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Stora förhoppningar ställs till CCS
Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är en
teknik för att minska de globala utsläppen av
koldioxid. Till exempel har FN:s klimatpanel, IPCC,
uppskattat att potentialen att minska de globala
utsläppen genom CCS uppgår till 15-55 procent av
vad som krävs för att stabilisera klimatet under
detta århundrade1.
Även om Sverige står för en relativt liten andel av
de globala utsläppen av koldioxid kan CCS bli en
viktig åtgärd även här. I och med att tekniken kan
användas inom den del av basindustrin som
annars har få möjligheter att göra radikala
minskningar av sina koldioxidutsläpp kan CCS bli
viktigt för industrins konkurrenskraft då koldioxutsläpp är prissatta.
Det finns därför goda skäl att undersöka potentialen för avskiljning och lagring av koldioxid i
Sverige och vårt närområde. Inom ramen för det så
kallade Östersjöprojektet har en inledande
utredning gjorts av förutsättningarna för CCS i
Sverige med fokus på Östersjöregionen. Detta
fokus valdes med anledning av det parallella
Skagerrakprojektet som undersöker förutsättningarna för CCS i Skagerrak- och Kattegattregionen.
Ett annat skäl är att en stor mängd biogen koldioxid släpps ut i Sverige, det vill säga koldioxid från
förbränning av biobränslen. Genom att skilja av
och lagra biogen koldioxid skulle Sverige kunna
bidra till en nettominskning av koldioxidhalten i
atmosfären.
För att detta ska bli verklighet krävs, förutom
engagemang från industrin som släpper ut koldioxid, ekonomiska incitament och andra politiska
initiativ.

Detta är
Carbon Capture and Storage (CCS)
CCS – avskiljning och lagring av
koldioxid – är en metod för att minska
utsläpp av koldioxid till luften. Koldioxid
avskiljs från stora utsläppskällor inom energioch basindustrin för att sedan transporteras till
en lämplig lagringsplats. Det kan exempelvis
vara underjordiska geologiska formationer
såsom sinande oljefält eller så kallade
saltvattenakvifärer.

Dessutom krävs ytterligare kunskap och kompetens för att bedöma den fulla CCS-potentialen,
likaså måste tekniska tillämpningar för avskiljning
och lagring utvecklas och demonstreras. I detta
sammanhang är det viktigt med samarbete både
över branscher och över nationsgränser. Samtidigt
bör fokus ligga på hela Östersjöregionen för att
det då finns fler utsläppskluster med ”tillräcklig”
storlek på koldioxidutsläpp. Många av dessa är
branschöverskridande och vissa är dessutom
nationsöverskridande. Ett samarbete mellan
länderna i Östersjöregionen, särskilt med Finland,
är därför viktigt för att bygga upp ett system med
minimerad kostnad och som utnyttjar lagringskapaciteten på ett effektivt sätt.

IPPC, 2005. IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Prepared by Working Group III of the Intergovernmental
Panel on Climate Change, Metz, B., Davidson, O., de Coninck, H.C., Loos, M., Meyer, L.A. (Eds.). Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom.
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Pågående globala CCS-projekt
CCS är för närvarande inriktad mot demonstrationsanläggningar. Till 2015 planeras ett antal
anläggningar runt om i världen.
Eftersom CCS anses ha en betydande potential
att minska utsläppen av koldioxid finns ett antal
politiska utvecklingsmål, framför allt genom att
demonstrera en fungerande och effektiv infrastruktur. Till exempel har G8-ländernas energiministrar
antagit ett mål om 20 demonstrationsanläggningar
till 20103. Vidare finns EU:s mål om cirka 10
anläggningar till 20154 och IEA:s Energy
Technology Platform innehåller en vision om 18
anläggningar till 20155. Om de två senare målen
kommer att nås återstår att se men G8-målet har
redan missats, vilket pekar på ett behov av ökade
insatser.
För närvarande drivs totalt fyra fullskaliga CCSprojekt. Två av dessa finns vid de norska gasfälten
Sleipner och Snøhvit. Vid båda dessa sker
avskiljning från naturgas som har för hög
koldioxidhalt för att säljas. Den avskilda kol-

dioxiden lagras sedan i djupa akvifärer i anslutning till naturgasfälten. Ett liknande projekt drivs i
algeriska In Salah och ett fjärde projekt återfinns i
kanadensiska Weyburn, där koldioxid avskiljs och
används för att öka utvinningen av olja.
Figuren nedan sammanfattar pågående globala
demonstrationsprojekt. Utöver dessa pågår även
ett flertal pilotprojekt.

