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Förord 
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1. Inledning 
 
“There are only two ways to stabilize concentration of greenhouse gases. One is to avoid 
emitting them in the first place; the other is to try to capture them after they're created.” 
(George W. Bush, 2001)1 

Det gamla problemet blir den nya lösningen 
 
Allt starkare politisk konsensus har växt fram om att växthuseffekten är ett 
mycket allvarligt hot mot den globala miljön. De antropogena bidragen av 
CO2 har ökat med 80% mellan 1970 och 2004. Extrapolering av den rådande 
trenden med ökande utsläpp av växthusgaser riskerar att orsaka omfattande 
skador, varav många kan vara irreversibla och svåra att överblicka. Energi-
användningen, som är den enskilt viktigaste faktorn bakom de höga utsläppen 
av antropogena växthusgaser, har ökat med 145% sedan 1970. Bränsle-
användningen i det globala energisystemet består i dagsläget till cirka 80% av 
fossila bränslen. För att stabilisera växthusgaserna på en politiskt acceptabel 
nivå behöver de genomsnittliga CO2-utsläppen per capita i västvärlden 
reduceras med cirka 80-90% till 2100, vilket ligger i konflikt med den vanligt 
förekommande prognostiserade trenden som visar på en fördubblad global 
energianvändning de kommande decennierna.2 Att ta denna utmaning på 
allvar förutsätter omfattande förändringar av dagens energisystem, enligt EU-
kommissionen till och med ”en ny industriell revolution”.3   

Mer omfattande förändringar av energisystem är av flera orsaker tröga 
processer. Trögheten beror inte enbart på en teknisk kärna i form av 
infrastruktur och kraftanläggningar som är kostsam att ersätta, utan kanske 
främst av en obenägenhet till förändring som är kulturellt rotad. Från 1960-
talet och framåt har fossilbränslets inverkan på växthuseffekten och klimat-
förändringar så sakteliga förts in i den vetenskapliga och politiska debatten. 
Det var först i och med rapporterna från FN:s Internationella Klimatpanel 
(IPCC) under 1990-talet, i vilka klimatförändringarna framställdes som mer 
hotfulla, som CO2-problematiken började tas på stort allvar. Allt större 
politiskt samförstånd har skapats kring att stabilisera CO2-koncentrationen på 

                                                 
1 Presidential Statements. (2001) “President Bush Discusses Global Climate Change” 

2 Metz, B. et al (red.) (2005) “Carbon Dioxide Capture and Storage”, Solomon, S., D. et al (red.) (2007) 
“Summary for Policymakers - Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change”  
3 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007a) ”Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet och 
Europaparlamentet - En energipolitik för Europa”, s. 5.   
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en nivå som inte anses medföra alltför stora klimatförändringar.4  För 
närvarande förs diskussioner om 450 eller 550 ppm är lämplig målsättning.5  

Från och med 1950-talet har kontroverserna angående den fossil-
bränslebaserade kraftindustrins miljöpåverkan blivit allt mer framträdande. 
Användning av fossilt bränsle, i synnerhet kol,6 beskrivs få vittgående 
konsekvenser och vara ohållbart, men prognostiseras ofta fortsätta öka.7 År 
1973 stod fossilbränsleanvändningen på global nivå för cirka 86% av all 
primär energiomvandling i energisystemet, en siffra som i det närmaste står 
sig idag. Detta ska dessutom ses mot bakgrund av att den totala energi-
användningen har ökat, vilket innebär att den absoluta användningen av 
fossilt bränsle ökat betydligt sedan 1973. Kolanvändningens andel har på 
global nivå i det närmaste varit oförändrad under perioden.8 Av el-
produktionen 2004 stod kolet för cirka 40% globalt, cirka 34% i Europa och 
50% i USA.9 Den globala tillväxttakten för kol som primärenergi har varit 
högst perioden 2000 till 2004, en period som paradoxalt nog har präglats av 
större aktivitet inom klimatpolitiken. Tillväxttakten för kol har under 2000 till 
2004 varit 27,2%, vilket kan ställas mot förnybar energi med en tillväxttakt på 
17,3%, olja 7,6%, naturgas 11,9%, vattenkraft 8,8% och kärnkraft 7,5%.10 

Enligt International Energy Agency (IEA) prognostiseras kolanvänd-
ningen kunna öka med över 60% under de närmaste 25 åren, vilket bara är 
förenligt med det minst ambitiösa klimatmålet som beskrivs i IPCC med 
CO2-koncentrationer på motsvarande 750 ppm. 750 ppm är en dubblering av 
dagens koncentration och enligt IPCC förenat med ett enormt ekologiskt 

                                                 
4 CO2-koncentration mäts i ppm (parts per million). Det finns växthusgaser av olika styrka. CO2 är inte den 
starkaste men förekommer i så stora mängder att den sammantaget är den mest bidragande till växthuseffekten. 
De olika växthusgaserna kan omvandlas till koldioxidekvivalenter (CO2ekv.) i relation till sin styrka  
5 House of Commons, Science and Technology Committee (2005) “Meeting UK’s Energy and Climate needs - 
The role of carbon capture and storage”  
6 Kol bildas av torv under en process som varar i 50 miljoner till 500 miljoner år. Liksom olja och naturgas är 
kol ett fossilt bränsle. Kol är även ett grundämne med den kemiska beteckningen C som finns i alla organiska 
ämnen i naturen – växter och djur. I föreliggande avhandling används begreppet kol för stenkol och brunkol, 
som är de bränslen som förbränns i omvandlingsprocesser för att framställa el eller värme i främst 
kraftvärmeverk eller kondenskraftverk. Träkol är ett biobränsle.  
7 Watson, R., T. et al (red.) (2001) ”Third Assessment Report: Climate Change 2001. Synthesis Report”   
8 Kolanvändningen står för 40% av alla CO2-emissioner och olja för 39,9 %. (IEA, 2006) I Europa svarar 
kolanvändningen för 70% av alla CO2-emissioner i kraftproduktionen, motsvarande värde globalt är 76%. På 
grund av den stora kvantiteten CO2-emissioner är CO2 den mest betydande växthusgasen. Bland de fossila 
bränslena är kol det bränsle som vid förbränning emitterar mest CO2, både i relativa och absoluta tal, och som 
det dessutom finns störst reserver av. (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2007b) 
9 IEA (2004) Key World Energy Statistics 2004., Wodopia, F-J. (2006) ”Kommt König Kohle zurück? – 
Perspektiven der Steinkohle“. Tillväxttakten speglas även i ratiot gällande subventioner för investering och 
forskning i förnybar energi respektive som globalt är 1:10 och t. ex. i Tyskland 1:35. (Huesemann, 2006) 
10 Även fram till 2006 har kolet varit det snabbast växande bränslet, en tillväxt som inte bara beror på skeendena 
i Kina och Indien utan även kan relateras till en ökning på 5% i redan industrialiserade regioner som till exempel 
Europa och 1,5% i USA. Mellan 2004 och 2006 har även IEA:s prognoser för framtida kolanvändning kommit 
att skrivas upp ytterligare (IEA Press Office, 2006) I IEA:s referensscenario ökar kolanvändningen från 2004 till 
2030 från ca. 6900 TWh till ca. 14700 TWh, vilket är mer än förnybar energi och vattenkraft tillsammans. (IEA, 
2006a, World Energy Outlook 2006, s. 140) 
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risktagande.11 Att förbränna de kolreserver som finns är inte förenligt ens 
med de mest pessimistiska utsläppsscenarierna som IPCC har producerat. 
Kolreserverna överstiger vida de samlade reserverna av naturgas och olja och 
även all ackumulerad förbränning av fossilt bränsle sedan 1860.12 Relat-
ionerna mellan kol-, naturgas- och oljereserverna framgår av figuren nedan. 
Vidare illustreras kolanvändningens historiska skuld till CO2-utsläppen. 

 
Figur 1. Av figuren framgår hur stora olika fossila bränslens historiska CO2-emissioner är. Vidare 
framgår att förbränning av alla kolreserver inte är förenlig ens med stabiliseringsmål på 1000 ppm eller 
något av de stabiliseringsscenarier som IPCC har tagit fram. Däremot kan, enligt figuren, alla 
konventionella olje- och naturgasreserver förbrännas samtidigt som 450 ppm uppnås. (Watson, R., T., et 
al (red.) 2001) 
 
Enligt IEA:s prognoser kommer motsvarande 3000 stora koleldade kraftverk 
behövas de kommande 25 åren för att möta en ökande energiefterfrågan. 
Med en livslängd på 60 år riskerar dessa att emittera 30% mer CO2 än vad 

                                                 
11 IEA (2004), Metz et al (red.) (2005) 
12 Watson, et al (red.) (2001) 
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människan historiskt har orsakat genom kolanvändningen.13 Hur kan den 
stora andelen fossilt bränsle och i synnerhet kol i energisystemen förklaras? 

Det fossila bränslets, i första hand kolets, stora andel av det globala 
energisystemet kan synas vara en paradox mot bakgrund av att kunskap om 
dess olika skadeverkningar på både lokal och global nivå varit etablerad under 
lång tid. Kolanvändningen minskade visserligen i betydelse i Västeuropa 
under 1970-talet och framåt och fick till och med en marginell betydelse i 
många länder. Fossilbränsleanvändningens problem kom från och med 1970-
talet gradvis att allt mer definieras som ett svaveldioxid- och kväve-
oxidproblem med följd att hårdare lagstiftning infördes med avseende på 
nämnda föroreningar. Fram till 1990-talet minskade svavelutsläppen med tre 
fjärdedelar i Europa med hjälp av svavelreningsteknik utan att särskilt stor 
uppmärksamhet riktades mot det som senare skulle anses som 
fossilbränsleanvändningens akilleshäl – CO2-utsläppen. I miljöpolitiken finns 
starka tendenser till att all uppmärksamhet koncentreras på ett ekologiskt 
dilemma åt gången och därmed bortses från de problem som vid senare 
tillfällen kan anses som uppenbara.14 

Klimatfrågorna har emellertid på senare tid fått betydligt mer utrymme på 
flera politiska dagordningar med följden att det av många anses allt mer 
angeläget att minska den totala fossilbränsleanvändningen och ställa om 
energisystemet i linje med hållbar utveckling. I och med Brundtland-
rapporten från 1987 etablerades ett rättesnöre för hur utvecklingsarbete skulle 
bedrivas. I rapporten utstakades en ny väg med miljöfrågor i politikens 
centrum. Den redan då uppluckrade föreställningen att ekonomisk tillväxt 
många gånger var oförenlig med miljöhänsyn och ekologisk hållbarhet togs 
med bestämdhet fasta på i denna rapport. Det nya greppet i Brundtland-
rapporten var att stöpa om den under 1970-talet rådande uppfattningen om 
att det förelåg en motsättning. Istället förordas att det är genom mer tillväxt, 
modernisering och teknikutveckling som världen kan komma till rätta med 
miljöproblemen.15 Den nya innebörden av hållbar utveckling och det 
närbesläktade ekologisk modernisering blev framgent gradvis vanligare att 
förhålla sig till för aktörerna inom energi- och miljöpolitiken.16   

För att anpassa fossilbränsleanvändningen till målsättningarna i klimat-
politiken utvecklas en ny reningsteknik kallad Carbon dioxide Capture and 

                                                 
13 Hawkins, D. & Peridas, G. (2007) “No Time Like the Present – NRDC’s response to MIT’s Future of Coal 
Report”, s. 9.  
14 Hajer, M., A. (1995) The Politics of Environmental Discourse – Ecological Modernization and the Policy 
Process., STEM (2004) ”Energiläget 2004” 
15 Ibid. s. 100ff, Vår gemensamma framtid - Världskommissionen för miljö och utveckling (1988) 
16 Hajer (1995), Linderström, M. (2001) Industrimodernitet och miljöfrågans utmaningar – En analys av LO, 
SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000. s. 174. 
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Storage (CCS),17 koldioxidavskiljning och lagring. CCS har på senare år fått 
allt större legitimitet som metod för att hantera växthuseffekten.18 Bland 
annat har CCS möjlighet som metod för att hantera växthuseffekten 
specialgranskats av IPCC. Principiellt innebär CCS att CO2 avskiljs från 
rökgaserna vid förbränning av främst fossilt bränsle, i första hand kol, vid 
större punktkällor för att sedan komprimeras, transporteras och lagras. IPCC 
har sedan 1990-talet utrett olika politiskt acceptabla metoder för att hantera 
växthuseffekten. År 2001 fanns det fyra accepterade huvudmetoder:19 
  

• Energieffektivisering, det vill säga att minska energianvändningen eller 
öka nyttan per använd energienhet. 

• Bränslebyte till mindre kolintensiva bränslen, till exempel byte från kol 
till naturgas. 

• Ersätta fossilt bränsle med förnybar energi eller kärnkraft. 
• Binda mer CO2 genom att öka den naturliga upptagningsförmågan i 

jorden eller bland växtligheten (kolsänkor). 
 
Vid ett strikt förhållningssätt till de fyra metoderna lämnas ingen öppning för 
en fortsatt expansion av kolkraften. Flera dominerande och inflytelserika 
organisationer inom miljö- och energiområdet, stater och unioner, däribland 
Sverige och EU, upprättade under 1980-talet och framåt, planer och strategier 
för att minska andelen fossilt bränsle – delvis motiverat av klimat-
problematiken. Att fasa ut fossilt bränsle gavs under 1990-talet och 2000-
talets inledande år hög prioritet – en utfasning som numera kan utmanas med 
hänvisning till CCS. Av IPCC:s specialrapport om CCS (SRCCS) framgår att 
CCS kan komma att stå för 15-55% av åtgärderna för att hantera växt-
huseffekten fram till 2100 och samtidigt minska kostnaderna med minst 
30%.20 Det ska betonas att IPCC och Kyotoprotokollet fram till 2007 varken 
uttryckligen inkluderade eller exkluderade CCS som en ytterligare huvud-
metod – dess status som femte metod var fortfarande under tillblivelse. I maj 
2007 kom emellertid CCS att innefattas som en av huvudmetoderna i IPCC:s 
fjärde huvudrapport.21 Intresset och stödet för CCS har uppstått på kort tid 
och allt fler länder och organisationer bejakar eller bidrar till dess utveckling.22 
Genom påståendet att CCS möjliggör fortsatt förbränning av kol inom ramen 
                                                 
17 Ibland används sequestration istället för storage. Förkortningen blir i båda fallen CCS och det är även oftast 
samma teknik som åsyftas. 
18 Se Kapitel 2 för en teknisk beskrivning baserad på FN:s klimatpanels specialrapport om CCS.  
19 Watson et al (red.) (2001) 
20 Metz et al (red.) (2005) kap. 1. 
21 Metz et al (red.) (2007) ”Summary for Policymakers, I Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of 
Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change” 
22 de Coninck, H., C. & Groenenberg, H. et al (2006) “Acceptability of CO2 capture and storage – A review of 
legal, regulatory, economic and social aspects of CO2 capture and storage” 
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för hållbar utveckling kan numera så kallat hållbart kol i flera avseenden 
likställas med sol-, vind- och vattenkraft. USA:s president George W. Bush är 
en av de största förespråkarna för CCS och betonar CCS förenlighet med 
ekonomisk tillväxt och ökad energianvändning på samma gång som miljö-
hänsyn tas:  
 

For many years those who worried about climate change and those 
who worried about energy security were on opposite ends of the 
debate. It was said that we faced a choice between protecting the 
environment and producing enough energy. Today we know better. 
These challenges share a common solution: technology. /…/ The 
world's supply of coal is secure and abundant. And our challenge is 
to take advantage of it while maintaining our commitment to the 
environment. One promising solution is advanced clean coal techn-
ology. The future of this technology will allow us to trap and store 
carbon emissions and air pollutants produced by burning coal. 
Since 2001 the United States has invested more than $2,5 billion to 
research and develop clean coal. And in partnership with other 
nations and the private sector we're moving closer to a historic 
achievement - producing energy from the world's first zero-
emissions coal-fired plant. /…/ We will harness the power of 
technology. There is a way forward that will enable us to grow our 
economies and protect the environment, and that's called 
technology. We'll meet our energy needs.23 

 
Till skillnad från de fyra tidigare huvudmetoderna kan CCS ligga i linje med 
en fortsatt kolanvändning och samtidigt hållbar utveckling. Genom att 
hänvisa till CCS har det till och med på senare år förts fram förslag på att 
återintroducera kolet i Sverige, ett land som sedan drygt 15 år tillbaka har haft 
ett stort motstånd mot kol.24 I Storbritannien finns dessutom planer på att 
bygga det första kolkraftverket sedan 1984.25 Påståenden att detta kol-
kraftverk inte skulle vara förenligt med klimathänsyn kommenteras av dess 
företrädare på följande vis: ”For critics, there's a belief that coal-fired power stations 
undermine the UK's leadership position on climate change. In fact the opposite is true”.26 
EU-kommissionen skriver att det inte går att göra de CO2-reduceringar som 
är nödvändiga till 2050 utan CCS och överväger därför även att göra tekniken 
obligatorisk: ”Det går dock inte att minska EU:s eller världens koldioxidutsläpp med 
                                                 
23 George W. Bush Office of the Press Secretary (2007) “President Bush Participates in Major Economies 
Meeting on Energy Security and Climate Change. U.S” 
24 Gode, J. & Hovsenius, G. (2005) ”Avskiljning och lagring av koldioxid i ett nordiskt systemperspektiv” 
25 Grice, A. (2008) “Back to Black”, The Independent. 10 mars. 
26 Wintour, P. (2008) “Ministers challenged over backing for coal-fired power station”  
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50 procent fram till 2050 utan att använda möjligheten att avskilja koldioxid från 
industrianläggningar och lagra den i lämpliga geologiska formationer”.27 

För att illustrera det möjliga globala omfånget på ett tänkt framtida CCS-
system kan nämnas att 15-55% av de totala åtgärderna fram till 2100 kan 
innebära att mellan 220 och 2200GtCO2 har lagrats.28 Den prognostiserade 
mängden avskild CO2 i ett sådant scenario beräknas till 2050 vara 4,7-37,5Gt 
årligen, vilket kan ställas mot de årliga globala utsläppen av CO2 år 2000 som 
var cirka 23,5Gt.29 De infrastrukturella förändringarna som krävs för att 
transportera denna CO2 beräknas bli av gigantiska proportioner. Som jäm-
förelsepunkt kan nämnas att idag uppgår den globala produktionen och 
transporten av olja till cirka 3.5 Gt per år, kol 3,8 Gt per år, cement 2,1 Gt 
per år och spannmål 2,1 Gt per år. Det samlade handhavandet och tran-
sporten av CO2 inom ramen för ett möjligt framtida CCS-system beräknas 
med andra ord kunna bli i samma storleksordning, eller större, som de globala 
transporterna av samtliga här uppräknade handelsvaror.30 Den största framtida 
handelsvaran kan bli ett skadligt industriavfall som inte syns med blotta ögat. 
Ett storskaligt CCS-system kan därmed bli ett av de största infrastrukturella 
projekten någonsin och med konsekvenser för århundraden framöver i och 
med långtidslagringen av CO2, bestående infrastruktur och inverkan på 
energisystemen och dess emissioner. Vad som kan betraktas som mot-
sägelsefullt är att CCS är den åtgärd för att hantera växthuseffekten som är 
den minst önskvärda bland befolkningen i många länder, till exempel Sverige, 
USA, Storbritannien och Japan. Vidare är CCS en okänd teknik bland 
allmänheten.31  

Alvin M. Weinberg, lättvattenreaktorns fader, har liknat förhoppningarna 
beträffande CCS vid euforin kring kärnkraften då den introducerades, utöver 
att det finns vissa tekniska likheter såsom lagringsaspekter och storskalighet. 
Weinberg liknar CCS vid ett faustiskt avtal i och med att CCS erbjuder 
möjligheten till en betydande förlängning av livstiden för de fossilbränsle-
baserade energisystemen. Det är en teknologi som lovar att reducera 
utsläppen av CO2 samtidigt som perioden som CO2 produceras blir förlängd. 
Weinberg liknar CCS vid ett tveeggat svärd som erbjuder en till synes enkel 
utväg att hjälpa mänskligheten att reducera CO2-utsläppen men möjligtvis på 
                                                 
27 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008e) ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006”, s. 2, 4. 
28 Andelen varierar beroende på stabiliseringsmål. Är målet 750 ppm är andelen 15% och om målet är 450 ppm 
blir andelen 55%. Med andra ord – ju hårdare klimatmål desto mer CCS. Hela intervallet gällande CCS framtida 
andel som klimatåtgärd varierar mellan 0-95%. (Metz el al (red.) 2005, s. 354) 
29 Metz et al (red.) (2005) s. 12.  
30 Gielen, D. & Podkański, J. (2004) “Prospects for CO2 Capture and Storage – Energy, technology Analysis”, s. 
80. 
31 Reiner D., M. et al (2006b) “American Exceptionalism? Similarities and Differences in National Attitudes 
Towards Energy Policy and Global Warming”  



 

 20 

bekostnad av mer långsiktigt hållbara alternativ. Därmed riskerar CCS att 
enbart vara en tillfällig lättnad som på sikt gör mänskligheten än mer 
beroende av fossilt bränsle den dag detta ska ersättas på grund av att 
reserverna har sinat. Det faustiska innebär löftet om en snar belöning (CO2-
reducering) i utbyte mot en evig förpliktelse (att ta hand om långtids-
lagringen).32 Weinberg fångar med den faustiska analogin in en stor del av 
CCS problematik.   

I dagsläget finns CCS enbart marginellt materialiserat – enstaka pilot-
anläggningar, eller delkomponenter var för sig existerar. Det finns däremot 
ingen koleldad CCS- demonstrationsanläggning.33 Till detta hör den inne-
boende osäkerheten som är sammanbunden med utsagor om framtida 
skeenden. Allmänhetens kunskap och vetskap om CCS är liten och inom 
CCS-forskningen finns det flera erkända kunskapsluckor. Det finns ändå 
starka och storslagna visioner och förhoppningar bland politiker, stora energi-
företag och forskare om CCS framtida betydelse i energisystemen. CCS 
befinner sig i ett skede där inte bara dess tekniska utveckling är omfattande 
utan kanske främst där bilder och föreställningar om dess betydelse, inne-
börder och framtid skapas.  

Syfte, frågeställningar och disposition 
 
CCS befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och expanderar kraftigt med 
avseende på mängden pilotanläggningar, experiment, konferenser, engagerade 
forskare, anpassade lagar, vetenskapliga artiklar, massmediala artiklar och 
politiska diskussioner. CCS kan bli oerhört stort till sitt omfång, beständigt 
över lång tid men är förbundet med betydande kunskapsluckor och 
osäkerheter och är i dagsläget mycket litet i relation till det tilltänkta om-
fånget. CCS finns enbart implementerat marginellt och finns till största delen 
i form av visioner och förväntningar, det vill säga på idéstadiet hos involv-
erade aktörer. CCS befinner sig i ett formeringsskede där striden om vilka 
som blir de dominerande tolkningarna av CCS framtida egenskaper blir 
avgörande för CCS fortsatta utveckling. Därför kommer denna avhandling att 
fokusera på involverade aktörer och deras föreställningar.  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att analysera de vetenskapliga och 
politiska ansträngningarna att visa att CCS är en eftersträvansvärd teknik för att hantera 
växthuseffekten. Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 
 

• Vilka är de drivande aktörerna bakom CCS implementering och ut-
veckling? 

                                                 
32 Spreng, D., Marland, G. & Weinberg A., M. (2007) “CO2 capture and storage. Another Faustian Bargain?”  
33 Ansolabehere, S. et al (2007) “The Future of Coal – Options for a carbon-constrained world” 
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• Vilka argument och metoder används för att vinna acceptans och 
legitimitet för implementeringen och utvecklingen av CCS? Vilken roll 
har experterna i detta sammanhang? 

• Vilka återkommande inre motsättningar förekommer i argument-
ationen för CCS? 

• Råder det konsensus i debatten om att CCS ska utvecklas, eller finns 
det områden med stor oenighet eller osäkerhet beträffande kunskap, 
värderingar och framtidsföreställningar? Hur kommer eventuell kritisk 
opinion till tals?  

• Hur kan CCS förstås i relation till ekologisk modernisering? 

Disposition 
I Kapitel 2 ger jag en beskrivning av hur CCS beskrivs med utgångspunkt 
främst från den specialrapport som skrevs på uppdrag av IPCC 2005. I 
kapitlet presenteras en schematisk beskrivning av tekniken, en kort be-
skrivning av hur långt teknikutvecklingen har kommit och vilka osäkerheter 
och kunskapsluckor som lyfts fram i denna specialrapport. CCS har i tidigare 
forskning visats vara obekant för de flesta medborgare och kapitlet ger därför 
en referensram till de kommande diskussionerna och analyserna. Kapitlet 
vänder sig i första hand till dem som inte känner till CCS väl. 

I Kapitel 3 diskuteras tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som 
kommer att ligga till grund för flera av de kommande analyserna. Inled-
ningsvis visas en kort samhällsvetenskaplig forskningsöversikt av CCS och 
därefter tidigare forskning om värderingar och politik rörande ny energi-
teknik samt historiska studier av energisystems utveckling och spårbundenhet. 
Därefter diskuteras de teoretiska utgångspunkterna vilka är en samhälls-
vetenskaplig teoribildning eller ett perspektiv betecknat ekologisk modern-
isering. Avslutningsvis presenteras tre tolkningar eller idealtyper av ekologisk 
modernisering som även återkommer som analysverktyg i det avslutande 
kapitlet.  

Kapitel 4 är det första av de fyra empiriska kapitlen. Det är i de empiriska 
kapitlen som metod kommenteras eller diskuteras. Detta eftersom metoden 
för respektive kapitel har varit så olikartad att det blir mer läsvänligt om dessa 
presenteras i nära anslutning till de kapitel som berörs. I kapitlet ges ett 
historiskt sammanhang till CCS och kolanvändningen vilket utgör en 
bakgrund till det som sedan är i fokus i kapitlet; CCS-politiken idag i ett 
internationellt perspektiv. Tyngden ligger på EU som har deklarerat mål-
sättningen att bli världsledande inom utvecklingen av CCS och hanteringen av 
växthuseffekten. Inte bara politiska dokument analyseras utan även delar av 
den politik som bedrivs av ledande energiföretag vilka har tagit på sig en 
drivande roll att utveckla CCS. 
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I Kapitel 5 granskas forskningen om CCS. Denna forskning utgör i flera fall 
legitimerande grund för de politiska dokument som analyserades i föregående 
kapitel. En utgångspunkt är att CCS inte annat än undantagsvis finns som 
idéer, planer och visioner varför produktionen av prognoser, modeller och 
scenarier har en betydande roll för argumentationerna och utvecklings-
planerna av CCS. I kapitlet analyseras inflytelserika vetenskapliga rapporter 
som innehåller prognoser, modeller och scenarier och en kritisk granskning 
görs av bland annat de grundantaganden, osäkerheter, inre motsättningar och 
modellval som förekommer i dessa. 

Kapitel 6 baseras på intervjuer med CCS-experter varav flera har ledande 
positioner i de energiföretag som är drivande för CCS utveckling eller 
bedriver CCS-forskning. Ambitionen är att, med en annan metod än i 
föregående kapitel, bredda diskussionerna om CCS samt att följa upp några 
av de analyser och resultat som emanerade ur föregående kapitel. Intervjuerna 
fokuserar således liksom analyserna i föregående kapitel på grundantaganden, 
osäkerheter, inre motsättningar och de argument som förs fram för CCS. 
Avslutningsvis i kapitlet diskuteras även mer explicit prognoser, modeller och 
scenarier utifrån denna empiri vilket relateras till föregående kapitel. 

Kapitel 7 fokuserar CCS-politiken i ett enskilt land, hur den avspeglas i 
massmedia och till viss del även i politiska dokument. I och med avgräns-
ningen att välja ut ett land ges möjligheter till konkretisering och fördjupning. 
Det valda landet är Sverige, bland annat eftersom att trots frånvaron av 
inhemskt kol, en utbredd skepticism mot kol, en blygsam användning av 
fossilt bränsle för kraftproduktion och målsättningar att fasa ut fossilt bränsle, 
så övervägs implementering av CCS av flera ledande aktörer i den nationella 
energipolitiken. Argumentationerna för och mot CCS följs i massmedia och 
flera historiska paralleller dras till de livliga debatterna om de nationella 
satsningarna på kol under 1970-80-talen. 

Kapitel 8 som är det sista kapitlet inleds med en sammanfattande 
diskussion där centrala aspekter i avhandlingen lyfts fram. En längre disk-
ussion förs sedan mot bakgrund av de tre idealtyper som påannonserades i 
Kapitel 3. I dessa konstrueras tre tolkningar av CCS vilket ger utrymme för 
fler betraktelser av CCS än dem som är dominerande. Den första av 
idealtyperna kan sägas representera CCS som tekniken vanligen framställs i 
vetenskapliga och politiska sammanhang, medan fragmentiserad och marg-
inaliserad kritik utgör grunden för de övriga två idealtyperna. Avhandlingen 
avrundas därpå med några reflektioner.    
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2. Vad är CCS? 
 
Eftersom CCS är centralt i denna avhandling och som teknik relativt andra 
metoder för att hantera växthuseffekten är okänd presenteras i detta tidiga 
skede en beskrivning av CCS. Det är viktigt att ha en grundläggande kunskap 
om CCS för att kunna förstå de resonemang och analyser som görs senare. 
CCS existerar, som nyss nämnts, inte nämnvärt annat än i form av små 
pilotanläggningar eller i sina delar var för sig, vilket gör det problematiskt att 
beskriva vad CCS är. CCS, som komplett system, finns i huvudsak som 
visioner, planer, föreställningar men ger avtryck i exempelvis vetenskapliga 
artiklar, utvecklingsplaner, massmediala artiklar och debatter. I föreliggande 
kapitel är avsikten att göra en beskrivning av CCS och dess framtid så som 
den framställs i vetenskapliga sammanhang. Jag gör inga anspråk på att här ge 
den mest rättvisande eller verklighetstrogna beskrivningen av CCS – snarare 
en sammanfattning och tolkning av den kanske mest spridda och mest 
refererade. Den beskrivning jag gör utgår i första hand från den antagligen 
mest omfattande och refererade studien av CCS – IPCC:s Specialrapport om 
CCS som publicerades 2005. EU-kommissionen har exempelvis denna 
rapport som huvudreferens beträffande det vetenskapliga kunskapsläget inom 
CCS-forskningen.34 Jag kompletterar även med uppgifter från andra studier. 
Flera av de aspekter som beskrivs här kommer att problematiseras och 
analyseras senare i avhandlingen. Den som sedan tidigare anser sig vara väl 
bekant med CCS kan hoppa över detta kapitel. 

IPCC och CCS 
 

År 2003 tillsattes en arbetsgrupp av IPCC med uppdraget att utreda 
vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga aspekter 
av CCS. Centralt för utredningsarbetet var att bedöma CCS potential som 
metod för att hantera växthuseffekten. Vidare var uppgiften att identifiera 
kunskapsluckor som behövde fyllas för att möjliggöra storskalig implement-
ering av CCS. De faktorer som anses avgöra CCS framtida spridning är 
teknisk mognad, kostnader, generell potential, teknikspridning till utvecklings-
länder, juridiska aspekter, miljöfrågor och allmänhetens attityder.35 Det starka 
intresset för CCS under senare år förklaras i SRCCS med att existerande 
energisystem är dominerat av fossila bränslen och att CCS har hög 

                                                 
34 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008e) s. 4ff. Andra organisationer med stort inflytande över den 
beskrivning EU-kommissionen gör av CCS är bland andra IEA, IIASA, SINTEF, Energy research Center of the 
Netherlands och National Technical University of Athens, Institute of Communication and Computer Systems. 
35 Metz et al (red.) (2005) s. 3. 
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kompatibilitet med befintlig infrastruktur.36 De mer övergripande beskriv-
ningarna av tekniken ligger inom stora osäkerhetsintervaller i rapporten ber-
oende på att tidsperioden för implementering kan vara lång, skalan på 
systemet kan vara väldigt stor samt att lokala variationer kan vara stora, men 
även att flera olika tekniska delalternativ ligger som bakgrund för beräkning-
arna.37 Den principiella beskrivningen av CCS som ges i SRCCS lyder som 
följer:  
 

Carbon dioxide (CO2) capture and storage (CCS) is a process 
consisting of the separation of carbon dioxide from industrial and 
energy-related sources, transport to a storage location and long-
term isolation from the atmosphere /…/ Capture of carbon 
dioxide can be applied to large point sources. The carbon dioxide 
would then be compressed and transported for storage in geological 
formations, in the ocean, in mineral carbonates, or for use in 
industrial processes.38  

 
CCS är tänkt att tillämpas på punktkällor (>0,1MtCO2/år), företrädesvis på 
kraftverk med kol som bränsle, men även naturgas eller biobränsle. Som 
beskrevs inledningsvis är det möjliga omfånget av CCS enlig IPCC väldigt 
stort, 15-55% av de globala åtgärderna till 2100 med en upp till 30% lägre 
kostnad än vad som annars skulle vara möjligt med enbart de övriga 
metoderna. Den ackumulerade lagringen blir då mellan 220 och 2200-
GtCO2.39 CCS omfattar fyra steg, avskiljning, transport, lagring och över-
vakning, vilka beskrivs nedan. I bilaga 1 visas vilka CCS-projekt som pågår 
samt vilka som har avbrutits fram till och med februari 2008. Att 
efterinstallera CCS på befintliga anläggningar bedöms som mindre sannolikt. 
CCS är med andra ord främst aktuell vid nybyggnation av fossilbränsleeldade 
anläggnignar.40 Kostnaderna då ett befintligt kraftverk i efterhand utrustas 
med CCS anses inte vara noga undersökta, men uppskattas vara betydligt 
högre än vid nybyggnation.41 En principskiss över ett CCS-system kan se ut 
som i figur 2 på nästa sida. 
 

