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Under NOG-seminariumet på ÅF den 8 maj inledde Lars Strömberg, Corporate 
Strategies Vattenfall, med ett anförande under rubriken ”Koldioxidinfångning och 
lagring – tekniska och ekonomiska möjligheter”. Därefter berättade Gunnar Agfors, GA 
Konsult och Christer Björklund, ÅF, om de internationella forskningsaktiviteter som 
pågår kring den potentiellt alternativa fossila råvaruresursen metanhydrat. I detta 
referat sammanfattas vad som sades under eftermiddagen. 
 
 
Lars Strömberg är ansvarig för Vattenfalls koldioxidprojekt. Koldioxidproblematiken 
har blivit mycket aktuell inom Vattenfall efter att man under senare år köpt upp tyska 
bolag med en stor andel kol i sin bränslemix. Sedan tre år har Lars Strömberg arbetat 
med de tyska bolagen i Berlin, där han på nära håll kunnat följa de aktiviteter som pågår 
i Europa inom området. ”De flesta har ännu inte insett den påverkan handel med 
utsläppsrätter kommer att ha på företagen. Det råder idag en stor diskussion inom detta 
område i Tyskland”, sade Lars Strömberg. 
 
Idag dominerar fossila bränslen fullständigt världens energitillförsel1. Utsläpp av 
koldioxid från förbränning av kol, olja och gas från 1880 till nutid är mycket små i 
förhållande till de mängder kol som fortfarande finns lagrade i konventionella och icke 
konventionella resurser 2. ”Detta sätter perspektiv på vår hittillsvarande 
energiförbrukning. Hur kan vi möta kravet på energitillförsel, behovet av att använda 

                                                 
1 Enligt IEA (World Energy Outlook 2002) förutspås det primära globala energibehovet öka med 1,7 
procent årligen mellan 2000 och 2030. Fossila bränslen tros svara för mer än 90 procent av 
efterfrågeökningen. Inom EU-30 kommer idag 80 procent av energitillförseln från fossila bränslen. EU 
förutspår i grönboken ”Towards a European strategy for the security of energy supply” från 2001 att 
denna andel kommer att öka till 85 procent till år 2030. (EU-15 inkluderar Belgien, Danmark, Tyskland, 
Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, 
Sverige och Storbritannien. EU-30 inkluderar förutom ovan länder även Bulgarien, Cypern, Estland, 
Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Tjeckien, Rumänien, Slovenien och Turkiet). 
2 Icke konventionella reserver och resurser inkluderar bland annat tjärsand, oljeskiffer, tunga råoljor, 
metan i kolfyndigheter, metanhydrat mm. För ytterligare information om metanhydrater, se senare i detta 
referat. 
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fossila bränslen, samtidigt som vi hanterar miljöfrågorna? Kan vi klara av 
koldioxidproblemet?”, frågade Lars Strömberg. Europas (EU-15) koldioxidutsläpp från 
fossila källor uppgår årligen till ungefär 3 000 miljoner ton. Av detta svarar 
energiproduktionen för ungefär en tredjedel3 Vattenfall släpper ut cirka 70 miljoner ton 
koldioxid per år, varav ungefär 60 miljoner ton släpps ut från de tyska anläggningarna. I 
Europa är det endast företaget RWE som enskilt svarar för större koldioxidutsläpp, alla 
sektorer inräknade.  
 
Specifika koldioxidutsläpp varierar mellan olika bränsleslag4. Koldioxidutsläppen är 
dock inte enbart beroende av vilket bränsle som används. Vid produktion av elektricitet 
spelar valet av produktionsanläggning, och dess verkningsgrad, också en stor roll. I ett 
gammalt dåligt kolkraftverk är koldioxidutsläppen cirka 1 100 kilo per producerad 
MWh elektricitet. I ett helt nytt kolkraftverk kan motsvarande utsläpp reduceras till 
under 800 kilo. Vattenfalls nya högeffektiva brunkolseldade kraftverk i Lippendorf 
släpper ut drygt 700 kilo per MWh. I ett nytt koleldat kraftvärmeverk, där 
koldioxidutsläppen fördelats mellan producerad el och värme, kan de specifika 
koldioxidutsläppen reduceras till knappt 400 kilo per MWh elektricitet5.  
 
Tyskland är det land som släpper ut mest koldioxid inom EU, följt av Storbritannien. 
1990 var de totala tyska utsläppen cirka 1 000 miljoner ton. EU har åtagit sig att minska 
sina utsläpp av växthusgaser med åtta procent från 1990 års nivå till 2008/2012. Enligt 
överenskommelser inom EU ska Tysklands utsläpp ha reducerats till cirka 800 miljoner 
ton år 20106. En stor del av denna reduktion har redan åstadkommits, bland annat tack 
vare att samtliga äldre brunkolsverk i före detta Östtyskland är ersatta med moderna 
anläggningar7. 