Drivkrafter och förutsättningar

I ett samhällsperspektiv finns ett flertal
drivkrafter för CCS inte minst för att minskade
utsläpp av växthusgaser står högt på den
internationella agendan. Energisäkerhet är en
kraftfull men i sammanhanget ofta förbisedd
fråga som kan vara viktig när de nationella
energikällorna till stor del är fossila. Vidare är det
viktigt att det finns en positiv syn på CCS i
samhället. För att få det måste tekniken
demonstreras för att visa att den är säker,
miljöriktig och att lagringen verkligen fungerar
som önskat.

Karta: Verksamhet och lagringstyp
Gasbearbetning, ökat uttag
Gasbearbetning, geologisk
Förbränning, ökat uttag
Figur 1. Globalt sett finns få demonstrationsanläggningar (enligt G8:s definition som används av Global CCS Institute)
men många är under planering.

G8 Energy Ministers, 2008. Joint Statement by G8 Energy Ministers. Aomori, Japan, June 8, 2008.
European Council, 2008. Presidency conclusions, European Council, June, 19-20, 2008.
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Koldioxidutsläpp i Östersjöregionen
Koldioxidutsläppen runt Östersjön består till stor
del av industriella utsläpp. I Sverige, och i viss mån
även Finland, är en stor andel av utsläppen biogen
koldioxid.
Östersjöregionen skiljer sig från många av de
regioner där det redan idag bedrivs CCS-aktiviteter.
Många av utsläppskällorna är relativt små i en
internationell jämförelse. Dessutom har Östersjöregionen en förhållandevis hög andel industriella
utsläpp och en relativt stor andel av dessa är
biogena utsläpp från skogsindustrin och energisektorn. Biogen koldioxid hör till dagens naturliga
kolkretslopp och bidrar därför inte till något nettoutsläpp av koldioxid. Som en följd av dessa och
andra faktorer kan kostnaderna för en CCSinfrastruktur förväntas bli högre i Östersjöregionen,
särskilt initialt då specifika tillämpningar ska
utvecklas. Även begränsade lagringspotentialer är
viktiga.

Utsläppskällor för koldioxid

Koldioxidutsläppen runt Östersjön har såväl fossilt
som biogent ursprung. En del koldioxidutsläpp

kommer också från mineraler6. Som tydligt framgår
av kartan över utsläppen i Östersjöregionen är
merparten av särskilt de svenska och finska utsläppskällorna belägna vid kusten, vilket är en
fördel. Detta kan ge en mer positiv inställning
till CCS eftersom man kan undvika stora rörledningssystem över land.
Av kartan nedan framgår också att Sverige har en
stor mängd biogena koldioxidutsläpp. Biogen CCS
skulle ge en nettominskning av koldioxidhalten
i atmosfären. Idag saknas dock regelverk för hur
biogen koldioxid ska beräknas och krediteras – till
exempel är industrier och kraftverk som eldas med
biomassa inte med i EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS).
Kostnaden för samtliga steg i kedjan – från avskiljning via transport till lagring – minskar med ökad
volym. Det är också ett argument för att samla ihop
koldioxid från flera utsläppskällor (kluster).
I Östersjöregionen finns ett flertal sådana utsläppskluster som kan tjäna på samarbete och gemensam infrastruktur.
Figur 2. Kartan visar större
utsläppskällor av koldioxid
i Östersjöregionen, både av
fossilt/mineralursprung (röda
punkter) och biogent ursprung
(gröna punkter). Punkternas
diameter avspeglar punktkällans storlek. De minsta
punkterna motsvarar
utsläppskällor mindre än 0,35
miljoner ton koldioxid medan
de största motsvarar
utsläppskällor över 1,3 miljoner
ton koldioxid.

Koldioxid genereras i processer genom kalcinering av kalciumkarbonat till kalciumoxid. Sådana processer förekommer i bland annat
cement- och kalkindustri samt pappers- och massaindustri.
6
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Teknik för avskiljning, transport och lagring av koldioxid
Det finns olika metoder för avskiljning av koldioxid
och de befinner sig i olika utvecklingsfaser.
Transporterna av koldioxiden sker med fartyg eller
rörledningar och kräver en omfattande infrastruktur. När det gäller lagring så bedöms geologisk
lagring ha störst potential.