                                                 
36 Ibid. s. 21, 68. 
37 Ibid. 
38 Ibid. s. 3. 
39 Ibid.s. 12. 
40 Ansolabehere et al (2007) “The Future of Coal – Options for a carbon-constrained world”, s. 28f, s. 38. 
41 Metz et al (red.) (2005) s. 22ff. 
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Figur 2. Exempel på framtida teknik och infrastruktur för avskiljning, transport och lagring av 
koldioxid. (Metz et al (red.) 2005) 

Avskiljning 
 

Det finns i huvudsak tre olika typer av avskiljningstekniker: avskiljning innan 
förbränning, vilken även ger vätgas, efter förbränning och oxyfuel-
förbränning.42 De tre olika teknikerna har kommit olika långt med avseende 
på teknisk utveckling, spridning och kommersialisering. Avskiljning efter 
förbränning tillämpas i färre än fem anläggningar och är ekonomiskt gångbar 
under vissa speciella förhållanden såsom vid hög CO2-koncentration. Tek-
niken för avskiljning från naturgas är däremot mer marknadsmogen och be-
prövad. Tekniken för avskiljning innan förbränning är redan väl använd för 
produktion av konstgödsel och vätgas. Vätgasproduktionen vid avskiljning 
före förbränning tas ofta upp som en av fördelarna med CCS och länkas då 
vanligen samman med visioner om vätgasbaserade energisystem. Oxyfuel-
förbränning befinner sig på demonstrationsstadiet. Figur 3 på nästa sida visar 
översiktligt olika tekniker för avskiljning. 
                                                 
42 Se Metz et al (red.) (2005) kap. 3 för en utförlig beskrivning av de olika avskiljningsteknikerna.  
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Figur 3. Olika tekniker för avskiljning av CO2 (Metz et al (red.) 2005) 
 
Med den avskiljningsteknik som finns tillgänglig idag uppskattas att 85-95% 
av CO2 kan avskiljas vid punktkällan. En kraftanläggning med CCS kräver 
dessutom 10-40% mer bränsle för att kunna producera samma mängd 
elektricitet som en anläggning utan CCS. Följden blir att det är skillnad på 
avskild mängd CO2 och från atmosfären undanhållen mängd CO2, vilket figur 
4 illustrerar. Följden blir att bränslekostnaden är betydande för CCS. 

Den stora variationen, 10-40%, extra bränsle beror på vilken typ av 
kraftanläggning tekniken tillämpas på. De lägre värdena i intervallet är 
tillämpliga för anläggningar med naturgaskombicykel (NGCC) och de högre 
intervallen för konventionella anläggningar med pulvriserat kol (PC). Upp-
skattningarna är flera gånger enbart teoretiska och baseras på resultat från 
modelleringar, simuleringar eller praktiska småskaliga pilottester. De ingående 
delsystemen är i några fall inte marknadsmogna medan andra delsysten har 
använts sedan årtionden i andra industriella sammanhang. 
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Figur 4. Skillnaden på avskild CO2 och från atmosfären undanhållen CO2 (Metz et al (red.) 2005) 
 
Det stora intervallet med avseende på grad av avskiljning avspeglas även i 
kostnadsbilderna vilka ger mellan 35-70% påslag till befintliga elproduktions-
kostnader för ett naturgaseldat kraftverk, 40-85% för ett PC-kolkraftverk och 
20-55% för ett modernare kolkraftverk med integrerad kolförgasning (IGCC). 
År 2005 hade det inte byggts något kraftverk varken av IGCC-, NGCC- eller 
PC-typ med CCS varför kostnaderna är uppskattningar.43 

Transport 
 

Pipelines är den teknik som beskrivs som den lämpligaste vid transport av 
stora mängder CO2 (>några miljoner ton/år) på sträckor upp till 1000km. 
Pipelinetransport av CO2 förekommer redan i USA på en mogen marknad. 
Den första CO2-transporten med pipelines kom till stånd där redan på 1970-
talet. Det finns över 2500km pipelines för detta ändamål med en kapacitet på 
över 40MtCO2/år, huvudsakligen i Texas och då i samband med utökad 

                                                 
43 Ibid. s. 22ff. 
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oljeutvinning (Enhanced Oil Recovery, EOR).44  CO2 kan användas för att 
öka trycket i gamla olje- och naturgaskällor i syfte att möjliggöra fortsatt 
utvinning ur källan.   

För att illustrera den betydelse EOR med CO2 tillskrivs kan nämnas att 
USA:s energidepartement (DoE) har beräknat den extra mängd inhemsk olja 
som är utvinningsbar med EOR till 89 miljarder fat, vilket motsvarar en 
fyrdubbling av de nuvarande kända reserverna och överstiger OPEC:s ut-
vinningsbara reserver med konventionella metoder. EOR benämns ofta vara 
en vinna-vinna-situation. Växthuseffekten hanteras samtidigt som olje-
produktionen ökar.45 USA:s energiminister, Samuel W. Bodman, illustrerar 
fördelarna: 
 

These promising new technologies [EOR] could further help us 
reduce our reliance on foreign sources of oil. By using the proven 
technique of carbon sequestration, we get the double benefit of 
taking carbon dioxide out of air while getting more oil out of the 
earth.46  

 
Det bedöms även möjligt att transportera mindre mängder CO2 med lastbil, 
båt eller tåg. Behovet av transport är beroende på avståndet mellan källan och 
lagringsplatsen. Vid långa avstånd är avsikten att använda fartygstransport, 
vilket beräknas medföra ett läckage på 1-4% per 1000km transport. Tran-
sporten och injektionen av CO2 omfattas även av riskfyllda moment. CO2 är 
giftigt och dödligt i höga koncentrationer. Skattade incidenter är 0,0003 per 
km/år för pipelines, vilket är i samma storleksordning som för naturgas. 
Kostnaden för transport är i huvudsak proportionell i förhållande till 
avståndet och ligger i intervallet 10-15$/tCO2 för båt, pipeline till havs och 
pipeline på land.47 

                                                 
44 I USA finns cirka 70 EOR-projekt med CO2. I dessa injekteras 100000tCO2/dag. EOR-projekten bedrivs inte i 
syfte att lagra CO2 utan för att utvinna mer olja. Projekten beskrivs av Damen et al kunna fylla funktionen av att 
dra lärdomar kring hur lagrad CO2 beter sig. Dessvärre är dessa projekt dåligt dokumenterade. Det finns 
emellertid några dokumenterade projekt i USA. I Weyburn har lagrad CO2 studerats i några år och inga 
signifikanta läckage har spårats, men man har funnit att CO2 har migrerat via frakturer till angränsande zoner. 
De läckage som har kunnat identifieras i dessa EOR-sammanhang har varit uppskattningsvis 0,1% av den årliga 
injektionen och 0,02 av den ackumulerade lagringen. (Damen et al, 2006, s. 303) Den mängd CO2 som används 
för EOR globalt årligen uppskattas vara 44Mt. (Gielen, 2003) 
45 Den ekonomiskt utvinnbara energimängd som finns i USA:s oljereserver givet EOR med CO2  överstiger 
enligt DoE OPEC:s. (Department of Energy, 2006, Stephens, 2006). Även EGR tillskrivs stor betydelse, se t. ex. 
(Gielen, 2003, s. 38-39)  
46 Stephens, J. (2006) “Growing interest in carbon capture and storage (CCS) for climate change mitigation” 
47 Metz et al (red.) (2005) s. 27ff. 
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Lagring och övervakning 
 
Lagringen som är det näst sista steget i CCS påverkar också den totala 
mängden CO2 till atmosfären. I SRCCS behandlas tre olika geologiska 
lagringsmetoder; i olje- eller gasreservoarer, djupa salthaltiga formationer, så 
kallade akvifärer, och obrytbara kolbäddar.48 Det skattade globala lagrings-
utrymmet är för olje- och gasfält 675-900GtCO2, för obrytbara kolbäddar 3-
200GtCO2 och för akvifärer 1000-100000GtCO2. Medelvärdena för lagrings-
utrymme väntas med andra ord vida överstiga de flesta scenariernas upp-
skattade behov av lagring de närmaste 100 åren (220-2200Gt), men de lägre 
värdena i intervallet för lagringsutrymme understiger den mängd CO2 som be-
höver lagras enligt vissa scenarier.49    

Lagring av CO2 i geologiska formationer görs till stor del med samma 
teknik som använts av olje- och gasindustrin under årtionden; injektions-
teknologi, datasimuleringar, reservoardynamik och övervakningsmetodik. Det 
finns även möjligheter att kombinera lagringen av CO2 med utökad olje- eller 
metanutvinning (ECBM, Enhanced Coal Bed Methane Recovery). År 2006 
pågick tre större lagringsprojekt på volymer över 1MtCO2/år, i Norge 
(Sleipner), Kanada (Weyburn) och Algeriet (In Salah).50 Lagringen sker på 
djup över 800 meter, där trycket och temperaturen resulterar i att CO2 
övergår till vätska eller ett så kallat superkritiskt tillstånd. Väl injekterat beror 
ämnets beständighet på en kombination av fysiska och geokemiska instäng-
ningsmekanismer. I ideala fall finns det en så kallad cap rock, bestående av 
vad som beskrivs vara ogenomtränglig lersten och skiffer ovanför 
lagringsutrymmet. I många fall saknas emellertid en cap rock vilket möjliggör 
spridning av CO2 i sidled. I sistnämnda fall behövs ytterligare mekanismer. 
Det förekommer två naturliga processer där CO2 först löser sig i vattnet som 
förekommer i reservoarerna, under 100-tals till 1000-tals år, för att sedan 
under de kommande miljonerna av år vara konverterad till mineraler. En 
annan typ av process är då CO2 absorberas av skifferlera varvid metangas fri-

                                                 
48 Djuphavslagring utreds också, men denna metod anses av allt fler som den minst önskvärda och mest 
riskfyllda och kommer inte diskuteras här. Metoden har förvisso förespråkare och har dessutom redan tillämpats 
i Japan. I EU-kommissionens förslag till direktiv för Geologisk lagring av CO2 förbjuds havslagring i EU. (EU-
kommissionen Press Releases Rapid, 2008) CO2 är skadlig för människor först vid koncentrationer på 3%. 
Risken att denna koncentration ska uppnås i atmosfären är liten annat än vid ett mycket kraftigt läckage. Gradvis 
läckage kan däremot ackumuleras till farliga koncentrationer i stängda utrymmen såsom i källare. (Schmidt, 
2007, s. 543) 
49 Metz et al (red.) (2005) s. 31-34, se även Ansolabeheres et al (2007, s. 45f) sammanställning över alla 
publicerade uppgifter om lagringsutrymme. Av den framgår att det globala lagringsutrymmet är 100-
100000GtCO2.  
50 Metz et al (red.) (2005) s. 32-33. 
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görs. Denna nya förening består så länge trycket och temperaturen förblir 
stabila.51  

Riskerna som är förenade med lagringen kan delas upp i två 
huvudkategorier – globala och lokala risker. De globala är läckage som bidrar 
till växthuseffekten och de lokala de som kan ge skador på människor, 
ekosystem och grundvatten som är i nära anslutning till lagringen. I det 
globala perspektivet måste lagringen av CO2 uppnå en viss permanens, vilket 
är relaterat till ambitionerna i klimatmålen. Analogier har gjorts från lagring av 
andra ämnen eller CO2 lagrat naturligt. Med en sannolikhet på 90-99% 
bedöms lagringsbeständigheten överstiga 99% över en 100-årsperiod och 
med en sannolikhet på 66-90% bedöms den överstiga 99% över en 1000-
årsperiod. Hur lång tid lagringen bör vara beständig råder det fortfarande 
oenighet om inom forskarvärlden och det är som sagt även beroende av vilka 
klimatmål som gäller.52 Förutsättningarna för lagring skiljer sig dessutom 
markant mellan olika platser. Vissa platser anses säkra i miljontals år tack vare 
naturliga mekanismer som binder CO2 med omgivande ämnen. CO2 kan även 
reagera med omgivande ämnen och bilda karbonater. Andra platser anses inte 
lika säkra. Läckage kan exempelvis uppstå i dåligt tilltäppta borrhål från 
tidigare gas- och oljeutvinning.53  

De beräkningar som är gjorda på vilka läckage som är acceptabla tar i 
huvudsak hänsyn till ekonomi, utöver de studier som fokuserar på allmän-
hetens reaktioner eller effekter på klimatet. I beräkningarna ges från atmos-
fären undanhållen CO2 ett ekonomiskt värde som är variabelt med tid, det vill 
säga ett nuvärde med innebörden att skadan i monetära termer av ett ton 
läckt CO2 idag är större än för ett ton läckt CO2 om exempelvis hundra år. I 
dessa beräkningar antas att 0,1% årligt läckage i det närmaste är liktydigt med 
perfekt lagring och 0,5% årligt läckage gör hela hanteringen ”unattractive”. 
Förvisso uttrycks stor osäkerhet för uppskattningarna av konsekvenserna vid 
läckage, både vad gäller omfång och dess effekter på natur, klimat, allmän 
opinion och ekonomi.54 Det framgår emellertid av SRCCS att det inte finns 

                                                 
51 Ibid. kap. 5. 
52 Enligt Erik Lindeberg, chefsforskare SINTEF, börjar det bildas konsensus om att 10000 år är lagom tid för 
lagring. (Muntlig kommunikation, 2006-08-29) Det är 10 gånger så lång tid som 0,1% årligt läckage motsvarar, 
vilket betraktas som perfekt lagring i SRCCS. Ansolabehere et al (2007, s. 50ff.) för fram att dagens vetenskap 
inte kan göra kvantitativa uppskattningar av hur stora sannolikheterna för olika risker är. De hävdar att några få 
procent av alla lagringsplatser kan ge betydande läckage och därför kommer att behöva överges. Ett problem i 
områden där oljeborrning har pågått är att det finns övergivna hål som inte är igenpluggade och som därmed kan 
skapa läckage. Kunskapen om detta är begränsad.  
53 Metz et al (red.) (2005) s. 32-35. 
54 Ibid. s. 359. 
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några ”insurmountable technical barriers to an increased uptake of geological storage as a 
mitigation option”.55 

Med avseende på risk finns det i det lokala perspektivet två uppdelningar. 
För det första att det uppstår olyckor vid själva injekteringen eller snabba 
läckage. Dessa händelser bedöms möjliga att hantera snabbt med beprövad 
teknik som i dagsläget används av oljeindustrin för blow outs. För det andra 
att det sker smygläckage, vilket främst påverkar dricksvatten och ekosystem. 
Även marken kan bli försurad. I sumpmarker eller vid frånvaron av blåst kan 
dessutom människor och djur skadas. Lagstiftning och fördrag för olika typer 
av lagring är oklara eftersom de inte är utformade med CCS i åtanke.56 Efter 
SRCCS publicering har omfattande regulatoriska förändringar påbörjats till 
fördel för CO2-lagring.57 

 

 
Figur 5. Metoder för lagring av CO2 i geologiska formationer (Metz et al (red.) 2005) 

                                                 
55 Ibid. s. 264. Undersökningar (vid lagring av 1600 ton CO2) har visat att CO2 kan frigöra metaller såsom järn 
och bly. I vissa fall kan detta spridas och kontaminera grundvattnet och utgöra hälsofara för människor. Vidare 
kan pH-halten i de djupa salthaltiga vattenlagren kan falla från 6,5 till 3,5. (Schmidt (2007, s. 543-544) 
56 Metz et al (red.) (2005) s. 32-35. 
57 Från och med februari 2007 omfattas CO2 från avskiljningsprocesser av Londonkonventionen. 
(Londonkonventionen, 2007) EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om direktiv för geologisk lagring av 
CO2 i vilken lagrad CO2 likställs med CO2 som aldrig har producerats. (Europeiska Gemenskapernas 
Kommission, 2008e) 
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Övervakning av injekterad CO2 kan delas in i två kategorier, direkt och 
indirekt övervakning. Jag ska inte här nämna alla tekniker som är föreslagna 
för övervakning eller som testas. Vid läckage bedöms de troligaste vägarna 
vara genom porsystemen i cap rock, genom sprickbildningar i denna cap 
rock, eller genom dåligt tilltäppta injektionsbrunnar eller övergivna borrhål, 
även de som är förslutna med cement.58 Direkt övervakning av CO2-
injektering är beprövad och kommersialiserad sedan tidigare inom olje-
industrin. Genom fiberoptiska kablar, kopplade till sensorer, som förs ner i 
borrhål kan realtidsdata för tryck- och temperaturförändringar mätas vilka 
sedan ger information om i vilket tillstånd CO2 befinner sig. Det finns även 
tekniker för att mäta hur CO2 rör sig i jordskorpan och hur CO2 reagerar och 
löser sig med omgivande ämnen. Det går att föra ner spårämnen som sedan 
kan följas och visa hur CO2 migrerar i reservoaren eller eventuellt läcker upp 
till ytan via sprickbildningar, eller sprider sig till grundvattnet. Den isotopiska 
kompositionen för injekterad CO2 kan modifieras med spårämnen och 
därmed särskiljas från den naturligt förekommande. Genom att undersöka 
vattenkvaliteten i omgivande system, såsom brunnar eller undervattenskällor, 
går det därmed att avgöra om ett läckage har uppstått alternativt hur CO2 har 
rört sig eftersom lagrad CO2 har ett annat ”fingeravtryck” än den naturligt 
förekommande. Vidare förändras koncentrationerna av arsenik och bly, vilka 
kan mätas om CO2 har läckt ut i grundvattnet och orskat försurning. Vid 
indirekt övervakning används seismiska och icke-seismiska geofysiska och 
geokemiska tekniker. Energivågor kan skickas genom lagringsplatsen och 
beroende på vågornas beteende går det att beräkna var CO2 befinner sig. CO2 

som har migrerat närmare ytan och återgått till gasform är enklare att 
detektera. Det går även att undersöka ekosystemen ovan mark, till exempel 
genom att mäta förändringar av pH-halten eller CO2-koncentrationen samt 
observera områden för att se om växtligheten har påverkats. Några av dessa 
metoder används vid den lagringsverksamhet som bedrivs i dagsläget.59 Figur 
6 på nästa sida visar potentiella läckage och hur dessa kan hanteras.    
 

                                                 
58 Metz et al (red.) (2005) kap. 5. 
59 Ibid. kap. 5. 
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Figur 6. Potentiella läckage och hur dessa kan hanteras (Metz et al (red.) 2005) 

Antaganden och osäkerheter 
 
På det stora hela skildras CCS som möjligt att implementera och de hinder 
som finns antas i SRCCS kunna överbryggas med hjälp av fortsatt forskning 
och teknisk utveckling. Hindren beskrivs förvisso kunna hämma implemen-
teringen av CCS. Till de största potentiella hindren hör bland annat begränsad 
teknikspridning till utvecklingsländer.60 Även implementeringskostnaderna 
för CCS relativt andra metoder för att hantera växthuseffekten tas upp som 
väsentliga. Den kostnadsbesparing på 30%, eller mer, som beskrivs i SRCCS 
inkluderar inte externa och sociala kostnader.61 Kostnadsberäkningarna 
beskrivs i SRCCS vara behäftade med betydande osäkerheter och förutsätter 
dessutom en kraftfull politik med mål att reducera växthustgaser genom 

                                                 
60 Metz et al (red.) (2005) s. 22. Unruh & Carillo-Hermosilla (2006) diskuterar mer ingående problem med 
teknikspridning, i synnerhet då det är fråga om en teknik som inte är mogen ursprungslandet. Deras analys är att 
mycket talar för att CCS inte kommer att kunna spridas i tänkt omfattning till de länder som industrialiseras i 
dagsläget. 
61 Metz et al (red.) (2005 s. 41. I rapporten påtalas att det finns få studier där CCS externa kostnader har 
beräknats. 
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restriktiva utsläppsbegränsningar. Vidare nämns i specialrapporten att ”the 
acutal implementation of CCS, as for other mitigation options, is likely to be lower than the 
economical potential due to factors such as environmental impacts, risks of leakage and the 
lack of a clear legal framework or public acceptance”.62  Enligt beräkningarna måste 
dessutom en kostnad eller avgift att släppa ut CO2 uppgå till minst 25-30 
US$/tCO2 för att CCS ska kunna bli ekonomiskt gångbar i stor omfattning. 
Det antas emellertid finnas så kallade ”early opportunities”, specifika lokala 
omständigheter där CCS är möjligt utan dessa avgifter tack vare att CO2 kan 
betinga ett värde, till exempel är EOR och EGR med CCS en sådan tidig 
möjlighet.63   

De problem som beräkningarna om CCS framtid vilar på och som 
kommenteras i rapporten kan ytterligare exemplifieras med risker för under-
skattning av barriärer mot teknikutveckling och spridning, antaganden om att 
det inte ska råda regelmässiga oklarheter, att det inte finns någon eller 
obetydlig investeringsrisk samt att uppskattade lärtillväxter inte har inklud-
erats i beräkningsmodellerna. Lärtillväxten uppskattas i de fall den görs ofta, 
med stor reservation, till en faktor 1,5 med avseende på kostnader, vilket 
innebär att den ekonomiska potentialen ökar med 50%. Siffran härstammar 
från tidigare erfarenheter av utvecklingen av svavelreningsteknik. Denna 
räkneövning ökar den möjliga avskilda och lagrade mängden CO2 fram till 
2100 med mellan 250-360Gt.64 Vidare framgår att det råder oklarhet i fråga 
om hur lång tid CO2 bör lagras och att det saknas praktisk erfarenhet av CCS 
applicerat på stora kol- och naturgasanläggningar. Ytterligare en farhåga som 
inte är utredd i SRCCS, men som tas upp som problematisk, är huruvida CCS 
kommer att tränga ut satsningar på förnybar energiteknik.65  

Som kommenterats tidigare nämns i SRCCS att det finns stora kunskaps-
luckor och att det kommer att behövas betydligt mer forskning och 
utveckling framöver. I synnerhet den samhällsvetenskapliga forskningen på 
området anses eftersatt. Vissa frågeställningar är utifrån ett kunskapsteoretiskt 
perspektiv komplexa. Några av de frågeställningar som omnämns och som 
inte ges någon ingående analys är hur globala risker (växthuseffekten) 
värderas och balanseras mot lokala risker (läckage av CO2), hur lagring som 
sträcker sig över flera århundraden administreras samt hur den framtida 
påverkan på förnybar energiteknik blir i och med utvecklingen av CCS. 
SRCCS är emelleretid positivt inställd till CCS. Det stora genombrottet för 
CCS prognostiseras till 2050 med merparten av dess implementering därefter. 
Inom ekonomisk teoribildning används ofta begreppet alternativkostnad, 

                                                 
62 Ibid. s. 12. 
63 Ibid. s. s. 3-15. 
64 Ibid. s. 351. 
65 Ibid. s. 41-49. 
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vilket motsvarar skillnaden mellan den hypotetiskt mest lönsamma inve-
steringen och den tilltänkta. I och med att CCS beskrivs ha möjlighet att red-
ucera kostnaderna för att hantera växthuseffekten med 30% uppskattas 
följden bli att det uppstår en alternativkostnad att inte genomföra CCS på flera 
tiotusentals miljarder kronor med en stabilisering på 450 ppm och några 
hundra miljarder kronor med en stabilisering på 750 ppm.66  

 

                                                 
66 Ibid. s. 358. 
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3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
”We must bear in mind that the current understanding of pollution is just that: the current 
understanding.” (Neil Everden)67  
 
I föreliggande kapitel presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångs-
punkter. Avsnittet om tidigare forskning består av tre delar. Den första delen 
handlar om samhällsvetenskaplig forskning om CCS, den andra forskning om 
värderingar och politik rörande ny energiteknik och den tredje om historiska 
studier av energisystems utveckling och spårbundenhet. Därpå följer teori-
avsnittet, vilket huvudsakligen berör perspektiv och teorier, främst ekologisk 
modernisering, om förändringar och utmärkande drag i miljö- och energi-
politiken. I detta avsnitt diskuteras de perspektiv som ligger till grund för hur 
jag betraktar politiken angående CCS och mer generellt energipolitiken. Jag 
ringar in de områden och spänningsfält som kan vara relevanta att studera 
och gör löpande kopplingar från de mer generella teoretiska diskussionerna 
till CCS. Avslutningsvis presenteras tre tolkningar av ekologisk modern-
isering, vilka sammantagna summerar huvuddragen i den teoretiska genom-
gången och även delar av de tidigare förda resonemangen.  

Tidigare forskning 

Samhällsvetenskaplig forskning om CCS 
Bristen på och behovet av samhällsvetenskaplig forskning om CCS betonas i 
SRCCS. Det finns i dagsläget relativt lite samhällsvetenskaplig forskning om 
CCS. Den typ av samhällsvetenskaplig forskning om CCS som det har gjorts 
mest av är olika former av acceptansstudier i syfte att kartlägga och förutsäga 
medborgares attityder till en tänkt framtida implementering av CCS och att 
förebygga NIMBY-reaktioner (Not In My Backyard) vid CO2-lagring. En ofta 
uttryckt farhåga är att bristande acceptans hos allmänheten är det största 
hotet mot storskalig implementering av CCS. Utanför Hawaii har ett CO2-
havslagringsprojekt avbrutits på grund av lokalt motstånd från allmänheten.68 
Utöver acceptansstudier finns även kvantitativa och kvalitativa analyser av 
CCS-experters föreställningar och attityder samt kvantitativa analyser av 
nationell CCS-forskning.69 Därutöver finns analyser av juridiska och regul-

                                                 
67 Hajer (1995) s. 17. 
68 de Figueiredo M. A. (2003) “The Hawaii Carbon Dioxide Ocean Sequestration Field Experiment: A Case 
Study in Public Perceptions and Institutional Effectiveness” 
69 Gough, C. (2008) “State of the Art in carbon dioxide capture and storage in the UK: An experts’ review”, 
Gough, C. & Shackley, S. (2006a) “Towards a multi-criteria methodology for assessment of geological carbon 
storage options”, Shackley, S. et al. (2007) “Stakeholder perceptions of CO2 capture and storage in Europe  - 
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atoriska frågeställningar,70 kartläggningar av olika aktörers ståndpunkter be-
träffande CCS,71 identifiering av forskningsbehov, policyförslag, hinder för 
CCS utveckling,72 och innehållsanalyser av hur CCS beskrivs i massmedia.73  
Några av dessa studier kommer jag att relatera till senare i avhandlingen och 
även i vissa fall göra mer utförliga beskrivningar av. Merparten av forskningen 
är emellertid som sagt inriktad på acceptans, om vilket det finns mer än 20 
olika publikationer.74 

Nämnda forskning är med några undantag en del av utvecklingen av CCS 
och görs, till skillnad från föreliggande avhandling, delvis i syfte att underlätta 
teknikens implementering. Exempelvis har sju av publikationerna som fokus-
erar acceptansfrågan gjorts av forskare med anknytning till Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) i USA och CCS-forskaren Howard Herzog, 

                                                                                                                                                        
Results from a survey”, Tjernshaugen, A. (2008) “Political commitment to CO2 capture and storage: evidence 
from government RD&D budgets”  
70 Buhl-Mortensen, L. Myhr, A. & Welin, S. (2005) “Carbon sequestration, the precautionary approach and the 
responsibility of scientists”,  de Coninck, H., C. et al (2006) “Acceptability of CO2 capture and storage – A 
review of legal, regulatory, economic and social aspects of CO2 capture and storage”,  de Figueiredo, M., A., 
Herzog H.,  J. & Reiner D., M. (2005) "Framing the Long-Term Liability Issue for Geologic Carbon Storage in 
the United States”, Hendriks, C., Coenraads, R. & Mace, M., J. (2005) “Impacts of EU and International Law on 
the Implementation of Carbon Capture and Geological Storage in the European Union”, Kirchsteiger, C. (2007) 
“Carbon Capture and storage-desirability from a risk management point of view”, Wall, C., Bernstone, C. & 
Olvstam, M-L. (2004) ”International and European Legal Aspects of Underground Geological Storage of CO2”, 
Zakkour, P. (2007) “Technical support for an enabeling policy framework for carbon dioxide capture and 
geological storage - Task 2: Discussion paper Choices for regulating CO2 capture and storage in the EU”    
71 van Alpen, K. et al. (2007) “Societal acceptance of carbon capture and storage technologies”, Flachsland, C. 
(2005) “Social Conditions of Technological Change. The Case of Carbon Capture and Storage” Ramirez, A. et 
al. (2008) “Using a participatory approach to develop a sustainability framework for carbon capture and storage 
systems in the Netherlands”, Shackley et al. (2007) 
72 Ramirez et al (2008), Shackley, S., Gough C.  (red.) (2006b) Carbon Capture and its Storage – An integrated 
Assessment. 
73 Bradbury J., A. & Dooley, J., J. (2004) “Who’s Talking? What are the Issues? The Medias Portrayal of 
Carbon Dioxide Capture and Sequestration in the United States”, Mander, S. & Gough, C. (2006) “Media 
Framing of new Technology – the case of carbon capture and storage”, van Alpen et al (2007) 
74 de Best-Waldhober M. & Daamen, D. (2006) “Public perceptions and preferences regarding large scale 
implementation of six CO2 capture and storage technologies”, de Coninck, H. C. & Huijts, N., M., A. (2004) 
”Carbon Dioxide Capture and Storage: Public Perception and Regulatory Issues in the Netherlands”, Curry, T., 
E. et al (2004) “How Aware is the Public of Carbon Capture and Storage?”, Curry, T., E., Ansolabehere, S. & 
Herzog, H. (2007) “A Survey of Public Attitudes towards Climate Change and Climate Change Mitigation 
Technologies in the United States: Analyses of 2006 Results”, Hawkins, D. (2001) “Stick it Where?? - Public 
Attitudes toward Carbon Storage”, Huijts, N., M., A. et al (2007) “Social acceptance of carbon dioxide storage”,  
Itaoka, K. et al (2004) “Public acceptance of CO2 Capture and Storage Technology: A survey of public opinion 
to explore influential factors”, Itaoka, K., et al (2006) “An international comparison of public attitudes towards 
carbon capture and storage technologies”, Miller, E., Bell, L., & Buys, L. (2007) “Public Understanding of 
Carbon Sequestration in Australia: Socio-Demographic Predictors of Knowledge, Engagement and Trust”, 
Palmgren et al. (2004) “Initial Public Perceptions of Deep Geological and Oceanic Disposal of Carbon Dioxide”, 
Ramirez, A. et al. (2008), Reiner, D., M. et al (2006a) “An international comparison of public attitudes towards 
carbon capture and storage technologies”, Reiner, D., M. (2006b) “American Exceptionalism? Similarities and 
Differences in National Attitudes Towards Energy Policy and Global Warming”, Schackley, S., McLachlan C. 
& Gough C. (2005) “The public perception of carbon dioxide capture and storage in the UK – Results from 
focus groups and a survey”, Sharp, J., D. (2006) “Public attitudes toward geological disposal of carbon dioxide 
in Canada”, Singleton G., R. (2007) “Geologic Storage of Carbon Dioxide: Risk Analysis and Implications for 
Public Acceptance”, Tokushige, K., Akimoto, K. & Tomoda, T. (2007) “Public acceptance and risk-benefit 
perception of CO2 geological storage for global warming mitigation in Japan”  
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som är en framträdande förespråkare för CCS. I flera av studierna ges 
rekommendationer om hur acceptans för CCS kan skapas genom olika 
strategier och metoder för kommunikation, vilket är ett prioriterat forsknings-
område. National Energy Technology Laboratory (NETL) som är en 
avdelning inom USA:s energidepartement, skriver att acceptanskampanjer är 
viktiga för att kunna nå fram till det önskade målet – befolkningen ska 
informeras om att CCS stärker ekosystemet och människans hälsa. 
Organisationen har även som uttryckligt syfte att säkerställa fortsatt använd-
ning av kol.75 NETL har vunnit pris för sina rapporter och kampanjer för att 
informera allmänheten om CCS och fossila bränslen. Priset heter Excellence 
in the Development of Public Information Award. Ansträngningarna att 
skapa acceptans kan ytterligare exemplifieras med att USA:s energi-
departements fossilbränsleavdelning har utarbetat ett omfattande under-
visnings- och kursmaterial för grundskola och gymnasium, vilket även det till-
delats nämnda pris.76 

Förhållningssättet, att verka för CCS utveckling, förekommer även i några 
av de nederländska acceptansstudierna vilka syftar till att underlätta 
införandet av de regleringar för CCS som det redan har fattats politiska beslut 
om.77 Jag kommer inte att redogöra för dessa studier här på annat sätt än att 
göra en kort generell beskrivning av hur de kan vara upplagda och vilka några 
av slutsatserna är.  

Ett genomgående problem med att kartlägga allmänhetens attityder till 
CCS är att allmänheten i mycket liten utsträckning känner till CCS. Därför ges 
information om CCS till de informanter som ingår i dessa studier. Det finns 
olika metoder att informera urvalsgruppens informanter. Ett förfarande är att 
antingen en expert, eller en grupp bestående av flera experter från olika 
organisationer, ger beskrivningar av CCS. I sistnämnda fall förekommer även 
att de olika experterna ger var sin beskrivning. I studierna varierar även 
graden av dialog mellan experterna och informanterna. En kritik mot 
metoden att informera informanter, som ofta framförs i de aktuella studierna, 
är att det är svårt att framföra objektiv information, vilket beskrivs vara 
målsättningen. Jag vill även tillägga en kritik som sällan framförs – hur kan 
man överhuvudtaget informera, ofta dessutom detaljerat och som om det 
redan fanns, om något som inte finns annat än som visioner, planer och 
föreställningar? Överlag blir informanterna i studierna, med få undantag, mer 
positiva till CCS ju mer information som tillförs, i synnerhet då det betonas 

                                                 
75 NETL (2007) “Carbon Sequestration Technology and Program Plan 2007 - Ensuring the Future of Fossil 
Energy Systems through the Successful Deployment of Carbon Capture and Storage Technologies” 
76 Department of Energy (2008b) 
77 de Coninck et al (2006). de Coninck et al har fått i uppdrag av EU-kommissionen att identifiera 
kunskapsluckor om CCS och ge rekommendationer för hur dessa ska hanteras. (Europeiska Gemenskapernas 
Kommission, 2008a, s. 9) Se även Sharp (2006). 
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att växthuseffekten är ett allvarligt problem och att CCS är en tilltänkt lösning 
på detta problem som dessutom ofta är billigare än förnybar energi. Då 
informanterna får välja vilken metod de föredrar blir CCS ändå nästan alltid 
det minst önskade alternativet. Informanterna blir enbart något mindre 
negativa i de fall information har delgivits.  