                                                 
3 Den största delen av koldioxidutsläppen inom energiproduktionen kommer från elproduktionen. I 
Europa produceras idag knappt 2 500 TWh elektricitet per år. Av denna elektricitet härrör ungefär en 
tredjedel från kärnkraften, omkring 14 procent från vattenkraften och 2-3 procent från biobränslen. 
Naturgas svarar för cirka 14 procent, olja för 6 procent, kol för 17 procent och brunkol för 10 procent. 
Kol, som svarar för en knapp tredjedel av elproduktionen står för två tredjedelar dessa koldioxidutsläpp. 
4 Vid produktion av en MWh värme svarar förbränning av brunkol, svartkol, biobränsle och torv för 
utsläpp kring knappt 350 kilo koldioxid. Förbränning av olja resulterar i utsläpp på mellan 200 och 250 
kilo, och naturgas omkring 200 kilo. 
5 I ett modernt naturgaseldat kraftvärmeverk är motsvarande utsläpp cirka 250 kilo. Verkliga 
koldioxidutsläpp från ett biobränsleeldad kraftverk ligger kring 800-900 kilo per producerad MWh el. I en 
biobränsleeldad kraftvärmeanläggning är de verkliga koldioxidutsläppen för 1 MWh elektricitet omkring 
300 kilo. Med stor internationellt politisk enighet har det beslutats att dessa produktionsanläggningar ska 
betraktas som utsläppsneutrala, då biobränslen är en förnybar resurs. 
6 Basen för arbetet med klimatfrågan är Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringarna, 
Klimatkonventionen, som undertecknades i Rio de Janeiro i juni 1992. Målet för ramkonventionen är att 
stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte är farligt. Vid det tredje partsmötet i Kyoto 1997 beslutades om den välkända bilagan 
till konventionen, där parterna enats om nationella utsläppsminskningar till 2008–2012. Vidare 
preciserades i klimatkonventionen möjligheterna till samarbete av typen gemensamma åtgärder varvid tre 
typer av mekanismer fastställdes: gemensamt genomförande (Joint Implementation - JI), mekanismen för 
ren utveckling, (Clean Development Mechanism - CDM) och handel med utsläppsrätter (Emission 
Trading - EM). Kyotoavatalet talar om ett globalt handelssystem från 2008. 
7 Från 1990 till 1999 har de tyska utsläppen per capita minskat med omkring 15 procent. 1999 var 
utsläppen av koldioxid drygt 10 ton per person och år. I Sverige är motsvarande utsläpp omkring 6 ton per 
person och år och har under samma tidsperiod varit i princip konstant. De högre siffrorna i Tyskland 
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Det går således att reducera koldioxidutsläppen, men produktionskostnaden för 
elektriciteten varierar avsevärt mellan olika typer av anläggningar. Lars Strömberg 
redogjorde för resultaten från några olika räkneexempel. Nettokostnaden för produktion 
av en MWh elektricitet i moderna kraftverk eller värmekraftverk som använder kol, olja 
eller gas är omkring 25-35 €, vilket är något högre än i ett äldre koleldat kraftverk. 
Motsvarande kostnad för biobränsleanläggningar är över 60 € (se Figur 1). ”Eftersom 
elnätet i norra Europa är integrerat kommer även våra svenska elpriser att styras av vad 
som händer i andra länder”, sade Lars Strömberg och fortsatte med att beskriva 
sambandet mellan marginalkostnaden för koldioxidreduktion och önskad 
utsläppsminskning. Ju mer utsläppen ska reduceras, desto högre blir marginalkostnaden 
per ton reducerad koldioxid. 
 
Handelssystem för minskade koldioxidutsläpp 
I juni 1998 konstaterade EU-kommissionen att gemenskapen skulle kunna inrätta ett 
eget internt handelssystem till år 2005, för att bidra till att uppnå utsläppsreduktionerna 
kostnadseffektivt. Handelssystemet föreslås gälla för ett antal industribranscher och 
energisektorn, vilket skulle motsvara ungefär 45 procent av EU:s koldioxidutsläpp. 
Gemensamt för de tre flexibla mekanismerna i FN:s klimatkonvention är att ett land kan 
dra nytta av utsläppsreduktioner som genomförs någon annanstans, eller i ett annat 
land8. Tanken är att de mest kostnadseffektiva utsläppsreduktionerna ska genomföras 
först. Handel med utsläppsrätter skulle på detta sätt kunna minska kostnaderna för att 
uppfylla de åtaganden om utsläppsreduktioner, som Kyotoprotokollet ger varje land.  
 
Lars Strömberg sade sig stödja grundtanken inom handel med utsläppsrätter, det vill 
säga att de mest kostnadseffektiva tekniska åtgärderna implementeras först. Även 
Vattenfall stödjer grundtanken med ett europeiskt handelssystem. ”EU:s system får 
dock väldigt stora ekonomiska konsekvenser”, sade Lars Strömberg, samtidigt som 
också ett handelssystem ger den kommersiella basen för införande av ny teknik. ”Vi 
skapar ett system där utsläpp får ett pris. Om ny teknik kan uppfylla utsläppsreduktions-
ambitionerna för en motsvarande kostnad har vi också skapat ett sätt att få in 
konkurrenskraftig ny teknik.” Som svar på en fråga beskrev han också skillnaden 
mellan ett system för handel med utsläppsrätter och ett system för handel med 
utsläppsminskningar. Han förtydligade detta med att beskriva ett exempel på handel 
med utsläppsminskning: ”Företagen A och B har ålagts att genomföra minskningar. 
Företag A väljer att investera i utsläppsminskningar genom att bygga en ny modern 
anläggning med halverade utsläpp och bjuder därefter ut sin minskning till företag B 
som behöver köpa. A har då handlat med utsläppsminskningen. Detta är grundtanken 

                                                                                                                                               
beror bland annat en större andel brunkol i energimixen. I Sverige härrör majoriteten av den producerade 
elektriciteten från vattenkraftverk och kärnkraftverk. 
8 Handel med utsläppsrätter öppnar möjligheter för aktörer att köpa rätten att släppa ut växthusgaser. Rent 
praktiskt innebär handeln med utsläppsrätter att aktörer har tillstånd att släppa ut en viss bestämd mängd 
av en växthusgas. De allmänna diskussionerna kring handel med utsläppsrätter har främst inriktat sig mot 
växthusgasen koldioxid. Om en produktionsenhet släpper ut mindre koldioxid än den har rätt till, kan den 
sälja de icke utnyttjade rätterna till andra aktörer som har behov av att släppa ut mer än vad de har 
tillstånd till. På detta sätt skall handelssystemet skapa ett incitament för att hitta metoder till utsläpps-
reduktioner. Den sammanlagda mängden utsläppsrätter inom systemet är fastlagt. 
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som även gäller för Joint Implementation och Clean Development Mechanism. Denna 
grundtanke håller!” På detta sätt är det tänkt att investeringar ska styras till de 
anläggningar där de är mest kostnadseffektiva. Kostnaderna läggs på 
elproduktionskostnaden för både A och B.  
 