Avskiljning av koldioxid

Koldioxid kan avskiljas från både energianläggningar och flera industriella processer. I Sverige
finns många av de största punktkällorna för koldioxidutsläpp bland industrianläggningar, varför det
är mycket intressant att studera möjligheten till
koldioxidavskiljning från dessa. Hittills har
forsknings- och utvecklingsinsatserna riktats mot
avskiljning från energianläggningar och från
stålindustrins anläggningar.

Avskiljning och komprimering största
kostnaden

Generellt kan sägas att avskiljningssteget utgör
den största kostnaden i CCS-kedjan. Ett kostnadskrävande steg är den komprimering av koldioxid
som krävs efter avskiljning för att den ska kunna
transporteras.

Större punktkällor effektivast

CCS har skalfördelar och det är således mer
effektivt att avskilja koldioxid från större punktkällor. Beroende på typ av anläggning och hur hög
koldioxidhalten är så kan olika avskiljningsmetoder vara lämpliga. De vanligaste metoderna som
diskuteras är kemisk absorption från rökgaser eller
processgaser, förbränning med syrgas och avskiljning före förbränningen. För mer detaljer om dessa
metoder se sidan 6.

Vattenfalls pilotanläggning för koldioxidavskiljning i Schwarze Pumpe, Tyskland. Foto: Vattenfall
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Avskiljningsteknik för koldioxid

Avskiljning från rökgaser och processgaser

Metoden kan tillämpas både på industriella anläggningar och på energianläggningar. För energianläggningar är det den mest studerade och använda tekniken. Den tillämpas praktiskt exempelvis vid
projekten Sleipner och Snøhvit i Nordsjön. Den kan användas både på nya anläggningar och för
konvertering av befintliga anläggningar.
Avskiljningen sker genom att koldioxiden binds till ett lösningsmedel (oftast aminer) och därefter strippas
genom uppvärmning. Förutom att minska energibehovet för strippning måste miljö- och hälsoaspekterna
av aminer utredas. På engelska kallas tekniken ofta ”Post combustion capture” när den tillämpas på
förbränningsanläggningar.

Avskiljning genom förbränning med syrgas

Tekniken innebär att förbränning sker med hög syrgashalt. Metoden lämpar sig för energianläggningar,
cement- och kalkindustri och samt järn- och stålindustri. Vattenfall testar tekniken i en pilotanläggning
i Tyskland och en större demonstration planeras. Tekniken passar för nya anläggningar, men befintliga
anläggningar kan även anpassas.
Avskiljningen börjar med en luftsepareringsprocess där syrgasen separeras. Sedan sker förbränningen
med syrgas och recirkulerad rökgas. Hög halt koldioxid (85-90 %) erhålls, resten är främst vatten som
kondenseras bort. Eventuella föroreningar måste sedan renas bort. Viktigaste utmaningen är att minska
energibehovet för luftsepareringen. På engelska kallas tekniken ofta ”Oxyfuel combustion capture” när
den tillämpas på förbränningsanläggningar.

Avskiljning av koldioxiden före förbränning

Denna metod är under utveckling och innebär att koldioxiden avskiljs innan förbränning. Metoden är främst
tillämpbar för nya förbränningsanläggningar. Vattenfall och holländska Nuon inviger nu en pilotanläggning
och i ett samarbete med E.ON har tekniken analyserats för en brittisk och en holländsk anläggning.
Tekniken inleds med att bränslet omvandlas till vätgas och koldioxid genom exempelvis förgasning.
Koldioxiden avskiljs sedan från vätgasen med till exempel aminskrubbning (se ovan). Vätgasen kan
användas för att driva en gasturbin, bränslecell eller som råvara till kemiindustri. Teknikens största
utmaningar är utveckling av förgasningsteknik och efterföljande komponenter för energiomvandling av
vätgas. På engelska kallas tekniken ofta ”Pre combustion capture” när den tillämpas på förbränningsanläggningar.
Ovanstående är de metoder där utvecklingen har kommit längst.
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Förutsättningarna för avskiljning varierar mellan industrier

Förutsättningarna för koldioxidavskiljning från olika anläggningar beror på flera faktorer. Givetvis är
geografiskt läge viktigt liksom anläggningsstorlek, koldioxidutsläppets storlek, koldioxidhalt samt mängd
punktkällor för en anläggning. Cement- och kalkindustrin samt energianläggningar har fördelen att
emissionerna vanligtvis är samlade till en eller få skorstenar. För raffinaderisektorn och järn- och stålindustrin är situationen en annan och där kan koldioxid emitteras från en mängd olika skorstenar inom
en och samma anläggning.
I tabellen nedan sammanfattas förutsättningar för avskiljning från olika typer av anläggningar:

Industri

Typiska CO2-halter
utan avskiljning

Teknikutvecklingsläge och uppskattad potential

Gruv

Låg (1,5-3 %)

Låg mognadsgrad. Tveksam tillämpbarhet med
tanke på låg CO2-halt och många olika
utsläppspunkter.