Daamen et al för fram en intressant slutsats i en acceptansstudie. 
Informanter som har lite kunskap om CCS och blir informerade om CCS, 
tenderar att på kort tid, under utförandet av en irriterande uppgift som tar 12 
minuter, ändra uppfattning om CCS och bli mer negativt inställda än vad de 
var innan informationen gavs. Fenomenet benämner de pseudo-opinions – 
att hastigt och utan djupare reflektion och kunskap framkalla en uppfattning 
som sedan mycket lätt kan ändras. Med denna grund underkänner Daamen et 
al möjligheterna att förutsäga allmänhetens framtida bedömningar av CCS 
genom acceptansstudier där enkel CCS-information ges.78 Som jag kommer 
att visa senare i detta kapitel har tidigare forskning visat att politik och 
värderingar kring ny energiteknik kan vara förbunden med tvära och 
oväntade förändringar över tid. Även den vetenskapliga kunskapen kring 
energitekniken kan förändras och omförhandlas över tid.  

Det är icke desto mindre ett framväxande intresse inom samhälls-
vetenskaplig forskning att utveckla nya modeller för bättre kommunikation av 
ny och riskfylld teknik. Ofta är fokus i dessa studier, liksom i flera av CCS-
acceptansstudierna, på hur vetenskap eller expertkunskap ska förmedlas till 
lekmän. Perspektivet har fått kritik för att vila på en deterministisk före-
ställning om teknisk utveckling med tydliga spår och likheter ända från 
industrialismens tidiga år då vetenskapen och teknologin ansågs verka i 
enlighet med en egen logik till vilken samhället borde anpassa sig efter bästa 
förmåga. Politiken kring kärnkraften kännetecknas ofta av en tudelning 
mellan experter och lekmän där de förstnämnda anser att om de bara lyckas 
utbilda allmänheten om kärnkraftens faktiska risker så blir allmänheten mer 
positiv till kärnkraften. Detta perspektiv återfinns även inom miljörörelsen – 
föreställningen om betydelsen av ansträngningarna att föra ut sanna eller 
objektiva fakta.79 I den tidigare forskning om CCS som jag presenterade ovan 
understryks i nästan alla studier vikten av att få medborgarnas stöd vid en 
storskalig CCS-implementering. Däremot går det att finna en skiljelinje bland 
studierna med avseende på hur denna acceptans ska skapas. I några studier 
delges informanterna av experter utvalda fakta om CCS varpå deras attityder 
mäts och analyser görs av vilken information som ger mest positivt utslag på 
                                                 
78 Daamen et al dömer inte ut all typ av acceptansforskning. I en uppföljande studie menar de att det går att få 
fram potentiella framtida attityder hos allmänheten bara den är fullständigt informerad om CCS för- och 
nackdelar vilket sker genom att informationsmomentet görs mer utförligt. (Daamen et al, 2006, s. 6) 
79 Irwin, A. & Wynne B. (red.) (2004) Misunderstanding Science? - The Public Reconstruction of Science and 
Technology.   
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acceptansen för CCS. Kommunikationen är i dessa fall enkelriktad och 
informationen relativt oproblematiserad.80 Det finns även studier där metoder 
för dubbelriktad kommunikation har använts, såsom fokusgrupper med olika 
aktörer, workshops och djupintervjuer eller interaktiva dataprogram för 
kommunikation.81 

Inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet teknik- och vetenskaps-
studier (STS) har brister med det första av de två nyss nämnda perspektiven, 
den så kallade defecit-modellen, lyfts fram. Att vetenskapen per automatik är 
en auktoritet på att utforma problemställningen och tillhörande lösningar 
ifrågasätts. I teknik- och vetenskapsforskaren Brian Wynnes uppmärk-
sammade fallstudie av kumbrianska fårbönders ageranden i samband med att 
deras marker blev kontaminerade av radioaktivitet från Tjernobyl-olyckan, 
studerades hur den vetenskapliga kunskapen omförhandlades i den dagliga 
interaktionen mellan experter och lekmän. Från fallstudien drog Wynne 
följande slutsatser; det finns inte en given formel för hur vetenskaplig 
kunskap ska överföras. Experters trovärdighet förhandlas och utvärderas 
ständigt, en given tillämpning av expertis kan fungera i en kontext men inte i 
en annan och slutligen, som nämnts ovan, att det inte är lämpligt att betrakta 
kommunikationen som enkelriktad.82 Kritiken mot det vedertagna pers-
pektivet med vetenskapens särställning riktas mot att det är de härskande 
intressena som kontrollerar expertisen och formar kunskapen för sina egna 
syften. Detta behöver förvisso inte vara medvetna processer menar Wynne, 
som exemplifierar med bland annat hur IPCC fungerar. Han menar att det 
även kan vara utfallet av att den vetenskapliga kunskapen outtalat reprod-
ucerar eller återspeglar normativa modeller och sociala relationer som om de 
vore naturliga. Perspektivet ger att det inte är naturen som bestämmer den 
vetenskapliga kunskapen – den vetenskapliga kunskapen kunde ha haft ett 
annat innehåll och fortfarande varit i överrensstämmelse med naturens 
bevismaterial.83 

Teknik och vetenskapsforskarna Alan Irwin, Melissa Leach, Ian Scoones 
och Brian Wynne föreslår ett perspektiv för att komma till rätta med dessa 
brister. De anser att vetenskapliga institutioner borde vara mer reflexiva och 
öppna med den implicita normativitet som finns inbäddad i den vetenskapliga 
kulturen. Det finns rikligt med forskning i den anda som de argumenterar för. 
Inom denna forskning analyseras hur grundantaganden görs inom veten-
skapen, hur olika aktörer med grund i vetenskapen framställer sina argument, 
vilka delar av den vetenskapliga kunskapen som lyfts fram och förmedlas till 
                                                 
80 Se t. ex.  Curry et al (2004), Itaoka et al (2005), Miller, Bell & Buys (2007), Reiner et al (2006), Tokushige, 
Akimoto & Tomoda (2007)  
81 Se t. ex. Gough & Shackley (2006a), Gough (2008), Ramirez (2008), Sharp (2006) 
82 Wynne, B. (1998) “May the Sheep Safely Graze? A reflexive View of the Expert-Lay Knowledge Device” 
83 Wynne, B. (1993) “Vetenskaplig kunskap och den globala miljön”  
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vilka aktörer samt hur gränserna för vad som är legitim kunskap förhandlas 
fram i sociala relationer och formas i institutionella strukturer.84 Centralt i 
denna forskning är att problematisera vetenskapen, vetenskaplig kunskap, 
expertkunskap och dess samhälleliga sammanhang. Det är främst forskning 
med nämnda och liknande perspektiv som utgör utgångspunkten för denna 
avhandling, även om jag vid flera tillfällen kommer att relatera till tidigare 
samhällsvetenskaplig CCS-forskning. Forskningsfälten med denna och lik-
nande ansatser är mycket omfattande och jag gör en avgränsning till att bara 
beskriva två inriktningar som dessutom empiriskt ligger närmare energi-
forskning, vilka jag rubricerar: värderingar och politik rörande ny energiteknik 
respektive historiska studier av energisystems utveckling och spårbundenhet.  

Värderingar och politik rörande ny energiteknik 
Forskningsfältet värderingar och politik rörande ny energiteknik är omfatt-
ande varför jag bara kommer att redogöra för forskning som jag direkt 
förhåller mig till, utan anspråk på att ge en uttömmande och rättvisande bild 
av all forskning inom detta område.      

Statsvetaren Maarten A. Hajer har i The Political discourse of Ecology (1995) 
studerat miljöpolitik över tid. I studien är empiriskt fokus på Nederländerna 
och Storbritannien under 1970- och 1980-talen. Mer specifikt var det 
politiken om svaveldioxidutsläpp och surt regn från förbränning av fossilt 
bränsle som studerades. Ett centralt förhållningssätt i studien är att miljö-
konflikter inte bara ska förstås som argument för och mot ett fördefinierat 
problem, utan snarare som kampen om meningsskapandet och formeringen 
av själva problemet. I och med det långa tidsperspektivet framgår att 
respektive tids diskurs ändrar innehåll med avseende på synen på exempelvis 
det naturliga, verkligheten, det acceptabla och det önskvärda. Genom denna 
lins studerar Hajer även övergången mellan två olika dominerande förhåll-
ningssätt till miljöföroreningar, den traditionella pragmatismen och den eko-
logiska moderniseringen vilka jag ska diskutera mer utförligt senare i kapitlets 
teoriavsnitt.85 Även historikern Lars J. Lundgren har studerat kontroverserna 
kring sur nederbörd men med ett svenskt perspektiv och under en mer 
begränsad tidsperiod. I Acid Rain on the Agenda (1998) fokuseras hur olika 
aktörer förhöll sig till det nya problemet och vilka åtgärder som ansågs 
relevanta. Studien innehåller även analyser av hur de internationella ton-
gångarna var.86 

Till skillnad från i ovan presenterade studier med mer övergripande pers-
pektiv har företagsekonomen Bengt Jacobsson i Kraftsamlingen – Politik och 
                                                 
84 “Introduction: science, citizenship and globalization” (2005), Leach, M., Scoones, I. & Wynne B., Se även 
Irwin, A. (1995) Citizen Science - A Study of People, Expertise and Sustainable Development.   
85 Hajer (1995) 
86 Lundgren, L., J.  (1998) Acid rain on the Agenda – A picture of a chain of Events, Sweden 1966-1968.  



 

 42 

företagande i parallella processer (1987) studerat en konflikt kring tillblivelsen av 
ett specifikt koleldat kraftvärmeverk under några år på 1980-talet. Fokus är på 
beslutsprocesserna och då, liksom i de ovan beskrivna studierna, inte främst i 
meningen de formellt politiska. En iakttagelse Jacobsson gör är att besluts-
processen är tämligen utspädd i den mening att många styr men ingen styr allt 
och att det inte finns något entydigt centrum där visioner formas och 
omvälvande regler och direktiv skapas. Följden blir att tillblivelsen av beslut 
sker på flera ställen samtidigt i komplicerade processer som är svåra att 
överblicka till och med för de deltagande aktörerna. Genom att studera flera 
av dessa så kallade parallella separerade beslutsprocesser analyserar Jacobsson 
hur det kom sig att den kolbaserade PFBC-tekniken var den som valdes för 
det tilltänkta kraftvärmeverket i Värtan – ett kraftvärmeverk som i dagsläget 
är aktuellt för utprövning av CO2-avskiljningsteknik. Bland de frågor 
Jacobsson aktualiserar, och som till viss del även tangerar föreliggande 
avhandling, är vilken möjlighet medborgarna har att förstå dessa skeenden 
och hur företag och politiker agerar för att främja sina intressen?87 

Idéhistorikern Jonas Anshelm har i två svenska studier, Mellan frälsning och 
domedag (2000) och Bergsäkert eller våghalsigt? (2006) studerat kontroverser, 
förändrade värderingar och kunskapsanspråk vid framväxten av ny energi-
teknik – kärnkraften. Anshelm visar att förhållningssätt samt sannings-
anspråk ändras i takt med att tekniska, politiska, ekonomiska, vetenskapliga 
och kulturella omständigheter skiftar. Över tiden legitimerades satsningarna 
på kärnkraften med olika argument. Under kärnkraftens första år dominerade 
bilden av en framtida utopi med överflöd av energi. Tekniken betraktades 
under 1950-talet som ett lätthanterligt verktyg i experternas händer. Dessa 
föreställningar och visioner tappade med tiden mycket av sin kraft och 
började utsättas för massiv kritik under 1970-talets inledande år. Kontro-
verserna omfattande inte enbart meningsskiljaktigheter angående tekniska och 
vetenskapliga problem och bedömningar utan även visioner om vad som var 
det önskvärda samhället, exempelvis lågenergisamhället med decentraliserad 
produktion, lekmannainflytande och jämvikt eller överflödssamhället med 
centraliserad produktion, expertstyre och expansion. Under 1970-talet hördes 
kritiska röster om överexploatering, kärnkraftens risker, industrisamhällets 
sårbarhet och en ekologiskt grundad kritik av ekonomisk tillväxt. I kritikens 
kölvatten fanns föreställningar om ett möjligt samhälle med nolltillväxt och i 
grunden förändrad syn på livskvalitet med mindre materialistiska förtecken. 
Motsättningarna ebbade ut mot slutet av 1980-talet då det skedde en syntes 

                                                 
87 Jacobsson, B. (1987) Kraftsamlingen – Politik och företagande i parallella processer.  
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av dessa tidigare motpoler inom ramen för vad som kan benämnas ekologisk 
modernisering – att miljöhänsyn går hand i hand med ekonomisk tillväxt.88  

Anshelm visar även att riskbegreppet var centralt i kärnkraftsdiskursen. 
Från och med 1950-talet var den dominerande föreställningen att riskerna var 
försumbara, avfallsproblemen betraktades närmast som en icke-fråga och 
tilltron till vetenskapens förmåga att hantera eventuella problem var stor. 
Kritik mot kärnkraften betraktades som ett uttryck för bristande kunskap. 
Vidare sågs den teknik som användes under första utbyggnadsvågen, den 
termiska lättvattenreaktorn, som en övergångslösning i väntan på den 
slutgiltiga lösningen – fusionsreaktorn. Under 1970-talet förändrades synen 
och en av huvudinvändningarna mot kärnkraften var just riskaspekten. 
Vetenskapsmännens trovärdighet och kunskapsanspråk ifrågasattes av kärn-
kraftsmotståndarna som även förde fram att det var orimligt att utsätta befol-
kningen för så stora risker som kärnkraften innebar. Experternas risk-
bedömningar och utsagor ansågs i dessa sammanhang allt oftare som 
otillförlitliga och tendentiösa. Förespråkarna för kärnkraften fortsatte att 
argumentera för att avfallslagringen varken ekonomiskt eller tekniskt utgjorde 
några problem och att huvudkritiken byggde på en serie missuppfattningar 
och därför var obefogad. Oron inför kärnkraften sågs av de experter som 
förespråkade kärnkraften som känslomässig men hanterbar genom mer 
information och upplysning. Vidare betonade de gång på gång det omöjliga 
att på annat sätt än genom kärnkraften kunna tillmötesgå det ständigt växande 
energibehovet. Förespråkarna tog för givet att det inte fanns några realistiska 
alternativ. Under 1990-talet förändrades synen på risk – att uppnå ett riskfritt 
samhälle sågs inte längre som rimligt. Kärnkraftens risker kom att relativiseras 
och ställas mot andra risker. Förändringen hade gått från att den 
dominerande synen under 1950-talet var att kärnkraften var riskfri, på 1970-
talet livsfarlig och från och med 1990-talet bara vara en delrisk bland flera i 
samhället. Genom syntesen mellan tillväxt och ekologiskt hänsynstagande och 
acceptansen av risk har de storskaliga tekniska systemen och lösningarna 
kunnat överleva, menar Anshelm.89      

Den stora tilliten till vetenskapens förmåga att lösa alla tekniska problem 
som var förhärskande under 1950-talet i Sveriges kärnkraftsdiskurs kan 
ytterligare exemplifieras med synen på kärnavfallet. Anshelm menar att det 
inte gick att ta miste på teknikoptimismen då avfallet av en enig expertis 
erkändes som farligt, men att experterna ändå inte hyste minsta tvivel om att 
de skulle klara av att utveckla tillförlitliga metoder för att förvara detta avfall. 
Avfallsfrågan utgjorde således inte något hinder för en rask utbyggnad av 

                                                 
88 Anshelm, J. (2000) Mellan frälsning och domedag : om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-
1999. s. 496 ff. 
89 Ibid. s. 99 ff., s. 496 ff. 
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kärnkraften. Med tiden kom emellertid värderingarna och kunskapen om 
avfallet att ifrågasättas och revideras. Det skulle bara dröja ett decennium 
innan fundamentala föreställningar om lagringen kom att ifrågasättas, men det 
skulle dröja till 1970-talet innan farhågorna inför riskerna blev etablerade i 
diskursen och föremål för betydande kontroverser. Exempelvis ifrågasattes de 
initiala buden om att tidsperioden för lagring var 20-30 år och ersattes med 
tidsperspektiv på först hundratals och sedan tusentals och hundratusentals år. 
Kontroverserna innehöll kritik av de vetenskapliga sanningsanspråken såsom 
att de bara grundads på kvalificerade gissningar påverkade av politiska, 
ekonomiska och teknologiska intressen. Under 1980-talet och framåt kom det 
som ansågs vara sant, eftersträvansvärt och moraliskt att återigen om-
värderas.90  

Anledningen till att jag uppehållit mig vid kärnkraftens idéhistoria är att 
den visar likheter med CCS historia, vilket jag även i det inledande kapitlet 
visade att Weinberg hävdar. För det första visar CCS och kärnkraften upp 
likheter i tekniskt avseende – storskalig, centraliserad energiomvandling som 
genererar avfall utan självklar möjlighet till hantering. Men därutöver återfinns 
likheter med avseende på värderingar och föreställningar. Förespråkarna för 
CCS hyser en stor tilltro till den kommande teknikutvecklingen vilket kan 
exemplifieras med att CCS förordas utvecklas trots frånvaron av erfarenhet 
av storskalig CO2-lagring och trots att det från vetenskapligt håll finns 
erkända kunskapsluckor, vilka jag påtalade i föregående kapitel. Vidare finns 
det en utbredd föreställning bland CCS-experterna om att allmänhetens oro 
inför CCS främst beror på okunskap eller bristande insikt om att det inte 
finns några alternativ för att tillgodose den ständigt stigande efterfrågan på 
energi. Ytterligare en likhet är att ett av huvudargumenten för kärnkraften 
ofta sammanfaller med ett centralt argument för CCS, nämligen att 
alternativet att ha ett samhälle utan risker inte längre existerar. Riskerna med 
CCS vägs upp av att riskerna för växthuseffekten hanteras. Likheterna med 
kärnkraften kommer att återkopplas i det avslutande kapitlet.    

Skapandet och stabiliseringen av visioner och möjliga framtider är en 
central aspekt för att få gehör för ett intresse och således även för förståelsen 
av värderingar och politik rörande ny energiteknik. Det finns omfattande 
forskning om hur ny energiteknik kan få legitimitet genom att för tekniken 
fördelaktiga prognoser och scenarier produceras eller hänvisas till. Bill Keepin 
och Brian Wynne samt Thomas Baumgartner och Atle Midttun har lyft fram 
det politiska i energimodellering, hur en uttryckligen objektiv studie genom 
sitt upplägg även ger normativa rekommendationer om önskvärd framtid. 
Ofta förekommer kontroverser om tolkningsföreträdet beträffande vilka 
                                                 
90 Anshelm, J. (2006) Bergsäkert eller våghalsigt? : frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i 
Sverige 1950-2002. s. 11-37, s. 179 ff. 
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framtidsbilder och visioner som ska ligga till grund för beslut och planering 
av energisystemen.91  

Vivek Utgikar och Paul Scott har studerat energiexperters överoptimism 
inför framtida utveckling av den teknik de själva utvecklar.92 Liknande studier 
har även genomförts av Günther Tichy samt Clair Gough.93 van Notten, Am 
Sleegers och Marjolein van Asselt har visat hur experter genom att skapa 
framtidsbilder tenderar att visa upp linjär teknikutveckling och medvetet 
gallrar bort problem som kan hota denna utveckling.94 Denna tidigare 
forskning som handlar om experters förhållningssätt till energiteknikers och 
energisystems framtid beskrivs mer ingående i Kapitel 5 där fokus är på 
prognoser, modeller och scenarier och av CCS möjliga framtid. Ett delvis 
tangerande och i vissa avseenden överlappande forskningsfält, som även det 
på grund av sitt omfång endast kan exemplifieras, är historiska studier av 
energisystems utveckling och spårbundenhet. I den hittills presenterade tid-
igare forskningen har föränderlighet i fråga om värderingar och politik varit 
framträdande. Nästa forskningsfält har snarare fokus på energisystemens 
dynamik och trögföränderlighet och hur detta kan förklaras och präglas av ett 
makroperspektiv, vilket ofta landar i att historiska mönster påvisas.  

Historiska studier av energisystems utveckling och spårbundenhet 
Teknikhistorikern Thomas P. Hughes är en centralgestalt inom forskningen 
kring stora tekniska systems utveckling över tid. Han har i sin forskning, i 
framförallt Networks of Power (1983), studerat framväxten av elsystem i några 
västerländska länder med utgångspunkt i att teknik, politik, ekonomi och 
kultur i nära samverkan påverkar systemens utformning. Med tiden får 
systemen momentum med en viss riktning som förklaras med att det skapats 
institutionella ramverk, starka aktörer och organisationer och teknisk infra-
struktur som ger en tröghet gentemot förändring som strider mot den 
utveckling som redan har påbörjats.95  

Teknikhistorikern Arne Kaijser har tillsammans med Arne Mogren och 
Peter Steen, med ett perspektiv influerat av Hughes, studerat den dynamiska 
konservatism som finns hos ledande aktörer i ett energisystem.96 De ledande 
aktörerna motarbetar aktivt ny teknik eller andra förändringar som kan 
uppfattas hota systemets fundamentala intressen, alternativt den egna person-

                                                 
91 Baumgartner, T. & Midttun, A. (1987) The Politics of Energy Forecasting – A Comparative Study of Energy 
Forecasting in Western Europe and North America., Keepin, B. & Wynne, B. (1987) ”The roles of Models – 
What Can We Expext from Science? A Study of the IIASA World Energy Model”  
92 Utgikar, V., P. & Scott, J., P. (2006) “Energy forecasting: Predictions and analysis of causes of error” 
93 Gough (2008), Tichy, G. (2004) “The over-optimism among experts in assessment and foresight” 
94 van Notten, W., F., Sleegers, A., M. &  van Asselt, M., B., A. (2005) ”The future shocks: On discontinuity 
and scenario development” 
95 Hughes, T., P. (1983) Networks of Power – Electrification in Western Society 1880-1930.  
96 Kaijser, A., Mogren, A. & Steen, P. (1988) Att ändra riktning - villkor för ny energiteknik.  
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liga positionen i systemet. Dynamisk konservatism försvårar för det 
fundamentalt nya och premierar enbart smärre justeringar och anpassningar 
av det redan befintliga genom gradvisa förändringar. Kaijser, Mogren och 
Steen menar att en förändring enbart påbörjas inifrån om det finns hot som 
är så starka att de inte bedöms möjliga att eliminera, till exempel en ny lag 
eller kraftigt förändrade marknadsförutsättningar. Etablerade, mogna aktörer 
har därmed svårt att driva större förändringar, även om förändringarna 
utifrån kan te sig rationella.97 Kaijser, Mogren och Steen illustrerar fenomenet 
genom att exemplifiera med det nära samarbetet och utbytet mellan kemi-
tekniska utbildningar och ledande tjänstemän på Vattenfall långt in på 1900-
talet. De beskriver hur det svenska energisystemet varit spårberoende, 
dominerat av ett fåtal aktörer som delat syn på önskvärda lösningar och 
utvecklingsriktningar. Det så kallade tillförselperspektivet ansågs väl befäst i 
energisverige där frågan som ställdes oftast gällde hur mer eleffekt skulle 
kunna tillföras och då främst genom nya storskaliga anläggningar.98 Den 
svenska kraftindustrin var till exempel under 1970- och 80-talen i huvudsak 
förespråkare för byggnation av storskaliga fastbränsleeldade kondenskraftverk 
som alternativ eller komplement till kärnkraften. Småskalig kraftproduktion 
betraktades främst som en biaktivitet.99 Även i dagsläget är de stora 
energiföretagen inriktade på storskaliga centraliserade lösningar. Fenomenet 
med spårberoende, momentum eller inlåsningar i energisystemen har stu-
derats även med avseende på det globala energisystemet. Forskningen om in-
låsning är mycket omfattande och har ofta fokus på tekno-ekonomiska 
aspekter. I den följande beskrivningen koncentrerar jag mig dock på den 
institutionella och mentala inlåsningen eftersom politik och värderingar står i 
centrum för avhandlingen.  

Inom fältet för samhällsvetenskapliga teknikstudier, i synnerhet av 
tekniska system, är begreppet inlåsning ofta centralt. I dessa fall reduceras inte 
förklaringarna av inlåsningen till en teknisk kärna bestående av infrastruktur 
och avskrivningstider. Bedömningen av CCS möjligheter skulle med detta 
perspektiv göras inte främst med utgångspunkt i dess tekniska egenskaper 
utan i det institutionella ramverket, attityder i samhället och experters och 
andra centrala aktörers föreställningar och strävanden.  

Miljöekonomen Gregory Unruh har analytiskt studerat problem relaterade 
till växthuseffekten utifrån en institutionell ekonomisk begreppsapparat. Han 
menar att dagens energisystem präglas av en carbon lock-in. Den diskussion 
Unruh för ligger i linje med tidigare forskning om inlåsning som är mer 

                                                 
97 Kaijser, Mogren & Steen (1988) 
98 Tillförselperspektivets dominans i Sverige inom utbildningsväsendet respektive kommunal energiplanering 
under 1990- och 2000-talet har även studerats av Gyberg (2003) och Palm (2004). 
99 Kaijser, Mogren & Steen (1988)   
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generell eller grundar sig på andra fall än från energiområdet.100 Unruh menar 
att det inte bara är den tekniska infrastrukturen som är orsaken till 
inlåsningen, utan även de omgivande organisationerna, institutionerna och 
kulturella praktikerna – vilka han sammantaget benämner techo-institutional 
complexes (TIC). Liksom Kaijser menar Unruh att etablerade stora energi-
företag har ett stort övertag på energimarknaden eftersom de har stora 
resurser med avseende på kapital, expertis, arbetskraft och finansiering. De 
tenderar att vilja sälja sina standardiserade storskaliga lösningar baserade på 
fossilt bränsle snarare än att satsa på nya alternativ. För att hantera växt-
huseffekten måste carbon lock-in brytas, vilket enligt Unruh förefaller vara 
mycket svårt.101  

Tillsammans med Javier Carrillo-Hermosilla diskuterar Unruh även CCS 
utifrån detta perspektiv. De gör gällande att CCS ligger i linje med 
energisystemens TIC och därför kan bli lättare att implementera än alter-
nativen. CCS kan bli en lösning som möjliggör ett bibehållande av befintlig 
infrastruktur, kunskap, organisation och kultur. Inlåsning behöver inte vara 
liktydigt med någon form av överlägsenhet, utan kan mycket väl resultera i 
suboptimala utfall som inte ligger i linje med hållbar utveckling. Unruh och 
Carrillo-Hermosilla för fram att enbart för att CCS ligger i linje med TIC så 
leder det inte per automatik till att implementeringen blir enkel. CCS hävdas 
ligga i linje med TIC men inte med människans existentiella och filosofiska 
traditioner. Människan har påverkat klimatet som en oavsiktlig konsekvens av 
industriell och agrar verksamhet, en diskussion som utvecklas i nästa kapitel. 
Genom CCS tar nu människan istället kontroll över en betydande klimat-
variabel – medvetet och frivilligt. Vår förmåga att skruva upp och ner den 
globala temperaturen skapar inte möjligtvis bara existentiella frågor om 
människans relation till naturen utan kan även få praktiska implikationer. Det 
är mycket människan inte vet om att justera klimatet. Det finns oräkneligt 
många variabler och system som är relaterade till klimatet och vårt fingrande 
på termostaten leder enligt Unruh och Carillo-Hermosilla oundvikligen fel 
eftersom vi har begränsad vetenskaplig kunskap som kan guida oss och i 

                                                 
100 Schon (1969) använder t. ex. begreppet dynamisk konservatism för liknande analyser. Dosi (1984) analyserar 
varför det oftast inte är de etablerade eller mogna företagen som introducerar de radikala innovationerna – de 
snarare motarbetar dem. Vidare att det utvecklas en systemkultur med en starkt exkluderande effekt som innebär 
att ingenjörer och forskare till och med tenderar att bli oförmögna att upptäcka tekniska möjligheter som ligger 
vid sidan av den redan inslagna vägen. Även Nelson & Winter (1982) har visat intresse för dynamiken bakom 
konserverande beteende. De använder det närbesläktade begreppet technological regime som avgörande för 
experternas föreställningar om vad som är genomförbart eller anses värt att anstränga sig för. De menar att 
följden blir att det i första hand inte genomdrivs radikala innovationer eller förändringar utan främst gradvisa 
längs med den etablerade och inslagna utvecklingstrenden.  
101 Unruh, G., C. (2000) “Understanding Carbon-Lock in”, Unruh, G., C. (2002) “Escaping carbon-lock in”, 
Unruh, G., C. & Carillo-Hermosilla, J. (2006) “Globalizing carbon-lock-in”     
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värsta fall leder det till en ännu större ekologisk katastrof än den vi nu står 
inför.102 

Företagsekonomen Max Bazerman har studerat fenomenet att information 
som ger för handen att förändringar krävs eller utgör hot aktivt gallras bort. 
Han benämner det ”predictable surprise” (förutsägbar överraskning), ett begrepp 
som han tillämpar för analyser av energipolitiken och olika förhållningssätt till 
växthuseffekten. Bazerman definierar förutsägbar överraskning som ”an event 
or set of events that catch an organization off-guard, despite leaders prior awareness of all of 
the information necessary to anticipate the events and their consequenses”.103 I dagsläget 
finns en överväldigande enighet inom forskarvärlden om växthuseffektens 
existens. Trots den idag allmänt accepterade kunskapen om problematiken 
och dess omfattande konsekvenser finns ändå en risk att tillräckliga åtgärder 
inte kommer att genomföras. Bazerman visar att växthuseffekten blev medialt 
uppmärksammad redan på 1930-talet och fick allt större vetenskapligt stöd 
från och med 1960-talet. Det råder nästintill konsensus i dagsläget om att det 
är mindre ekonomiskt kostsamt att förebygga skadorna än att reparera dem 
när de inträffat, många skador är dessutom irreversibla – inaktivitet är dyrare 
än aktivitet.104 Bazerman menar att aktörer med starka intressen av fortsatt 
förbränning av fossila bränslen länge förnekade och underminerade kunskap 
om växthuseffekten.105 Exempelvis anger 40% av de amerikanska klimat-
forskarna att de har blivit utsatta för påverkan av centrala aktörer eller Bush-
administrationen, i syfte att destabilisera kunskapen om växthuseffektens 
existens.106  

Bazerman identifierar fem kognitiva, organisatoriska och politiska skäl till 
att motståndet att genomföra omfattande åtgärder mot växthusteffekten är så 
stort.107 Ansvaret kan många gånger vara oklart enligt Bazerman. Växt-

                                                 
102 Unruh & Carillo-Hermosilla (2006)  
103 Bazerman, M., H. (2006) “Climate Change as a Predictable Surprise” 
104 Stern, N. (2006) Stern Review on the economics of climate change. 
105 Arimtage, K., C. (2005) “State of Denial: The United States and the Politics of Global Warming”,  
Bazerman (2006), Union of Concerned Scientists (2007) ”Smoke, Mirrors and hot air - How ExxonMobil Uses 
Big Tobacco’s Tactics to Manufacture Uncertainty”  
106 The Associated Press (2007) “Bush administration in hot seat over warming - Lawmakers get survey of 
scientists, half of whom report political pressure” 
107 Det första skälet som analyseras är att positiva illusioner förleder aktören att tro att problemet inte existerar 
eller inte är allvarligt nog för att rättfärdiga handling. Vidare finns ofta en tro att teknologiska framsteg med 
tiden kommer lösa problemet om det visar sig vara allvarligt. Det andra skälet är att beslut brukar fattas mot 
bakgrund av egocentrism, vad som tjänar den egna personen/organisationen bäst. Ju mer komplext och diffust ett 
problem är desto större utrymme att förvränga världsbilden till sin förmån – vilket hävdas vara fallet med 
klimatproblematiken. För det tredje tenderar framtiden värderas lägre än nuet, avspeglat i bland annat 
diskonteringsräntor. För det fjärde finns rädslan att genomföra åtgärder som kan orsaka ny skada, med följd att 
ett dysfunktionellt status quo föredras framför förändring. Risken att ny skada uppstår ges större betydelse, även 
om skadan understiger nyttan. Människan tenderar att inte vilja ge upp det den har. Den utilitaristiska principen 
med optimala avvägningar mellan nytta och skada sätts därmed lätt ur spel menar Bazerman. Hur påtagligt eller 
konkret ett problem upplevs är även betydelsefullt för agerande. Är både avståndet stort och skadan diffus 
tenderar viljan att agera minska. En annan förklaring till passivitet är att förebyggandet av problem som få 
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huseffekten är en global företeelse som rådande institutioner, med några få 
undantag, inte är anpassade till att möta. Starka intressegrupper med 
särintressen utövar ofta stort inflytande på politiker och åtgärder som 
påverkar det stora flertalet ekonomiskt negativt tenderar att undvikas – såsom 
höjda miljörelaterade skatter. Beträffande miljöskatter blir även obalansen 
mellan den påtagliga momentana skadan (skatten) och diffusa långsiktiga 
nyttan (mindre växthusgas) tydlig. Bazerman menar att delar av energi-
industrin har gått från att förneka växthuseffektens existens, till att godta den 
– fast förneka människans inblandning – till att förringa magnituden av 
problemet.108 På senare år, vilket kommer visas i kommande kapitel, har en 
helomsvängning skett då energiindustrin betonar både problemets magnitud 
och människans inverkan. Eftersom det politiska trycket att lösa problemet 
blivit så stort finns bland energiindustrins aktörer ett starkt intresse av att nu 
vara med och forma hur lösningarna ska se ut. Utmärkande för de lösningar 
som förespråkas är att lösningarna ligger inom ramen för rådande strukturer 
och möjliggör fortsatt ökad energianvändning, vilket relaterar till inlåsning, 
något som kommer diskuteras mer ingående senare. De egenskaper CCS 
tillskrivs möjliggör, som kommer visas, ökad energianvändning och bi-
behållen struktur.  

