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En industri utan utsläpp 2045 
- Utmaningar och gasens roll 

Presenter
Presentation Notes
Industrin utmaning – i princip noll eller ”sikta mot noll” samtidigt som industrin redan är konkurrensuts och långa ledtider – tydligheten behövs men finns i stora stycken idag ! Det saknas dock en internationell dimension !? (svag som bäst)Saker händer – först snackar man, sen planerar man (färdplaner) och nu kommer aktion ! (?)Gas har en roll (betydligt större än vad jag själv trodde från början)  - energi från kol,, olja naturgas –biogas väte och CO2(?), Energigaser och råvarugaser (CO2, O2)Integration – industri och vätgas/biogas”Alla vill ha biomassan” – prioriteringar krävs – låta marknaden bestämma eller ”hjälpa till lite inom en industripolitik?”Vätgas ? 10 TWh /år ??Metan 4-5 TWh för stål per årCO2 – 2-3 MtonCO2 /årPower to chemicals (Hållbar kemi ?)Naturgas – övergång eller återvändsgränd ?Infrastruktur och 



Sveriges klimatlag – netto-noll till 2045 
 
Paris-avtalet, EUs mål mfl. i samma riktning + ”förnybar el revolution” 

Källa: Sveriges klimatpolitiska råd 



Industrins utsläpp till 2045 
2045 bara ”en till två större investeringstillfällen bort” 

I. Långa investeringscykler: stora klimatsmarta investeringar 
måste tas > 2030 för att nå låga utsläpp efter 2045 

II. Höga kostnader för klimatpolitik 

III. Global marknad (delvis) 

 

 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Långsiktigt perspektiv passar egentligen basindustrin (??), investeringscykler i de grundprocesser som släpper ut är lååångaHöga marginalkostnader betyder endast några procent i slutkundspris (för de flesta kategorier). Avspeglar analyser  som visar att klimatfrågan löses till en kostnad av endast några få %. Vår tillväxt bestäms fundamental inte av våra kostnader utan av vår innovationsförmågaGlbola eftefrågan opch globla årissättning – svårt med konkurrens



En grön materiell värld – hela värdekedjan ändras 

I. Utvinning och grundprocesser måste bli gröna 

II. Tillverkning och ökad effektivisering längs med hela 
värdekedjan 

III. Ökad återvinning och återanvändning 

 

 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Det går att göra basmaterial helt gröna ! Och det handlar inte bara om CCS!En ”liten” sektor ekonomiskt men en stor sektor sett till samhällsnytta och till energianvändning och utsläpp! Brett angreppsätt behövs – det mesta är på gång  - förutom själva grundrocessen!!!



Vilka förutsättningar bör politiken skapa 
för att detta ska hända ? 

I. En industristrategi för nollutsläpp 

 

II. Finansiering och riskdelning för 
demonstrationsprojekt och infrastruktur 

 

III. Främja efterfrågan på gröna material i produkter 

 

 

 
 
 



Fossil energi kvar i industrin 2016:  
 9 TWh Oljeprodukter  
 4,2 TWh Naturgas 
 13 TWh Koks/kol 

 
 
 Förnybar gas och förnybar el är de främsta alternativen som finns 

 
 

 Biogas (rötad); 1,4 TWh        potential till 4 - 8TWh  
 Biometan (förgasning av ved);  långsiktig potential   > 30 - 50 TWh 

 
 Vätgas –potential sätts av elproduktionen; Hybrit behöver >10 TWh  
 
 Koldioxid: utveckling av CCS och CCU & power- to- gas 
 

Gasens roll i framtidens industri ? 
- Faktorer som styr dess roll  > 2045 



 
 Konkurrens om biometan/bioresurser;  

 Kortsiktigt klimatnytta per krona  
 (i) värme, (ii) el, (iii) drivmedel,…. (iv) kemikalier 

 
 Långsiktigt per betalningsvilja ? 

 (i) kemikalier, (ii) transport, (iii) högvärme?  
 
 
 El som ”primär bränsle” kan ändra saker och ting? 

 Power-to-gas, energilagring och ”vätgasboosting” av 
biometan 

 Power-to-chemicals 
 El för processvärme allt mer intressant 

Gasens roll i framtidens industri ? 
- Faktorer som styr dess roll  > 2045 

Grön gas bör användas där den ger mest nytta (d.v.s högst betalningsvilja i en 
perfekt värld) 



 

Tack och lycka till ! 
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