Järn och stål

Hög (20-27 %)

Medel till hög mognadsgrad och stor potential
(hög CO2-halt, stora punktkällor). Syrgasförbränning lämplig avskiljningsteknik som ger än
högre CO2-halter.

Cement och kalk

Hög (14-33 %)

Medel mognadsgrad, fallstudier pågår. Stor
potential (hög CO2-halt, få utsläppspunkter).
Syrgasförbränning stor potential.

Raffinaderier

Låg/Hög (5-23 %)

Låg mognadsgrad. Stor potential för vissa
anläggningar (t.ex. vätgasproduktion), tveksam
potential för andra (låga CO2-halter och
utspridda utsläppspunkter).

Papper och massa

Hög (ca 14-30 %)a

Låg mognadsgrad, men stor potential (biogen
koldioxid, höga koldioxidhalter).

Energi
(fossilt)

Låg/Medel (3-14 %)

Medel till hög mognadsgrad beroende på
avskiljningsteknik och bränsle. Stor potential
särskilt för större koleldade anläggningar.

Energi
(biobränsle)

Medel/Hög
(> 14 %)b

Låg mognadsgrad, men stor potential för större
anläggningar (biogen koldioxid, medelhög CO2halt, få utsläppspunkter per anläggning)

Uppskattad siffra utifrån att koldioxidhalten är högre än från koleldade anläggningar och att vissa
koldioxidströmmar kan ha upp mot samma storleksordning som för cementanläggningar.
b
Uppskattad siffra utifrån att koldioxidhalten är högre än från koleldade anläggningar, vilket
huvudsakligen beror på att biobränslen innehåller mer syre än kol och därmed krävs mindre luft vid
förbränningen.
a
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Transport av koldioxid

Storskaliga transporter av koldioxid kan ske i
rörledningar eller via fartyg, varav rörledningar
troligtvis kommer att vara det mest kostnadseffektiva alternativet på sikt. Fartygstransporter ger
ökad flexibilitet, vilket särskilt i en uppbyggnadsfas
kan vara en fördel. Det kan också vara lättare att få
en mer positiv samhällssyn på fartygstransporter.
Både rörledningar och fartygstransporter vinner på
storskalighet. Ju mer koldioxid som transporteras
åt gången desto lägre blir utsläpp och kostnader
per undvikt koldioxid.

Lagring av koldioxid

Lagring i underjordiska geologiska formationer har
stor potential. Exempel på sådana formationer är
sinade eller sinande olje- och gasfält, saltvattenakvifärer, underjordiska kolfyndigheter och saltdomer. Lagring i saltvattenakvifärer anses ha störst
potential och sker i tre av de fyra större pågående
globala lagringsprojekten där koldioxiden lagras i
sådana akvifärer (Sleipner, Snøhvit och In Salah). I
det fjärde projektet (Weyburn) sker injekteringen i
sinande oljefält.

Även andra metoder har studerats, som att omvandla koldioxid till karbonatmineraler, men hittills
har endast geologisk lagring demonstrerats i full
skala.

Geologisk lagring i saltvattenakvifärer

Akvifärer är geologiska formationer som innehåller
vatten. Det är i samma typ av formationer som
man hittar olja och gas. De befinner sig vanligtvis på djup från några hundra till flera tusen
meter. Koldioxidlagring förutsätter akvifärer på
ett djup om ca 800-2500 meter. Djupare än så är
porositeten vanligtvis för låg och på mindre djup
råder inte de förhållanden som krävs för att koldioxiden ska lagras på ett bra sätt. Förhållandena bör
vara sådana att koldioxiden befinner sig i flytande
form.

Koldioxiden komprimeras

Vid geologisk lagring komprimeras koldioxiden till
flytande form och injekteras genom ett eller flera
borrhål. Koldioxiden löser sig så småningom i
vattnet och den mättade lösningen sjunker ner mot
akvifärens botten. Efter mycket lång tid har koldioxiden reagerat med berggrunden och permanent
mineraliserats.

