeringsbeslut. Givet de långa 
ledtiderna för sådana projekt, innebär investeringar i lagring risker då de måste byggas före 
marknadsbehovet finns. Detta är ett klassiskt fall av ett marknadsmisslyckande som är känt som 
en "saknad marknad". Ofta kan den privata sektorn inte övervinna ett sådant misslyckande, som 
ofta är förknippat med ett "public good" behov. Då varken transportinfrastruktur eller lagring 
ännu finns måste de första CCS projekten byggas som ”hel-kedje-projekt” (Morgan et. al., 
2012), vilket sannolikt innebär alltför stora kostnander för privata aktörer, åtminstone initialt. 

Ur det vanliga ekonomiskt synsättet kan ett högt tillhandahållande av offentliga varor 
”Public goods” (t.ex. en renare miljö, förbättringar av ny energiteknik etc.) medföra att mindre 
incitament för egna teknikinvesteringar. Denna typ av free-riding kan vara en viktig orsak 
bakom de otillräckliga åtgärder våra samhällen har åtagit sig med avseende på global 
klimatförändringen (Dietz och Maddison, 2009). Free-ridning försvårar framtida billig 
måluppfyllnad för utsläppsminskningar, särskilt om väljarna uppfattar att deras land bär en 
oproportionerlig del av den utvecklingsinsats som behövs jämfört med medborgarna i andra 
länder (Corradini et al., 2015). 

CCS består av tre mycket olika sektorer, vilket leder till enskilda riskprofiler som leder till 
olika investerings-case och utvecklings tidslinjer - lagring har långa ledtider jämfört med 
infångning, transportinfrastrukturen är inklämd mellan de två. En investerare måste därmed 
ställs sig frågan: 

 Om jag utvecklar lagringskapacitet kommer infångningskapacitet att byggas? 

 Kommer lagringsplatser finnas tillgängliga om jag bygger pipelines för transport? 

 Kommer leveranser CO2 dyka upp efter att jag har byggt min lagringsplats? 

Det ömsesidiga beroendet mellan infångning, transport och lagring betyder att investering i 
CCS är förknippat med stora utmaningar. De kommer inte att bygga fångstverk utan försäkran 
om tillgång till ett transportnät som kan ta ut koldioxid från kraftverken och leverera den till en 
lagringsplats. Samordningsproblemet för transport och lagring leder till volymrisk, vilket 
avskräckande för eventuella investerare. Två nyckelkomponenter i ett effektivt stödsystem är 
skattemässiga incitament och skapande av marknadsmekanismer. Köpegarantier eller betalning 
för lagringskapacitet av staten kan hjälpa till att övervinna potentiella samordningsproblem 
mellan tidiga transport- och lagringsutvecklare genom att hjälpa till att ge säkerhet om 
inkomster. Nedan listas Några potentiellt viktiga policy interventioner: 
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Tabell 3 Möjliga policyinterventioner för att stödja CCS 

Typ av policyintervention Möjlig policy 
Finansiella incitament  Köplöften från staten 

 Kapacitetsbetalningar 
 Garantier för lagringskapacitet 
 Central finansiering för transport och 

lagring 
Skatteincitament  Skatteavdrag 

 Riktade skatteavdrag till CCS sektorn 
Skapande av marknad  Köp av optioner för transport och 

lagring 
 Leasing av lagringskapacitet 
 Uppbyggnad av infrastruktur 

Kunskapsskapande  R&D stöd 
 Kunskapsspridningskampanjer 

6. Slutsatser 

 
Hittills har CCS inte uppfyllt de tidigare höga förväntningarna på tillgänglighet och har inte 
heller utvecklats kommersiellt. Trots teknisk framgång för några mindre projekt har storskaliga 
projekt ännu inte visat sig vara enhälligt effektiva. Trots detta är de flesta experter överens om 
att CCS är en oundviklig och nödvändig "broteknologi" för att möta våra klimatmål (samtidigt 
som fortsatta kraftiga minskningar av utsläpp på andra sätt kommer att vara avgörande för att 
nå målen). 

Det finns en tydlig Moral hazard problematik - dvs. att man riskerar att färre åtgärder för 
koldioxidreduktion genomförs i närtid, om tillräckligt många föreställer sig att CCS på sikt 
kommer att kunna lösa problemen. Vår genomgång pekar dock på att alla trovärdiga scenarier 
som inkluderar CCS också bygger på antaganden om stora absoluta minskningar i utsläpp av 
koldioxid i närtid, parallellt med utveckling och storskalig implementering av ny teknik. 