De resultat som jag framförallt tar med mig från de båda berörda 
forskningsfälten är för det första att värderingar rörande ny energiteknik och 
energisystemens utformning ständigt befinner sig under omförhandling och 
förändras i relation till politiska, ekonomiska, teknologiska och vetenskapliga 
omständigheter. För det andra att energisystems utveckling omgärdas av en 
mental och institutionell inlåsning som motverkar förändring. Dessa iakt-
tagelser kan uppfattas stå i motsatsförhållande till varandra men så behöver 
inte vara fallet. Resonemanget leder mig över till de teoretiska utgångs-
punkterna för denna avhandling. 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Denna avhandling är inte teoriprövande och vägleds inte heller av någon 
avsikt att vara teoriutvecklande. Däremot har en teoretisk referensram 
använts för att förstå och tolka det empiriska materialet. Ekologisk modern-
isering är en av de dominerande samhällsvetenskapliga teorierna för tolkning 
av hur det moderna samhället hanterar miljöproblem.109 Det är denna teori 
som utgör en utgångspunkt för mitt sätt att närma mig det empiriska 
materialet.  
                                                                                                                                                        
upplevde att de ens fanns eller som många ansåg vara små ger inte ger incitament till handling. (Bazerman, 
2006)  
108 Bazerman (2006) 
109 Editorial (2000) “Ecological modernization”  
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Ekologisk modernisering 
Ekologisk modernisering används både för empirisk beskrivning och som 
teoretiskt begrepp och även många gånger för att illustrera generella 
förändringar i miljöpolitiken.110 Ekologisk modernisering kan betraktas som 
en av två diskurser om hållbarhet, där den andra diskursen är hållbar 
utveckling.111 Många gånger betraktas ekologisk modernisering av en och 
samma teoretiker på flera olika sätt beroende på den analytiska ambitionen 
för tillfället. Ekologisk modernisering kan med andra ord användas antingen 
analytiskt eller normativt eller både och. Det finns flera teoretiker som 
analyserar eller använder begreppet och de har alla lite olika ingångar, empiri 
och perspektiv. Ett gemensamt drag inom diskussionen, som sociologen 
Ørnulf Seippel målar upp, är att ekologisk modernisering innebär ett 
diskursivt brott inom miljöpolitiken i västvärlden och moderna länder.112 
Sociologen Arthur Mol menar att ekologisk modernisering i första hand är en 
samhällsvetenskaplig miljöteori som syftar till att analysera miljöpolitikens 
framväxt och miljöns inverkan på samhällelig förändring.113  Avsikten här är 
inte att skapa reda i den teoretiska diskussionen om ekologisk modernisering, 
snarare att ge en allmänt hållen beskrivning av ekologisk modernisering som 
sedan kan användas i analysen av miljö- och energipolitiken.114 Teori-
bildningarna kring ekologisk modernisering har även kopplingar till teorier 
om risk, vilket är värt att kommentera mot bakgrund av att CCS är en teknik 
som är sammanbunden med diskussionerna om globala risker. Sociologen 
Frederick H. Buttel argumenterar för att ekologisk modernisering har stora 
likheter med sociologen Ulrich Becks arbeten om risksamhället och reflexiv 
modernisering.115   

                                                 
110 Seippel, Ø. (2000) “Ecological Modernization as a Theoretical Device: Strenghts and Weaknesses” 
111 Ekologisk modernisering tangerar i vissa avseenden begreppet hållbar utveckling. Ekologisk modernisering 
är en ny och i många avseenden förbättrad synonym till hållbar utveckling, menar Buttel. Buttel fortsätter med 
att argumentera för att ekologisk modernisering är mer användbart än hållbar utveckling som ett ramverk för att 
reflektera kring miljöproblem i den moderna världen. (Buttel, 2000) Det finns även uppfattningar att ekologisk 
modernisering är en del av hållbar utveckling och dessutom saknar förklaringsvärde gällande globala 
miljöproblem eller rättviseproblem såsom växthuseffekten. (Langhelle, 2000) 
112 Seippel (2000)  
113 Mol, A., P., J. (2001) Globalization and the Enivronmental reform – The Ecological Modernization of the 
Global Economy. 
114 Albert Weale framhåller att ekologisk modernisering i första hand är en ideologi som varken är 
sammanhängande eller välformulerad och som i första hand förespråkas av dem som är verksamma i politiska 
processer där ekonomi hanteras med hänsyn tagen till förändrade miljövärderingar. (Seippel, 2000, s. 288) 
Seippel menar att ekologisk modernisering i första hand bör betraktas som en process, oftast beskriven genom 
induktiva fallstudier, som pågår i de flesta västländer och egentligen inte kan kvalificera sig som teori. (Seippel, 
2000, s. 293) 
115 (Buttel, 2000, s. 62) Beck analyserar det industrimoderna samhällets gradvisa övergång till det han benämner 
risksamhället, eller världsrisksamhället. Enligt teorin kännetecknas det som benämns risksamhället av att dess 
institutioner producerar risker som de inte kan kontrollera. Utmärkande för risksamhället, enligt Beck, är att 
skadorna är globala, och drabbar fattig som rik och oberoende av etnicitet och klass. De är inte heller begränsade 
i tid och rum. Dess orsaker går inte att härleda till specifika personer och dess skador kan inte kompenseras 
ekonomiskt. Det finns med andra ord ingen möjlighet att neutralisera skadorna i händelse av att de största 
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År 1972 beskrivs ofta som starten för framväxten av miljöpolitiken. Rom-
klubben presenterade rapporten Tillväxtens gränser som blev vida upp-
märksammad och i Stockholm hölls den första FN-konferensen om miljö, 
vilken var den dittills största i FN:s regi. Miljöfrågor har sedan dess givits 
större uppmärksamhet, om än ur olika perspektiv och med olika fokus. Tiden 
innan 1972 hade miljöpolitiken dominerats av temporära ex-post-lösningar. 
Då ett miljöproblem hade formulerats var vanligtvis lösningen av end-of-
pipe-karaktär, eller annorlunda uttryckt formulerades problemen på så vis att 
end-of-pipe-lösningar passade in som fullgoda lösningar, till exempel 
ekonomisk kompensation för skador eller att omlokalisera miljögifterna. 
Tänkandet låg inom ramen för det Hajer benämner traditionell pragmatism.116 
Tidsperioden kan exemplifieras med att kolanvändningens problem under 
1950- och 60-talen formulerades som smog och rökgaser i tätbebyggda 
områden och därmed kunde lösas genom byggnation av högre skorstenar 
som förde iväg rökgaserna långt från städerna och dessutom spred ut dem 
över ett större område, en analys som även Lundgren gör.117 Även de så 
kallade geoengineering-metoderna, vilka var storskaliga ingenjörslösningar i 
syfte att reglera väder och klimat, som beskrivs i nästkommande kapitel, är 
tydliga exempel på denna periods ex-post-lösningar. Hajer beskriver hur ett 

                                                                                                                                                        
riskerna inträffar. Detta skiljer sig från de risker som fanns i det förmoderna samhället som inte var skapade av 
människan utan i första hand upplevdes som okontrollerbara av samtiden. Risksamhället följs av uppkomsten 
genom intresseorganisationer, juridiska system och offentliga debatter där riskerna ständigt politiseras. Detta, att 
människan reflekterar över de risker samhället skapar, utgör en grund för förståelsen av den reflexiva 
moderniteten. Denna reflektion har föregåtts av en konfrontation med risksamhällets konsekvenser. 
Reflexiviteten har med andra ord två innebörder – att konsekvenserna av risksamhället reflekteras tillbaka 
(reflex) och att det reflekteras kring riskerna och dess konsekvenser i politiserade former (reflection). 
Risksamhället är enligt Beck inget som går att välja bort, det uppstår som en konsekvens av 
moderniseringsprocesserna. I kärnan av den politiserade debatten står därför hur olika risker ska fördelas och hur 
ansvar kan utkrävas. För att hantera och kalkylera riskerna har det i risksamhället blivit stor aktivitet gällande 
produktionen av riskscenarier, statistiska beräkningar, teknologisk planering, social forskning och 
säkerhetsåtgärder. De inneboende och globala riskerna kräver nya principer för beslutsfattande och 
handhavande. Med tanke på att alla hypotetiskt sett kan bli offer för konsekvenserna av riskerna så hävdar Beck 
att det är rimligt att alla bör ha en röst gällande reflekterandet om dessa risker och tillhörande system och att det 
som tidigare betraktades som experternas objektiva lagar och det teknovetenskapliga framsteget blir föremål för 
debatt. Den vetenskapliga kunskapen är inte tillräcklig för att göra en fullgod riskanalys. Vetenskapen är mer 
differentierad, behäftad med osäkerheter och överhopad med detaljer som är omöjliga att överblicka. Det har 
uppstått en hyperkomplexitet av kunskap som hypotetiskt skulle kunna vara relevant vid varje bedömning, vilket 
medför att laboratorietester och experiment inte längre blir relevanta, eller åtminstone inte längre kan tilldelas 
ensamrätten att producera kunskap. Nu har inte Beck enbart fokus på vetenskapens reflektioner kring 
vetenskapen utan studerar även det som han benämner för subpolitiken, med vilken menas det politiska som sker 
utanför den formella etablerade politikens institutioner då lobbygrupper, intressegrupper, NGO:s och 
privatpersoner agerar och flera gånger utövar stort inflytande. (Beck, 1996, 1998, 2001) 
116 Hajer (1995). Weale beskriver 1970-talets förhållningssätt som att de grundläggande problemen undveks 
snarare än löstes och därmed till och med kunde förstärkas. Hajer utgår från en mer genomgripande ekologisk 
modernisering än vad Weale gör i avseendet att dess spridning är mer generell, omfattande och tvingande 
(Seippel, 2000). Buttel (2000) kommentarar att Hajers socialkonstruktivistiska arbeten är inkompatibla med 
ekologisk modernisering eftersom merparten av den ekologiska modernitetsforskningen har en realistisk 
hållning (Buttel, 2000)  
117 Hajer (1995), Lundgren, L., J. (1991) Försurningen på dagordningen: en bild av ett händelseförlopp 1966-
1968. 
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trendbrott för förståelsen av miljöproblem inom politiken så sakteliga 
påbörjades från och med 1972 och landade i det som kan benämnas för 
ekologisk modernisering som sedan fick stort genomslag under 1980-talet, i 
synnerhet i och med Brundtland-rapporten Our Common Future (1987).118  

Ekologisk modernisering kännetecknas av en föreställning om att oms-
orgen om miljön kan hanteras inom ramen för rådande strukturer och 
institutioner. Miljöskador måste därför göras kvantifierbara och kalkylerbara, 
vilket sker genom en kombination av naturvetenskap och ekonomisk teori. 
Kostnader för miljöpåverkan och vinster för att förebygga eller mildra dessa 
kvantifieras i cost-benefit-analyser och blir till skillnad från föregående tids-
periods dominerande förhållningssätt, traditionell pragmatism, inte ett noll-
summespel utan får en positiv nettoeffekt.119 Därmed skapades före-
ställningen att ekonomisk tillväxt och ekologisk hänsyn med fördel kan 
förenas utan att som tidigare präglas av inbördes motsättningar. Miljöhänsyn 
ses med ekologisk modernisering inte uteslutande som en kostnad i synnerhet 
som synen att det är billigare att förebygga ett utsläpp än att fånga upp det när 
det är skapat blir vanligare. I den ekologiska moderniseringen dominerar 
enligt Hajer en stor tilltro till utveckling och den moderna teknikens problem-
lösningsförmåga.120 Statsvetaren John S. Dryzek sammanfattar fördelarna 
ekologisk modernisering för med sig för industrin i fyra punkter: 1) för-
ebyggande av utsläpp lönar sig, 2) det är kostsammare att lösa problemet i 
framtiden, 3) det är lönsamt att sälja gröna tjänster och produkter 4) 
ovanstående punkter skapar en bättre miljö.121  

Miljörörelsen som drev på miljöfrågorna genomgick omfattande 
förändringar i takt med den ekologiska moderniseringens gradvisa dominans. 
Värt att understryka är att en vanlig tolkning är att den ekologiska 
moderniseringen växte fram mycket tack vare att miljörörelsen lyckades föra 
in miljöfrågorna i den formella politiken. Denna process avspeglas i att det 
under 1980-talet i flera länder bildades miljöpartier, miljödepartement, expert-
dominerade miljöorganisationer samt en stark miljölobby. Miljörörelsen har 
med tiden blivit en del av den formella politiken. Förenklat beskriver stats-
vetaren Hein-Anton Heijden att industrin och de etablerade politikerna lärde 
sig att miljöproblemen var allvarliga och miljörörelsen lärde sig att det var 
möjligt att hantera miljöproblemen utan fundamentala förändringar av exi-
sterande sociala och politiska strukturer, med andra ord utan civilisations- 

                                                 
118 Hajer (1995, s. 25) menar att begreppet ekologisk modernisering först introducerats av den tyska statsvetaren 
Joseph Huber och Martin Jänicke under första halvan av 1980-talet.   
119 Ibid.  
120 Ibid.  
121 Seippel (2000) s. 290. 
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eller tillväxtkritiska inslag.122  Dagens miljödebatt präglas av en kamp om 
definitionen och innebörden av hur de ekologiska problemen ska betraktas.123  
Med ekologisk modernisering, undviks större strukturella förändringar, det 
vill säga sådana sådana förändringar som krävdes av många miljö-
organisationer under 1970-talet. Företrädarna för omfattande förändringar 
har fått en allt mer marginaliserad roll. Miljöforskaren Johan Hedrén 
beskriver processen i en studie av svensk miljöpolitik över tid i vilken miljö-
diskursen i Sverige från 1960-talet och framåt analyseras. Här hävdar Hedrén 
att merparten av diskursens aktörer med tiden fick allt mer likartade 
uppfattningar om miljöfrågorna. Föreställningsmönster kring människa, 
samhälle och natur förefaller ha blivit allt mer likartade över tiden. Miljö-
politiken förs allt mer i en teknologisk politikform, vilket innebär en 
objektifiering på ett formellt och mekaniskt sätt där värderingsfrågor och 
andra konkurrerande synsätt trängs undan.124 Som jag kommer att visa är 
diskussionerna om CCS i stort rensade från annat än tekno-ekonomiskt 
rationella argument. 

Det av Hedrén beskrivna skeendet kan förklaras med att det skedde en 
expertifiering. För att få trovärdighet i debatten förutsattes ett vetenskapligt 
språkbruk och kunskap vilket i sin tur förutsatte allt mer formaliserade 
organisationsstrukturer och utträngning av tillväxtkritiska idéer. Hedréns iak-
ttagelser från det svenska fallet ligger även i linje med internationella 
skeenden. Den tidigare klara gränsdragningen mellan miljörörelsernas och 
experternas ståndpunkter och rationalitet blev allt mer luddig. Hajer beskriver 
hur även miljörörelserna började tillämpa ett reduktionistiskt vetenskapligt 
tänkande. Miljörörelsen hade under 1980-talet genomgått kraftiga 
förändringar jämfört med 1960- och 70-talen i och med att de började verka 
för att förändringar skulle ske inom ramen för rådande strukturer.125  

Den ekologiska moderniseringen innebar att den tidigare dominerande 
föreställningen om ex-post-hantering av miljöskador blev allt mer kritiserad. I 
kölvattnet av denna förändring följde omfattande regulatoriska förändringar 
som kom att kännetecknas av polluter pays principle, cost-benefit-analyser, 
riskanalyser, försiktighetsprincipen, miljöskatter och handel med utsläpps-
rätter. Även vetenskapen fick en förändrad position och roll. Tidigare 
                                                 
122 van der Heijden, H-A. (1999) “Environmental Movement, Ecological Modernisation and Political 
Opportunity Structures” 
123 Ibid. 
124 Hedrén, J. (1994) Miljöpolitikens natur. s. 19f., s. 45. 
125 Hajer (1995) Skeendet kan även exemplifieras med den svenska miljörörelsens rapport MALTE som var en 
delmängd i 1978 års svenska Energikommissions rapport. MALTE grundades på samma rationalitet som övriga 
delar i rapporten och förespråkade inte heller den några omfattande strukturella förändringar. Förändringarna 
kan tolkas som att miljöfrågorna gradvis vann en plats i den formella politiken från och med 1970-talet, om än 
inom delvis andra ramar än tidigare i och med att de olika aktörernas diskussioner om problem och lösningar i 
miljö- och energipolitiken allt mer konvergerade. MALTE visar ett skifte från strävan efter ett annat samhälle till 
en strävan efter en annan teknik. (Anshelm, 2000) 
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dominerade föreställningen att vetenskapens primära uppgift var att bevisa 
skadeverkningar för att sedan ge objektiva förslag om politiska åtgärder. 
Vetenskapen kom sedermera att allt mer bli involverad i de politiska 
processerna – åtminstone blev det mer uppenbart och uppmärksammat, 
vilket exemplifieras i Kapitel 5 där prognosers och scenariers sammanvävning 
med energipolitiken diskuteras. Ytterligare karaktäristika för den ekologiska 
moderniseringen är att externalisering av miljöskador ses som mindre 
godtagbart i och med en förändrad syn på naturen från att ha varit en fri 
resurs och möjlig behållare för föroreningar till att bli en allmän nyttighet.126 I 
motsats till den traditionellt pragmatiska eran undviks i den ekologiska 
moderniseringen ad-hoc-lösningar samt end-of-pipe-lösningar och det sker en 
omdefiniering av rollerna inte enbart för marknadsaktörerna, miljö-
organisationerna och staten, utan även för vetenskapen och teknologin.127 
Tilltron till vetenskapen är delvis omvärderad, exempelvis på så sätt att 
vetenskapliga bevis inte är fullständigt nödvändiga för att legitimera ett 
agerande, istället tillämpas ofta försiktighetsprincipen vid osäkerhet.128  

Ekologisk modernisering visar många gånger upp kontrastfyllda värd-
eringar och föreställningar gentemot det Hajer benämner den traditionella 
pragmatismen. Hur kan det komma sig att fenomenet fick så starkt genom-
slag? I likhet med föregående tids förhållningssätt till miljöproblem, tradi-
tionell pragmatism, är en av grundpelarna för ekologisk modernisering 
teknoinstitutionella lösningar och stor tilltro till vetenskapens förmåga att lösa 
problem. Styrande myndigheter och regeringar insåg allt mer, delvis på grund 
av växande protester och medvetenhet från allmänheten och kritiska veten-
skapsmän, att miljöfrågan hade fått stor politisk betydelse.129 Att minska 
miljöskadorna genom att begränsa industrins verksamhet och omfång ansågs 
skapa stor ekonomisk skada. Istället omformulerades miljöproblem för att 
passa marknadslogikens terminologi till att miljöproblematiken är en affärs-
mässig utmaning och möjlighet som går att hantera genom kostnadseffektiva 
investeringar. För det skulle det krävas nya produktionsmetoder, produkter 
och miljöteknik, med andra ord innovationer vilka är marknads-ekonomins 
motor. Miljöproblematiken förvandlades från problem till möjligheter. 
Exempel på olika industrigrenar i sammanhanget är avfallshantering, ut-
släppskontroll och riskhantering.130 I Kapitel 7 kan ABB Carbon ses som 
exempel på ett företag som på 1980-talet av svenska regeringen ansågs som 
en riksangelägenhet tack vare de hägrande vinsterna som uppfattades vara 
inom räckhåll på den lukrativa internationella kolrenings-marknaden. I dags-
                                                 
126 Hajer (1995) 
127 Mol, A., P., J. & Sonnenfeld, D., A. (2000) “Ecological Modernization Around the World - An Introduction” 
128 Hajer (1995) 
129 Ibid. 
130 Ibid. s. 24 ff. 
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läget omhuldar norska regeringen utvecklingen av CCS och tillskriver den 
stor betydelse som framtida miljöteknik att exportera. CCS beskrevs i den 
norska statsministern Stoltenbergs nyårstal till folket 2007 som Norges 
motsvarighet till den amerikanska månlandningen,131 och är också en central 
komponent i Norges vision om att bli ett klimatneutralt land till 2030.132 Som 
jag kommer att analysera i nästa kapitel har CCS kommit att tillskrivas en 
liknande roll även i EU. 

Ekologisk modernisering låg dessutom, enligt Hajer, väl i linje med de allt 
mer populära nyliberala idéerna som fick fotfäste på flera håll i västvärlden 
runt 1980 med minskad roll för staten och utökad roll för marknadslösningar. 
Med ekologisk modernisering förlorade idéerna om mer omvälvande föränd-
ringar ensamrätten om att anses vara de som värnar om miljön. Vidare möttes 
stora delar av västvärlden av ekonomisk recession mot slutet av 1970-talet 
vilket ledde till ett allmänt minskat intresse för miljöfrågorna. För att gehör 
skulle erhållas för miljöfrågorna blev det allt viktigare att det inte skulle ske 
genom kompromisser med möjligheterna till ekonomisk återhämtning. 
Ekologisk modernisering har normativa inslag med föreskrifter om hur det 
moderna samhället bör hantera miljöproblem, utan att några stora eftergifter 
beträffande materiell standard framhålls som nödvändiga.133  

Hajer har i sina analyser ett så kallat argumentativt perspektiv, i vilket 
politik betraktas som en kamp om diskursiv dominans, manifesterat i 
inverkan på institutionell utformning, och aktörerna försöker etablera och 
skapa stöd för just sin definition av verkligheten. Detta är till stor del en 
socio-kognitiv process. I denna strävan är tre aspekter avgörande; 
trovärdighet, acceptans och tillit. För att studera denna process använder 
Hajer två begrepp – diskurskoalition och story-line. Story-lines är berättelser, 
sammansatta från många olika ursprung, om den sociala verkligheten som 
syftar till att ge aktörer en gemensam förståelse av exempelvis ett emblem-
atiskt miljöproblem. En story-line reducerar den fragmenterade och komplexa 
bilden till en mer entydig och rationaliserad bild – en gemensam utblick över 
och definition av problemområdet. Det kan handla om att orsak-verkan-
samband etableras, problemdefiniering, vilka typer av lösningar som är 
acceptabla, vilka värderingar och vilken moral som ska ligga till grund vid 
dessa överväganden, hur bråttom det är att åtgärda ett problem och vem som 
bär ansvar och vem som är offret. Diskurskoalition ses av Hajer i sin tur som 
det bindemedel som håller samman 1) en samling story-lines, 2) de aktörer 
som ger uttryck för dessa story-lines och 3) de praktiker i vilka dessa 
diskursiva aktiviteter sker. Jag har för avsikt att med avseende på CCS 

                                                 
131 ”Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale – CO2-rensing vår månelanding”, (2007) VG Nett, 1 januari. 
132 Statsministerens kontor (2008) ”Enighet om nasjonal klimadugnad” 
133 Hajer (1995)  
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identifiera och analysera dessa punkter. Begreppet diskurskoalition kan 
illustreras med ekologisk modernisering som vilar på ett antal story-lines, vilka 
nämndes tidigare; hanteringen av miljöproblem är en vinna-vinna-situation, 
naturens balans ska respekteras, försiktighetsprincipen och att det är bättre att 
förekomma miljöproblemet än att göra anpassningen efteråt. Varje story-line 
representerar i sin tur komplexa, ofta disciplinära debatter. Diskurskoalitioner 
skiljer sig från traditionella politiska koalitioner eller allianser. För det första är 
det inte gemensamma intressen som utgör grunden för denna typ av 
koalition. För det andra är inte aktörernas position relevant, fokus kan 
exempelvis vara på, som nämnts tidigare, tidskrifter, riksdagen eller mass-
media. Utformningen av de diskursiva koalitionerna och deras ingående 
story-lines har betydelse för den sociala verkligheten såväl som för den 
fysiska.134 Bärande story-lines för CCS kommer att analyseras och diskuteras 
framför allt i det avslutande kapitlet.  

Det förekommer även kritik riktad mot de politiska processer som är 
utmärkande för den ekologiska moderniseringen. De globala ekologiska 
problemen behöver globala lösningar.135 Med växthuseffekten som fall kan 
förhandlingarna kring Kyoto-protokollet och andra klimatregimer ses som 
responsen. Energi- och miljöforskarna, John Byrne och Sun-Yin Yun för 
fram att klimatförhandlingarna är tydliga uttryck för detta förhållningssätt. 
Byrne och Yun har även påtalat det motsägelsefulla med att lösa de globala 
miljöproblemen, så som de betraktas i den aktuella klimatpolitiken, genom att 
reducera problemen till att vara en fråga om ekonomisk effektivitet och 
management.136 Synen på ekologisk modernisering är nära sammanbunden 
med synen på samhällsutveckling, människa-natur och vetenskap och det går 
givetvis inte att fånga in dessa komplexa aspekter i en beskrivning. Därför 
kommer jag i det följande avsnittet att diskutera ekologisk modernisering 
utifrån tre olika idealtypiska tolkningar.   

Tre idealtyper eller tolkningar av ekologisk modernisering 
Hajer har utformat tre idealtyper för hur ekologisk modernisering kan 
betraktas eller tolkas. De tre idealtyperna ger sammantaget en summering och 
strukturering av olika förhållningssätt till ekologisk modernisering. Varje 
idealtyp har sin egen historieskrivning, struktureringsprincip, definition av vad 
problemet egentligen är och föreställningar om vilken den lämpligaste socio-
politiska organiseringen för att handha problemen eller utmaningarna är. I det 
avslutande kapitlet är avsikten att analysera CCS utifrån de tre idealtyperna 

                                                 
134 Ibid. s. 52 ff. 
135 Hajer (1998) 
136 Byrne, J. & Yun, S-J. (1999) “Efficient Global Warming – Contradictions in Liberal Democratic Responses 
to Global Environment Problems”, s. 498., Byrne, J. et al (2001) ”The Postmodern Greenhouse – Creating 
Virtual Carbon Reductions From Business-as-Usual Energy Politics”   
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och på så vis samtidigt ge tre perspektiv på hur politiken kring CCS kan 
betraktas. De tre idealtyperna är inte exkluderande, utan är just bara 
konstruerade renodlingar av olika tolkningar av ekologisk modernisering. I 
det följande ska jag kortfattat presentera respektive idealtyp. 

Den första idealtypen, ekologisk modernisering som institutionellt lärande, är 
antagligen den dominerande och har som grundantagande att naturen är illa 
däran. Naturen är bräcklig och en integrerad del av samhället med 
begränsningar och människan måste återställa dess balans. Miljörörelsens 
civilisations- och tillväxtkritik under 1970-talet var nödvändig om än till stora 
delar okvalificerad, men har med tiden mognat, blivit institutionaliserad, 
anammat samma språk som den etablerade politiken och fyller en viktig 
funktion genom att vara med och utforma nya institutioner för att möta de 
nya miljöproblemen. Dominerande institutioner kan genom sina lärprocesser 
skapa meningsfull förändring bara de vetenskapliga argumenten är tillträckligt 
starka. Problemet är att det tidigare dominerande betraktelsesättet definierade 
miljöskador som externa problem. Lösningen blir därmed att integrera dessa i 
samhällets institutioner och samtidigt förlita sig på miljöforskningen och 
ingenjörsvetenskapen. Tilltron till naturvetenskapen består därmed, men 
vetenskapen och de problem den ska lösa integreras på ett nytt och plural-
istiskt sätt i samhället. Samhällsvetenskapens roll är att utveckla metoder för 
att påverka beteenden och attityder så att kulturen kan anpassas efter 
naturvetenskapens anvisningar. Det finns en förkärlek för centraliserat 
beslutsfattande – gärna globalt management. Besluten måste skyddas från 
påhopp från olika intressegrupper, i synnerhet själviska NIMBY-protester. 
Vetenskapen bör utveckla redskap för instrumentell kontroll av naturen och 
minimera sociala störningar. Det går att fastställa hur mycket naturen kan 
belastas och därför bör samhället lägga sig på den optimala exploaterings-
nivån. Myndigheter, storföretag och regeringar kan förändras på så vis att 
tillräcklig ekologisk hänsyn tas.137     

Idealtypen ekologisk modernisering som ett teknokratiskt projekt antar att det 
krävs mer än institutionellt lärande för att hantera den ekologiska krisen. Den 
riktar direkt kritik mot tolkningarna i den föregående idealtypen. Vidare 
förutsätts att det är teknologin och inte naturen som är problemet. Den 
ekologiska moderniseringen hanteras av en elit av beslutsfattare, experter och 
vetenskapsmän som definierar vad som är problem respektive lösning. Denna 
process influeras i alltför hög utsträckning av storindustrins och de etablerade 
institutionernas egna intressen – ekologisk modernisering handlar om riktiga 
problem som får falska lösningar. Den officiella teknokratiska retoriken står i 
vägen för de verkliga lösningarna. Det riktigt hållbara samhället kan inte 

                                                 
137 Hajer (1998) s. 251-253. 
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omfatta en stor dominant stat, vetenskap och industri. Civilisations- och 
tillväxtkritiken från 1970-talet var inte okvalificerad, den var snarare det första 
embryot till en ny form av demokrati som kan ses som ett gott exempel på 
demokratiska strukturer och livsstilar och föregångare av ett icke-
teknokratiskt samhälle. Till skillnad från i föregående idealtyp anses här inte 
att de dominerande institutionerna lärde sig något från denna rörelse utan 
istället förtryckte den eller var repressivt toleranta – miljörörelsernas budskap 
försvann i byråkrati och juridik. Ekologisk modernisering ses inte som 
produkten av civilisations- och tillväxtkritiken under 1970-talet, snarare som 
det repressiva svaret på den. Det ifrågasätts att de dominerande 
institutionerna kan lära sig. Stark kritik riktas mot tanken att den ekologiska 
krisen kan lösas med hjälp av samma institutioner som från början skapade 
problemen – jakten efter effektivisering, teknovetenskaplig styrning och 
teknologisk innovation. Hur kan ekonomisk tillväxt lösa problemen med 
ekonomisk tillväxt? Den kapitalistiska expansionen skapar avfall, instabilitet 
och osäkerhet – något den ekologiska moderniseringen inte hjälper till att 
stoppa. Utan att problematisera den ekonomiska tillväxten går det inte att 
utforma verkliga lösningar. Naturvetenskapen är alltför integrerad i 
tillväxtparadigmet och samhällsforskarna i att agera som socialingenjörer. 
Motexperter måste mobiliseras för att visa på det politiska i den teknokratiska 
vetenskapen. Samhällsvetarna borde därför börja analysera hur mänskligheten 
kan få kontroll över den juggernaut som annars oundvikligen leder till 
apokalypsen. För det krävs en demokratisering med större tyngd på sociala 
rörelser och lokala initiativ. Att förringa NIMBY-protester ses som att 
kringgå demokratiska principer, NIMBY borde ibland istället betraktas som 
NIABY (Not In Anybody´s Backyard). Ekologisk modernisering ses som en 
kolonisering av livsvärlden eller framtiden.138    

Den tredje idealtypen, ekologisk modernisering som kulturell politik, tar 
kontextualiseringen ett steg till. Debatter om föroreningar bör i första hand 
ses som debatter om den sociala ordningen. På samma gång som olika 
aspekter av verkligheten definieras som föroreningar definieras även 
verkligheten – antingen att den sociala ordningen bör förändras eller bevaras. 
Ekologisk modernisering framstår som en uppsättning anspråk på vad 
verkligheten är och med denna idealtyp som perspektiv ställs frågan hur det 
kommer sig att vissa aspekter av verkligheten faller ut som våra gemensamma 
problem och vilket sorts samhälle som skapas under förvändningen att 
skydda naturen. Ekologisk modernisering ses därför som en uppsättning 
anspråk, eller story-lines, på vad det verkliga problemet är – där vissa 
beskrivningar exkluderas och andra inkluderas. Därför bör den politiska 

                                                 
138 Ibid. s. 253-256. 
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agendan och bevekelsegrunderna bakom dessa diskursiva verklighets-
beskrivningar och scenarier för framtiden undersökas kritiskt. Det finns med 
andra ord ingen sammanhängande ekologisk kris, bara story-lines som 
problematiserar olika aspekter av en fysisk och social verklighet i förändring 
och som det skapas kognitiva kartor över hur de ska hanteras. Huruvida 
aktörerna själva är medvetna om det diskursiva skapandet av dessa 
verkligheter är inte det relevanta – det är genom metaforer, kategoriseringar 
och definitioner av lösningar som vissa bilder framstår som troliga och andra 
som mindre troliga. Det är i denna process verkligheten struktureras. Den 
analytiska ambitionen blir därmed att rekonstruera dessa sociala konstrukti-
oner genom att se vilka reduceringar, exkluderingar och val som har gjorts 
och skapa en historisk och kulturell förståelse av detta. Därigenom under-
lättas diskussioner om vilka alternativa möjligheter som finns och vilka alter-
nativa scenarier som kan konstrueras.139 

Den ekologiska krisen betraktas inte som något fundamentalt nytt, den är 
bara en del av den diskussion om relationen mellan natur, samhälle och 
teknologi som pågått sedan industrialiseringens början. Denna relation kan 
studeras genom de story-lines som har dominerat miljödiskursen. Ekologisk 
modernisering grundas på objektivistiska och realistiska antaganden som ofta 
är högst godtyckliga eller framförhandlade. En story-line om till exempel 
växthuseffekten antar att den moderna världen hotas av ekologisk kris och att 
detta problem ska utgöra den absoluta grunden för den ekologiska modern-
iseringen trots att denna story-line inte har samma innebörd och implik-
ationer för alla regioner – till exempel för en bonde i Himalaya som för en 
solbadande turist på en semesterort. Dessa globala story-lines bör förstås som 
en produkt av globaliserade lokala definitioner. Problemet har skapats i nord 
men ska lösas i syd.140   

Perspektivet är inte socialkonstruktivistiskt i den mening att alla positioner 
är lika sanna eller troliga, utan innebär snarare att kritiken av den okritiska 
acceptansen av vissa vetenskapliga konstruktioner tas som utgångspunkt för 
politiken. Detta eftersom vetenskapliga paradigm är socio-historiska konst-
ruktioner, inte givna av naturen, utan skapade genom social erfarenhet, värd-
eringar och politiska och ekonomiska strukturer. Följden blir i kontrast till de 
två föregående idealtyperna gällande lämpliga lösningar, till exempel olika 
varianter av samhällelig organisering, att det inte finns någon objektivt bästa 
lösning. Lösningarna är nämligen konsekvenserna av olika story-lines och 
diskurskoalitioner. Istället för konkreta lösningar är målet att, efter rekon-
struktionerna, formulera alternativa scenarier vilka i bästa fall är mer rättvisa 
och attraktiva. Det sistnämnda kan uppnås genom att olika kunskaper sam-
                                                 
139 Ibid. 
140 Ibid. s. 256-260. 
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ordnas, till exempel expert- och lekmannakunskap, för att skapa större för-
ståelse för vad ekologiska problem kan handla om. För att mycket kort 
sammanfatta denna idealtyp kan konstateras att den syftar till att öppna de tre 
svarta lådorna, samhället, teknologin och naturen och belysa de möjligheter 
som finns i den ekologiska diskursen.141  
 

                                                 
141 Ibid. s. 256-260. 
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4. CCS som politisk lösning på det globala 
klimatproblemet 

 
I detta kapitel kommer några av de mest drivande aktörerna som verkar för 
att utveckla CCS att identifieras, likaså de argument och metoder dessa 
använder för att kunna påvisa att CCS är en eftersträvansvärd teknik för att 
hantera växthuseffekten. Vilka förhoppningar och föreställningar om tek-
nikens framtida potential som de centrala aktörerna knyter till CCS kommer 
också att undersökas. Även en första översikt av CCS-debatten ryms i kapitlet 
varför en genomgång görs av områden där det råder konsensus och vidare 
där det råder oenighet eller osäkerhet samt hur eventuell kritisk opinion 
kommer till tals.  