Kluster av
utsläpskällor

Avskiljning
av koldioxid

Avskiljning
av koldioxid
Transport med fartyg

Transporter i
rörledningar till havs

Avskiljning
av koldioxid

Landtransporter
i rörledningarna

Injektering

Minst 800 meter

Saltvattenakvifär

Geologisk lagring
CO2

Figur 3. Illustration av infrastrukturen för avskiljning, transport och lagring av koldioxid.
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Riktlinjer för koldioxidlager

Det finns idag riktlinjer fastställda av EU för hur ett
koldioxidlager ska hanteras i olika faser i hanteringsprocessen. De olika faserna i processen är
utvärdering, karaktärisering av möjliga koldioxidlager, etablering av lager, drift, överföring av ansvar
och förvaltarskap.

Lagring i Östersjöregionen

mest lovande områdena. Det finns idag en relativt
god kännedom om berggrundens uppbyggnad i
området kring Östersjön men sämre information
om akvifärens och takbergartens fysikaliska,
hydrauliska och kemiska egenskaper. Detta ger
osäkra uppskattningar av lagringskapaciteten, vilket
utgör ett hinder för att utvärdera förutsättningarna
för CCS. Det är därför angeläget att att kartlägga
lagringskapaciteter.

För koldioxidlagring i Östersjöregionen bedöms
södra Östersjön samt sydvästra Skåne vara de

Figur 4. Kartan illustrerar potentiella lagringsplatser för koldioxid i Östersjöregionen och dess närhet.
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Ekonomiska, miljömässiga, sociala och politiska
förutsättningar för CCS i Östersjöregionen
Det är inte bara fungerande tekniska system som
avgör hur relevant CCS är i Östersjöregionen utan
det finns även ett antal samhällsvetenskapliga
aspekter att ta hänsyn till. Dit hör den viktiga
frågan om hur CCS uppfattas på social och politisk
nivå samt ekonomiska förutsättningar för CCS på
kort och lång sikt.
Det finns dock en tydlig koppling mellan de
tekniska och de samhällsvetenskapliga frågeställningarna; för att lära oss mer om de senare
behöver vi utveckla och tillämpa de tekniska
kunskaperna genom forskning, utveckling och
demonstration.

Miljö och säkerhet

För att CCS-tekniken ska bidra till en hållbar
utveckling måste den uppfylla höga krav på miljö
och säkerhet.

Effektiva övervakningssystem krävs

Även om koldioxid inte är giftig för djur och
människor kan den vara farlig vid hög koncentration. Då gasen är lukt- och färglös samt tyngre
än luft kan det bli problem om gasen samlas i
svackor och låglänta områden. Effektiva övervakningssystem är därför viktiga för att tidigt upptäcka
och hantera eventuella störningar vid koldioxidhanteringen. Mindre läckage från koldioxidlager
är däremot inte främst en säkerhetsfråga utan en
klimat- och ekonomifråga då det blir en mindre
effektiv klimatåtgärd som dessutom kräver
utsläppsrätter.

Östersjön – ett känsligt innanhav

Östersjön är ett innanhav som under lång tid
satts under stark ekologisk stress och idag pågår
ett flertal initiativ för att förbättra havsmiljön. En
grundläggande förutsättning för att kunna
transportera och lagra koldioxid i Östersjön är

därför att det kan göras på ett säkert sätt och med
acceptabel miljöbelastning. För svensk del kommer
en infra-struktur med stor sannolikhet att inkludera
transporter av koldioxid med fartyg. Därmed bör
ökade miljörisker vid hamnar där omlastning sker
samt genom ökad fartygstrafik beaktas. Utöver
detta kan borrningar i samband med prospektering
och utbyggnad av lagring ge oönskad miljöpåverkan.

Samhällets syn på CCS

Att CCS ses som en godtagbar klimatåtgärd av
såväl allmänhet som från politiskt håll är
väsentligt för att tekniken ska kunna räknas till
prioriterade klimatåtgärder. Hur samhället ser på
CCS i Östersjöregionen har däremot inte undersökts särskilt noggrant.
Erfarenheter från tidigare projekt visar att denna
fråga troligen blir särskilt viktig och på samma
gång känslig när det handlar om transport och
lagring av koldioxid. Ofta uppträder NIMBYfenomenet (Not In My Backyard), att förändringar
i närområdet är oönskade även om utvecklingen i
stort blir positiv. Synen på lagring kan däremot bli
mer positiv om företaget som avskiljer koldioxiden
är en lokal arbetsgivare. På samma sätt kan det
tänkas att den blir mindre positiv vid ökade
avstånd mellan utsläpp och lagring.