Det är dock inte riktigt så här som det planerade handelssystemet inom EU är 
konstruerat. I EU:s system tilldelas alla aktörer i den handlande sektorn utsläppsrätter9. 
Utsläppsrättigheten är inte kopplad direkt till en investering i lägre utsläpp utan tilldelas 
eller auktioneras ut till samtliga marknadsaktörer baserat på någon form av historiska 
utsläpp. Alla producenter måste äga rättigheter som motsvarar deras totala utsläpp. När 
det totala antalet utsläppsrätter är begränsat uppstår ett marknadsvärde. ”Företag A och 
B tilldelas utsläppsrätter. Företagen har i detta fall två alternativ. För det första kan de 
låta bli att tillverka sin produkt, och sälja de utsläppsrätter man har till andra. För det 
andra kan de hålla tillbaka sin produktion tills priset på produkten har stigit så mycket 
att de får samma intäkt, som om de sålt sina utsläppsrätter.” I och med detta kommer 
marknadspriset på produkten att stiga med värdet av utsläppsrätternas marknadsvärde. 
Detta medför att de direkta marginalproduktionskostnaderna för elektricitet stiger från 
dagens nivå. Kostnaden för en rättighet adderas som en direkt 
marginalproduktionskostnad och ökar därmed spotpriset på elektricitet. ”Eftersom 
utsläppsrätterna motsvarar nästan 100 procent av verkliga utsläpp, medan 
minskningskraven under lång tid kanske motsvarar 10 till 15 procent, blir 
kostnadsmassan sju till tio gånger större i ett system med handel av utsläppsrättigheter.” 
Priset per ton CO2 blir ungefär detsamma i båda systemen. 
 
Priset på en utsläppsrätt bestäms av den totala önskade utsläppsreduktionen, kostnaden 
för att genomföra denna fysiska reduktion och på vilka länder som kommer att ingå i 
systemet10. Priset på utsläppsrätterna i EU:s föreslagna system kan uppskattas. ”Om 
handelssystemet inom EU bara inkluderar EU:s femton nuvarande länder, och kraven på 
utsläppsreduktion från dagens nivåer uppgår till 15 procent, så kommer kostnaden att bli 
i storleksordningen 20 € per ton koldioxid”. Om handelssystemet utvidgas till att även 
inkludera nya EU-länder och de reduktioner dessa länder genomfört sedan 1990 delvis 
ingår, eller om andra mekanismer såsom JI och CDM delvis inkluderas i systemet 
uppskattas kostnaden till 7-10 € per ton. ”En kostnad på 20 € per ton koldioxid kommer 
att medföra upp till 75 procent högre elpriser till år 2010”. Om kostnaden för utsläpp 
istället hamnar kring 7-10 € uppskattas elpriset stiga med 15-30 procent.  
 
Resultatet av det föreslagna europeiska handelssystemet blir att man kommer att 
uppleva ett högre konsumentpris på all elektricitet, genom stigande marginalpriser på 

                                                 
9 Sverige ingår. Se tex SOU 2003:60 ”Handla för bättre klimat”, som överlämnades till 
näringsdepartementet den 4 juni 2003. 
10 I EU:s system för handel med utsläppsrätter är det möjligt att ansökarländer, exempelvis Polen, 
kommer att inkluderas. Dessa länder har i många fall drastiskt reducerade utsläpp idag jämfört med 1990, 
på grund av stora omstruktureringar inom industrisektorerna. Det är ännu inte bestämt om de rätter som 
dessa redan genomförda utsläppsminskningar skulle kunna friställa, så kallade ”hot air”, kommer att ingå 
i systemet. ”Om Polens och Tjeckiens med flera ansökarländers utsläppsrätter kan utnyttjas inom EU 
sänks marginalkostnaden”, sade Lars Strömberg. 
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elproduktionen, enligt flera nyligen publicerade rapporter11. ”För precis samma mål och 
reduktionseffekt har de totala elpriserna dragits upp mer, än i ett system där handeln 
sker med utsläppsminskningar”, sade Lars Strömberg.  
 
Alternativa metoder att uppnå minskade utsläpp 
Med en extra kostnad för koldioxidutsläpp från fossila bränslen på 20 € per ton ökar 
produktionskostnaden för moderna fossileldade kraft- och värmeverk till omkring 35-45 
€ per MWh. Det är en ökning på 10-15 € per MWh, beroende av anläggningstyp och 
bränsleslag. Idag är ett koleldat kraftverk billigare än ett naturgasdrivet kraftverk, men 
med denna kostnad skulle förhållandet förändras. Detta motiverar bland annat Vattenfall 
att studera fossileldade kraftverk med små koldioxidutsläpp. ”Även vid en avgift på 20 
€ per ton CO2 framstår produktionskostnaden för samtliga moderna fossileldade kraft- 
och värmekraftverk som betydligt lägre än vad produktionskostnaden är i 
biobränsleeldade produktionsanläggningar”, sade Lars Strömberg.  
 

 
Figur 1: Påverkan på total produktionskostnad (€/MWh) vid en CO2-avgift på 20 € per ton CO2. 
Källa: Lars Strömberg, Vattenfall. 

 
Vilka utsläppsreduktioner är då mest kostnadseffektiva? Kan man tänka sig andra typer 
av projekt än att ersätta äldre anläggningar, konvertera bränsleslag eller minskade 
produktionsvolymer?  
 