Kapitlet inleds med en kort historisk genomgång av politiken kring 
kolanvändningen. Kolanvändningen är intimt sammanlänkad med CCS 
eftersom CCS i första hand är en direkt respons på att kolanvändningens 
CO2-emissioner har accepterats som ett problem. Därpå följer en beskrivning 
och analys av hur CCS på mycket kort tid har utvecklats och kunnat bli en av 
de tekniker som flera ledande aktörer i energi- och klimatpolitiken sätter 
störst tilltro till för att hantera växthuseffekten. EU har uttryckliga mål-
sättningar att bli världsledande inom arbetet med att hantera växthuseffekten 
och leda utvecklingen av CCS vilket är skälet till att flera EU-rapporter 
kommer att analyseras i kapitlet.142 Även USA har en ledande roll inom 
utvecklingen av CCS, men saknar än så länge ambitionen att vara global 
ledare i klimatpolitiken.  

Genom CCS har det tidigare motsägelsefulla blivit möjligt – ökad 
kolanvändning kan definieras ligga i linje med hållbar utveckling och 
klimathänsyn. Med hänvisning till CCS som lösning på klimatproblemen har 
även flera energiföretag blivit engagerade och drivande i klimatpolitiken och 
här framhålls Vattenfall som ett belysande exempel. I kontrast till det starka 
engagemang energibolag och ledande politiska institutioner har för CCS är 
CCS alltjämt den tekniska lösning som är den minst önskade bland 
allmänheten i en rad länder. Som en del i att visa att CCS är en 
eftersträvansvärd teknik verkar därför flera aktörer för att skapa acceptans 
genom bland annat marknadsföring och acceptansstudier.  

Jag kommer i detta kapitel att undersöka vad berörda FN-organ, USA:s 
energidepartement och framförallt centrala EU-organ har för hållning till den 

                                                 
142 Se t. ex. Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008d) ”Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Stöd till 
tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen” 
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nya tekniken för att därpå visa på vilken position de stora energiföretagen i 
Europa har intagit. Jag avslutar kapitlet med en sammanfattande diskussion. 
Detta kapitel baseras till skillnad från kapitel 5-7 inte på någon omfattande 
empirisk undersökning eftersom det i första hand är ett bakgrunds- och 
översiktskapitel och därmed inte heller innehåller någon ingående metod-
beskrivning.143  

Det oumbärliga kolet 
 
CCS är den senaste i raden av storskaliga tekniska lösningar på problemet 
med kolanvändningens negativa skadeverkningar. Kol är det fossila bränsle 
som det finns i särklass störst reserver av. Kol är det vanligaste bränslet för 
elproduktion och alltjämt det bränsle som orsakar mest CO2-emissioner både 
i relativa och absoluta termer. Människan har en lång och komplicerad 
relation till kol. Kol har under långa perioder tillskrivits fundamental 
betydelse för framsteg och civilisation men även i flera sammanhang ansetts 
som en av de främsta källorna till olika slags föroreningar och miljöskador. 
Kol har även vid flera tillfällen bedömts ha spelat ut sin roll som 
dominerande energikälla, men har hittills överlevt för att i skrivande stund 
återigen ha accepterats som en omistlig del vid konstruktionen av ett framtida 
energisystem av bland annat IPCC och EU.144 Kolanvändningen, som har 
varit kraftigt ifrågasatt av miljöskäl vid flera tidigare tillfällen, har vid varje 
period överlevt genom ett samspel av tekniska och politiska åtgärder som har 
stora likheter med skeendena kring CCS idag. De argument, metoder och 
idéer som var dominerande vid tidigare kontroverser om kolanvändningen 
återupprepas till stora delar – om än ofta i för tiden anpassade former.  

Tillgång till rikliga mängder kol var en av förutsättningarna för 
Västeuropas industrialisering och bidrog till betydelsefulla tekniska framsteg 
som exempelvis ångmaskinen. Den koleldade ångmaskinen gav mekansikt 
arbete till låg kostnad och hög effekt som kunde användas industriellt och för 
transporter. Baksidorna med den under industrialiseringen radikalt ökade 
kolanvändningen blev emellertid snart påtagliga.145 Exempelvis rapporterade 
tidningen Times 1812 om den besvärande rökgasen i London; “for the greater 
part of the day it was impossible to read or write at a window without artificial light”.146 
Röken betraktades inte enbart som negativ, även om den av en enig expertis 
                                                 
143 Det empiriska materialet i föreliggande kapitel utgörs främst av EU-dokument vilka har valts ut efter 
genomgång av alla relevanta dokument som funnits tillgängliga på EU:s hemsidor. Resterande material har 
hittats efter mer osystematiska sökningar. Vid genomläsning av materialet har emellertid fokus varit på att 
identifiera aktörer, argument för och mot CCS, värderingar och grundantaganden. 
144 Freese, B. (2003) Coal – A human history., Marchetti, C. (1977b) “Primary Energy Substitution Models - On 
the interaction Between Energy and Society”, Metz et al (red.) (2005) 
145 Freese (2003) 
146 Ibid. s. 97. 
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sades vara hälsovådlig och en trafikfara. Utöver uttalanden om rökgaserna 
som skadliga fanns starka föreställningar om att de var vackra, mystiska och 
tecken på framsteg.147 

William Jevons, en av den neoklassiska ekonomins grundare, analyserade i 
The Coal Question (1865) kolets centrala betydelse för England. I boken återger 
han den allmänt spridda oro som fanns i landet om att kolreserverna skulle ta 
slut och därmed hota Englands industrialisering: 
 

Our fires and furnaces, they think, will then be suddenly 
extinguished, and cold and darkness will be left to reign over a 
depopulated country. It is almost needless to say, however, that our 
mines are literally inexhaustible. We cannot get to the bottom of 
them; and though we may some day have to pay dear for fuel, it will 
never be positively wanting.148 

 
Jevons menade att ekonomisk tillväxt ökar behovet av kol per capita, med 
andra ord att tillväxten var begränsad av tillgången på den knappa resursen 
kol. Vidare beskrevs att kolet var oersättligt.149 Det finns analyser, bland andra 
av James Lemon – geograf, University of Toronto – där det poängteras att 
merparten av den ekonomiska tillväxten sedan 1800-talet i första hand berott 
på den stora tillgången på billigt fossilt bränsle.150 Som kommer att visas 
längre fram i kapitlet beskrivs kol fortfarande i samtida EU-rapporter som 
nödvändigt för unionens ekonomiska tillväxt. 

Kol var den dominerande energikällan från och med västvärldens 
industrialisering fram till cirka 1950 då oljan gradvis kom att få ökad 
betydelse. Kolet kom ändå att kvarstå som en betydande resurs i energi-
systemen vilket bland annat illustreras av att säker tillförsel av kol kom att 
institutionaliseras i maj 1950 i samband med att tanken på att förena Europa 
formulerades. Året därpå skrev Frankrike, Västtyskland, Holland, Belgien, 
Italien och Luxemburg kontrakt om att bilda den Europeiska stål- och 
kolunionen som skulle bestå till 2002 och som dessutom blev embryot till 
Europeiska unionen. Det främsta motivet till unionen var att ställa kol- och 
stålindustrin under överstatlig kontroll och därmed omöjliggöra vapen-
rustning och krig mellan de ingående länderna.151  

                                                 
147 Ibid. s. 92 ff. 
148 Jevons, W., S. (1866) The Coal Question - An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the 
Probable Exhaustion of Our Coal-Mines. Preface. 
149 Ibid.  
150 Lemon, J. (2002) “Technological, Energy, and Organizational Limits to Material Progress - A Historical 
Perspective” 
151 European Commission (2002) “1952-2002 – 50 years of ECSC coal research” 
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År 1956 förbjöds återigen kolförbränning i London som en följd av the Black 
fog som under fyra vinterdagar 1952 orsakade 4000 människors död.152 
Ansvarig minister i England, Harold Macmillian, ansåg att problemet med 
smogen fick överdrivet mycket uppmärksamhet men föreslog motvilligt att 
smogproblemet skulle utredas under förevändningen att ”We cannot do very 
much, but we can seem to be very busy – and that is half the battle nowadays”.153 I 
Storbritannien tillsattes en kommitté att utreda kolanvändningens miljö- och 
hälsoeffekter under ledning av sir Hugh Beaver. År 1954 presenterades 
rekommendationerna vilka var att luftföroreningar inte längre skulle tolereras 
och att tillräcklig kunskap redan fanns om både orsak och verkan. Beaver-
kommittén hävdade att svaveldioxid emitterades vid förbränning av kol och 
att denna skulle kunna renas till rimliga kostnader. Varken förslagen eller 
analyserna godtogs i särskilt stor utsträckning av den brittiska regeringen. Att 
rena rökgaserna från svaveldioxid ansågs alltför kostsamt och godtogs inte 
som lösning. Däremot erkändes rökgaserna i sig som ett lokalt problem 
eftersom de var synliga med blotta ögat och därmed var förenliga med det vid 
tiden dominerande sättet att betrakta miljöproblem – den traditionella 
pragmatismen. Resultatet blev att problemen med rökgaser i den lokala 
miljön hanterades kraftfullt men inom måttfulla kostnadsramar. Lösningen på 
det formulerade lokala problemet med rökgaser i storstäderna blev att bygga 
högre skorstenar för att späda ut föroreningarna och sprida ut dem över ett 
större område. Problemet ansågs då liksom nu inte i första hand vara själva 
kolanvändningen.154  

Denna lösning med utspädning kom att medföra följande decenniers 
problem med transnationell förorening och surt regn i och med den spridning 
de höga skorstenarna medförde. Varje tid tenderar enligt Hajer att fokusera 
på en typ av problem och försumma de övriga. Som jag kommer att visa 
senare analyseras exempelvis sällan konsekvenserna av den kraftigt ökade kol-
brytningen och de ökade transporterna som ett globalt CCS-system skulle 
medföra. Efter intensiva svenska påtryckningar intog svaveldioxiddebatten 
den internationella arenan på allvar under FN:s miljökonferens 1972 i Stock-
holm.155 Hajer argumenterar för att man genom att ha definierat problemet 
redan delvis har definierat möjliga lösningar.156 Som jag kommer att visa i det 
följande är en dominerande problemdefinition, i den ekologiska modern-
iseringens anda, hur den ekonomiska tillväxten och det ökade energibehovet 
ska kunna kombineras med ökad användning av fossilt bränsle inom ramen 
för rådande institutioner.  
                                                 
152 Första gången sedan 1300-talet, då under den engelska kungen Edward I:s tid (Freese, 2003) 
153 Lundgren (1991) s. 175. 
154 Hajer (1995) 
155 Ibid. s. 37, 126. 
156 Ibid.  
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Internationellt kunde kolanvändningen tack vare svavelreningen bibehållas 
eller till och med på sina håll expandera. Ökad eller bibehållen kolanvändning 
kan legitimeras även idag fast med hänvisning till utvecklingen av CCS. Idag 
anses vanligtvis CO2 vara det största problemet med kolanvändningen. I och 
med att CO2 har placerats i centrum för den globala miljödebatten har kol-
användningen även gått från att ha varit ett lokalt storstadsproblem till att 
vara ett internationellt problem för att i dagsläget vara ett globalt problem och 
därmed även blivit ett fenomen med tilltagande komplexitet.  

CCS tidiga historia och framväxt – från utopi till möjlighet 
“This is not the place to think of each consumer filling his own little balloons with carbon 
dioxide to be processed by his municipality. The program has to be tackled upstream.”157 
Citatet visar den inledande frasen då CCS diskuterades i en vetenskaplig 
artikel 1977 av Cesare Marchetti, verksam vid the International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) i Österrike. Den är möjligtvis den första 
artikeln där CCS som ett framtida tekniskt system analyseras. Tonen var 
tydlig, CCS beskrevs som en storskalig teknisk ingenjörslösning. CCS del-
system tillämpades visserligen sedan tidigare i oljeindustrin i form av till 
exempel utökad oljeutvinning med hjälp av CO2, men var då överhuvudtaget 
inte alls förbundet med strävandena att undanhålla CO2 från atmosfären. 
Marchetti däremot motiverade CCS mot bakgrund av den tilltagande upp-
märksamheten på växthuseffekten och påstod med referens till pågående 
forskning att det var möjligt att avskilja 50% av CO2 vid förbränning av 
naturgas till en kostnad av 50-100$/t. Även avskiljning från kol diskuterades 
och Marchetti betonade att de behövliga teknikerna existerade och användes i 
angränsande branscher. Vid denna tidpunkt fanns det, liksom även idag, 
planer på att den frigjorda vätgasen som bildas vid avskiljningen av CO2 skulle 
användas för att främja utvecklingen av ett framtida vätgassamhälle. Vätgas-
visionerna var vid tiden starka med anledning av oljekriserna.158 Även i 
dagsläget är vätgasvisioner och CCS mycket starkt sammanlänkade och CCS 
presenteras bland annat av USA:s energidepartement som en av de mest 
lovande metoderna för att producera vätgas. Dessa satsningar kan bli de 
största på 25 år i USA:s energidepartements kolprogram.159 Flera av de 
argument Marchetti förde fram för CCS på 1970-talet avviker inte nämnvärt 
från dem som används idag, vilket jag kommer att visa senare i kapitlet.  

Marchetti konkretiserade CCS genom att beskriva hur lagringen av 
exempelvis all avskild CO2 i Europa skulle kunna göras i världshaven genom 
                                                 
157 Marchetti, C. (1977a) “On Geoengineering and the carbon dioxide problem”, s. 61. 
158 Ibid. 
159 Department of Energy (2008a) “DOE Announces Restructured FutureGen Approach to Demonstrate CCS 
Technology at Multiple Clean Coal Plants”. För en utförlig analys av visioner om vätgasbaserade energisystem 
se kommande avhandling av Martin Hultman, Linköpings universitet. 
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att den injekterades i Gibraltarsund för att den där på naturlig väg, via 
havsströmmar, skulle fördelas jämt över hela Atlantens botten i denna av 
Marchetti kallade ”gigamixer”.160 Utvecklingen av CCS fick inget genomslag på 
1970-talet, inte heller tillskrevs denna teknik någon roll i samtida framtids-
visioner. CCS var visserligen en lösning som låg väl i linje med de storskaliga 
ingenjörsprojekt kallade geoengineering, vilka var dominerande metoder och 
idéer för att hantera miljö och resurser, men det problem CCS svarade mot – 
växthuseffekten – hade inte politisk acceptans på 1970-talet.  

Samtida med Marchettis artikel var den omfattande så kallade World Coal 
Study (WOCOL), som slutfördes 1980 och omfattade 16 av de största 
kolanvändande länderna och ett 80-tal forskare under ledning av en 
forskargrupp på Massachusetts Institute of Technology (MIT). Syftet var att 
utreda kolets roll som bränsle på världsomspännande nivå under de 20 
kommande åren. I studien uppmärksammades Världsklimatkonferensen som 
hölls i Genève 1979, där det konstaterades att människan påverkade koncen-
trationen av CO2 i atmosfären och att det ansågs möjligt att de negativa 
effekterna därav skulle vara märkbara innan århundradets utgång. Även 
Världsmeteorologiska organisationens åsikter kommenterades i WOCOL-
rapporten. I det inledande kapitlet betonades att miljöfrågorna skulle ges 
särskild uppmärksamhet i studien, men CCS nämndes inte explicit i 
rapporterna.161 I WOCOL motsades inte det påstådda sambandet att högre 
CO2-koncentration leder till ökad temperatur, tvärtom diskuterades 
problematiken och kolets inverkan på de eventuella skeendena. Men ett 
ändrat ställningstagande, det vill säga att inte förorda ökad kolanvändning, 
ansågs inte berättigat förrän eventuellt senare och då först om det skulle 
framkomma överväldigande bevisning om växthuseffekten. De tekniska 
möjligheterna att kontrollera CO2-utsläppen, med andra ord främst CCS, 
beskrevs i rapporten som avskräckande dyra och kostnaderna som ej 
berättigade av det relativt svaga vetenskapliga underlaget kring växthus-
effekten.162 Det skulle dröja ytterligare flera år innan CCS började övervägas 
på allvar och ända till 1996 innan den första CCS-anläggningen togs i drift 
och drygt tio år därutöver innan den första pilotanläggningen för CCS på 
koleldade kraftverk beräknas kunna tas i drift.  

Geoengineering – de storskaliga tekniska lösningarna 
Den tradition inom vilken CCS först uppmärksammades under 1970-talet var 
som namnet på Marchettis artikel antyder – geoengineering.163 Geoengin-

                                                 
160 Marchetti (1977a)  
161 WOCOL (1980) Coal-Bridge to the Future - Report of the World Coal Study. s. 31. 
162 Ibid. s. 32-33, 147-150. 
163 Ungefärlig översättning: ”Vetenskapen om omsättningen av geologi till ingenjörsarbete”, enligt Keith 
(2000a).   
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eering definieras som intentionell storskalig manipulering av planetens globala 
miljö och klimat och har historiskt sett oftast handlat om storskaliga 
ingenjörsprojekt för att påverka vädret eller naturen i önskvärd riktning. 
Storskalighet, intentionalitet, teknik och att syftet är att återbalansera är 
grundvillkoren för att en aktivitet ska vara geoengineering. Exempelvis faller 
dagens påverkan av klimatet utanför kategorin eftersom intentionen med att 
släppa ut CO2 inte är att ändra klimatet, det är en icke-intentionell bieffekt. 
Svante Arrhenius plan från 1908, som gick ut på att förbränna mer kol i syfte 
att förhindra nästa istid, kan däremot menar jag, ses som en tidig geo-
engineeringidé.164 

Geoengineering anser jag vara ett typiskt exempel på technical fix som har 
växt fram ur den traditionella pragmatismen. Geoengineering kan översättas 
till ”the application of science to the optimum conversion of the resources of nature to the 
uses of humankind”.165 Geoengineering har över tiden fått mycket upp-
märksamhet och betydelse, och dessutom fått utstå varierande grader av 
kritik.166 I dagsläget framställs geoengineering i vissa sammanhang åter som 
ett av de kraftfullaste greppen för att uppnå kontroll över klimatet och 
beskrivs då kunna vara mer kostnadseffektivt än de konventionella 
metoderna.167 Utöver CCS hör bland andra följande aktuella metoder till 
geoengineeringfamiljen: 
 

• Rymdspeglar som reflekterar tillbaka solstrålningen ut i rymden. 
• Produktion/förtätande av moln med saltpartiklar eller kemikalier för 

att mildra solinstrålningen (förändring av albedo).168 
• Storskalig skogsplantering som leder till ändring av albedo samt att 

påverka skogens CO2-upptagningsförmåga. 
• Gödning av världshaven med järn vilket leder till fler CO2-

upptagande plankton. 
• Filtrera/fånga upp CO2 i atmosfären med hjälp av stora kemiska filter 

(Air Capture).169 
 

                                                 
164 Keith, D., W. & Dowlatabadi, H. (1992) “A Serious Look at Geoengineering”, Keith, D., W. (2001) 
“Geoengineering and carbon management - Is there a meaningful distinction?” 
165 Keith. D., W. (2000a) “Geoengineering the Climate - History and Prospect”. På engelska kan geoengineering 
förklaras enligt följande: ”science that deals with the application of geology to engineering”, (Keith, 2000a, s. 
248). Med technical fix menas en lösning som förutsätter mer teknik för att uppväga oönskade effekter utan att 
eliminera problemets orsaker. (Keith, (in press) s. 1) 
166 Ibid.  
167 Keith (2001), Schneider, S., H. (1996) “Geoengineering: Could - or should - we do it?” 
168 Albedo är ett mått på jordens reflektionsförmåga. 
169 Keith (2000a), Gaskill, A. (2004) “Summary of Meeting with DOE to Discuss Geoengineering Options to 
prevent Abrupt and Long-Term Climate Change” 
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Klimatfrågan är historiskt sett djupt förbunden med geoengineering. 
Växthuseffekten blev åter uppmärksammad under 1950- och 60-talen – en tid 
då väderkontroll var prioriterad på forskningsagendorna, i synnerhet i USA 
och Sovjet.170 År 1966 publicerades den första omfattande vetenskapliga 
rapporten om växthuseffekten av USA:s nationella vetenskapsakademi 
(NAS). I denna rapport förespråkades modifiering av klimatet med hjälp av 
tekniska metoder som den respons som låg närmast till hands. I Sovjet hade 
det redan pågått försök att framställa och ta bort moln sedan ett decennium. 
På den 22:a kommunistiska partikongressen 1961 ansågs utvecklingen av 
klimatkontrollmetoder som en av de mest angelägna frågorna för sovjetisk 
vetenskap. En av de mer radikala geoengineeringplanerna var att ta bort arktis 
i syfte att få varmare klimat och isfria hamnar i norra Sovjet. Även i USA var 
ansträngningarna intensiva och betydelsen av att aktivt kunna styra väder och 
klimat likställdes med behärskandet av kärnenergin. Ansträngningarna avtog 
emellertid under mitten av 1970-talet, troligtvis på grund av den framväxande 
miljörörelsen, frånvaro av framgångsrik framställning av moln och ett miss-
lyckat geoengineeringprojekt som den amerikanska krigsmakten genomförde i 
Vietnam och som tilldrog sig omfattande negativ uppmärksamhet.171 Väder-
modifiering har tilldragit sig förnyat intresse under 2000-talet vilket kan 
exemplifieras med att teknikerna diskuterades 2005 i USA:s senat.172 Vidare 
har Kina intensifierat forskningen och implementeringen, delvis med anled-
ning av sommar-OS 2008, men även för att effektivisera jordbruket. 
Verksamheten sysselsätter idag över 30000 människor i Kina.173 

För att återgå till de första omfattande rapporterna om växthuseffekten på 
1960-talet analyserades redan då möjliga åtgärder. Det var uteslutande geo-
engineeringprojekt som diskuterades. Möjligheten att minska användningen 
av fossilt bränsle övervägdes inte, vilket till viss del gäller än idag. Under 
1970-talet ansågs som sagt metoderna allt mer kontroversiella men i 
rapporterna NAS83 och NAS92 från USA:s nationella vetenskapsakademi 
(NAS), från 1983 respektive 1992, levde de upp igen och de tre möjliga 
metoderna för att möta klimatproblemen omnämndes vara a) minska använd-
ningen av fossilt bränsle, b) kontrollera CO2-emissionerna eller c) 
kompensera för CO2-emissionerna. I rapporten NAS83 bedöms klimat-
modifiering som möjlig, men där hävdas att dessa metoder riskerade att få 
långtgående politiska konsekvenser som kunde bli svåra att överblicka. I 

                                                 
170 Arrhenius publicerade de första hypoteserna om sambandet mellan CO2 i atmosfären och temperaturändringar 
1908. (Keith & Dowlatabadi, 1992) Sambandet diskuterades även i amerikansk dagspress redan på 1930-talet. 
(Bazerman, 2005) 
171 Keith (2000a)  
172 Hutchison, K., B. (2005) “A bill to establish a Weather Modification Operations and Research Board, and for 
other purposes” 
173 China Daily (2007) “ Gov't to set up center for weather control” 
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NAS92 ägnas ett kapitel åt att diskutera geoengineering där det konkluderas 
att infångning av CO2 från atmosfären (AC) är geoengineering och att 
industriell avskiljning vid utsläppskällan, CCS, borde likställas med andra 
industriella metoder för att reducera emissioner.174 NAS tog nu alltså aktivt 
avstånd från att sammanblanda CCS med det nu allt mer negativt klingande 
geoengineering.  

Liknande tongångar framkom även då geoengineering diskuterades i 
IPCC:s tredje huvudrapport från 2001. Geoengineering beskrevs då som 
osäkra metoder: “The overall effects of altering marine ecosystems to act as carbon sinks 
or of applying geo-engineering technology in climate change mitigation remain unresolved and 
are not, therefore, ready for near-term application”.175 I IPCC:s fjärde huvudrapport 
från 2007 beskrevs geoengineeringmetoderna fortfarande som i hög grad 
obeprövade och spekulativa och behäftade med en stor risk för oönskade 
bieffekter. Samstämmigheten inom IPCC beträffande detta utlåtande var 
emellertid måttlig och kunskapsunderlaget bedömdes som begränsat.176 IPCC 
har fått en allt mer skeptisk hållning till geoengineering.  

CCS är sedan 2001 exkluderad från att inrymmas under samma paraply 
som de geoengineeringmetoder som punktades upp ovan. David Keith som 
är en välkänd CCS-forskare, University of Calgary, hör till dem som har 
ändrat kategorisering av CCS. År 1992 utvärderade han CCS som tillhörandes 
geoengineeringfamiljen för att åtta år senare argumentera för att CCS är som 
vilken klimatmetod som helst, Industrial Carbon Management (ICM), även 
om han menar att CCS har flera gemensamma karaktäristika med geo-
engineering.177 Gränsdragningen mellan geoengineering och ICM går enligt 
Keith vid om CO2 hinner nå atmosfären eller inte.178  

Keith hävdar att CCS förvisso är en storskalig teknisk lösning och end-of 
pipe liksom många av 1960- och 70-talens miljöåtgärder var, men att CCS 
egentligen har större likheter med konventionella metoder, såsom svavel-
rening för att hantera föroreningar.179 Han betonar samtidigt att allmänhetens 
uppfattning om CCS troligtvis kommer att bli mindre positiv ju mer den 
påminner om en geoengineeringmetod, vilket kan vara en förklaring till att 
flera forskare som tidigare klassificerade CCS som en geoengineeringmetod 
numera inte gör det. Det var denna diskussion Unruh och Carillio-Hermosilla 
tangerade i föregående kapitel då de hävdade att CCS inte ligger i linje med 
den dominerande människa-natursynen. Min tolkning är att Unruh och 
                                                 
174 Keith (2000a) s. 253-258. 
175 Metz, B., et al (red.) (2001) “Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Technical Summary Climate Change 2001- Mitigation”, 
s. 43-44. 
176 Naturvårdsverket (2007) ”FN:s Klimatpanel 2007: Åtgärder för att begränsa klimatförändringar”, s. 31. 
177 Keith & Dowlatabadi (1992), Keith (2000a) s. 264ff. 
178 Keith (2001a) s. 6. 
179 Keith (2001a), Keith (2001b) “Geoengineering”  
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Carillio-Hermosilla till skillnad från NAS, IPCC och Keith menar att CCS är 
en geoengineeringmetod.  

CCS fördelar framhålls oftast vara att tekniken kombinerar ekologiska 
hänsyn med ekonomisk tillväxt och bland annat därför kan etiketteras som 
förenlig med hållbar utveckling eller ekologisk modernisering. Geo-
engineering som idé tillhör som nyss nämnts den traditionella pragmatismen, 
vilken till exempel är förbunden med storskaliga framstegstankar, stor tilltro 
till vetenskapen och en människa-natursyn där naturen enbart värderas i 
relation till människans behov och anses kunna manipuleras i enlighet 
därmed. Jag har fört fram aspekter som kan betraktas som argument för att 
CCS är en teknik som svarar mot den traditionella pragmatismen, bland annat 
med avseende på dess rötter i geoengineering. CCS kan även, som jag 
kommer att visa senare, ses som en teknik för ekologisk modernisering bland 
annat på grund av inkluderingen av externa kostnader, handelssystem och 
föreställningen att satsningar på CCS främjar såväl ekonomisk tillväxt som 
miljöhänsyn inom ramen för dagens institutioner. Det är inom sistnämnda 
sammanhang som förespråkare för CCS i dagsläget placerar CCS, vilket jag 
menar även ökar möjligheterna att CCS implementeras. 

Växthuseffekten etablerades som politiskt problem under den senare 
hälften av 1980-talet, vilket innebar att kolanvändningen ifrågasattes eftersom 
den uppfattades stå i motsättning till uppställda klimatmål. Problemet med 
kolets CO2-emissioner har flera möjliga lösningar, men genom en specifik 
definition av problemet reduceras antalet lösningar kraftigt – en diskussion 
som återkommer. CCS har på relativt kort tid kommit att tillskrivas en mycket 
central roll av flera starka aktörer för att hantera växthuseffekten. En 
redogörelse för detta presenteras i det följande. 