Större fråga på kontinenten

Om man ser till transport av koldioxid i en större
infrastruktur på kontinenten kommer en kraftig
utveckling av pipelinesystemen troligen att blir
esultatet och därmed också ett potentiellt problem.
Många svenska utsläppskällor och potentiella
lagringsplatser ligger ur detta perspektiv fördelaktigt till vid kust och till havs. Därför kan transport
med fartyg visa sig vara mest lämpligt, vilket kan
tänkas minska det sociala motståndet.
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Viktigt med tidig kommunikation

Information som har hög relevans och kvalitet är
centralt för att skapa förutsättningar för att CCStekniken ska utvärderas av olika aktörer. Det hade
varit lämpligt att säkerställa att synen på CCS inte
är negativ redan innan man börjar göra några CCSinvesteringar, men problemet är att det är svårt att
göra en robust utredning om detta innan tekniken
blivit demonstrerad. Följaktligen är det viktigt med
kontinuerliga insatser för att följa utvecklingen av
tekniska landvinningar, tillhandahålla information
om detta samt utvärdera hur synen på CCS utvecklas. Särskilt viktigt är tidig kommunikation och
samråd med lokalbefolkning, lokala media och
beslutsfattare.
Ofta fokuserar diskussioner om samhällets syn på
CCS på den enskilda människans åsikter men det
är också viktigt att analysera hur olika organisationer tolkar CCS. De svenska förutsättningarna
pekar på en väsentlig potential inom biogen CCS
och det är troligt att synen på CCS skulle bli mer
positiv om den tillämpas just på biogena utsläpp.
Samma funderingar gäller även tillämpningen av
CCS vid industriella verksamheter där koldioxiden
kommer från oundvikliga processutsläpp och inte
från fossila bränslen för el- och värmeproduktion.
Mot bakgrund av hur en svensk CCS-infrastruktur
skulle kunna se ut borde de sociala motsättningarna bli mindre i Sverige än i många andra länder.

Politik och pengar

I politiska diskussioner nämns ofta uppskattningarna från FN:s klimatpanel om att CCS har
en potential att nå 15-55 procent av nödvändiga
utsläppsminskningar, vilket resulterat i ett antal
målsättningar. Ett flertal demonstrationsanläggningar planeras och EU har målet att ett
tiotal anläggningar ska vara i drift till 2015. USA
har liknande mål och siktar på mellan fem och tio
anläggningar fram till 2016.
Eftersom potentialen med CCS har uppskattats
vara lika stor som för förnybar energi, vore det
rimligt att frågorna fick samma utrymme i den
politiska debatten. Det betyder inte att CCS
nödvändigtvis ska ges samma finansiella bidrag
eftersom förnybar energi representerar en större
mängd metoder och kräver en mer långsiktig
lösning inom fler sektorer.
Viktigt är däremot att lagringspotentialen
utvärderas noggrant då det är denna som avgör
den slutgiltiga potentialen för CCS, inte minst för
att avgöra vilka politiska och ekonomiska åtgärder
som ska vidtas.

Det krävs styrmedel

För att utveckla CCS och föra tekniken närmare
storskalig implementering krävs att investeringar
främjas. I nuläget krävs främst stöd för
demonstrationer och småskaliga transporter som
båda resulterar i höga kostnader. På sikt behövs
också stöd för investeringar för att bygga upp
större transportinfrastrukturer.
Ett juridiskt ramverk som gör det möjligt att
utvärdera CCS ifrån aspekter som skyldigheter och
ansvar förväntas träda i kraft under 2011. Ett sådant
område är till exempel hur det långsiktiga ansvaret
för lagring ska hanteras, särskilt då lagringen kan
ligga i berggrunder som överskrider nationsgränser. Utan ett sådant ramverk finns inga
egentliga förutsättningar för att utvärdera risken
med en investering, vilket effektivt hindrar
densamma.
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Viktigt med incitament för biogen CCS

EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) omfattar
idag inte koldioxid från förbränning av biomassa.
Det finns därför inga ekonomiska drivkrafter för
biogen CCS, vilket i nuläget bromsar utvecklingen
inom detta område.

