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Bio-CCS och CCS nödvändighet för att klara klimatmål

Varför CCS/bio-CCS? Vad är CCS/bio-CCS? Förutsättningar i 
Sverige

Reflektioner kring 
CCS i gasbranschen



Utsläppsminskning och ”minusutsläpp” måsten 
för att klara klimatutmaningarna
För att klara Parisavtalet ö.k. att begränsa 
uppvärmningen till <1,5°C…

…räcker inte utsläppsminskning, vi måste också ha 
kolsänkor/minusutsläpp (FN/IPCC)

Källa: www.regeringen.seGrått 
mindre behov av 
minusuts

…vi måste även ta bort 
växthusgaser från 

atmosfären

Källa: IPCC Special report Global Warming of 1.5ºC, 2018. Figur SPM.3a, sid 13. Full källhänvisning: IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to 
the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. 
Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.

Bland annat:
• Sluta med fossila bränslen
• CCS där det behövs
• Bio-CCS för minusutsläpp
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CCS = Carbon Capture and Storage
• Tre huvudsakliga steg: Avskiljning, transport och lagring
• Klimatnyttan beror på koldioxidens ursprung:



Ca 34 Mton
biogen CO2

Ca 16 Mton
fossil CO2

Stor potential för CCS och bio-CCS i Sverige

Ca 50 Mton
total CO2

Koldioxidutsläpp 2021 
Anläggningar >100 kton (biogen + fossil)

Källa: Naturvårdsverket, utsläppsstatistik (2021)



Källa: Global CCS Institute (2021)

CCS – beprövad teknik, men få ”klimatprojekt”

• Röda prickar: 27 pågående 
projekt globalt, men:

• Bara 20% geologisk lagring
• 0 avser bio-CCS

• CCS har tillämpats i många år

• Avskiljningsteknik välkänd 
även i andra tillämpningar, 
t.ex. uppgradering naturgas 
och biogas 



Samverkan kring infrastrukturen kan kapa kostnader
Exempel geografiska samverkansmöjligheter:

En hubb i Göteborg

En hubb i Skåne (/Danmark?)

X gemensamma fartyg från Ostkusten



Stor lagringspotential i Sveriges närhet
3 pågående projekt (ej ”extern” CO2)

Tillgång till lagringsutrymme nödvändigt

Exempel på lagringsmöjligheter

Flera projekt på gång (vissa ska ta emot 
”extern” CO2)
Långskott på sikt: Lagring i Sverige eller 
närmare i Danmark

Mest rimligt på kort sikt: 
Northern Lights



Potential för CCS kopplat till biogas?
Tänkbara möjligheter idag?

UPPGRADERING

Fördel: koldioxid avskiljs 
ändå, hög CO2-halt

Nackdel: skalan
• Anläggning 50 GWh 

ca 7 kton CO2/år
• Alla anläggningar i SE: 

ca 150-200 kton CO2/år

VÄRME-/ 
ELPRODUKTION

Fördel: kan ”haka på” 
fjärrvärmebranschen?

Nackdel: skalan
• Alla anläggningar i SE: 

ca 100 kton CO2/år

ALLA anläggningar Anläggningar >50 GWh

ANDRA MÖJLIGHETER GASBRANSCHEN, T.EX
• CCS vid industriell användning av gas
• CCS vid vätgasproduktion via förgasning/ reformering
• Leverantör av ”CCS-tjänster” (teknik, infrastruktur…)
• CCU – avskiljning och användning av koldioxiden



Bio-CCS och CCS nödvändighet för att klara klimatmål



Tack för er 
uppmärksamhet!
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