CCS växer fram som den stora möjligheten 
 
I början av 1990-talet var CCS fortfarande enbart av teoretisk betydelse. The 
Carbon Capture and Sequestration Technologies Program, på MIT, initierade 
redan 1989 forskning om storskalig avskiljning och lagring.180 1991 skapades 
IEA:s Greenhouse Gas R&D Program (GHG R&D) vilket namnet till trots 
hade som främsta motiv att främja utvecklingen av CCS.181 I mars 1992 
genomfördes den första internationella konferensen om CCS (ICCDR) – vid 
tiden benämnd som Carbon Dioxide Removal (CDR). Cirka 250 forskare 
från 23 länder samlades i Amsterdam. Konferensserien lever vidare än idag 
fast under namnet International Conference on Greenhouse Gas Control 

                                                 
180 Massachusetts Institute of Technology (2008) “The Carbon Capture and Sequestration Technologies 
Program” 
181 Michaelowa, A. (2005) “Carbon capture and geological storage research – a capture by fossil fuels interests?” 
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Technologies (GHGT) och hålls vartannat år. Den senaste GHGT-
konferensen, 2006 i Trondheim, var den hittills största med över 950 
deltagare.182 Flera olje- och kolföretag och universitet blev tidigt intresserade 
av CCS-tekniken och har sedan dess varit deltagare på eller arrangörer av 
konferenserna. Det skulle bara dröja några år innan den första CCS-
anläggningen togs i drift. År 1996 påbörjades den första storskaliga 
(~1MtCO2/år) avskiljningen och lagringen av CO2 från naturgas i det norska 
naturgasfältet Sleipner. År 2007 fanns det fortfarande inga storskaliga CCS-
anläggningar för kraftproduktion, vilket är det huvudsakliga tilltänkta använd-
ningsområdet. USA:s energidepartement initierade 1997 Carbon sequestration 
program, vilket pågår än idag, men nu med mångdubblade anslag, och satsar 
flera miljarder kronor i olika CCS-utvecklingsprogram. Programmet växte 
successivt för att 2007 beskrivas av USA:s energi-departement som ”a true 
government success story”, med EU och 21 anslutna länder.183 Till medlemmarna 
hör dessutom IPCC, IEA, flera energibolag, departement, myndigheter och 
universitet. Ett 20-tal CCS-projekt drivs i samarbete med programmet.184 

Starka aktörer driver CCS framåt  
Det stora uppsvinget för CCS skulle dröja till 2001 då USA:s president 
George W. Bush tog ställning mot Kyoto-protokollet och istället valde en 
utpräglat teknikorienterad väg för USA. Bush-administrationen har motsatt 
sig alla former av bindande regleringar om reducerade CO2-emissioner. Att 
omfatta CCS som en del i the President’s Advanced Energy Initiative blev 
istället ett sätt för Bush-administrationen att visa handlingskraft i klimatfrågan 
utan att behöva fatta policybeslut om faktiska CO2-reduceringar.185 Den nya 
vägen i initiativet beskrevs av Bush, till skillnad från andra vägar, inte 
innebära en motsättning mellan stora energibehov och omsorg om miljön. 
Bush sade:   

 
America's the leader in technology and innovation. We all believe 
technology offers great promise to significantly reduce emissions - 
especially carbon capture, storage and sequestration technologies 
/…/ There are only two ways to stabilize concentration of 
greenhouse gases. One is to avoid emitting them in the first place; 
the other is to try to capture them after they're created.186  

 
                                                 
182 IEA Greenhouse Gas R&D Programme (2008a) 
183 Department of Energy (2007) “DOE releases 2007 Carbon Sequestration Technology Roadmap - Marks tenth 
year of Carbon Sequestration Program”, NETL ( 2007), White House Press Release (2007) “2007 U.S. - EU 
Summit Statement: Energy Security, Efficiency, and Climate Change” 
184 För en fullständig förteckning över medlemmarna se CSLF (2008) 
185 Stephens, J. (2006) “Growing interest in carbon capture and storage (CCS) for climate change mitigation” 
186 Presidential Statements (2001) 
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Siktet på att utveckla CCS låg kvar även 2008 då Bush i sitt årliga tal till 
nationen betonade vikten av att förlita sig på de experter som utvecklar den 
nya generationen ren energi och gör USA mindre beroende av importerat 
bränsle: 

To build a future of energy security, we must trust in the creative 
genius of American researchers and entrepreneurs and empower 
them to pioneer a new generation of clean energy technology. 
[Applause] Our security, our prosperity, and our environment all 
require reducing our dependence on oil. Last year, I asked you to 
pass legislation to reduce oil consumption over the next decade, 
and you responded. Together we should take the next steps: Let us 
fund new technologies that can generate coal power while capturing 
carbon emissions.187  

För att återgå till 2000-talets inledande år kom CCS politiska betydelse att 
stärkas när allt fler EU-länder började anse att Kyotomålen skulle bli svåra att 
nå varpå flera CCS-program startades, bland annat i Storbritannien, Neder-
länderna, Danmark, Tyskland och Österrike. Det växande intresset och 
aktiviteterna kring CCS föranledde att IPCC 2003 fick i uppdrag att påbörja 
en omfattande utredning om CCS vilket utmynnade i specialrapporten om 
CCS (SRCCS) som publicerades 2005 och som lyfter fram att CCS kan få en 
mycket stor betydelse i klimatarbetet. SRCCS har blivit mycket refererad och 
tas ofta upp som stöd för implementering av CCS. Aktörer knutna till 
energiföretag har haft framträdande roller när det gällt att definiera riktning 
för utvecklingen av CCS såväl som deltagande i konkreta projekt och 
utredningar, såsom SRCCS, även om 60 % av alla CCS-aktörer globalt är 
knutna till universitet och forskningsinstitut.188   

År 2001 hölls den första nationella CCS-konferensen i USA, National 
Conference on Carbon Sequestration, och två år senare påbörjade 
amerikanska energidepartementet planeringen av det så kallade FutureGen-
projektet, vars mål var att bygga en demonstrationsanläggning, ett noll-
emissions-kolkraftverk,189 samt det internationella samarbetet inom Carbon 
Sequestration Leadership Forum (CSLF) som inledningsvis omfattade 14 
nationer, men nu även omfattar EU. Centralt i FutureGen-projektet är 
visionen om en kraftig utbyggnad av en vätgasinfrastruktur i USA, i vilken 
CCS skulle utgöra en oumbärlig del i och med att vätgasen är tänkt att 

                                                 
187 George W. Bush Office of the Press Secretary (2008) “President Bush Delivers State of the Union Address”.  
Efter att ha betonad CCS betydelse lyfte Bush även fram förnybar energi, kärnkraft och batteriforskning i samma 
tal. 
188 Fischer et al (2006) 
189 NETL (2007) 
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produceras med hjälp av inhemskt kol i CCS-system. FutureGen-projektets 
framtid är numera mycket oviss eftersom DoE i förtid avslutade sitt 
engegemang i början av 2008 med motiveringen att projektet blev betydligt 
dyrare än beräknat. DoE menar dock inte att CCS har mist sin betydelse utan 
snarare att just denna projektform inte var den rätta.190  

Att minska beroendet av importerat bränsle är en högt prioriterad 
målsättning i USA såväl som i EU och som ett led i detta har kol med CCS 
växt fram som en möjlig utväg.191 CCS betydelse kan ytterligare exemplifieras 
med att det i USA:s och EU:s årliga möte 2007, U.S.-EU Summit, klargjordes 
att utvecklingen av rent kol och CCS var ett av nyckelområdena för det 
transatlantiska samarbetet. Det gemensamma målet sammanfattades på 
följande vis:  
 

Advance commercial deployment of clean coal and carbon capture 
and storage technologies, including through the CSLF; advanced, 
clean, and near zero emissions coal technologies are critical in 
tackling global CO2 emissions, given coal's importance in meeting 
current and future energy needs for developed and developing 
countries; development of a regulatory framework for CCS.192  

 
Flera inflytelsefulla aktörer har med tiden bejakat eller tagit på sig drivande 
roller för utvecklingen av CCS – USA:s, Australiens, Storbritanniens, Japans 
och Norges energidepartement för att nämna några, utöver dessa flera stora 
energiföretag men även flera miljöorganisationer som jag kommer att visa 
senare. Även G8 markerade under 2005 med bestämdhet att CCS är av stor 
vikt för att hantera växthuseffekten inom ramen för hållbar utveckling och 
uppmanade den industrialiserade världen att påskynda utvecklingsarbetet. I 
Gleneagles 2005 enades G8-mötet om att ”support efforts to make electricity 
generation from coal and other fossil fuels cleaner and more efficient /…/ we will work to 
accelerate the development and commercialisation of Carbon Capture and Storage 
technology”.193 I Nederländerna beskrivs CCS som en betydelsefull övergångs-
teknik för ren energiomvandling, det viktigaste alternativet efter energi-
besparing och förnybar energi. I Storbritanniens program för klimatföränd-
                                                 
190 DoE:s finansering av FutureGen drogs in 2008 (DoE stod för 74%) med motiveringen att det hade blivit 
alltför kostsamt (kostnaderna hade ökat från beräknade 1 miljard dollar till 1,8). Nu beror projektets fortsättning 
på om privata finansiärer träder in. DoE kommer istället starta upp andra CCS-projekt. DoE:s förslag till budget 
2009 för forskning och utveckling av rent kol är 129 miljoner dollar större än för 2008 och därmed det största på 
25 år. (Department of Energy, 2008) Fram till januari 2008 har fyra större CCS-projekt avbrutits i förtid. Se 
bilaga 1. För en diskussion kring problemen med att implementera CCS i USA se: Martin, R. (2008) ”Carbon 
Capture in the U.S. Faces Hard Realities: Although carbon capture seems like a good idea on paper, few projects 
get beyond the drawing board”, Energy Tribune, 13 mars. 
191 Michaelowa, A. (2005) 
192 White House Press Release (2007) 
193 G8 (2005) “Gleneagles plan of action - Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development” 
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ring benämns CCS som ett framväxande alternativ som kommer att få 
finansiellt stöd och anpassat regelverk. I Norge har begränsningar införts som 
innebär att nybyggnation av naturgas enbart får ske om den förses med 
CCS.194 Landets statsminister, Jens Stoltenberg, påtalade i sitt nyårstal inför 
2007 att CCS betydelse för Norge kunde jämföras med månlandningens 
betydelse för USA.195 Flera regeringar, bland andra Norges och Stor-
britanniens, har ambitionen att införa subventioner för CCS på liknande 
villkor som för förnybar energi.196 Även IEA uppmanar världens regeringar 
att intensifiera arbetet med att implementera CCS, som de beskriver som en 
mycket lovande teknik med stor potential inom tidsspannet fram till 2050:197 
 

Clean fossil fuel systems have significantly reduced pollution. 
However, apart from improving energy efficiency, they have not 
addressed the problem of CO2 emissions. To address this problem, 
a number of promising technologies have been developed but have 
not yet been deployed. With these technologies, fossil fuel plants 
can achieve near zero or zero emissions of regulated pollutants and 
CO2. They are all based on the strategy of separation, transport-
ation and sequestration of CO2.198 

 
Intresset för CCS har även vuxit sig starkt bland de stora energiföretagen, i 
synnerhet hos olje- och gasbolagen. Under 1980- och 90-talen utgjorde 
klimatfrågan ett stort hot mot deras verksamhet och flera av dessa företag 
förnekade offentligt växthuseffekten eller gav stöd till forskning och 
kampanjer som syftade till att belysa osäkerheter och svagheter i den veten-
skapliga forskningen om växthuseffekten. I takt med att växthuseffekten 
blivit allt mer politiskt accepterad har många energiföretag ändrat strategi från 
och med andra halvan av 1990-talet och gått från förnekelse av problemet till 
att visa proaktivitet i klimatpolitiken. Satsningarna på CCS har varit en central 
del i detta skeende – förbränning av fossilt bränsle behöver inte stå i strid 
med en CO2-emissionsrestriktiv politik.199  

CCS har möjligtvis även bidragit till att OPEC visar engagemang i 
klimatpolitiken. OPEC:s positiva ställningstagande till CCS var tydligt på 
mötet EU-OPEC Energy Dialogue in promoting CCS technologies, 21 

                                                 
194 de Coninck et al (2006), Stephens (2006), Sugiyama (red.) (2005) 
195 ”Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale - CO2-rensing vår månelanding”, (2007) VG Nett, 1 januari. 
196 HM Government, Department of Trade and Industry (2007), Olje- og energidepartementet og 
Samferdselsdepartementet (2004), Sugiyama, T., Takahiro, U. & Sinton, J. (2005) “The Coalition for Climate 
Technology Scenario” 
197 OECD/IEA (2004) “Energy Technology Analysis. Prospects for CO2 capture and Storage”, IEA (2006b) 
“Energy Technology Perspectives – Scenarios & Strategies to 2050”, s. 114ff. 
198 IEA (2008b) “Clean Fossil Fuels” 
199 Stephens (2006)  
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september 2006.200 Året därpå blev ställningstagandet för CCS starkare. På 
det tredje OPEC-mötet för stats- och regeringschefer, 3rd OPEC Heads of 
State Summit, i Riyadh, Saudi-Arabien 15 november 2007 uppmanades 
OPEC av Yvo de Boer, verkställande sekreterare i United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), att delta i det 
globala klimatsamarbetet. de Boer betonade OPEC:s delskuld i klimat-
problemet och påtalade att om man är en del av problemet bör man även 
vara en del av lösningen. Eftersom de Boer konstaterar att det globala 
fossilbränsleberoendet kommer att bestå och att ”the train cannot be stopped but it 
can be slowed”201 kvarstår att utveckla ren användning av de fossila bränslena. 
De förslag han presenterade var CCS med EOR, att bygga kombi-
kraftvärmeverk, att utveckla så kallade flare reduction technologies samt att 
öka verkningsgraden.202 Lösningsförslagen ligger alla i linje med de 
existerande fossilbränsledominerade energisystemen, men de Boer avslutade 
anmärkningsvärt sitt förslag med följande ord: ”Progress lies not in line with 
enhancing what is, but in advancing toward what will be”.203  

OPEC:s generalsekreterare, Abdalla Salem El-Badri, erkände CCS som 
den kanske viktigaste lösningen som OPEC kan delta i att utveckla. Utöver 
CCS förespråkade El-Badri förnybar energi, men även geoengineeringteknik 
för att kunna balansera redan gjorda utsläpp till exempel genom infångning av 
CO2 direkt från atmosfären eller utplacering av rymdspeglar. Av OPEC 
beskrivs CCS som en vinna-vinna-situation för konsumenter, producenter 
och miljön. Fördelarna uppges vara att den tid fossilt bränsle kan användas 
förlängs trots hårdare krav på CO2-reduceringar och att mer olja och naturgas 
kan utvinnas i och med EOR och EGR. Saudi-Arabiens förslag innebär 
konkret att varje OPEC-land ska avsätta en miljard dollar till en gemensam 
fond för CCS-utveckling.204  

Geoengineeringteknikerna hävdades på mötet, av OPEC:s ställ-
företrädande generalsekreterare och före detta forskningschef Adnan Shihab-
Eldin, vara betydelsefulla och möjligtvis relativt billiga försäkringar om de 
andra klimatåtgärderna inte faller väl ut. OPEC för in en reservation för att 
växthuseffekten inte existerar överhuvudtaget men betonar ändå att åtgärder 
bör vidtas med hänvisning till något som kan liknas vid försiktighets-
principen. Åtgärderna bör därför inte vara alltför omfattande, varför det 
enligt OPEC är strategiskt att i första hand genomföra kraftiga satsningar på 

                                                 
200 IISD (2006) “1st International Conference on Clean Development Mechanism in Saudi Arabia” 
201 de Boer, Y. (2007) ”Energy and the Environment: Complementarities and Opportunities”, s. 5. 
202 Ibid. s. 5-6. 
203 Ibid. s. 6. 
204 OPEC Summit News (2007) “Climate Change, Oil Prices Dominates Discussions at third OPEC Summit”, s. 
9. 
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geoengineeringteknik som i efterhand kan hantera uppkomna problem.205 
Saudi-Arabiens och OPEC:s förhållningssätt gällande geoengineering-
teknikerna avviker med andra ord från IPCC:s och speglar möjligtvis att 
OPEC inte vill ta klimatfrågan på lika stort allvar. Andreas Tjernshaugen, 
CICERO, har analyserat vilka samband som föreligger beträffande offentlig 
forskning och utveckling av CCS. De föga förvånande samband han har 
funnit är att ju mer nationell utvinning av fossila bränslen och större 
fossilbränslereserver desto större offentliga satsningar på CCS.206  

På UNFCCC:s möte i Bali i december 2007, vilket syftade till att utveckla 
en agenda inför de fortsatta förhandlingarna fram till 2009, gavs utvecklingen 
och spridningen av miljömässigt sund teknologi hög prioritet. För första 
gången enades de deltagande parterna om att möjligtvis inkludera CCS i 
Kyoto-protokollets flexibla mekanismer.207 På mötet enades man om att CCS 
är ”an important technology to enable the continued use of fossil fuels in a clean way”. 
Frågan ska behandlas återigen på nästa UNFCCC-möte i Poznan 2008.208 Att 
innefatta CCS i de flexibla mekanismerna är en central men kontroversfylld 
fråga eftersom det skulle ge CCS likvärdig status som exempelvis förnybar 
energi. Förslaget har mött motstånd från några aktörer, främst miljö-
organisationer.  

I och med successivt ökad uppmärksamhet på växthuseffekten från och 
med 1990-talet har målsättningar om minskade CO2-utsläpp införts i EU. EU 
har satt upp som mål att inta en världsledande roll i klimatarbetet med en 
målsättning att reducera de samlade utsläppen av växthusgaser med 20% till 
2020. I början av 2000-talet tog EU de första stegen mot en gemensam 
elmarknad och energi- och klimatpolitik. De tre hörnstenarna i arbetet är 
ekologisk hållbarhet, ekonomisk effektivitet och försörjningstrygghet samt 
förenlighet med Lissabonfördraget. I januari 2007 presenterade EU-
kommissionen en rad förslag för att skapa en europeisk energipolitik med 
målet att hantera klimatförändringarna, vilka till stor del ska innebära att sätta 

                                                 
205 De förslag som presenterades var bland annat: 55000 rymdspeglar á 100 kvadratkilometer, albedojustering 
genom att placera kontinentstora reflektorer på världshaven och en 1400km lång deflektor på månen. (Adnan, 
2007) 
206 Tjernshaugen (2008). I artikeln presenteras även en sammanställning över nationella CCS-
forskningsbudgetar.  
207 Svenska Energimyndighetens beskrivning av flexibla mekanismer: ”För att möjliggöra mer kostnadseffektiva 
utsläppsreduktioner ingår de s.k. flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet. De flexibla mekanismerna ger 
möjligheter och incitament att genomföra utsläppsreducerande åtgärder där marginalkostnaden är lägst. Med 
flexibla mekanismer avses: Gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI) innebär att industriländer har 
möjlighet att genom åtgärder i andra länder, som har utsläppstak enligt Kyotoprotokollet, tillgodoräkna sig 
utsläppsminskningar för att uppfylla sina egna åtaganden. Mekanismen för ren utveckling (Clean Development 
Mechanism, CDM) har samma principiella uppbyggnad som gemensamt genomförande. Skillnaden är att 
projekten genomförs i länder utan kvantifierade åtaganden om utsläppsminskningar enligt Kyotoprotokollet, dvs. 
i allmänhet utvecklingsländer. CDM projekt måste även bidra till hållbar utveckling i värdländerna. Handel med 
utsläppsrätter möjliggör transaktioner av utsläppsrätter mellan parter med utsläppsåtagande.” (STEM, 2007) 
208 UNFCCC (2007) ”Clarification on emission reductions” 
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press på medlemsländerna att minska sina CO2-utsläpp och i högre grad 
övergå till förnybar energi eller utveckla och implementera CCS. CCS har på 
kort tid växt fram som en betydande del i EU:s klimatpolitik och kan i flera 
avseenden få likvärdig status som förnybar energi.209 Hur detta har skett 
analyseras i det följande. 

CCS på EU:s scen 
 
CCS betydelse i EU:s energi- och klimatpolitik kan inte förstås utan en inblick 
i kolets alltjämt stora betydelse för den europeiska energiförsörjningen. Den 
kolbaserade kraftproduktionen har mot bakgrund av ökat generellt fokus på 
växthuseffekten, samt ekonomiska svårigheter, setts som allt mer problem-
atisk. Exempelvis avvecklades kolproduktionen 2004 i Frankrike och inga nya 
kolkraftverk har byggts i Storbritannien på 20 år. Kol är dock fortfarande en 
central energikälla inom EU.210 I EU tillgodoses 17% av den totala energi-
användningen och omkring 30% av kraftproduktionen av kol. I och med 
denna centrala roll för kol i EU:s energiförsörjning ges statliga subventioner 
till kolindustrin i enlighet med den så kallade kolförordningen, vilken är ett 
undantag från det allmänna förbudet mot statligt stöd. Sedan år 2000 har EU-
kommissionen fattat 20 enskilda beslut om statligt stöd till olika medlems-
länders inhemska kolindustri.211 Inom EU har det diskuterats om kol-
förordningen är förenlig med de övergripande målen för EU:s energi-
marknad. EU-kommissionen har kommit fram till att det inte föreligger 
någon motsättning, vilket kan illustrera det starka stöd kolet har i egenskap av 
inhemskt bränsle.212 NGO-företrädarnas yttrande i den rapport där denna 
fråga utreddes var:213  
 

/…/ det är fortfarande en lång väg kvar till en energisektor med 
lika konkurrensvillkor för alla energikällor. Nedsmutsande energi-
alternativ, som kol och kärnenergi, har gynnats av statligt stöd i 
flera årtionden, ofta på starkt skyddade och monopolistiska 
marknader.214 

 
EU-kommissionen avfärdar kritiken mot att subventionerna påverkar mark-
naden genom att hävda att subventionerna enbart påverkar beslutet att välja 
                                                 
209 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007c) ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén: Kommissionens rapport om 
tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1407/2002 om statligt stöd till kolindustrin” 
210 Ett koldagbrott öppnades igen år 2006 i Frankrike. (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2007c) 
211 EUR-LEX (2004) ”12.20.10 - Främjande av kolindustrin” 
212 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007c) 
213 Följande organisationer: European Environmental Bureau, Climate Action Netwoek och Greenpeace. 
214 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007c) s. 7.  
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mellan inhemskt kol eller importerat kol, med andra ord att kol skulle använts 
oavsett stöd eller ej och att bränslemixen därmed inte påverkas till nackdel för 
till exempel förnybar energi. EU-kommissionen anger ”att man kan utesluta att 
kolsubventioner skulle påverka elmarknaden”,215 vilket är ett anmärkningsvärt ut-
talande med tanke på att 4,5% av elproduktionen inom EU kommer från 
subventionerat inhemskt kol. Även om subventionen enbart påverkar 
nämnda beslut blir ändå beslutens utfall att inhemskt kol väljs i en omfattning 
motsvarande 4,5% av elproduktionen och att dessa 4,5% kolkraft annars 
skulle ha varit dyrare utan subventioner och därmed skapat ett större 
utrymme för annan kraftproduktion. Som jag kommer att visa senare förs 
ofta centrala argument fram för ett bevarande av en stor andel inhemskt 
producerad kol, inte bara som i nämnda fall, för att stärka försörjnings-
tryggheten, utan även på grund av kolbrytningens sociala betydelse för 
arbetsmarknaden i främst Östeuropa.216 För att kunna bibehålla kol-
användningen och samtidigt leva upp till klimatåtaganden har det blivit ett 
måste att överväga CCS. 

EU-kommissionens ställningstagande och de allmänna 
konsultationerna 
EU-kommissionen är en stark pådrivare i utvecklingen av CCS. De initiativ 
som kommissionen har tagit är bland andra att låta Det Europeiska 
Klimatförändringsprogrammet (ECCP) utreda CCS, att inkludera CCS i flera 
av ramprogrammen för forskning, att genomföra acceptansstudier samt att 
uppmana rådet och parlamentet att ställa sig bakom satsningarna på CCS och 
att utarbeta två nya förslag om direktiv för CCS. Dessa aktiviteter beskrivs i 
de följande två avsnitten.  

I september 2004 initierade EU-kommissionen en allmän konsultation där 
intressenter gavs möjligheten att framföra sina åsikter om EU:s post-
kyotopolitik. De nya politiska riktlinjerna skulle presenteras i februari 2005 i 
en rapport, med titeln Seger i kampen mot den globala uppvärmningen, som i sin tur 
även kom att följas upp med ytterligare en allmän kommunikationsrunda i 
januari 2007. Den första konsultationen som pågick under hösten 2004 var 
indelad i två steg.217  

Först hölls en allmän konferens den 22 november 2004 och sedan en 
Internetbaserad förfrågning. Den allmänna konferensen samlade 450 
representanter från industrin, NGO:s, forskarvärlden, politiska representanter 

                                                 
215 Ibid. citatet s. 8. 
216 EESC (2007) “Kraftproduktion med fossila bränslen” 
217 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008c) “The EU's Contribution to Shaping a Future Global 
Climate Change Regime” 
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från medlemsländerna och allmänheten.218 Den Internetbaserade under-
sökningen innehöll sju frågor och gav 160 bidrag från olika intressenter.219 
Det var emellertid endast en fråga som var relaterad till CCS: “Which 
technological solutions should be allowed or promoted (e.g. renewable energy, nuclear energy, 
carbon sequestration, carbon capture and storage)?”220 Denna fråga var en av de 
frågor där det rådde störst oenighet, i synnerhet beträffande kärnkraft 
respektive CCS. Denna oenighet kan ställas mot de slutrapporter som 
presenteras av kommissionen och av arbetsgruppen för CCS där en kon-
sensusbild för utvecklingen av CCS dominerar. Det var enbart i en grupp-
ering, den som kallades akademin och tankesmedjor (totalt 16 aktörer), som 
det fanns ett tydligt ställningstagande för att CCS hade en betydande framtida 
potential och skulle utvecklas. I de följande styckena redogörs kortfattat för 
de olika grupperingarnas ställningstaganden från Internet-undersökningen. År 
2004 hade flera aktörer ännu inte tagit ställning till CCS, frågan diskuterades i 
första hand av akademin, berörda energiföretag och NGO:s. 

Bland NGO:s svar (totalt 30 aktörer) bemöttes CCS inte lika positivt som 
av de andra aktörsgrupperna. Det fanns en viss övervikt av skepticism 
gällande CCS i denna grupp. CCS betraktas, med viss samstämmighet inom 
gruppen, som en ny obeprövad teknik som sannolikt inte kommer att kunna 
konkurrera med förnybar energi på grund av höga kostnader.221 Antagandet 
står vid en första anblick i stark kontrast till merparten av CCS-forskningen, 
bland annat SRCCS där CCS på lång sikt (~100 år) beskrivs sänka de totala 
kostnaderna för att hantera klimatförändringen med upp till 55%. Nu är 
emellertid EU:s perspektiv i detta sammanhang i första hand relativt kort-
siktigt, nämligen att reducera CO2-emissionerna fram till 2020 och därefter 
med sikte på 2050. EU:s utredningar och arbeten är därmed i många 
avseenden inte jämförbara med IPCC:s betydligt längre tidsperspektiv.  

Vidare betonas av NGO:s att CCS står i strid med vissa internationella 
konventioner såsom Londonkonventionen och OSPAR. OSPAR är en 
förkortning av Oslo-Paris-konventionen och syftar till att bevara och skydda 
de marina ekosystemen i Nordsjön och Nordostatlanten. London-
konventionen är ett internationellt fördrag om förbränning och dumpning 
av avfall (även radioaktivt) i havet. Dessa två konventioner har utgjort 
möjliga juridiska hinder för CO2-lagring men kom att ändras till förmån för 
CO2-lagring den 15 november 2006. Vidare betonar NGO-gruppen att 
                                                 
218 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005a) ”Winning the Battle Against Global Climate Change”, s. 
11-12. 
219 För en företeckning över vilka aktörer som sänt in bidrag se Europeiska Gemenskapernas Kommission 
(2005e) “Submitters”. För att se alla insända bidrag se Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005f) 
”Library” 
220 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005g) ”Web-based forum - Action on Climate Change post 
2012“ 
221 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005b) “Summary of online submissions: Environmental NGOs” 
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kolanvändning med CCS även har omfattande negativa skadeverkningar som 
inte är klimatrelaterade, såsom övriga utsläpp och problem med själva kol-
brytningen.222 

Den grupp som benämndes politiska aktörer sände in 15 bidrag. 
Anmärkningsvärt är att denna grupp inte gav uttryck åt någon åsikt om CCS 
överhuvudtaget trots en direkt fråga och på det stora hela var gruppens svar 
heterogena.223 Heterogena svar skulle kunna tolkas i enlighet med tidigare 
forskning om allmänhetens uppfattningar om CCS, där det påvisas att 
undersökningar om individers åsikter om något de inte känner till ger lätt-
föränderliga och skiftande svar – så kallade pseudo-opinions.224 År 2004 
visade även svenska politiker ett mycket svalt intresse för och lite kunskap om 
CCS, vilket kan stärka hypotesen att många politiker vid denna tidpunkt hade 
begränsad kunskap och möjligtvis även ett svalt intresse för CCS.225 Industrin 
var den mest representerade gruppen med 78 bidrag. Den största gruppen var 
energiföretag, branschorganisationer, energiintensiv industri och kemiindustri. 
Till skillnad från de övriga grupperna var industrigruppen mer skeptisk till att 
EU skulle ta på sig en världsledande roll i klimatarbetet, eftersom det ansågs 
kunna resultera i en konkurrensnackdel på grund av relativt sett dyrare energi 
i EU. Den vetenskapliga grunden för att ha ett så långtgående mål som 2° 
celsius bedömdes dessutom som tveksam av denna grupp226 Energiindustrin 
samt pappers- och massaindustrin var de enda grupperingarna som hade 
tydliga önskningar om CCS.227  

I EU-kommissionens rapport Winning the battle against global climate change 
(2005), för vilken konsultationerna hade genomförts, diskuteras CCS enbart i 
korthet. CCS betydelse kom däremot att uppgraderas kraftigt under de 
följande åren. Budskapet var att CCS skulle kunna bidra med avsevärda CO2-
reduceringar och göra det möjligt att ”köpa tid” om det visade sig att de andra 
lösningarna blev för kostsamma. Detta resonemang ligger i linje med den 
återkommande föreställningen att CCS är en överbryggande lösning tills 
bättre alternativ har utvecklats. Vidare kommenteras att CCS kan leda till att 
den fossilbränslebaserade eran kan komma att förlängas, men att det ändå 
påskyndar övergången till ett lågemissionssamhälle. I rapporten betonas att 
det kvarstår en del osäkerheter, främst med avseende på lagring, och att det 
därför är av stor betydelse att EU skapar ett regelverk som möjliggör 

                                                 
222 Ibid. 
223 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005c) “Summary of online submissions : Political actors and 
agencies” 
224 Daamen et al (2006) 
225 Hansson, A. & Bryngelsson, M. (2005) “Attitudes regarding Carbondioxide Capture and Storage from a 
Swedish perspective”. 2005 hade CCS inte diskuterats i Sveriges riksdag.  
226 Enligt IPCC är 2° celsius förenat med stora risker, ändå är 132 av 177 scenarier i IPCC:s 4:e huvvudrapport 
gjorda med en stabilisering på 3,2° celsius eller mer. (Naturvårdsverket, 2007, s. 33) 
227 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005d) ”Summary of online submissions : Industry” 
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uppförandet av demonstrationsanläggningar.228 Den kritik som NGO-
gruppen förde fram hade med andra ord marginaliserats i slutrapporten trots 
att invändningarna går att förankra i vetenskaplig litteratur, vilket jag kommer 
att visa senare. Industrin och politikerna visade svalt intresse för CCS och det 
var främst grupperna tankesmedjor, akademin och energiindustrin samt 
pappers- och massaindustrin som tydligt förespråkade CCS och som gav 
uttryck åt ståndpunkter som sedan sammanföll med den slutliga rapportens.  

De följande tre åren hann SRCCS publiceras, klimatfrågan få större allmän 
uppmärksamhet och fler CCS-projekt påbörjas och uppmärksammas 
massmedialt.229 Vidare publicerades EU-kommissionens grönbok En europeisk 
strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning den 8 mars 2006, 
vilken skulle utgöra ramverket för den fortsatta energipolitiken.230 EU-
kommissionen tog även under perioden tydligt ställning för CCS. 

EU-kommissionens ambition blev att utvecklingen av hållbar användning 
av fossila bränslen, i synnerhet kol, var ett av de prioriterade områdena för 
EU:s politik under den kommande perioden fram till 2013. Vid nybyggnation 
av fossilbränslebaserade kraftverk ska CCS tillämpas och om inte det är 
möjligt ska de göras capture ready, det vill säga vara förberedda för 
efterinstallation av CCS.231 EU-kommissionens förhoppning är att all 
nybyggnation av kolkraft i EU kommer att vara utrustad med CCS efter 2020. 
Vidare ska EU-kommissionen verka för att skapa incitament för forskning 
och utveckling av CCS, undanröja de juridiska hindren för CCS och bland 
annat integrera CCS i rådande CO2-handelssystem (EU-ETS) samt verka för 
att CCS integreras i Kyotos övriga flexibla mekanismer. Sammantaget är som 
sagt EU-kommissionens avsikt att bli världsledande inom CCS och att sprida 
tekniken till utvecklingsländerna: Kommissionen planerar att ta konkreta initiativ för 
att göra hållbara bränslen till en realitet i både Europa och globalt på kortast möjliga 
tid”.232 

I EU-kommissionens rapport om hållbar fossilbränsleanvändning målas 
en vision upp där EU är ledande inom produktion och export av CCS-teknik. 
Fossilt bränsle antas bestå som dominerande under de närmaste decennierna 
och energibehovet öka. Rapporten är uttryckligen normativ till sin karaktär 
och beskriver vad som behöver göras för att förverkliga visionerna. CCS 
                                                 
228 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005h) “Winning the battle against global climate change - 
Background paper” 
229 van Alphen et al (2007) 
230 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2006) ”Grönbok - En europeisk strategi för en hållbar, 
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning” 
231 I praktiken innebär capture ready att ett utrymme sparas i anslutning till kraftverket där en 
avskiljningsanläggning senare kan byggas. Efterinstallation är ett underbeforskat område där begränsat tekniskt 
kunnande finns. (Ansolabehere et al, 2007, s. xiv) 
232 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007b) ”Meddelande från kommissionen till rådet och 
europaparlamentet. Hållbar kraftproduktion med fossila bränslen: med sikte på nära nollutsläpp från kol efter 
2020” 
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beskrivs ha potential att upprätthålla både unionens livs- och miljökvalitet på 
samma gång som tillförlitlig kraftförsörjning möjliggörs för de kommande 50 
åren.233 Vidare för EU-kommissionen fram att CCS bidrar till omfattande 
CO2-reduceringar på global nivå på samma gång som övergången till ett helt 
CO2-neutralt energisystem underlättas.234  

CCS ökade betydelse mellan 2004 och 2007 kan även illustreras med att 
CCS blev en del av det hållbara energisystem som undersöks inom EU:s 5:e 
ramprogram för forskning. Det Europeiska Klimatförändringsprogrammet 
(ECCP) upplyste EU-kommisionen om att “attention will be paid in particular to 
[…] carbon capture and storage”.235 I mars 2007 fattades en rad viktiga beslut för 
EU:s framtida energipolitik, bland annat att inkludera satsningar på rent kol 
och CCS i EU:s 7:e ramprogram för forskning – trots uttryckta ambitioner i 
ramprogrammet att minska beroendet av fossila bränslen.236 I den nya 
europeiska energipolitiken görs antaganden om att kolet kvarstår som betyd-
ande energikälla och möjliggör vad som beskrivs som en ekonomisk och 
realistisk övergång till ett framtida vätgassamhälle. Vidare antar EU-
kommissionen att förnybar energi inte kan svara mot de klimatmål som 
behövs. EU-kommissionen skriver att kol är förenligt med energi-
försörjningstrygghet, ekonomisk effektivitet och, med utvecklingen av så 
kallat hållbart kol, även med drastiska minskningar av CO2-emissioner.237 
Även om EU-kommissionen har tagit ställning för CCS och kol har 
respektive medlemsland kvar rätten att självt välja nationell energimix. Mot 
denna bakgrund gjordes den andra allmänna konsultationen. 

I SRCCS lyfts bristande allmänt stöd för CCS fram som ett av de 
potentiellt största hindren för CCS genomförande, vilket gjorde att EU-
kommissionen tidigt ville få en uppfattning om allmänhetens åsikter om 
tekniken. Den allmänna konsultationen som genomfördes våren 2007 hade 
därför ett uttalat fokus på CCS och tilldelades rubriken Capturing and storing 
CO2 underground - Should we be concerned? I denna Internetkonsultation 
redogjordes inledningsvis kortfattat för CCS med information från SRCCS 
och det beskrevs som ett faktum att CCS kan reducera kostnaderna för att 
stabilisera klimatet avsevärt. Konsultationen bestod av ett frågeformulär med 
25 frågor varav några var skrivna direkt efter formuleringar och rekommend-
                                                 
233 Ibid. 
234 Ibid. 
235 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005a) s. 11. I sammanhanget betonas även förnybar energi, 
energieffektivisering och transportsektorn. 
236 I det sjunde ramprogrammet förutspås en radikal omvandling av energisystemet till ett system med låga eller 
inga CO2 -utsläpp. Målet är även att energisystemet ska vara tillförlitligt, konkurrenskraftigt och hållbart och 
antas därmed kräva ny teknik och nya material. Risker antas därför som alltför höga och vinster som för osäkra 
för att privata företag ska stå för alla investeringar som krävs för forskning, utveckling, demonstration och 
användning. I sjunde ramprogrammets budget uppgår anslagen till CCS och rent kol till 2350 miljoner euro 
under perioden 2007–2013. (EESC, 2007)  
237 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007a) “Europeiska Gemenskapernas Kommission” (2007b) 
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ationer i EU-kommissionens tidigare rapport Sustainable power generation from 
fossil fuels.238 Med Internetkonsultationen följde kort information om CCS. 
Utöver CCS-positiv information från SRCCS beskrevs även några negativa 
aspekter såsom ökad bränsleåtgång och läckagerisker. Riskerna beskrevs ändå 
som hanterbara.239 Till det problematiska med detta förfarande, att informera 
inför en enkätundersökning, hör inte enbart att informanterna kan påverkas 
av informationen utan också vilken information som ska tillföras. Dessutom 
finns inte kompletta CCS-system för kraft-produktion idag och kunskapen 
om långtidslagringen har betydande luckor.  