Kostnader för avskiljning, transport och lagring
Det kostar enligt uppskattningar mellan 60 och 90
euro per ton koldioxid att avskilja koldioxid från en
demonstrationsanläggning, men kostnaden kan
sannolikt halveras vid kommersiella
anläggningar7. Uppskattningarna är däremot
mycket osäkra och därför frågar allt fler aktörer
efter demonstra-tionsanläggningar som kan
klargöra kostnaden för tekniken. Som framgår av
figuren är kostnaderna för CCS främst associerade
med avskiljningen och det kan även tilläggas att
transportkostnaden naturligtvis varierar beroende
på avståndet mellan utsläppskälla och lagringsplats (kostnaderna här avser en transport på 1000

SEK/t CO2

km). Det är viktigt att påpeka att kostnaderna för
avskiljningen varierar beroende på teknik, men att
de kan sänkas om det går att välja en teknik som
är särskilt lämplig att kombinera med en specifik
industriprocess. Av detta följer att kostnader och
lönsamheten för avskiljning varierar mellan olika
anläggningar.

Hjälp att finansiera
demonstrationsanläggningar

I och med att CCS tillämpas som pilot- och
demonstrationsprojekt utvärderas inte investeringen från dess förmåga att ge en operativ vinst.
Idag är det konstruktionskostnaderna och inte
driftskostnaderna som är den största frågan, vilket
innebär att behovet av styrmedel främst ligger i
hjälp att finansiera byggandet av anläggningar. För
detta ändamål har EU antagit ett finansieringspaket kallat NER300. Svenska regeringen har visat
intresse för att en demonstrationsanläggning ska
byggas vid en svensk industrianläggning.

10-200

370-875
Figur 5. Tabellen visar uppskattningar
av kostnaderna för avskiljnings-,
transport- och lagringsalternativ visar
stor variation. Här visas låga (mörkblå) och höga (ljusblå) kostnadsuppskattningar för respektive steg och
hur de påverkar den totala kostnaden.
(Transport-kostnaderna avser en sträcka
på 1000 km).

40-125

320-550

Avskiljning
7

Transport

Lagring

Totalt

McKinsey, 2008. Carbon capture & storage: Assessing the economics.
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Slutsats: Vi behöver mer kunskap om CCS i Sverige
I takt med att nya demonstrationsanläggningar
börjar producera resultat och allt fler resultat
publiceras utvecklas det allmänna kunskapsläget
inom CCS-området. Med ett undantag och det
gäller kunskapen om lagring som utvecklas
betydligt långsammare. En översikt av potentiella
lagringsplatser kräver storskaliga utredningar och
provborrningar.

Många olika aktörer måste vara inblandade
och samverka
De svenska förutsättningarna för avskiljning och
lagring av koldioxid, CCS, behöver utredas
närmare. Detta arbete bör genomföras snarast
eftersom det tar lång tid att utveckla och utvärdera
CCS.
Ett första steg för att utvärdera de nationella
möjligheterna ur ett Östersjöregionalt perspektiv
har tagits i och med Östersjöprojektet. En liknande
studie har gjorts för västsvenska förhållanden inom
en parallell studie kallad Skagerrakprojektet.
Östersjöprojektet omfattar alla steg i kedjan från
avskiljning via transport till lagring samt ett antal
övergripande frågeställningar som är högst väsentliga för att åstadkomma ett effektivt CCS-system i
Östersjöregionen. Exempel på sådana är
samhällets syn på för CCS, politiska incitament –
inte minst för biogen CCS – att en fungerande
infrastruktur utvecklas och att de olika CCS-stegen
rent tidsmässigt matchas.

Kunskap om förutsättningarna krävs

I ett kunskapsperspektiv finns behov av politisk och
offentlig medvetenhet om förutsättningarna för
CCS. Det är grundläggande för utvecklingen av ett
nationellt ramverk som möjliggör investeringar i
CCS, samt ett nödvändigt internationellt
samarbete.

Det finns ett grundläggande behov för aktörssamverkan, både branschöverskridande och
nationsöverskridande. En ibland bortglömd
frågeställning som särskilt lyfts fram då en CCSinfrastruktur ska byggas upp är att arbetet
inkluderar ett antal olika aktörer som är ömsesidigt
beroende av varandra. Följaktligen måste kompetensen hos politiker, offentlig sektor, industri,
konsulter, finansiärer samt inom universitet och
högskolor byggas upp för att kunna utvärdera både
sin egen och andras roller i utvecklingen.