Det är samtidigt viktigt att påpeka att tidigare förutsägelser om koldioxidinfångning 
konsekvent har överskattat utvecklingstakt och kommersialiseringspotential för teknologin. 
Detta har mycket att göra med att den infrastruktur för transport och lagring av koldioxid, som 
behöver byggas innan eller parallellt installation av olika typer av CCS, är mycket dyr. 
Teknologin är med andra ord förknippad med höga ”up front”-kostnader. 

Förutom enstaka projektstöd finns för närvarande få incitament till att investera i CCS. 
Högre koldioxidskatt, och/eller att negativa utsläpp från CCS inräknas i redan existerande 
system som finns för”emissions trading” krävs för att investeringar ska ske. EU:s system för 
detta har hitintills haft mycket begränsad inverkan på utsläpp.  

Att koldioxidinfångning påbörjas i närtid är dock absolut nödvändigt eftersom vi med allra 
största sannolikhet ej kommer klara av att hålla koldioxidkoncentrationerna tillräckligt låga, 
och långvariga perioder med höga koncentrationer kommer leda till oanade konsekvenser för 
miljö och ekonomi/samhälle. Även om det inte är det effektivaste sättet att uppnå 
utsläppsminskningar idag, går det att argumentera att det är rimligt för ett land som Sverige att 
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investera i teknologin nu, eftersom tillgång till den med all säkerhet kommer att bli avgörande 
i framtiden.  

Med tanke på den för närvarande mycket låga internationella nivån  på både finansiering 
och politiskt stöd för de olika formerna av CCS-teknikerna, finns det potential för Sverige att 
få en betydande internationell inverkan och säkra en ledande ställning på detta område. 
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Appendix 1: Övriga metoder  

Nedanstående förslag baseras på Sayre, (2010). 
Land use reform - (ungefär reformer för bättre nyttjande av jord). Exempel är reformer för 
omdisponering av grödor, växtföljd och rotation. Vidare kan bättre utnyttjande av brukbara ytor som ej 
används för grödor tillämpas; exempel på detta är mer effektiva odlingsmetoder i utvecklingsländer, 
konsumtion av animalier. Vid effektivisering kan mindre ytor nyttjas, vilka kan återplanteras med skog, 
vilket leder till att mer koldioxid kan bindas i marken. Biochar (träkol) kan plöjas ned i marken, vilket 
kan bidra till att öka bördigheten i fattigare marker, och dessutom binda kol ur atmosfären.  
 
Afforestation – (återplantering). Det vill säga nyplantering av skog som under sitt livslopp binder 
koldioxid ur atmosfären. Trädet drar kontinuerligt koldioxid ur luften. I nuläget finns stora ytor som kan 
återplanteras existerar. Det kan även hjälpa till att stabilisera lokala klimat, tex genom att binda ytjord 
och hindra desertification eller bidra till behållen luftfuktighet i torrare områden.  
 
Enhanced weathering – Ett exempel på en sådan process är om kalkspat eller silikat av olika slag kan 
pulveriseras och spridas över stora landytor. I kontakt med vatten (regn) bildas bikarbonat, en process 
som binder koldioxid ur atmosfären, och det mineraliserade koldioxid spolas till slut ut i havet där det 
fallet till botten. Enorma mängder skulle dock krävas, vilket knappast är praktiskt. 
 
Ocean fertilization - Genom att gödsla hav växer stora mängder alger till, vilka skulle binda mer 
koldioxid. Detta skulle dock kräva mycket stora mängder nitratgödsel, som i många fall framställs ur 
fossila källor, och skulle ha stora negativa effekter på marin liv: s.k.. ‘dödszoner’ med lägre syrehalt än 
omliggande havsområden kan uppstå på grund av gödselutsläpp i hav. Industriell odling av alger på land 
kan vara ett potentiellt alternativ. Dessa infångar koldioxid, och kan tex användas för att framställa 
drivmedel.   
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Appendix 2 Pågående projekt 

Tabell 4 Pågående projekt. Källa: Global CCS institute 

Operating 
     

Name Location Start Industry Capture 
type 

Capture 
capacity 
(Mtpa) 

Primary 
storage 
type 

Terrell Natural 
Gas Processing 
Plant (formerly 
Val Verde Natural 
Gas Plants) 

United States 1972 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

0.45 Enhanced 
oil 
recovery 

Enid Fertilizer  United States 1982 Fertiliser 
Production 

Industrial 
Separation 

0.7 Enhanced 
oil 
recovery 

Shute Creek Gas 
Processing Plant 

United States 1986 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

7.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Sleipner CO2 
Storage  

Norway 1996 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

1.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

Great Plains 
Synfuels Plant and 
Weyburn-Midale  

Canada 2000 Synthetic 
Natural 
Gas 

Industrial 
Separation 

3.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Snøhvit CO2 
Storage 

Norway 2008 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

0.7 Dedicated 
Geological 
Storage 

Century Plant United States 2010 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