Konsultationen gav cirka 800 svar, varav cirka 650 hade formulerats av 
privatpersoner, cirka 80 av privata företag, 40 av NGO:s, enbart ett fåtal av 
representanter från universitet och myndigheter och inte något från politiker. 
Av den preliminära sammanfattning av resultaten som finns tillgänglig 
framgår att det finns ett måttligt stöd för CCS jämfört med förnybar energi 
och energieffektivisering (cirka 50% av individerna och 66% av organisations-
representanterna betraktade CCS som likvärdig med övriga metoder), men en 
svag övervikt för CCS då tekniken ställs mot kärnkraft. 80% av de svarande 
angav att de hade god kunskap om CCS. Det höga värdet, 80%, är 
anmärkningsvärt och kan jämföras med David Reiners et al  studie där enbart 
5-15% av befolkningen, beroende på land, ens hade hört talas om eller läst 
om CCS.240 Den högsta andel av befolkningen som angett att de har hört talas 
om CCS uppmättes i en japansk studie där 31% angav att de hade hört talas 
om CCS.241 I Nicole Huijts et al studie uppgav ingen lekman att de visste 
mycket om CCS.242 Med tanke på den väldigt höga andel i konsultationen 
som angav att de hade god kunskap om CCS, till skillnad från i de övriga 
studierna där frågan bara var om de hade hört talas om CCS, och att de som 
svarade på enkäten själva aktivt fick söka upp frågeformuläret på EU-
kommissionens hemsida, är det rimligt att anta att merparten av infor-
manterna själva på något vis arbetar med energifrågor eller CCS-frågor och i 
något avseende är experter. Ändå används denna del av den allmänna 
kommunikationen av EU-kommissionen både för att få en uppfattning om 
allmänhetens stöd för den föreslagna CCS-politiken och för att legitimera de 
egna förslagen. I direktivförslaget om geologisk lagring av CO2 står att Inter-
netkonsultationen visade på starkt stöd för huvudmålen i dokumentet Hållbar 
kraftproduktion med fossila bränslen.243  
                                                 
238 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007g) “Capturing and storing CO2 underground - Should we be 
concerned?”  
239 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007d) “Info-box: Carbon dioxide Capture and Geological 
Storage (CCS)” 
240 Reiner (2006b). Se även Curry et al (2004), Huijts (2007), Palmgren (2004)  
241 Itaoka (2004) 
242 Huijts et al (2007) 
243 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008e) s. 3-4. 
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Jag kommer inte att redogöra för svaren på alla frågor, men några är relevanta 
att belysa. 71% angav att CCS kan vara en överbryggande lösning tills 
långsiktiga alternativ har utvecklats. 66% gav svaret att CCS möjliggör fortsatt 
användning av fossilt bränsle samtidigt som negativa skadeverkningar 
minimeras. 58% ansåg att CCS kan få en negativ inverkan på utvecklingen av 
förnybar energi och energieffektivisering. Bara 51% svarade jakande på frågan 
om CCS kan möjliggöra för utvecklingsländer att öka sin energianvändning 
utan stora inverkningar på klimatet. 50% höll med om att det är osannolikt att 
injicerad CO2 påverkar dricksvattnets kvalitet. 49% uppgav att det är omöjligt 
att på lång sikt klargöra ansvaret för lagrad CO2.244 Sammantagna ger svaren 
inte någon entydig bild av att CCS har stark förankring i opinionen. En av de 
viktigaste och oftast återkommande aspekterna vid diskussionen om CCS i 
rapporter och politiska dokument, bland annat i IPCC:s och EU:s, är att CCS 
inte får fördröja utvecklingen av förnybar energi och energieffektivisering 
negativt. Även frågan om CCS kan möjliggöra för utvecklingsländer att öka 
sin energianvändning utan stora verkningar på klimatet är central. Så många 
som 58% angav som svar att det skulle kunna bli ett negativt samband mellan 
utvecklingen av CCS och utvecklingen av energieffektivisering och förnybar 
energi. 45% svarade att CCS inte skulle medföra att utvecklingsländerna 
skulle kunna öka sin energianvändning utan stor inverkan på växthus-
effekten.245 EU-kommissionens enkät skulle kunna tolkas som att det råder 
oenighet bland unionens energiexperter, ett resultat som står i stark kontrast 
till den odelat positiva anda som omger CCS i EU-kommissionens rapporter. 
Det finns med andra ord kritiska röster om CCS som kommer till tals i 
acceptansmätningar och förarbeten till EU-förslag men de reduceras, som jag 
kommer att visa, efterhand till formuleringar som går ut på att det är viktigt 
att se till att de farhågor som lyfts fram inte besannas alternativt att fortsatt 
forskning och utveckling kommer att garantera detta. I Shackleys et al 
enkätundersökning som baseras på europiska energiaktörer angav 39% av de 
tillfrågade att subventionerna till CCS borde vara samma som för förnybar 
energi och 11% att de borde vara högre för CCS än för förnybar energi och 
33% tyckte tvärtom; att subventionerna borde vara högre för förnybar energi 
och slutligen ansåg 12% att CCS inte behöver några subventioner alls. NGO-
företrädare och parlamentariker var minst välvilligt inställda till subventioner 
av CCS, 52% respektive 38% var emot generösa CCS-subventioner.246 

Fyra frågor i Internetkonsultationen var direkt formulerade utifrån de 
förslag EU-kommissionen hade lagt fram tidigare under året. De behandlade 

                                                 
244 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007e) ”Internet public consultation 
”Capturing and storing CO2 underground – should we be concerned?” 
245 Ibid.  
246 Shackley et al (2007) 
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alla frågeställningar om krav på installation av CCS på alla nya kolkraftverk 
efter 2020, om EU ska stödja 12 storskaliga CCS-demonstrationsanläggningar 
och om EU ska ha nära samarbete med USA, Kina och utvecklingsländer 
angående CCS. Överlag var drygt 70% av informanterna bejakande 
beträffande dessa förslag, vilket var ett starkare stöd än för de mer generella 
frågorna som presenterades ovan.247  

Så kallade rena koltekniker för rening av svaveldioxid och kväveoxid, 
partiklar och stoft från kolkraftverk benämns av EU-kommissionen 
sammantaget med CCS som hållbart kol eller hållbara koltekniker och benäm-
ningarna signalerar att de anses vara förenliga med EU:s målsättning att öka 
andelen hållbar energiomvandling. Rena koltekniker kommer att vara en av 
EU-kommissionens prioriteringar fram till 2013. Huvudargumenten för 
varför det är centralt att utveckla hållbart kol är inte enbart att det är ett 
centralt bränsle i EU. Två tredjedelar av ökningen av energianvändningen 
förutspås ske i utvecklingsländerna varav en betydande del prognosenligt 
kommer att tillgodoses med kol varför EU måste stödja en hållbar 
användning av just detta bränsle genom export av kolteknik. Med hänvisning 
till IEA:s rapport World Demand Forecast 2006 hävdar EU-kommissionen att 
den ökande totala energiomvandlingen fram till minst 2050 i ökande grad 
kommer att baseras på fossila bränslen.248 Genom argument om framtida 
skeenden legitimeras den aktuella energipolitiken i EU – ett fenomen som 
kommer att analyseras mer ingående i de kommande kapitlen. EU-
kommissionens egen utvärdering av svaren från Internetkonsultationen 
mynnade ut i bedömningen att ”det finns ett starkt stöd för de huvudmål som 
fastställts i meddelandet om hållbar kraftproduktion med fossila bränslen”.249 

De möjliga kontroverserna likväl som de tekniska och samhälleliga 
osäkerheterna med CCS och kolanvändning är emellertid fortfarande många 
trots en skenbar konsensus i EU-kommissionens dokument. Detta fram-
kommer även av rådets, parlamentets och den europeiska ekonomiska och 
sociala kommitténs (EESC) uppfattningar.250 Som beskrevs i det inledande 
kapitlet har en forskargrupp, huvudsakligen från MIT, gjort en undersökning 
bland allmänheten i fyra OECD-länder där informanterna uppmanades ranka 
vilka tekniker de prioriterade för att hantera växthuseffekten. CCS var den 
minst önskade tekniken i alla de fyra länderna – Sverige, USA, Storbritannien 

                                                 
247 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007c) 
248 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007b) 
249 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008e) s. 3. 
250 EESC består av 344 ledamöter som fördelade på tre grupper – arbetsgivargruppen, arbetstagargruppen, samt 
gruppen övriga intressenter. Ledamöterna utses av respektive hemland och representerar ett brett spektra av 
aktörer, t. ex. handikapporganisationer, frivilligorganisationer, jordbruk, konsumentföreningar, små- och 
medelstora företag och hantverksorganisationer. EESC representerar det civila samhället och utses inte av 
respektive lands politiker utan av dess medborgare via de organisationer de är organiserade inom.  
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och Japan.251 I och med utvecklingen av ren kolteknik och CCS har den 
etablerade innebörden av hållbar utveckling i energisystemet kommit att 
utmanas. Kolkraft som under lång tid uppfattats som smutsigast och den 
största källan till bland annat CO2-utsläpp håller numera på att föras in som 
ytterligare en teknik för att hantera växthuseffekten vid sidan av exempelvis 
förnybar energi och energieffektivisering.  

I januari 2008 presenterade EU-kommissonen en ny energihandlingsplan. 
Med rubriken ”Commission tables ambitious proposals to fight climate change and 
promote renewable energy in line with EU commitments”252 presenterade EU-
kommissionens ordförande José Manuel Barroso fyra huvudåtgärder varav en 
är ett direktiv för geologisk lagring av CO2,253 och en är ett förslag om att 
inkludera CCS i EU-ETS.254  Av det sistnämnda framgår att ambitionen är att 
inkludera CCS fullt ut i EU-ETS från och med 2013. Följden blir att avskild 
och lagrad CO2, givet att det sker säkert, kommer att betraktas som CO2 som 
aldrig har producerats överhuvudtaget. CCS blir därmed en av lösningarna för 
att nå EU:s mål om 20% minskade växthusgasutsläpp fram till 2020.255 CCS 
bedöms dock vara alltför kostsamt för att vara marknadsmässigt fram till 
ungefär 2020 och därför är EU-kommissionens ambition att subventioner 
från EU och enskilda medlemsländer ska komma till stånd. EU-
kommissionen kommer att verka för att alla juridiska hinder för CCS tas bort 
och att ett regelverk för hanteringen av miljörisker utvecklas. Huruvida det 
ska bli obligatoriskt eller inte att utveckla CCS analyserades även av EU-
kommissionen, men ansågs inte vara förenligt med marknadsprinciperna och 
dessutom vara ett onödigt risktagande eftersom tekniken inte är 
demonstrerad kommersiellt än.256 Men eftersom implementeringen av CCS 
beskrivs vara så viktig för att nå klimatmålen efter 2020 utesluts inte att 
frågan om huruvida CCS ska bli obligatoriskt diskuteras igen om 
kommersialiseringen av CCS visar sig gå långsamt.257 Förslagen bedöms av 

                                                 
251 Reiner et al (2006a), Reiner et al (2006b) 
252 Barroso, J., M. (2008) “Building a global low-carbon economy”   
253 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008a) ”Proposal for a Directive of the European Parliament and 
the Council on the geological storage of carbon dioxide”  
254 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008b) ”Proposal for a Directive of the European Parliament and 
the Council amending Directive 2003/87/EV so as to improve and extend the greenhouse gas emission 
allowance trading system of the Community” 
255 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008b) s. 5 ff.  
256 Under ett möte för olika intressenter anordnad av EU-kommissionen 8 maj 2007 var det i huvudsak NGO-
representanter som förespråkade obligatorisk CCS efter ett visst datum. (Europeiska Gemenskapernas 
Kommission, 2008a, s. 11) Detta alternativ, med obligatorisk CCS-implementering, har i utredningar 
presenterats som mindre ekonomiskt effektivt än att inkludera CCS i handelssystem. (Capros et al, 2007) En 
möjlig tolkning till att NGO-företrädarna var de som starkast förespråkade obligatorisk CCS kan vara farhågan 
att det finns en risk att energiindustrin använder CCS som en dimridå för att kunna forstätta bygga konventionell 
kolkraft och fördröja en omställning av energisystemen. 
257 CCS beräknas kunna utgöra 15% av de reduceringar EU ska göra fram till 2030. (Europeiska 
Gemenskapernas Kommission, 2008a)   
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EU-kommisionen vara överensstämmande med de övergripande strategierna 
för hållbar utveckling.258  

Att implementera CCS beskrivs av EU-kommissionen inte bara som 
möjligt och vitkigt. Frånvaron av CCS beskrivs dessutom vara förenad med 
mycket stora utsläpp vilket till och med kan rättfärdiga att CCS blir 
obligatoriskt om inte utvecklingen sker snabbt nog. Skräckbilder, blandat med 
hot om konsekvenserna av att inte implementera CCS, målas upp: 
  

Det är mycket viktigt att de europeiska insatserna för 
demonstration av CCS inom en samordnad strategisk ram 
inbegriper koncentrerade FoU-ansträngningar och att åtgärder för 
allmänhetens medvetande och acceptans kommer igång så snart 
som möjligt. En försening på sju år vad gäller demonstration (vilket 
leder till en lika lång försening av det globala införandet av CCS) 
kan innebära att över 90 Gt koldioxidutsläpp i onödan släpps ut 
globalt fram till 2050. Detta motsvarar över tjugo år av EU:s 
nuvarande totala utsläpp av koldioxid. /…/ Ju längre tid det tar för 
kraftindustrin att anamma CCS-tekniken, desto mer kommer 
beslutsfattarna tvingas att titta på alternativet med obligatorisk 
tillämpning av CCS-tekniken som det enda sättet framåt.259  

 
Begrepp som tidigare enbart var förbundna med förnybar energi eller 
betraktades som oxymoroner cirkulerar nu även i diskussioner om kol – till 
exempel Clean Coal, Ultra Clean Coal, Zero Emission Plant samt Sustainable 
Coal. Det svarta kolet kan framställas som vitt och till och med i klimat-
politiska sammanhang definieras som hållbart och likställt med sol, vind och 
vatten.260 Följden blir att det numera blivit möjligt att argumentera för att det 
som fram tills nyligen ansetts som den största orsaken till växthuseffekten 
(förbränning av kol) trots ökad användning kan vara ett botemedel mot den 
problematik som kolet varit upphov till – problemet förvandlas till en lösning. 
Det var till en betydande del den ökade uppmärksamheten på klimatfrågorna 
som medförde att kolets roll och innebörd behövde förändras. 

                                                 
258 Följande framgår av EU-kommissionens förslag om nya direktiv för CCS och hållbar utveckling: ”F örslaget 
överensstämmer med strategin för en hållbar utveckling, eftersom det förenar försörjningstrygghet med 
klimatförändringsmålen. Det stämmer överens med strategin för tillväxt och sysselsättning eftersom 
möjliggörandet av CCS kommer att främja innovation och har potential att placera EU på en ny 
teknikmarknad”. (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2008e, s. 3) 
259 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008d) s. 4, 9. 
260 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008b) s. 5ff., Jaccard, M. (2005) “Sustainable Fossil Fuels – The 
Unusual Suspect in the Quest for Clean and Enduring Energy”  
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De Europeiska Klimatförändringsprogrammen 
Det var i juni år 2000 som EU-kommissionen fördjupade ansträngningarna 
att hantera växthuseffekten och som ett led i detta startades det första Euro-
peiska Klimatförändringsprogrammet (ECCP-1). I detta avsnitt görs en 
genomgång av det förarbete och de diskussioner som fördes i Klimat-
förändringsprogrammets arbete för att liksom i tidigare analyser lyfta fram 
argument och meningsmotsättningar som inte syns i slutprodukterna.   

Programmet syftar till att identifiera och utveckla EU:s strategi så att den 
möjliggör implementeringen av Kyoto-protokollet. Arbetet inom programmet 
bedrivs av flera olika sorters aktörer – näringsliv, medlemsstater, NGO:s och 
universitet. Det initiala arbetet inom programmet under åren 2000-2001 
utfördes av sex arbetsgrupper med skilda ansvarsområden – flexibla meka-
nismer, energiförsörjning, energianvändning, transport, industri och fors-
kning. I fas två, 2002-2003, inom det första ECCP-programmet var 
målsättningen att stödja och genomföra de förslag som presenterats i fas 
ett.261 Det var först i det andra programmet (ECCP-2) som påbörjades 2005 
som en arbetsgrupp för CCS tillsattes. Tillsättningen av arbetsgruppen för 
CCS tillkännagavs i EU-kommissionens rapport Winning the battle against global 
climate change (2005) som diskuterats tidigare. CCS-arbetsgruppens uppdrag 
var: 

• Att kartlägga CCS potential, ekonmiska förutsättningar och risker. 

• Att identifiera vilka regleringar som behöver ändras och vilka barriärerna 
är. 

• Att utforska hur regelverk kan anpassas för att utvecklingen av 
miljömässigt sund CCS ska kunna ske. 

• Att identifiera andra barriärer som kan hindra utvecklingen av 
miljömässigt sund politik i syfte att fortsätta utvecklingen av CCS. 

• Att utforska alternativa policyförslag i syfte att möjliggöra utvecklingen av 
miljömässigt sund CCS. 262 

 
Arbetsgruppen bestod enligt gruppens egen utsaga av experter från olika 
medlemsländer, representanter från berörda industrigrenar, representanter 
från NGO:s, oberoende experter och representanter för EU-kommissionen, 
totalt cirka 40 personer.263 Industrin var den mest representerade grupp-

                                                 
261 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007f) ”The European Climate Change Program” 
262 European Climate Change Programme II (2005) 
263 Clas Ekstrand, Stefan Liljemark, Lars Strömberg samt Sven-Olof-Ericsson var med i arbetsgruppen och är 
dessutom informanter i Kapitel 6. De tre förstnämnda arbetar på Vattenfall och Ericsson på Sveriges 
näringsdepartement. 



 

 89 

eringen, därpå medlemslandsrepresentanter, kommissionsrepresentanter och 
slutligen NGO:s. Den slutliga rapporten som arbetsgruppen lade fram i juni 
2006 beskrevs av gruppen själv som en konsensusrapport. Den var skriven i 
en mycket CCS-positiv anda och utmynnade i en uppmaning till EU-
kommissionen att genomföra en så kallad kommunikation med förslag till 
olika intressenter om framtida möjliga förhållningssätt till CCS.264 Det var av 
den anledningen EU-kommissionens kommunikation Sustainable generation from 
fossil fuels: aiming for near-zero emissions from coal after 2020 som beskrevs tidigare 
kom till.265  

I arbetsgruppen betonades att de ekonomiska förutsättningarna följda av 
juridiska aspekter och allmän acceptans var bland de största utmaningarna för 
att kunna implementera CCS.  Arbetsgruppen betraktar CCS som en viktig 
del i EU:s strävanden att nå klimatmålen. Hur stort lagringsutrymmet är inom 
EU tog inte arbetsgruppen ställning till annat än att det bör räcka i 
åtminstone flera decennier. CCS bedömdes kunna få kommersiell spridning 
innan 2020, givet att en stödjande politik infördes. Arbetsgruppen ställde sig 
bakom SRCCS-rapportens resultat och ansåg att CCS borde införlivas i CDM 
och EU-ETS. Liksom SRCCS-rapporten antog arbetsgruppen att verknings-
graden i en kraftanläggning med CCS avtar med 11-40% och de noterade de 
negativa konsekvenser det för med sig på grund av större bränsleåtgång, 
ökade kostnader och belastningar i hela produktionskedjan.266 Trots det drogs 
inte konsekvenserna av att hela CCS-kedjan omfattades fullt ut. En studie av 
Peter Viebahn et al, German Aerospace Center, visar exempelvis att mängden 
från atmosfären undvikt växthusgas minskar från cirka 90% till mellan 79% 
och 68% med ett livscykelanalytiskt perspektiv (LCA), vilket ger GHG-
emissioner i nivå med ett naturgaseldat kraftverk utan CCS.267 Naser Odeh 
och Timothy Cockerill, University of Reading, har kommit fram till LCA-
värden på 75-84% och då räknat på inhemskt kol vilket oftast inte är det som 
används i EU, vilket betyder att transporternas negativa inverkan är 
underskattad. Ibland orsakar även CCS ökade utsläpp av andra gifter såsom 
NH3, SOx och tungmetaller,268 vilket även var en av invändningarna NGO-
gruppen hade i den allmänna konsultationen 2005. De mest refererade 
värdena som arbetsgruppen använde är att ett kraftverk med CCS avskiljer 
cirka 90% CO2, men det är ett värde som enbart har kraftverket och ofta inte 
ens det extra tillskottet bränsle som systemgräns för beräkningen. Omfattas 

                                                 
264 European Climate Change Programme II (2005) s. 11 ff. 
265 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007b) 
266 European Climate Change Programme II (2005) 
267 Viebahn, P., et al (2007a) “Comparison of carbon capture and storage with renewable energy technologies 
regarding structural, economic, and ecological aspects in Germany” 
268 Odeh, N., A. & Coeckerill, T., T. (2008) “Life Cycle GHG assessment of fossil fuel power plants with carbon 
capture and storage” 
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den växthusgas som frigörs vid brytningen av den extra mängd kol som 
behövs inklusive transporten av denna, samt uppförandet och avvecklingen 
av kraftverket framgår det att i vissa fall enbart 65% växthusgaser undanhålles 
atmosfären.269 Vid gruvbrytning under jord frigörs 0,14tCO2ekv. för varje ton 
kol som bryts och för dagbrottsbrytning är motsvarande värde 0,017t 
CO2ekv.270 Eftersom flera modelleringar innehåller antaganden där kostnads-
bilden mellan förnybar energi och fossilkraft med CCS är jämbördig, 
alternativt beskrivna inom stora osäkerhetsintervall, är det inte orimligt att 
flera av dessa modelleringar skulle kunna tippa över till nackdel för CCS.271 
Det sistnämnda förde Viebahn fram som troligt på ett sidoevenemang till ett 
UNFCCC-möte om CCS, i Bonn i maj 2007, fast med specifika beräkningar 
med data från det tyska energisystemet.272 Även Joule Bergerson och Lester 
Lave, University of Calgary respektive Carnegie Mellon University, som har 
studerat de långsikta konsekvenserna av hög kolanvändning i USA har 
resultat som ligger i linje med Viebahns et al och menar att naturgas utan 
avskiljning orsakar mindre växthusgaser än vad kolkraft med CCS gör i ett 
tänkt framtida energisystem.273 Denna diskussion återkommer i nästa kapitel. 

Liksom framgick i SRCCS anmärker arbetsgruppen på att uppskatt-
ningarna om framtida kostnader för CCS varierar inom väldigt stora spann 
och de efterlyser mer transparenta och jämförbara studier av kostnaderna. 
Bland de faktorer som ges störst tyngd i rapporterna är att EU måste 
underlätta CCS implementering genom att stödja forskning och utveckling på 
området, men framförallt genom att skyndsamt skapa ett EU-gemensamt 
regelverk för CCS. Vidare konstateras att de ekonomiska incitamenten att 
utveckla CCS i dagsläget är för små för industrin och med tanke på CCS stora 
potential anser arbetsgruppen att statliga bidrag bör ges eller indirekta stöd i 
form av exempelvis offentliga investeringar i infrastruktur.274 Det sistnämnda 
                                                 
269 Viebahn et al (2007a) 
270 Bergerson, J. & Lave L. (2007) “The long term life cycle private and external costs of high coal usage in the 
US”, s. 6. 
271 Enligt en rapport från Elforsk är elproduktionskostnaden i Sverige för ny kolkondens cirka 40 öre/kWh och 
förväntas stiga till cirka 75 öre med CCS. Motsvarande värde för vindkraft är 35-60 öre (de lägre priserna för 
småskalig vindkraft och de högre för storskalig). Prisnivån är från sommaren 2007 och inklusive skatter och 
bidrag samt 6% ränta. Vindkraft har bidrag med ca.15-20 öre men skulle alltså klara konkurrensen mot 
kolkondens även utan denna. Till detta hör att kolpriserna har stigit med närmare 40% under de två första 
månaderna av 2008, sedan rapporten kom. Med denna korta diskussion vill jag visa en möjlig kostnadsbild för 
kolkondens med CCS i relation till ett förnybart alternativ och att det går att presentera konkurrenskraftiga 
alternativ till CCS. (Hansson et al, 2007) Diskussionen går även att relatera till hur CCS presenteras som 
billigare än förnybar energi i flera acceptansstudier, t. ex. i Curry et al (2004), Reiner et al (2006a). Se även 
Energy [r]evolution – A sustainable world outlook. (2007) Greenpeace International, European Renewable 
Energy Council. 
272 Viebahn, T. (2007b) “CCS – necessary or negligible?“ 
273 Bergerson & Lave (2007) 
274 European Climate Change Programme II (2005). De konkreta frågor arbetsgruppen uppmanade EU-
kommissionen att undersöka var: 1) “Permitting of geological storage sites, including risk management, site 
selection, operation, monitoring, reporting, verification, closure and post-closure. 2) Liability for leakage from 
storage sites during operation and post-closure. 3) Clarification of the role of CCS under EU legislation, in 
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borde enligt min mening vara svårt att förena med EU:s strävan att skapa en 
perfekt marknad för energi utan snedvriden konkurrens och att ge rättvisa 
investeringssignaler.275 

I arbetsmaterialet som de olika aktörerna för arbetsgruppens rapporter 
vilar på återfinns inte mycket kritik av CCS. Det är först genom studiet av de 
olika gruppmedlemmarnas förarbeten som fler nyanser framkommer, men då 
i huvudsak enbart från en aktör – Greenpeace Germany, företrätt av 
Gabriella von Goerne, geolog och en av huvudförfattarna till kapitlet om 
geologisk förvaring av CO2 i SRCCS.276 Greenpeace som i detta sammanhang 
gjorde anspråk på att förmedla NGO:s perspektiv på CCS förde fram flera 
synpunkter som i sammanhanget var avvikande. De betraktade inte CCS som 
hållbar med tanke på bland annat den kolbrytning som krävs, miljöpåverkan 
och lagringsaspekter. Greenpeace betonar, med referens till SRCCS, att 
merparten av all CCS-implementering kommer att ske först efter 2050,277 
men att behovet av att förändra energisystemen infinner sig redan nu. Som en 
följd därav för de fram att de som förespråkar CCS därför egentligen 
förespråkar business as usual och ställer därför de retoriska frågorna att om 
det främsta motivet för CCS nu är klimatfrågan: varför investerar inte industrin och 
nationerna i mer förnybar energi och varför investera mer i fossilt bränsle när den enda 
möjligheten att bevara det fossila bränslet är CCS? Argumentationen följdes upp 
med påståendet att framtida generationer inte kommer att ha några fossila 
bränslereserver kvar, men riskerar att få enorma CO2-lager att hantera.278  

Greenpeace betraktar CCS som ett radikalt avsteg från förnybar energi och 
energieffektivisering och trycker på att CCS inte syftar till att undvika 
produktionen av föroreningar, utan resulterar i fortsatt produktionen av 
föroreningar med främsta skillnaden att dessa sedan grävs ner.  En aspekt 
som lyfts fram av flera CCS-förespråkare, vilket kommer visas mer utförligt i 
kommande kapitel, är att CCS beskrivs som en bro till ett framtida hållbart 
energisystem och att man därmed får mer tid för energiomställningen. 
Greenpeace hävdar att så inte är fallet utan menar det motsatta – att CCS 
förskjuter övergången och för över problem på kommande generationer. 
Huvudmotiveringen därtill är att kostnaderna för CCS är så stora och att CCS 
förutsätter omfattande infrastruktur. De stora investeringarna det kräver, 

                                                                                                                                                        
particular concerning waste and water, and propose appropriate amendments. 4) The recognition of CCS 
projects in the EU Emissions Trading Scheme. 5) The need and possible options for incentivising CCS in a 
transitional period. 6) The status of CCS projects under rules and guidelines for State Aid.” (European Climate 
Change Programme II, 2006)  
275 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG (2006) ”Om effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG”   
276 Metz et al (red.) (2005) s. 195. 
277 Ibid. s. 341. 
278 von Goerne, G. (2006) “ECCP II – WG 3: Carbon Capture and Geological Storage 
RISKS: An NGO perspective” 
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hävdar Greenpeace, kommer att blockera utvecklingen av ett decentraliserat 
förnybart energisystem. Greenpeace lägger mycket stor vikt vid att CCS inte 
får medföra att ansträngningarna för att reducera CO2-utsläppen genom 
andra metoder än CCS avtar. Därutöver förespråkar Greenpeace reduceringar 
av EU:s växthusgasemissioner på 30% fram till 2020,  istället för 20%, och en 
målsättning att komma långt under 2 graders temperaturökning.279   

Dessutom vänder sig Greenpeace mot den gängse användningen av vissa 
begrepp. Som framgått av den tidigare beskrivningen anses det ofta som ett 
hinder för utvecklingen av CCS att regler och lagar varken är skrivna med 
tanke på CCS eller är anpassade för CCS. En i detta sammanhang alternativ 
tolkning kan vara att lagar och regler är skapade i syfte att förhindra osund 
industriell aktivitet. Greenpeace menar att grundproblemet är att det finns 
kunskapsluckor, inte att lagarna utgör ett hinder för CCS. Därför efterfrågas 
mer forskning om olika lagringsaspekter.280 I det avseendet avviker Green-
peace åsikter från EU-rapporternas där CCS juridiska aspekter samt 
acceptansfrågor ofta ses som de väsentligaste följda av ekonomi.281  

Trots att Greenpeace har kraftigt avvikande åsikter om CCS beskriver 
ändå arbetsgruppen sina rekommendationer i termer av konsensus. De 
argument som Greenpeace betonar mest är relaterade till tid och framtida 
skeenden. För det första kommer CCS att få genomslag först när det är för 
sent – efter 2050.282 För det andra förskjuts problemet med förvaringen av 
CO2 framåt på obestämd tid. År 2007 var en annan miljöorganisation 
representerad i ECCP. Världsnaturfonden (WWF) var med i ECCP:s 
arbetsgrupp för emissionshandel där det diskuterades om CCS skulle 
införlivas i EU-ETS. WWF hade inte en lika skeptisk hållning till CCS som 
Greenpeace. WWF beskrev CCS som ”an uncomfortable, but necessary option and 
should become mandatory for all stations by 2020 at latest”283 – vilket kan tolkas som 
ett i det närmaste pragmatiskt förhållningssätt. Slutsatserna arbetsgruppen för 
emissionshandel drog var att CCS borde erkännas i EU-ETS.284 

Sammantaget ryms alla invändningar som Greenpeace lyfter fram inom 
SRCCS-rapportens ramar eller vedertagen vetenskaplig litteratur. De betonar 
bara andra aspekter, andra delar av osäkerhetsintervallen och gör andra 

                                                 
279 Ibid. 
280 Ibid. 
281 European Climate Change Programme II (2006)  
282 EU-kommissionen antar att CCS får betydelse för EU:s energisystem efter 2030, men att det sedan är en 
eftersläpning innan CCS får betydelse i anda länder än annex-I. (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 
2008a) Med andra ord delas antagandet om CCS möjliga betydande inslag efter 2050 på global nivå av både 
förespråkare och kritiker av CCS. 
283 European Climate Change Programme II (2007) “Final Report of the 1st meeting of the ECCP working group 
on emissions trading on the review of the EU ETS on The Scope of the Directive”, s. 8.  
284 Ibid. s. 8.    
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slutledningar.285 Diskussionen mellan aktörerna med olika ståndpunkter förs 
med samma vetenskapliga argumentation. Det kan illustreras med att olika 
delar av samma intervall selektivt väljs i syfte att främja de egna, och i 
grunden olika, ståndpunkterna och att därtill opassande uppgifter ges en 
perifer betydelse eller att problem antas bli lösta med tiden. Däremot ges de 
olika aktörernas ståndpunkter olika stort utrymme i de slutrapporter EU 
producerar.  

År 2007 tog ytterligare viktiga instanser inom EU ställning till CCS och i 
dessa fall var det i första hand EU-kommissionens kommunikation, vilken 
delvis baserades på Klimatförändringsprogrammets rekommendationer, som 
var referenspunkten.  Europaparlamentet samt EESC gav i sina yttranden 
uttryck åt en snarlik CCS-positiv argumentation som den som hittills har 
identifierats. Som jag kommer visa nedan har det skett en kraftig standard-
isering av de argument som används för CCS. Parlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska sociala kommittén har alla snarlika argument som 
dessutom presenteras som konsensus.    

Europaparlamentet, Europeiska Unionens råd och EESC 
Sommaren 2007 utarbetade europaparlamentet en preliminär resolution om 
konventionella energikällor och energiteknik – till vilka exempelvis kol, 
energieffektivisering, beprövad förnybar energi och kärnteknik hör. Som 
grund för alla förslag ligger antaganden om att förnybara energikällor inte kan 
täcka behovet av energi trots energieffektivisering, att energibehovet ökar 
med 1% per år och att kol är en ”oeftergivlig fossil energikälla för EU”. Vidare är 
en utgångspunkt att importbehovet av olja och naturgas kommer att öka 
markant fram till 2030 på grund av minskad inhemsk bränsleproduktion.286 
Dessa uttalanden om troliga framtida händelser görs till grundantaganden för 
de slutsatser om CCS som sedan görs – ett förfarande som reducerar möjliga 
slutsatser och som jag kommer att visa förekommer i flera av de rapporter 
som analyseras i nästa kapitel. 

Europaparlamentet påtalar att det behövs mer forskning om CCS mot 
bakgrund av att CCS inte är utprövat i hela system och att lagringen inte är 
tillräckligt utforskad. Inställningen till CCS är att tekniken ”i princip bör 
välkomnas”, inte bara ur ett energiförsörjningsperspektiv utan även med 
hänvisning till att europeiska företag kan exportera ren kolteknik till länder 
som Indien och Kina och därmed säkra inhemska jobb samtidigt som den 

                                                 
285 Min argumentation ligger i detta avseende i linje med Huijts el al (2007) konstaterande att NGO, industri- 
och myndighetsaktörer har liknande argument men värderar dessa olika. 
286 Europaparlamentet (2007) ”Förslag till betänkande – om konventionella energikällor och energiteknik”. 
Förnybar energi antas vara ungefär dubbelt så dyr som fossilbränslebaserad energi i EU; 9,5cent/kWh mot 
fossilbränslebaserad energi 4,7cent/kWh, vilket är värden som beroende på systemgränsdragning och fall kan 
varieras kraftigt. Se t. ex. Hansson et al (2007) ”El från nya anläggningar”, Viebahn et al (2007a) 
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globala miljön förbättras.287 I Shackleys et al enkätstudie framgår att EU-
parlamentarikerna överlag är positivt inställda till CCS, även om de är mer 
skeptiska än aktörer från energiindustrin, universitet och regeringar.288 Det 
finns inte många reservationer överhuvudtaget om CCS betydelse som 
framtida exportteknik. Fischer och Praetorius, forskare på Sozialökologische 
Forschung i Berlin, avfärdar emellertid exportmöjligheten med att den är 
högst hypotetisk med tanke på att dessa länder i dagsläget inte omfattas av 
några klimatåtaganden och därför har begränsade motiv att börja använda 
CCS.289 Även Unruh och Carillo-Hermosilla har framfört teoretiskt härledd 
kritik mot att CCS skulle kunna vara föremål för teknikspridning av detta slag, 
så kallad leap frogging, eftersom tekniken som ska spridas först måste vara 
väl etablerad i ursprungslandet, vilket CCS enligt dominerande prognoser inte 
kommer att vara de kommande decennierna.290 Kritik, av detta slag, mot 
argumentet att CCS skapar exportmöjligheter och utgör en stor möjlighet för 
Kinas och Indiens fortsatta industrialisering är emellertid mycket ovanlig.  