Sverige bör delta i internationella
kunskapscentra

Sverige bör vara en aktiv part i de kunskapscentra
som finns inom CCS för att utnyttja den kunskap
som byggs upp internationellt för att bättre kunna
bedöma de lokala och regionala möjligheterna.
Sådana centra inkluderar bland annat Carbon
Sequestration Leadership Forum, Global CCS
Institute, IEA Greenhouse Gas R&D, IEA Clean
Coal Centre, European Technology Platform for
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants, Toppforskningsinitiativet, Cleen CCS och BASTOR 9.
En viktig kommentar är att det måste finnas
nationell kompetens om Sverige ska kunna delta
i och tillgodogöra sig informationen inom dessa
centra. Även detta stärker behovet av en nationell
agenda som kan föra in Östersjöregionens specifika förutsättningar i debatten samt utvärdera densamma ur samma perspektiv.

Internetadresserna till några av ovan nämnda centradessa är: www.cslforum.org; www.globalccsinstitute.com; www.ieaghg.org; www.
iea-coal.org.uk; www.zeroemissionsplatform.eu; www.toppforskningsinitiativet.org; www.cleen.fi.
8
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Nästa steg i Östersjöprojektet
I denna skrift uppmärksammas en del frågeställningar runt CCS i Sverige och Östersjöregionen. Att
titta på denna region, parallellt med Skagerrak- och
Kattegattregionen, är viktigt i ett svenskt perspektiv
för att se vilka förutsättningar som finns att utnyttja
tekniken. Det finns underlag som pekar på att CCS
kan bidra till klimatarbetet i regionen. Däremot behöver kunskapen utvecklas om hur detta kan göras.
Till exempel behövs betydligt bättre underlag när
det gäller geologiska förutsättningarna i Östersjöregionen.

FoU-plan för det fortsatta arbetet inom
Östersjöprojektet

Det fortsatta arbetet måste ske på ett brett plan.
Den svenska situationen för att tillämpa CCS ser
annorlunda ut än internationellt, vilket innebär att
vi måste bygga upp specifik kunskap som är
relevant för Sverige. Ur ett tekniskt perspektiv
behöver hela kedjan – från avskiljning till lagring –
utvecklas ytterligare för att bland annat sänka
kostnader. Östersjöprojektet har tagit fram en
forsknings- och utvecklingsplan för fortsatt arbete.

Frågeställningar finns även på det politiska planet.
I regionen och särskilt i Sverige finns betydande
koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa.
Om dessa kan inkluderas i ett regionalt CCSsystem skulle detta kunna effektiviseras både ur
ett ekonomiskt och ett klimatperspektiv.
En annan punkt är hur en effektiv infrastruktur för
CCS kan se ut i regionen. För att kunna svara på
denna fråga krävs ett samarbete över gränser och
att man kan beskriva miljökonsekvenserna såväl
lokalt som vid lagringsplatser.

Viktiga frågor för CCS
i Östersjöregionen
•
•
•
•

Kompetensuppbyggnad
Samarbete över gränser
Geologiska förutsättningar
Ekonomiska incitament

Behovet av att bygga upp kunskap berör flera
sektorer och inkluderar den berörda industrin,
politiker, myndigheter, finanssektorn, försäkringsbolag och konsulter samt universitet och
högskolor. Inom industrin är det viktigt att
kunskapsuppbyggnaden kan omsättas till konkreta
strategier för att utvecklingen ska gå framåt.
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Denna skrift sammanfattar ett projekt om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i Östersjöregionen som genomförts på initiativ av Energimyndigheten. Projektet kallas ”Östersjöprojektet”
och syftet har varit att lyfta fram förutsättningarna för CCS i Sverige och hur Östersjöregionen
påverkar detta. Inom Östersjöprojektet har tre rapporter med olika inriktning publicerats samt en
forskningsplan för fortsatt arbete.
I Östersjöprojektet har Energimyndigheten, energibranschen, ett raffinaderibolag, gruvindustrin,
stålindustrin samt cement- och kalkindustrin deltagit med kompetens och finansiering. Elforsk
har varit koordinator. Arbetet har utförts i samarbete mellan olika arbetsgrupper där industrin,
forskare och konsulter har medverkat med ÅF som samordnare.
Denna skrift är framtagen av Jenny Gode, Peter Stigson, Jonas Höglund och Eva Bingel vid
IVL Svenska Miljöinstitutet.