Vattenfall har studerat möjligheterna för att fånga in och deponera den koldioxid som 
släpps ut från energianläggningar. ”Koldioxidemissioner från fossila bränslen kan 
troligen elimineras genom separation och underjordisk deponering till lägre kostnader 
än för de flesta förnybara bränslen. Om detta är möjligt kan kolanvändningen betraktas 

                                                 
11 T.ex. underlagsrapporterna till den svenska ”Flexmex II” utredningen. 
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som en långsiktig lösning och skapa utrymme för att utveckla de riktiga förnybara 
lösningarna som ännu inte finns. Eftersom tillgångarna är så stora och väl spridda skulle 
detta också tillgodose vår strävan efter leveranssäkerhet”, sade Lars Strömberg. Då det 
är lättast att börja med stora punktvisa utsläppskällor är det troligen rimligast att försöka 
fånga och lagra koldioxid från kolförbränning. ”Det är i dessa anläggningar som de 
specifika utsläppen är störst. Det blir helt enkelt billigast per ton koldioxid som släpps 
ut!” 
 
Separering, transport och deponering av koldioxid 
Lars Strömberg berättade att tekniker för separering och deponering av koldioxid idag 
är väletablerade och att det i många fall redan finns kommersiella metoder tillgängliga, 
även om de idag inte används för dessa ändamål. ”Kommersiella tekniker för 
infångning av koldioxid från kraftverk finns idag. Koldioxid transporteras redan idag i 
stor skala inom kommersiella system med både rörledningar och fartyg. Storskalig 
deponering av koldioxid, som separerats från utvunnen naturgas, pågår sedan 1996 i 
Nordsjön. Praktisk erfarenhet finns sedan 25 år när det gäller storskalig pumpning och 
lagring av koldioxid men då för syftet att utvinna mer olja och gas ur befintliga 
källor12”, sade Lars Strömberg. Det finns starka drivkrafter för att utveckla kommersiellt 
gångbara lösningar. ”Den totala kostnaden uppskattas till under 30 € per ton koldioxid. 
Vi börjar nosa på den kostnadsnivå som handelssystemet skapar. Möjligen kan därför 
koldioxidlagring till 2015 komma in som en möjlighet på kommersiella villkor”, 
fortsatte Lars Strömberg. Han betonade dock att detta inte kommer att bli kommersiellt 
tillgänglig teknik inom de närmaste femton åren, utan vad som kan vara aktuellt under 
denna period är främst olika demonstrationsanläggningar. Slutsatser som Lars 
Strömberg dragit är att infångning och lagring av koldioxid kan utgöra ett kommersiellt 
gångbart alternativ vid den kostnad som etableras av systemet för handel med 
utsläppsrätter.  
 
Flera olika alternativ för hur lagring av koldioxid kan genomföras i geologiska 
formationer har studerats. Bland annat har man funderat på att använda övergivna olje- 
och gasfält, aktiva fält, bergsformationer som inte innehåller några kolväten som liknar 
olje- och gasfält till strukturen samt kolbäddar. Lagring av koldioxid i havsdjupen är 
idag avskrivet som rimligt alternativ, bland annat av hänsyn till den marina miljön. För 
oss i Skandinavien finns två rimliga lagringsalternativ. Dels att skicka ut koldioxiden 
och lagra den under bottnen i Nordsjön, och dels lagra den under mark inom landets 
gränser. I båda fallen sker lagringen i porösa bergformationer som liknar dem, där det 
finns olja och gas, men som bara innehåller geologiskt vatten, s.k. akvifärer13. Detta har 
provats av Statoil i stor skala under ett antal år med exakt kontroll av vad som händer 
med den flytande koldioxiden. Det Statoil gör i Sleipnerfältet i Nordsjön är att separera 
koldioxiden från den råvara som utvinns och pumpa ner koldioxiden direkt till en annan 
icke oljeförande nivå i samma oljefält. Statoil tror att lagringsmöjligheterna under 
Nordsjön räcker till all den koldioxid som släpps ut i EU under de närmaste 800 åren. 
                                                 
12 Enhanced oil recovery 
13 Ett akvifärlager är en hålighet som grundvattnet har åstadkommit. Denna hålighet uppkommer i porösa 
bergarter, vilka i Sverige finns bland annat på Gotland och i Skåne. Samma berggrundsområde där 
akvifärer har bildats återfinns under Nordsjön och Skandinavien samt under norra Tyskland och Polen. 
Koldioxid som lagras på 1 000 till 3 000 meters djup är inte en gas utan förekommer i vätskefas. 
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Geologerna tror även att de akvifärer som finns inom Tysklands gränser skulle kunna 
räcka för de närmaste tvåhundra årens utsläpp ut från den inhemska kraftindustrin. 
”Idag går mycket av arbetet ut på att utröna vilka formationer som är användbara och 
hur dessa skulle kunna utnyttjas. Man försöker också ta reda på hur lagrad koldioxid 
beter sig långsiktigt.” Trots vissa oklarheter är kostnaderna för deponeringen relativt väl 
kända. Kostnaden är beroende av lagringsdjupet och även vilken typ av formation som 
ska användas. Akvifärer på land bedöms ha en kostnadsnivå på cirka 2-5 € per ton 
koldioxid. Akvifärer till havs är något dyrare. Sådana lagringsmöjligheter finns över 
hela världen. Globalt anser man att den samlade lagringskapaciteten överstiger den 
samlade mängden tillgängliga fossila bränslen. 
 
