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Gröna fällor
fångar CO2

Världens länder är överens om att den globala temperaturökningen ska
hejdas, men hur ska det gå till? Biorecros vd Henrik Karlsson tror att han
har hittat en viktig pusselbit.

Jag startade Biorecro
vi också koldioxid, som komprimeras
2006, efter att ha sett
och leds genom en pipeline ner i ett hål
ett tv-inslag som hand till 2 000 meters djup, där den sipprar
lade om koldioxid
ut i berggrunden. Koldioxiden löses
lagring. Varför inte
upp i saltvatten som finns därnere och
göra det på biomassa? tänkte jag. Jag
förstenas sedan under årens lopp.
gick till Chalmers bibliotek, begärde ut
Det finns möjligheter att bygga
alla artiklar som handlade om koldioxid liknande anläggningar i Europa, men
lagring och insåg att det fanns andra
hittills har det saknats ledarskap och
som hade tänkt på samma sak, men inte
politisk vilja. Jag arbetar med att
gjort något konkret av det.
kommersialisera tekniken och ta fram
Det är ingen slump att jag utvecklar
förutsättningar för att bygga fler anlägg
och bygger just BECCSningar globalt. Jag hoppas
H E N R I K KA R L S S O N
system. BECCS, Biopå att vi har tio BECCSEnergy with Carbon
anläggningar under upp
Capture and Storage, är
byggnad år 2020.
Ålder: 37 år
en form av koldioxid
Den debatt som förs
Utbildning: Civilingenjör
i industriell ekonomi, KTH.
lagring som använder
kring koldioxidlagring som
Största utmaning i jobbet:
biomassa i stället för
metod är väldigt svart-vit.
Skapa en helt ny bransch som
koldioxid från fossila
Få vill diskutera teknik
tar bort koldioxid ur atmosfären
utsläpp. Med hjälp av
portföljer, att vi behöver
Gör om fem år: Inviger Sveriges
träd och växter kan man
en kombination av saker
första BECCS-anläggning.
fånga in koldioxid ur
för att lösa klimatfrågan.
Dold talang: Är professionellt
skolad operatenor.
atmosfären, för att sedan
Om vi ser till varje enskild
lagra den tusentals meter
lösning kan man alltid hitta
under marken, perma
skäl till att inte använda
nent. Det är den metod som har störst
den, men det gäller även vindkraft,
potential, innebär minst risk och som
kärnkraft och vattenkraft. Det är vare sig
ligger närmast storskalighet för att få
sannolikt eller effektivt att tro att BECCS
bort koldioxid från atmosfären.
är enda sättet att rädda klimatet, men
Biorecro har sedan 2011 deltagit
det är en viktig del av helheten. Vi måste
i tester av BECCS i en anläggning
komma vidare i den här frågan och det
i delstaten Illinois i USA, vilka visar
snabbt.
att tekniken kan fungera i större skala.
BECCS är ett sätt att köpa sig mer tid
Anläggningen fångar in en miljon ton
i klimatarbetet. Det är en aspekt som jag
koldioxid per år. Så här går det till:
inte tror att så många har tänkt på. Det
Varje dag anländer stora mängder
är anledningen till att FN:s klimatpanel
majs till anläggningen. Majsen jäser
IPCC anser att BECCS är en avgörande
och bildar etanol, som blandas ut med
lösning för att nå klimatmålen.
bensin, vilket minskar användningen
Biorecro har tillsammans med bland
av fossilt bränsle. Från jäsningen får
annat Chalmers och Lunds universitet
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fått bidrag från Vinnova för att titta
på hur vi kan få fram incitament för
koldioxidlagring i Sverige. Biorecro
arbetar också för att få till en internatio
nell studie som ska titta närmare på hur
BECCS kan bli en hållbar och resurs
effektiv metod globalt.
Det finns en potential att med BECCS
städa bort cirka 30 miljoner ton av den
koldioxid vi släpper ut i Sverige varje år
för under 1 000 kronor per ton, vilket är
mindre än vad koldioxidskatten kostar
i dag. För att uppnå det skulle vi behöva
bygga 60 infångningsanläggningar
i Sverige och lagra koldioxiden under
havsbotten i Nordsjön eller Östersjön.
Ett problem är att det i dagsläget inte
finns någon koppling mellan koldioxid
skatt och koldioxidlagring, vilket gör
metoden olönsam. Därför försöker vi
titta på hur den kan bli lönsam. Det här
måste bli en ny bransch. Helst skulle jag
vilja se att det blev en svensk export
industri. Vi skulle kunna fånga upp och
lagra undan koldioxid från atmosfären
som en tjänst åt exempelvis Tyskland
eller Frankrike.
Att bygga en första anläggning i Sverige
som kan lagra en miljon ton koldioxid
per år kräver en investering på uppemot
10 miljarder kronor. Den fjärde och
femte anläggningen kommer däremot
att kosta kanske fem miljarder kronor.
Det är mycket pengar, men alternativen
är dyrare. Klimatarbetet kräver snabba
omställningar och vi kan inte vänta på
billigare teknik. Då är det för sent.”
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KLIMATSMART. För Henrik
Karlsson är BECCS en självklar
del av klimatarbetet.