8.4 Enhanced 
oil 
recovery 

Air Products 
Steam Methane 
Reformer  

United States 2013 Hydrogen 
Production 

Industrial 
Separation 

1.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Coffeyville 
Gasification Plant 

United States 2013 Fertiliser 
Production 

Industrial 
Separation 

1.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Lost Cabin Gas 
Plant 

United States 2013 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

0.9 Enhanced 
oil 
recovery 

Petrobras Santos 
Basin Pre-Salt Oil 
Field CCS 

Brazil 2013 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

1.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Boundary Dam 
Carbon Capture 
and Storage 

Canada 2014 Power 
Generation 

Post-
combustion 
capture 

1.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Quest Canada 2015 Hydrogen 
Production 

Industrial 
Separation 

1.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

Uthmaniyah CO2-
EOR 
Demonstration  

Saudi Arabia 2015 Natural 
Gas 
Processing 

Industrial 
Separation 

0.8 Enhanced 
oil 
recovery 

Abu Dhabi CCS 
(Phase 1 being 
Emirates Steel 
Industries) 

United Arab 
Emirates 

2016 Iron and 
Steel 
Production 

Industrial 
Separation 

0.8 Enhanced 
oil 
recovery 
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Illinois Industrial 
Carbon Capture 
and Storage 

United States 2017 Ethanol 
Production 

Industrial 
Separation 

1.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

Petra Nova 
Carbon Capture 

United States 2017 Power 
Generation 

Post-
combustion 
capture 

1.4 Enhanced 
oil 
recovery 

 
 

Advanced Development 
    

       

Name Locatio
n 

Operatio
n date 

Industry Capture 
type 

Capture 
capacity 
(Mtpa) 

Primary 
storage 
type 

CarbonNet Australia 2020s Under 
evaluation 

Under 
evaluation 

1.0 - 5.0 Dedicated 
Geologica
l Storage 

Norway Full Chain CCS Norway 2022 Various Various 1.3 Dedicated 
Geologica
l Storage 

Lake Charles Methanol United 
States 

2022 
(Institute 
estimate) 

Chemical 
Productio
n 

Industrial 
Separatio
n 

4.2 Enhanced 
oil 
recovery 

Texas Clean Energy Project United 
States 

2022 
(Institute 
estimate) 

Chemical 
Productio
n 

Industrial 
Separatio
n 

1.5 - 2.0 Enhanced 
oil 
recovery 

 
 
Tabell 5 projekt i tidigt skede. Källa: 

Early Development 
    

       

Name Location Operation 
date 

Industry Capture type Capture 
capacity 
(Mtpa) 

Primary 
storage 
type 

China Resources 
Power (Haifeng) 
Integrated Carbon 
Capture and 
Sequestration 
Demonstration 

China 2020's Power 
Generation 

Post-
combustion 
capture 

1.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

Huaneng 
GreenGen IGCC 
Large-scale 
System (Phase 3) 

China 2020's Power 
Generation 

Pre-
combustion 
capture 
(gasification) 

2.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Korea-CCS 1 South 
Korea 

2020's Power 
Generation 

Post-
combustion 
capture 

1.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

Korea-CCS 2 South 
Korea 

2020's Power 
Generation 

Under 
evaluation 

1.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

Shanxi 
International 
Energy Group 
CCUS 

China 2020's Power 
Generation 

Oxy-fuel 
combustion 
capture 

2.0 Not 
specified 

Shenhua Ningxia 
CTL 

China 2020's Coal-to-
liquids 
(CTL) 

Industrial 
Separation 

2.0 Not 
specified 
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Sinopec Shengli 
Power Plant CCS 

China 2020's Power 
Generation 

Post-
combustion 
capture 

1.0 Enhanced 
oil 
recovery 

Teesside 
Collective 

United 
Kingdom 

2020's Various Various 0.8 Dedicated 
Geological 
Storage 

Sinopec Eastern 
China CCS 

China 2020-
2021 

Fertiliser 
Production 

Industrial 
Separation 

0.5 Enhanced 
oil 
recovery 

Caledonia Clean 
Energy 

United 
Kingdom 

2024 Power 
Generation 

Post-
combustion 
capture 

3.0 Dedicated 
Geological 
Storage 

South West Hub  Australia 2025 Fertiliser 
Production 
and Power 
Generation 

Industrial 
Separation 

2.5 Dedicated 
Geological 
Storage 

 
 