Transporter behövs för att förflytta koldioxiden från utsläppskällan till den slutliga 
lagringsplatsen. Även inom detta område finns idag en ganska god bild av vilka 
kostnaderna skulle bli. Transportkostnaderna med fartyg och pipelines är relativt lika, 
mellan 1-2 € per ton. Transporter med järnväg är cirka fem gånger dyrare och 
lastbilstransporter cirka 25 gånger dyrare. Vid ett fullt utvecklat transportsystem för 
koldioxid i Europa, med pipelines och transport med fartyg sista biten ut på Nordsjön, 
uppskattas kostnaderna till omkring 2 € per ton koldioxid. Transportkostnaden från en 
demonstrationsanläggning i Tyskland, som Lars Strömberg hoppas att man kan uppföra 
inom 5-6 år, till deponeringsplatsen ute i Nordsjön skulle uppgå till omkring 5-6 € per 
ton. 
 
Både för naturgas- och koleldade anläggningar finns flera olika möjliga tekniker för 
infångning av genererad koldioxid. ”Av dessa är flera redan idag kommersiellt 
tillgängliga”, sade Lars Strömberg. Ett alternativ är att koldioxiden avskiljs från 
rökgaserna med ett absorbtionsmedel som återanvänds efter regenerering. Detta kallas 
”post combustion capture”.  
 
I naturgasanläggningar kan naturgasen före förbränningen reformeras till koldioxid och 
vätgas. Koldioxiden avskiljs och vätgasen förbränns. Idag finns dock inga turbiner för 
förbränning av vätgasrik gas, men det är ett område där utveckling pågår. Processen att 
ta om hand koldioxiden före förbränning av kol är något mer komplicerad än vid 
naturgasförbränning, och verkningsgraden blir något lägre. Från kol kan man genom 
förgasning och via en skiftesreaktion producera vätgas och koldioxid. Därefter kan en 
liknande process som vid naturgasdriften ovan användas. ”Det alternativ som för 
närvarande förefaller effektivast och med lägsta kostnad för kolanläggningar är att kolet 
bränns i en CO2/O2-atmosfär”, sade Lars Strömberg. Detta sker genom att en 
luftseparationsanläggning separerar luftens syre från kvävet. Koldioxid återcirkuleras 
till brännaren så att istället för luft används en koldioxid - syre blandning. Detta leder 
till att rökgaserna består av enbart koldioxid, vattenånga och eventuella föroreningar. 
Efter rening av stoft och föroreningar på konventionellt sätt kondenseras vattenångan ut 
och kvar blir i stort sett ren koldioxid. Denna komprimeras till vätska och kan 
transporteras till lagring.  
 
Vattenfalls Lippendorfstudie 
2000 färdigställdes Vattenfalls Lippendorfanläggning, som är ett modernt brunkolseldat 
kraftverk med en installerad eleffekt på 2 gånger 933 MW brutto. Detta kraftverk 
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släpper ut cirka 10 miljoner ton koldioxid ut per år. Vattenfall har studerat hur ett tänkt 
tredje block skulle se ut, där allt är likadant som i de två första blocken, men där det 
tredje konstruerades som en ”nollemissionsanläggning” med koldioxidavskiljning 
genom förbränningen i en CO2/O2-atmosfär. För att åstadkomma detta skulle 
anläggningen kompletteras med två större processteg. För det första en 
luftseparationsanläggning, som vid full drift skulle förbruka cirka 137 MW. För det 
andra en rökgasreningsanläggning, där rökgasen hanteras och renas, vattenångan 
kondenseras ut och den resterande koldioxiden förvätskas. Rökgasreningen skulle kräva 
totalt 71 MW, framförallt på grund av stora kompressorer för koldioxidförvätskningen. 
Med dessa båda kompletteringar i processen skulle kraftverkets koldioxidutsläpp kunna 
reduceras med ungefär 99,5 procent. Även utsläppen av svavel, NOx och partiklar skulle 
reduceras till nära noll.  
 
En sådan ”nollemissionsanläggning” kommer att medföra en ganska liten ökad 
investering, cirka 10 procent. Den stora kostnadsökningen härrör från en reducerad 
elproduktion, och därmed en lägre totalverkningsgrad. Utan koldioxidseparering är 
verkningsgraden för kraftverket knappt 43 procent. Med de kompletterande 
processtegen skulle kraftverket leverera knappt 700 MW istället för cirka 900 MW och 
verkningsgraden skulle reduceras till 34 procent14. ”En slutsats från denna studie är att 
det är möjligt att bygga en nollemissionsanläggning”, sade Lars Strömberg. 
Kapitalkostnaden för kraftverket är knappt 1 200 € per installerad kW utan 
koldioxidseparering. Med separering blir projekterad kapitalkostnad ungefär 1 670 € per 
installerad kW15. Investeringskostnaderna för luftseparationsanläggningen utgör ungefär 
nio procent och extrakostnaden för rökgashanterings- och förvätskningsanläggningen 
svarar för cirka två procent av de totala investeringskostnaderna. 
”Investeringskostnaderna blir således inte så värst mycket högre totalt, men eftersom 
elproduktionen blir lägre blir effekten ändå märkbar. Elproduktionskostnaden 
uppskattas till omkring 30 procent högre än för det konventionella kolkraftverket, 
motsvarande under 15 €/ton CO2 undvikt utsläpp”, sade Lars Strömberg.  
 
Vattenfall har utvärderat även andra alternativ för koldioxidinfångning från 
kolkraftverk. Slutsatsen som drogs var att O2/CO2 förbränningsalternativet är mest 
fördelaktigt tack vare bästa produktionskostnader, lägsta investeringskostnaderna och 
det enklaste genomförandet. ”Vad dessa analyser säger mig är att det kan bli möjligt att 
klara av att producera elektricitet från kol utan koldioxidutsläpp om 
produktionskostnaderna stiger från dagens 27-28 € per producerad MWh till cirka 35 €. 
Kostnaderna för infångning av koldioxid från gaskombikraftverk ligger i samma 
storleksordning.” 
 
Lars Strömberg tror att det är fullt möjligt att klara infångning och lagring redan idag 
under 30 € per ton koldioxid. Ett internt mål inom Vattenfall är satt till 20 € per ton. Vid 
                                                 
14 Av de totalt 2026 MW som tillförs i bränslet idag försvinner 1093 i kyltornet, 68 MW i drift av 
kringutrustning och 865 MW blir elektricitet. Av de totalt 2026 MW som skulle tillföras 
nollemissionsanläggningen via bränslet försvinner 1084 MW via kyltornet. 45 MW förbrukas i diverse 
kringutrustning som pumpar, fläktar mm. Luftseparationsanläggningen kräver 137 MW och 
koldioxidkompressionen 71 MW. Återstår 689 MW elektricitet. 
15 Räknat på 900 MW i första fallet och 700 MW i andra fallet. 
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denna kostnad tror Lars Strömberg att dessa tekniker blir kommersiellt gångbara, och 
jämförbara med kostnaderna som uppstår genom systemet för handel av utsläppsrätter. 
”Om koldioxidinfångning och lagring visar sig vara ett gångbart alternativ och 
kostnaderna kan sänkas till 20 € per ton så kan tekniken introduceras kommersiellt inom 
det kommande handelssystemet med utsläppsrätter inom 10 – 15 år. Inom fem år kan vi 
visa om detta är möjligt. Då skapar man även ett tak för priset på utsläppen i 
handelssytemet. Infångning av koldioxid och lagring kan vara ett billigare alternativ för 
elproduktion än de flesta alternativ där förnybara bränslen används”, sade Lars 
Strömberg. Totala kostnader för att undvika utsläpp av koldioxid skulle, enligt 
Vattenfalls studier, kunna uppgå till ungefär 2-5 € per ton för lagring (inklusive 
borrning och pumpning), 2-6 € för transporter (inklusive infrastrukturkostnader) samt 8-
12 € för infångning och förvätskning av koldioxiden. ”Totalt skulle detta således kosta 
mellan 12 och 23 € per ton koldioxid.”  
 
Lars Strömberg jämförde de forskningsinsatser som bedrivs inom Europa med de 
mycket högre ställda ambitioner som satts av USA inom området koldioxidfri 
förbränning av fossila bränslen. ”I Europa satsas mycket lite pengar på forskning kring 
fossila bränslen. I EU:s sjätte ramprogram kom i sista stund en liten rubrik med om 
infångning av koldioxid, och EU satsar under kommande år under 50 miljoner € inom 
detta område. I USA satsar Bush en miljard dollar på ett forskningsprogram16 inom detta 
område. Oavsett om det visar sig att jag har rätt eller inte, så kommer det att hända 
mycket inom detta område inom den närmaste tiden”, avslutade Lars Strömberg. 
 
 
Metanhydrater i fokus 
Gunnar Agfors, som har en lång erfarenhet inom nordisk petroleum- och petrokemisk 
industri17, och Christer Björklund, chefskonsult vid ÅF, avslutade 
eftermiddagsseminariet med att beskriva de internationella forskningsaktiviteter som 
pågår idag inom metanhydratområdet. ”Metanhydrater är en global energi- och 
klimatfaktor som kan komma att ändra vår världsbild”, sade Gunnar Agfors.  
 
”Hydrater är gaser som är inneslutna i vattenkristaller formade som en isbur”, berättade 
Gunnar Agfors. Redan på 1800-talet visades det i laboratorieskala att vatten och många 
av de lägre kolvätena kan ”samkristallisera” till en isliknande massa vid en kombination 
av låg temperatur och/eller högt tryck. Vid temperaturer under minus 10°C är 
metanhydrat stabilt vid atmosfärstryck. I naturgasindustrin är metanhydratbildning ett 
välkänt och ovälkommet fenomen. Fuktmättad naturgas kan bilda pluggar av 
metanhydrat om den råa gasen från en produktionsbrunn kyls ner under högt tryck 
exempelvis i en rörledning. Mycket arbete har därför de senaste årtiondena lagts ned 
inom olje- och gasindustrin för att hitta sätt att undvika hydratbildning och lösa upp 
eventuella pluggar. En kubikmeter metanhydrat väger 913 kg. Av detta är 14 

                                                 
16 ”Future Gen” 
17 Gunnar Agfors har tidigare varit verkställande direktör i bl a Svenska Petroleum Exploration. Han har 
även varit styrelseledamot i bl a Vattenfall och Svenska Petroleum samt är ledamot av Kungl 
Ingenjörsvetenskapsakademien. 
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viktprocent metan och resten vatten. När en kubikmeter metanhydrat löses upp frigörs 
cirka 170 m3 metangas18. 
 
Världens oljetillgångar är mycket ojämnt fördelade. De globala naturgastillgångarna är 
något jämnare fördelade, men även för denna råvara finns betydande regionala 
obalanser. ”Konventionell naturgas är en kommersiell, särskilt här i Norden långsiktigt 
tillgänglig energiråvara. Som kemist med ett långt engagemang i det nordiska 
energisystemet och i den tekniska miljö som skapat Nordssjöutvecklingen vill jag peka 
på metanmolekylens möjligheter som brygga till ett uthålligare energisystem”, fortsatte 
Gunnar Agfors. Det finns betydande globala resurser av metan, i många olika former. 
Konventionell naturgas bara är en av dessa olika metantillgångar. Metanhydrat är 
sannolikt den största fossila resursen i världen enligt US Department of Energy. USGS19 
har gjort bedömningen att mängden kol som finns lagrat i metanhydrater är dubbelt så 
stor som summan av allt kol som finns lagrad i de globala kol-, olje- och konventionella 
naturgasresurserna.  
 
I naturen finns två typiska fyndmiljöer, nämligen aktiska områden och djupa hav. 
Metanhydraterna bildas både av att gas tränger upp underifrån, och vid nedbrytning av 
plankton som faller ned uppifrån.  
 
I arktiska områden kan man räkna med en temperaturprofil som möjliggör flera hundra 
meter tjocka metanhydratlager. Övre gränsen för stabilitet ligger på några hundra meters 
djup. Eftersom trycket stiger med djupet tål hydraterna högre temperaturer ju djupare de 
befinner sig. Samtidigt finns en begränsning genom den ”geotermiska profilen”. Ju 
längre ner i jorden man kommer, desto högre är temperaturen, och den undre gränsen 
för metanhydraternas utbredning ligger på mellan 1 000 och 2 000 meters djup.  
 
”I vattenområden är minsta djup för att hålla hydrater stabila vid botten ungefär 1 200 
meter. Metanhydraten förekommer framförallt i och under bottensedimenten, då vattnet 
över ytan normalt håller temperaturer över gränsen för stabilitet.” Även i 
bottensedimenten ger den geotermiska värmen en begränsning som medför att 
stabilitetsintervallet är mindre i omfattning i djupled än inom arktiska områden. På 
större havsdjup kan betydande arealer på och under botten vara täckta av metanhydrat. 
 
”Är metanhydraterna bara kuriosa som kan vara intressant för kemister och fysiker att 
teoretisera om? Kan metanhydrat utnyttjas som energiresurs - eller är den är en 
allvarligt förbisedd klimatfaktor? Ska vi oroa oss för möjliga negativa miljöeffekter 
eller står vi inför en spektakulär möjlighet?”, frågade Christer Björklund retoriskt. Om 
de uppskattningar som gjorts av bland annat bedömare i USA och Ryssland stämmer, 
kan det vara en resurs väl värd att studera närmare. Under de senaste årtiondena har 
intresset för metanhydrat som potentiell råvara tagit fart, och man har försökt lokalisera 

                                                 
18 Detta motsvarar 7,26 kmol och kan jämföras med 1 m3 LNG (vid -161,5 ºC) som innehåller 26,33 
kmol och frigör 622 m3 metan samt 1 m3 CNG (vid 7 MPa och 27 ºC) som innehåller 3,14 kmol och 
frigör 74,4 m3 metan. 
19 US Geological Survey 
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och kvantifiera befintliga resurser. Några aktörer har även påbörjat arbetet med att finna 
metoder för att kunna exploatera denna möjliga resurs. 
 
Pågående forskning inom metanhydratområdet 
”Forskningsprogram har pågått under de senaste 20 åren, men först nu börjar alltmer 
pengar att pumpas in inom detta område. Tydliga vattendelare var de senatsutfrågningar 
som genomfördes om upptrappade anslag i USA från mitten av 1990-talet och när 
USA:s olje- och gasindustri började visa intresse för frågorna 1993-1994. Nästa tydliga 
upp-prioritering av metanhydratfrågan inträffade för tre år sedan, då USA:s gaspriser 
steg väldigt mycket”, sade Gunnar Agfors. 
 
Tidiga bedömningar som hävdade att metanhydrat var rikligt förekommande har på 
senare år bekräftats från olika håll i världen. I två större vetenskapliga program har mer 
än 2 500 ”akademiska” borrningar genomförts mellan 1968-1998 i världshaven! ”De 
har påvisat metanhydrater i praktiskt taget alla djuphav”, sade Gunnar Agfors. De 
resursbedömningar som har gjorts är dock fortfarande mycket osäkra. 
 
Christer Björklund berättade att de länder som hittills visat ett större intresse för 
metanhydrater grovt kan delas in i nordligt liggande länder som Kanada, Ryssland och 
Norge, och länder som är beroende av stora mängder importerad energi som USA, 
Indien och Japan. Dessutom deltar även ytterligare några länder i de pågående 
internationella forskningsprogrammen. Förutom statliga institut och universitet deltar 
även bland annat större oljebolag i flera projekt. 
 
”USA har vaknat till liv och hoppas på en enorm resurspool”, sade Gunnar Agfors. 
USGS uppger att det med 95 procents sannolikhet finns metanhydratvolymer inom 
USA:s gränser som motsvarar 150 års förbrukning av naturgas vid dagens 
förbrukningsvolym. I Alaska visar ungefär hälften av studerade loggar från tidigare 
genomförda ’konventionella borrningar’ tecken på att metanhydratlager passerats. I 
Mexikanska gulfen har man upptäckt en helt ny organismvärld som lever av 
metanhydrat i den mörka och syrefria miljön. I USA:s Methane Hydrates Research and 
Development Program beskrivs hur en ny forsknings- och utvecklingsplan inom 
metanhydratområdet ska läggas upp20. Man antyder förhoppningar om att kunna 
använda metanhydraterna på lång sikt för att kunna förbättra det nationella 
energisäkerhetsläget. Under åren 2001-2005 satsar USA knappt 50 miljoner dollar i 
statliga medel, som ska kompletteras med betydande summor från industrin. Även i 
Kanada finns potentiellt betydelsefulla metanhydratresurser. 1998/1999 genomfördes en 
borrning som visade på en betydande potential i nordvästra Kanada. I februari 2003 
slutfördes en andra metanhydratborrning i MacKenzie-deltat. ”Enligt de knapphändiga 
uppgifter som kommit ut om denna borrning var resultaten ’mycket lyckade’, men 
eftersom Sverige inte deltar i forskningsprogrammen har vi inte tillgång till ytterligare 
uppgifter”, sade Gunnar Agfors. Utanför Japans östra kust finns en stor potential för 

                                                 
20 Introducerat från och med 1999. Forskningsprogrammet ska bland annat studera metanhydraters 
stabilitet på havsbottnar, tillgängliga resurser, produktionsmöjligheter, säkerhetsaspekter och 
miljökonsekvenser. Enligt planen ska produktionstekniska lösningar skapas till 2010, och till 2015 ska 
praktiska frågor lösas som medger säker gasproduktion från hydratzoner. 
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metanhydrat i djuphavet. Japan har förprojekterat ett fartyg och tittat på möjliga 
tekniska lösningar för att kunna utvinna metanhydrat från bottnen. ”Detta är ett 
fantasifullt men kanske möjligt framtidskoncept, som går ut på att utvinna metan från 
havsbotten och omvandla den till högre kolväten. Hur långt detta kommit idag, och om 
konceptet håller i verkligheten återstår nog att bevisa”, sade Gunnar Agfors. Ett av 
problemen som måste lösas är att få upp metanhydraten till ytan utan att man riskerar att 
ändra tryck och temperatur så mycket att hela fyndighetens stabilitet rubbas. Även på 
många andra platser, främst utmed kontinentala kuster på lite större djup, finns kända 
lokalt stora förekomster av metanhydrat. 
 
Möjligt miljöhot? 
”Intresset för metanhydrater är dubbelt. Det kan röra sig om världens särklassigt största 
energiråvara, men också om en allvarlig klimatrisk. Varmare klimat frigör allt mer 
metan ur ytliga metanhydratlager, och metan har en klimateffekt som är ungefär tjugo 
gånger värre än koldioxidens”, sade Gunnar Agfors. Bland annat av miljöskäl har 
Tyskland har engagerat sig i metanhydratfrågan.  
 
”Tendensen från 1800 till 2000 är en snabb ökning av metanhalten i atmosfären. Det 
finns ett tydligt samband mellan denna halt och människans aktiviteter. Både mänskliga 
aktiviteter och global uppvärmning kan öka utsläppen”, sade Gunnar Agfors. Den 
snabba ökningstakten har under 1990-talet avmattats, vilket han tror beror på att vi blivit 
bättre på att ta hand om naturgas från oljeproduktionen. Enligt IPCC svarar metan för en 
ökande del av klimateffekterna från luftburna utsläpp. Metan är idag den näst mest 
utsläppta växthusgasen, och svarar enligt IPCC för 18-20 procent av växthusgasernas 
klimateffekt. De största mänskligt orsakade utsläppskällorna av metan är djurhållning 
och risodling, som svarar för omkring 20 procent vardera. Eldning av biomassa samt 
olje- och gasproduktion svarar vardera för ungefär 14 procent av utsläppen. 
 
Jordens medeltemperatur under de senaste 650 miljoner åren har varit cirka 17ºC. ”Vi är 
nu troligen inne i slutet av en kallare period, där den globala medeltemperaturen redan 
långt före och under mänsklighetens hela existens varit nere på cirka 12ºC. Hur 
påverkar en sådan temperaturökning befintliga lager av metanhydrater?”, sade Gunnar 
Agfors och påminde om att det finns en mängd faktorer som påverkar klimatet. Enligt 
en sammanställning av Geosciences21 som han refererade till kan olika 
klimatpåverkande faktorer delas upp i fyra huvudnivåer, där effekterna på 
temperaturdifferens och deras varaktighet varierar avsevärt. Störst effekt uppges 
faktorer som solintensitet, solsystemets geometri och växthusgaserna i atmosfären ha. 
Därefter kommer faktorer som global fördelning av kontinenter och oceaner och 
långsiktiga tidvattenmönster. I denna uppräkning kommer mänsklig påverkan i form av 
utsläpp av växthusgaserna koldioxid och metan på den fjärde nivån tillsammans med 
faktorer som vulkaner, erosion och solstormar. ”Vi måste ha respekt för att alla dessa 
faktorer samverkar”, sade Gunnar Agfors. 
 

                                                 
21 Geological Perspectives of Global Climate Change: Introduction and Overview (AAPG Studies in 
Geology No. 47) 
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Än återstår flera stora frågetecken när det gäller frågan om metanhydrat kan bli en 
framtida viktig energikälla. ”Förutom osäkerheten om hur stor resursbasen verkligen är, 
finns fortfarande flera svårlösta tekniska problem. Det krävs värme för att sönderdela 
metanhydrat, och man måste vara klar över stabilitetsvillkoren då en snabb upplösning 
tydligen vid speciella förhållanden kan ske med ett snabbt, närmas explosivt, förlopp. 
Lerlaviner på havsbottnen kan inträffa när lager av metanhydrat blivit instabila och 
samma sak kan inträffa i arktiska områden. Man måste ta säkerhets- och 
stabilitetsproblemen på största allvar”, sade Gunnar Agfors. Även om metanhydraten är 
en fossil energikälla är det sannolikt lättare att separera och deponera kol om man har 
god tillgång till energi. Av denna anledning ansåg både Christer Björklund och Gunnar 
Agfors att det kunde vara av intresse för Sveriges att följa den internationella 
utvecklingen. 
 
”Stora fynd av metanhydrat leder till ökade globala satsningar på metan som 
energiråvara, och ett ökande behov av att förstå dess inverkan på klimatet. Mycket 
arbete återstår och det är även för Sverige värt att följa detta, eller att själva delta. Det vi 
talar om är ett spännande område, där kopplingen till dagens verklighet kan verka 
långsökt. Vad vi velat lyfta fram är att jordklotet kan ha lagrat stora mängder metan i en 
hittills underskattad form, och att detta kan ge metan som energibärare en helt ny 
prioritet. Vad vi vet med säkerhet och tidigare talat om är långt mer konkret: Nya 
kommersiella förutsättningar och god tillgång från Ryssland och Norge ger utrymme för 
mer naturgas i det svenska energisystemet”, avslutade Gunnar Agfors.  
 
 

Mikael Toll, juni 2003 