Även Europeiska Unionens råd yttrade sig under 2007 beträffande CCS. 
Rådet betonar ”de enorma fördelarna med en hållbar utveckling av fossila bränslen”. 
De slutsatser rådet kommer fram till är att medlemsstaterna och EU-
kommissionen ska uppmanas att verka för att utarbeta de tekniska, ekonom-
iska och rättsliga ramar som behövs för att CCS ska vara gångbar i nya 
kolkraftverk senast 2020. Vidare välkomnar rådet EU-kommissionens förslag 
att främja att 12 demonstrationsanläggningar med CCS tas i drift senast 
2015.291  

I september 2007 yttrade sig Europeiska Unionens råd och EESC om EU-
kommissionens dokument Sustainable Power Generation from Fossil Fuels 
(2007).292 EESC:s omröstning utföll med 135 röster för och en mot EU-
kommissionens förslag samt fyra nedlagda röster. Som utgångspunkt hade 
kommittén att klimathotet är så överhängande att ”alla potentiellt livskraftiga 
energikällor och tekniska metoder måste utvecklas till sin fulla praktiska och kommersiella 
potential”. De ståndpunkter och argument för CCS EESC för fram är snarlika 
de andra EU-instansernas, men avviker i några avseenden. För det första 
anser EESC att EU-kommissionens uppfattning om när CCS kan vara 
implementerat är överoptimistisk, men beskriver ändå utvecklingsmöjligheten 
för det de benämner ”tekniken för nära nollutsläpp”, det vill säga CCS, under de 
två kommande årtiondena, som lovande.293  
                                                 
287 Europaparlamentet (2007) 
288 Shackley (2007) s. 5095. 
289 Fischer et al (2006) Ej inkluderat i någon klimatregim är CCS enbart en kostnad som dessutom sänker 
driftssäkerheten eftersom CCS främsta funktion är att avskilja CO2. 
290 Unruh & Carillo-Hermosilla (2006) 
291 Europeiska Unionens råd (2007) ”Ordförandeskapets slutsatser − Bryssel 8−9 mars 2007”, s. 22. 
292 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007b) 
293 EESC (2007) citaten s. 2.  



 

 95 

Kommittén hävdar att det ”enligt modellerna”, utan att referera till vilka de 
är, framgår att CCS med upp till 90% avskiljning på kolkraft 2020 kommer 
kosta 20-30€ per ton avskild och lagrad CO2, vilket skulle medföra ungefär 
samma nivå som elproduktionskostnaderna idag utan CCS.294 De argument 
för CCS som poängteras är att kolet har en särställning i och med hög 
tillgänglighet och låga priser och kommer att bestå som dominerande bränsle 
för elproduktion samt i framtiden ”jämna vägen mot väteekonomin”. Stor vikt 
läggs vid själva kolet som bränsle och kolets betydelse för välstånd och lokal 
sysselsättning. Kommittén betonar att det är ”synnerligen viktigt” eftersom den 
kolbaserade kraftproduktionen bör behålla sin nuvarande nivå med tanke på 
den sociala situationen i flera av de nya medlemsländerna där över 200000 
människor arbetar i kolgruveindustrin. Kommittén framhåller i detta av-
seende med andra ord de sociala aspekterna av hållbar utveckling, vilka ryms 
inom ramen för den övergripande energipolitiken i EU. Liksom EU-
kommissionen understryker kommittén att EU måste verka för att den 
globala kolanvändningen ska kunna öka utan irreversibla skador på det 
globala klimatet. 295  

EU:s stöd till utvecklingen av CCS har som visats blivit starkare. De 
argument som förs fram av de olika EU-instanserna är likartade. Som 
grundantagande ligger att kol är ett mycket centralt bränsle, av ekonomiska, 
tillgänglighets-, försörjningstrygghets- och sociala skäl, och kommer att så 
förbli samtidigt som efterfrågan på energi kommer att öka. Sammantaget 
innebär det att CO2 från det fossila bränsle som därför måste användas måste 
avskiljas och lagras. Vidare beskrivs att EU genom att utveckla CCS kan bli 
en viktig exportör av tekniken, vilket både stärker unionens ekonomi och 
möjliggör för utvecklingsländerna att få en mer hållbar tillväxt. Detta är 
antaganden som sällan ifrågasätts och som det råder stor konsensus om bland 
EU:s olika instanser. Flera argument är uppbyggda kring antaganden om 
framtida skeenden som stabiliseras antingen genom referenser till etablerad 
forskning eller genom att upprepas gång på gång. Dessa berör exempelvis 
ökad energianvändning, CCS framtida kostnader och avskiljningspotential. 
Argumenten ligger väl i linje med dem som beskrevs i Kapitel 3 och som är 
utmärkande för den ekologiska moderniseringen – hanteringen av miljö-
problem görs till en möjlighet för innovation och ekonomisk tillväxt. De 
osäkerheter det råder viss oenighet om rör främst lagring, framtida kostnader 
och när CCS kan vara kommersiellt. Flera av dessa frågor kan inte ges annat 

                                                 
294 De modeller som troligtvis åsyftas är PRIMES-modellerna som har tagits fram av Capros et al (2007) på 
uppdrag av EU-kommissionen. Enligt denna modell kan elrpoduktionen från kolkraft med CCS 2020 vara cirka 
10% dyrare än motsvarande utan CCS. De uppskattade elproduktionskostnaderna för kolkraft med CCS 2020 (6 
cent/kWh) ligger i samma kostnadsintervall som för vindkraft idag (5-6 cent/kWh) (Europeiska 
Gemenskapernas Kommission, 2007b, s. 12)   
295 EESC (2007) citaten s. 3, 7, 12. 
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än teoretiskt härledda svar eller grundas på antaganden och gissningar och 
därför behövs vetenskapligt förankrade framtidsbedömningar för att skänka 
legitimitet åt utvecklingsplanerna av CCS.  

Kolanvändningen i EU beskrivs ofta som oumbärlig, men samtidigt som 
en stor belastning ur CO2-synpunkt. På EU-kommissionens hemsida går att 
läsa: “Pursuit of sustainable, competitive and secure energy for Europe necessitates that coal 
is considered in the context of its potential to contribute reduced carbon emissions”.296 
Genom beskrivningar av kolet som oersättligt samtidigt som efterfrågan på 
energi stiger, EU får sjunkande självförsörjningsgrad samt att förnybar energi 
och effektivisering inte kan tillgodose hela den ökade efterfrågan konstrueras 
en bild av det rationella med kol även i framtiden. Beskrivningar av kolets 
centrala roll både i nuet och framtiden har föranlett ett intensifierat arbete för 
att kunna föra in kol inom ramen för den nya europeiska energi- och 
klimatpolitiken och i detta arbete har CCS en mycket betydande roll. Det 
finns emellertid ett starkt historiskt motstånd mot kolanvändning och kolet är 
i flera europeiska länder det minst önskade bränslet.297 Även CCS har visat sig 
vara den minst önskade energitekniken i flera attitydundersökningar samtidigt 
som bristande acceptans i många sammanhang tas upp som det kanske 
största hindret för implementeringen av CCS. 

EU-organen är inte de enda starka aktörerna som främjar utvecklingen av 
CCS i Europa. Med hänvisning till stark oro för växthuseffekten och med 
CCS som en av de föreslagna lösningarna har på senare år även flera stora 
energibolag blivit engagerade och till och med pådrivande i klimatpolitiken. 
Flera företag med egna stora CO2-utsläpp förordar krafttag mot 
växthuseffekten och hävdar att den rådande klimatpolitiken är alltför 
verkningslös och påstår sig därför vilja gå före och driva på myndigheter och 
miljöorganisationer i klimatpolitiken. Stora fossilbränsledominerade företag 
använder sig numera av en argumentation där kraftiga CO2-reduceringar 
förordas liksom globala CO2-skatter och omfattande förändringar – åtgärder 
som tidigare stred mot nämnda industris intressen och aktivt motarbetades.   

Europas energibolag som klimatets räddare 
Utöver att energiindustrin är drivande och aktiv i merparten av de tekniska 
CCS-projekt som pågår har industrin tagit stora politiska initiativ. Vattenfall 
är en av de ledande aktörerna inom utvecklingen av CCS, inte enbart i 
egenskap av att vara det fjärde största energibolaget i Europa och näst största 
utsläpparen av CO2, utan även i kraft av att företaget har tagit på sig en 
ledande politisk roll. Som ett led i den nya ledarrollen har Vattenfall bildat 
The three C inititative (CCC) som står för Combat Climate Change – A 

                                                 
296 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2006) “Coal – Overview” 
297 Viklund, M. (2004) “Energy policy options – from the perspective of public attitudes and risk perceptions” 
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Business Leader’s Initiative. Initiativet omfattar cirka 50 internationella 
storföretag,298 bland andra Siemens, ABB, Alstom, BP, Fortum, E.ON och 
General Electric.299 Grunden för arbetet sägs vara utstakad i och med 
rapporten Curbing Climate Change (2006), som innehåller Vattenfalls globala 
klimatplan och analyseras i det kommande kapitlet. Vattenfalls rapport 
presenteras i följande ordalag: “The model stretches over a 100 years. It is meant to 
present a “third way”, in relation to the Kyoto road and the American way.”300 Det finns 
ett uttalat mål att marknadsföra de metoder som presenteras i rapporten 
bland industriledare och regeringsföreträdare världen över i syfte att ge 
rapporten vägledande status efter Kyoto-avtalets slut. Rapporten riktar sig i 
första hand till världens industriledare och uppmanar till proaktivitet i 
klimatfrågan. Det betonas att ”the curbing of climate change is not a threat to 
business”.301 Lars G. Josefsson, koncernchef Vattenfall, sade följande vid 
rundabordssamtalen om klimatförändring som anordnades av Columbia 
University 2007, där flera ledande företagsföreträdare deltog: 
 

Instead of being pulled by society, business should be pushing and 
in a positive way integrate climate change issues into the world of 
markets and trade on a global scale. The active protection of our 
climate is no utopia – it is possible with the technology we now 
have at our disposal, and this technology must be further 
improved.302   

 
CCS är en av de främsta åsyftade tekniska lösningarna. I rapporten Curbing 
Climate Change beskrivs CCS som en nyckelteknik och som ”one of the most 
powerful tools to reach climate goals”.303 Rapportens huvudförfattare är Arne 
Mogren, chef för Vattenfall klimatstrategier, men även Josefsson står bakom 
dess innehåll. Josefsson säger: “Let us join forces around a common vision of a low-
emitting, sustainable society and let us together create and promote a common roadmap that 
will, step by step, lead to the realisation of this vision”.304 I rapporten använder 
Vattenfall två scenarier över framtida global BNP-utveckling och CO2-

                                                 
298 För listan på deltagande företag se: Combat Climate Change (2007) “The ThreeC initiative”  
299 I april 2008 bildades ytterligare ett industrinätverk i syfte att engagera industrin i klimatfrågorna. Nätverket 
heter Nordic Climate Cluster (NoCC) och är ett samarbete mellan 16 storföretag, mestadels energiföretag, från 
Norge och Sverige. Målsättningen är att utveckla industriella lösningar på klimatproblemen. En av de 
prioriterade teknikerna är CCS. (NoCC, 2008)  
300 Vattenfall (2005a) “Corporate Social Responsibility Report 2005 – Expectations and Performance”, s. 11. 
301 Josefsson, L., G. (2007) “From EU ETS to a global framework – an industry perspective”, s. 3. 
302 Global Roundtable on Climate Change (2007) “The Path to Climate Sustainability: 
A Joint Statement by the Global Roundtable on Climate Change”, s. 4.  
303 Mogren, A. et al (2006) “Curbing Climate Change - An outline of a framework leading to a low carbon 
emitting society“, s. 67. 
304 Vattenfall (2007a) “Business Leaders call for action on climate change when meeting German Federal 
Chancellor Merkel” 
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emissioner. CO2-emissionerna är exceptionellt höga i båda scenarierna, 
ungefär dubbelt så höga som de högsta av dem som har utarbetats i IPCC:s 
specialrapport om utsläppsscenarier (SRES).305 Vattenfall målar med andra 
ord upp en mycket hotfull framtid, vilket skapar behov av kraftfulla tekniska 
åtgärder, vilket antagligen hade varit en orimlighet för knappt 10 år sedan då 
CCS inte hade fått politiskt genombrott. Energipolitik utövas till en 
betydande del genom skapandet och anhängiggörandet av möjliga 
framtidsbilder – en diskussion som fördjupas i nästa kapitel.306   

Med anledning av klimatengagemanget och satsningarna på CCS utsågs 
Lars G. Josefsson redan hösten 2005 till ”European Hero” och ”Mr Clean” av 
tidskriften TIME Magazine och han framställdes där som en stor förebild för 
andra ledare av stora energiföretag.307 Tysklands miljöminister gav i ett 
uttalande uttryck för att förhoppningarna nu sätts till att Josefsson kan föra ut 
det budskap som finns i Curbing Climate Change bland ledarna för världens 
energiföretag.308 Curbing Climate Change har fått stort genomslag och har 
erhållit uttalat stöd av flera ledande politiker, bland andra Tysklands för-
bundskansler Angela Merkel samt av EU:s energikommissionär Andris 
Piebalgs. Rapporten är unik på så vis att den då den presenterades var den 
enda rapporten producerad av ett stort energiföretag där en global 
handlingsplan visas för hur växthuseffekten ska hanteras.309 Vattenfalls och 
Josefssons centrala roll kan ytterligare understrykas genom att Merkel i ett tal 
på World Economic Forum i Davos 2006 sade att det fanns två personer som 
världen inte bör släppa blicken från när det gäller klimatproblematiken – 
USA:s president George W. Bush samt Lars G. Josefsson.310 Merkel har 
också mot denna bakgrund gjort Josefsson till en av sina rådgivare i 
klimatfrågor.311 

Den målsättning som kommer till uttryck i CCC är att utarbeta och ena så 
många företag som möjligt om de marknadsbaserade lösningar som antas 
vara behövliga inför post-Kyoto.312 Vattenfall säger explicit att klimatfrågan 
drivs av politiker och NGO:s och att dessa försöker leda företagen till en 
lågemissionsframtid och uppmanar därför industrin att visa ledarskap och 
leda istället för att bli ledda för att på ett konstruktivt sätt integrera klimat-
frågor i världshandeln.313 År 2007 intensifierade Vattenfall marknadsföringen 
                                                 
305 Nakicenovic, N. & Swart, R. et al (red.) (2000) IPCC Special Report on Emission Scenarios.  
306 Baumgartner & Midttun (1987)  
307 Gumbel, P.  (2005) ”Industrious Activist”, TIME Magazine, vol. 166, nr 15. 
308 Lewenhagen, J. (2006) ”Lars G Josefsson blir rådgivare åt Merkel”, Dagens Nyheter, 1 december., Åström, 
K. (2006) ”Angela Merkel hoppas på Josefsson”, SR – Ekot, 1 december. 
309 Fischer et al (2006) 
310 Aronsson, C. (2007) ”Josef tar över scenen”, Dagens Nyheter, 25 januari. 
311 Lewenhagen (2006) 
312 Combat Climate Change (2007) 
313 De anslutna företagen har enligt organisationens hemsida en omsättning på mer än 1100 miljarder euro, vilket 
är 10 gånger mer än EU:s budget, fyra miljoner anställda i 220 länder och representeras i 11 av de 13 länderna i 
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av sin klimatstrategi kallad Climate Action. En hemsida konstruerades där 
Vattenfalls planer och scenarier presenteras. Klimatstrategin marknadsfördes 
även samma år i en reklamkampanj i världspressen under rubriken ”Empty 
words just add Carbon Dioxide”. Vidare utlystes en tävling tillsammans med 
tidskriften National Geographic om att komma med de bästa förslagen för att 
nå en hållbar utveckling.314 I Climate Action presenteras CCS ha den näst 
största CO2-reduceringspotentialen av de olika metoderna. Energi-
effektivisering har störst reduceringspotential och i Vattenfalls årsredovisning 
2006 står att CCS kommer att ”vara oundgängligen nödvändigt för att överhuvudtaget 
kunna lösa klimatfrågan”.315  

Diskussion 
 
Detta kapitel inleddes med en beskrivning av att kol har tillskrivits en 
betydande roll för västvärldens industrialisering och ekonomiska tillväxt på 
samma gång som det har varit upphovet till omfattande miljöproblem. De 
problem som uppmärksammades på 1950-talet hanterades genom att högre 
skorstenar byggdes och de problem som uppmärksammades på 1960- och 
70-talen hanterades genom att svavel- och kväverening infördes. Som Hajer 
och Lundgren skriver så har problemen med kolanvändningen inte acc-
epterats fullt ut förrän det har funnits en utvecklad och inomparadigmatisk 
lösning som dessutom inte riskerat att bryta kolets dominerande ställning. 
Problemet med växthuseffekten uppmärksammades av USA:s vetenskaps-
akademi på 1960-talet, men fick inte politisk acceptans i form av bindande 
krav om CO2-reduceringar förrän under 1990-talet. På 1970- och 80-talen 
avfärdades farhågorna om växthuseffekten med hänvisning till att de veten-
skapliga bevisen var alltför svaga och att de tekniska lösningarna var alltför 
kostsamma eller inte ens rimliga att överväga.316  

Marchettis förslag om CCS från 1977 ansågs vara alltför dyrt av bland 
andra de stora energibolagen och inte heller allmänt berättigat eftersom det 
var lösningen på ett problem som i den politiska realiteten inte fanns och inte 
kunde beskrivas inom ramen för de kriterier och normer som var uppställda 
inom den traditionella pragmatismen. Det förefaller vara av avgörande 
betydelse för om en teknik ska accepteras eller inte om den idémässigt 
överrensstämmer med det vid tiden dominerande sättet att betrakta både 
problem och lösning. Marchetti hade exempelvis positionerat CCS inom geo-

                                                                                                                                                        
G8+5 samt producerar 15-16% av all världens el och står för 2% av världens samlade BNP. (Combat Climate 
Change, 2007) 
314 Vattenfall (2007b) “Curbing climate change a guide to Vattenfall‘s climate initiatives” 
315 Vattenfall (2007c) “Global Mapping of Greenhouse Gas Abatement Opportunities up to 2030 - Power sector 
deep-dive”, Vattenfall (2007d) “Värdeskapande för framtiden”, s. 7. 
316 Bazerman (2006) 
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engineeringfamiljen, vilken jag menar faller väl inom den traditionella 
pragmatismen, vilken var förhärskande vid tiden. Med andra ord var CCS 
värderingsmässigt acceptabel, men problemet, växthuseffekten som tekniken 
skulle lösa, var inte accepterat. 
 Numera verkar flera aktörer istället för att tvätta bort CCS geoengineer-
ingstämpel. I IPCC:s tredje huvudrapport från 2001 togs till exempel uttryck-
ligen avstånd från geoengineeringmetoder som lösning på problemet växthus-
effekten.317 Det gjorde även den mest namnkunnige inom forskningen om 
CCS som geoengineeringmetod, Keith. Att CCS skulle vara en geoengin-
eeringmetod avfärdar Keith med att CCS är som vilken industriell emissions-
reningsteknik som helst, trots att det är en storskalig teknisk end-of-pipe-
lösning avsedd för manipulering av det globala klimatet. Att tona ned de 
historiska banden med geoengineering kan mycket väl vara en av förutsätt-
ningarna för att implementeringen av CCS ska kunna framställas som efter-
strävansvärd. Idag förbinds CCS istället med typiskt ekologiskt moderna 
normer, vilket kan exemplifieras med strävan efter att inkorporera CCS i EU-
ETS, motivera CCS med hänvisning till försiktighetsprincipen, möjliggöra u-
ländernas industrialisering, exportintäkter, samt den europeiska tillväxten som 
den presenteras i Lissabon-fördraget samtidigt som ekologisk hänsyn tas.318 
CCS hotar inte heller det fossila bränslets dominans i energisystemen – 
tvärtom stärker CCS inlåsningen, vilket i sammanhanget talar för CCS, en 
analys som även Unruh gör. 

Från och med sent 1980-tal fick växthuseffekten större uppmärksamhet. 
Mängden aktörer som står bakom utvecklingen av CCS har ökat kraftigt 
sedan 1990-talet, så även mängden konferenser, forskningsprojekt och artiklar 
som fokuserar på CCS – det har bildats en stark diskurskoalition kring 
CCS.319 IPCC påbörjade 2003 arbetet med specialrapporten om CCS och lyfte 
2007 fram CCS som en av nyckelteknikerna. Även IEA gjorde en omfattande 
granskning av CCS och EU lyfte fram att CCS kommer att spela en 
avgörande roll för att nå klimatmålen. Tidigare lade flera energiföretag ner 
mycket möda på att motarbeta den politiska och vetenskapliga processen att 
acceptera växthuseffekten som ett människoskapat problem, eller förringade 
problemets magnitud. Nu är växthuseffekten ett accepterat problem även av 
energiföretagen, vilket kan illustreras med Vattenfalls självpåtagna roll som 
banérförare för flera internationellt ledande energiföretag för att hantera 
växthuseffekten genom globala åtgärder, där CCS är en central teknik. 
Vattenfall uttrycker att det är bättre att gå före och själv tillsammans med 
marknadskrafterna styra händelseförloppen än att som tidigare gå efter och 

                                                 
317 Metz et al (red.) (2001) 
318 Se t. ex. Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008a) s. 15. 
319 Se t. ex. van Alphen et al (2007), de Coninck et al (2006)   
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bli styrd av myndigheter och NGO:s.320 Vattenfalls strategier är typiska för 
den ekologiska moderniseringen. Hajer för fram att ”The technicisation of ecology 
is the transition of a social and moral issue into a market issue. It is based on the 
conviction that ecology is potentially, a new – and huge – market which is to be created and, 
subsequently, to be conquered”.321 

CCS är en lösning som har gjort att växthuseffekten lättare kan accepteras 
som ett problem även av dem vars verksamhet vilar på förbränning av fossila 
bränslen. Det som för några år sedan hade ansetts som en paradox – stora 
fossilbränsledominerade bolag som varnar för växthuseffekten och pekar på 
en framtid med exceptionellt höga CO2-utsläpp – är numera en normalitet. 
Genom att visa sig bekymrade över denna möjliga utveckling vinner de 
trovärdighet, i synnerhet när en lösning finns till hands – CCS. Flera aktörer 
verkar för denna lösning genom marknadsföring, acceptansstudier och 
kampanjer – därigenom skapas en gemensam utblick, eller story-line, för att 
få stöd för just deras bild av verkligheten.  

Tidigare samhällsvetenskaplig forskning visar att det vanligtvis finns stor 
tolkningsflexibilitet i tidiga skeenden av en tekniks utveckling – framtida 
utveckling är öppen för förhandling och det finns ofta flera grupperingar med 
olika föreställningar och önskningar. Så skulle även fallet kunna vara med 
CCS, men det finns en beskrivning som förefaller vara dominerande i de 
texter jag har studerat i föreliggande kapitel. Det finns starka tendenser till en 
story-line där den komplexa och fragmenterade bilden av CCS i flera 
sammanhang blivit reducerad, rationaliserad och mer entydig. Enligt Hajer 
omfattar sådan reducering ofta att orsak-verkan-samband etableras och en 
problemdefiniering formuleras; vilka typer av lösningar som är acceptabla, 
vilka värderingar och vilken moral som ska ligga till grund vid dessa över-
väganden, hur bråttom det är att åtgärda ett problem, vem som bär ansvar 
och vem som är offret fastslås. 

I de olika texter som jag har analyserat i föreliggande kapitel förespråkas 
CCS av olika aktörer med argumentation och grundantaganden som är 
snarlika. Med tanke på att det finns många vetenskapligt identifierade 
osäkerheter, varav flera påpekats, samt att IPCC hävdar att det finns 
betydande osäkerheter i fråga om ekonomiska uppskattningar om CCS och 
en stor inneboende osäkerhet rörande ett händelseförlopp som i huvudsak är 
framtida, skulle det hypotetiskt sett även kunna tänkas ha funnits större 
variation av beskrivningarna och de politiska rekommendationerna rörande 
CCS. Även i EU:s konsultationer framkommer att informanterna, vilka jag 
menar till stor del kan vara energiexperter, hyser större tveksamhet 
beträffande CCS än vad som sedan framkommer i de skriftliga rapporterna. 
                                                 
320 Combat Climate Change (2007)  
321 Hajer (1998) s. 263. 
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De osäkerheter som åsyftas gäller bland annat lagringspotential, lagringstid, 
kostnader och inverkan på förnybar energi. Trots dessa osäkerheter är EU:s 
rekommendationer entydiga – CCS är oumbärligt, kommer att bli hållbart och 
dess utveckling ska påskyndas, inte enbart för EU:s skull utan kanske främst 
för utvecklingsländernas. Det uppges i dessa sammanhang vara EU:s 
moraliska skyldighet att utveckla och sprida CCS. Genomgående under CCS 
sena historia har föreställningar om ständigt ökande energianvändning (drivet 
av ihållande ekonomisk tillväxt), stor tilltro till storskalig teknikutveckling, 
inlåsning till fossilt bränsle och förnybar energis begränsningar varit 
närvarande som argument för CCS. Problemet är inte i första hand 
användningen av fossilt bränsle, eller den bakomliggande orsaken, det vill 
säga den ekonomiska tillväxten. Problemet är formulerat att i första hand 
gälla hur fossilt bränsle ska kunna fortsätta dominera energisystemen utan att 
emittera CO2 till atmosfären, vilket avspeglas bland annat i den stora vikt som 
läggs vid att hinna ersätta de kolkraftverk som snart tas ur drift med nya 
kolkraftverk. Hajer menar att det pågår en trend mot att beslutsfattandet inte 
lämnar något utrymme för rivaliserande scenarier och lösningar eftersom 
problemen redan har definierats i förväg. EU:s beslutsfattande angående CCS 
överensstämmer väl med en sådan tanke och eventuella skeptiker ska 
övertygas genom acceptansstudier och kapmanjer. 

Flera av de problembeskrivningar som både de mer skeptiska och positiva 
till CCS gör är emellertid i grunden lika – liknande problem lyfts fram, 
problemen värderas i förhållande till samma vetenskapliga kriterier, men med 
skillnaderna att möjligheterna att lösa problemen bedöms olika samt att olika 
aspekter betonas. Till skillnad från kontroverserna om svaveldioxiden på 
1960-70-talen är det svårt att finna tydliga skiljelinjer mellan CCS-aktörerna – 
aktörerna diskuterar utifrån den ekologiska moderniseringens förståelse-
horisont. De kritiska åsikter som förts fram, främst av miljöorganisationer, i 
olika förarbeten till beslut och rekommendationer har i respektive EU-
rapport ofta reducerats till att det är viktigt att hantera utvecklingen på ett 
sådant sätt att negativa konsekvenser inte inträffar. Problemen skjuts med 
andra ord på framtiden eller förminskas, möjligtvis likt Bazermans 
beskrivningar och teorier om att obekvämligheter förträngs eller förskjuts.322 
Ingen av de studerade miljöorganisationerna ifrågasätter CCS story-line annat 
än genom att anta att det även finns en stor möjlighet till energieffektivisering 
och genom att även tillskriva förnybar energi stor potential. De drivande 
aktörerna bakom CCS vill att NGO:s ska engagera sig för CCS och ingå i 
samma diskurskoalition. Motivet är enkelt att förstå, allmänheten har större 
tillit till NGO:s och målsättningen är inte orimlig eftersom NGO:s ofta 
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kommer till slutsatsen att de motsträvigt accepterar CCS, även om CCS inte 
är förstahandsalternativet.323 NGO:s var exempelvis den aktörsgrupp som 
starkast förespråkade att CCS ska göras obligatorisk inom EU. En möjlig 
förklaring till frånvaron av mer betydande motstånd mot CCS kan vara att de 
beskrivningar som görs av CCS numera till mycket stor del är kompatibla 
med det dominerande sättet att tänka kring ekonomi och miljö – ekologisk 
modernisering. Att kritisera CCS blir då även liktydigt med att kritisera 
grunderna för den ekologiska moderniseringen. 

Möjligheten att definiera och beskriva en teknik i ett tidigt utvecklings-
skede är central och med tanke på att CCS till största delen enbart finns i 
aktörernas föreställningsvärldar och på grund av att CCS är framtida och 
knappt ej materialiserat skulle det hypotetiskt kunna finnas stor tolknings-
flexibilitet. Genom att ta makten över föreställningar om hur framtida 
händelseförlopp troligtvis kommer att gestalta sig skapas även de 
dominerande beskrivningarna av CCS och energipolitikens utformning. För 
att summera några av huvuddragen i kapitlet kan sägas att CCS kan fram-
ställas som eftersträvansvärd genom att flera inflytelserika aktörer gör anspråk 
på CCS framtida egenskaper och dess förenlighet med ekologisk modern-
isering. De gör anspråk på att veta hur energisystemets framtida utveckling 
kommer att gestalta sig genom ett antal ständigt återkommande argument och 
skapar allmän acceptans för denna framtidsbeskrivning. De framtida 
skeenden som beskrivs är att energisystemen även fortsättningsvis kommer 
att vara låsta till fossilt bränsle och att den ekonomiska tillväxten ökar globalt 
och blir mer rättvist fördelad. Den ekonomiska tillväxten medför ökad 
energianvändning och stigande CO2-emissioner. Förnybar energi har begr-
änsad potential och CCS problem förbundna med lagring och höga kostnader 
kommer att lösas, varför växthuseffekten kommer att kunna hållas under 
kontroll.   

I det följande kapitlet kommer jag att studera i detalj hur olika aktörer 
beskriver CCS framtid genom prognoser, modeller och scenarier. Scenar-
iernas och modellernas betydelse i politiska sammanhang kan direkt kopplas 
till bland annat EU-kommissionens förslag om direktiv för geologisk lagring 
av CO2 i vilken följande framgår: 
 

De huvudsakliga områden där vetenskaplig sakkunskap behövdes 
[för att utarbeta direktivförslaget] var följande: energimodellering 
för att förutsäga resultatet av olika alternativ för CCS utveckling; 

                                                 
323 Motivet förklaras bland annat av Huijts et al studie i vilken det undersöktes vilken typ av aktör som 
allmänheten förlitar sig mest på då de skapar föreställningar om och attityder till nya tekniker. NGO:s är den typ 
av aktör som allmänheten har störst tillit till och som de anser har störst kunskap och målsättningar 
överrensstämmande med de egna. Industrin är den typ av aktör som får lägst värden i nyss nämnda avseenden. 
(Huijts et al, 2007) 
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bedömning av tillgången till lagringskapacitet i Europa och hur 
denna troligast skulle komma att utnyttjas, på grundval av dessa 
scenarier; bedömning av miljökonsekvenserna för denna utveckling; 
samt utvecklingen av ett ramverk för riskbedömning för att 
minimera skadliga effekter.324 

 
Modelleringarna utifrån vilka scenarierna konstrueras utgör således grunden 
för bedömningarna av flera centrala aspekter av CCS. EU-kommissionen 
tolkar eller beskriver här även modelleringarna som kapabla att leverera 
förutsägelser av möjliga framtida skeenden. För att få stöd för en given 
utveckling kan, som bland andra Baumgartner och Midttun beskrivit, pro-
gnoser och scenarier skapas som visar att en utveckling både är möjlig och 
önskvärd – teknikens möjliga framtid konstrueras i dessa.325 Det som 
undersöks i avhandlingens nästa kapitel blir därför hur en storskalig satsning 
på CCS kan framstå som eftersträvansvärd genom vetenskapliga studier av 
vad den nya tekniken kommer att kunna medföra. Som vi ska se finns det 
många forskare världen över som anser sig ha möjliga svar på frågan om CCS 
framtida utveckling och dessa svar står i de allra flesta fall i överens-
stämmelse med vad IPCC, USA:s energidepartement, EU och de stora 
energiföretagen önskar. Jag har hittills undersökt den story-line beträffande 
CCS som de flesta inflytelserika politiska aktörer har enats kring. I nästa 
kapitel ska jag analysera ett urval av de vetenskapliga rapporter och artiklar 
denna story-line vilar på.  

                                                 
324 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008e) s. 4, se även Europeiska Gemenskapernas Kommission 
(2008a) s. 4. 
325 Baumgartner & Midttun (1987) 
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5.  CCS i prognosernas, modellernas och 
scenariernas värld 

 
”The future is in a large measure a deconvolution of the past with seeds of novelty carefully 
selected and planted by the system itself.” (Cesare Marchetti)326  
 
En av lärdomarna från förra kapitlet och utgångspunkten för detta är att CCS 
kan framstå som en eftersträvansvärd teknik bland annat genom att aktörer 
skapar och får legitimitet för sina framtidsbilder. Föreställningar om flera 
betydande faktorer och egenskaper som CCS har eller kan få är fortfarande 
under tillblivelse. Hur dessa föreställningar stabiliseras och förmedlas har stor 
betydelse för hur och om en fortsatt utveckling av CCS kommer att ske. Av 
tidigare kapitel framgår exempelvis att flera av de mer frekventa argumenten 
för CCS handlar om framtida skeenden såsom prognostiserad energi-
användning, framtida inlåsning, kostnadsreduceringar och prisbilder. Produkt-
ionen av rapporter där troliga, möjliga eller önskvärda framtider målas upp 
har stort inflytande över skapandet av gemensamma visioner, föreställningar 
och acceptans eller av vad som är önskvärd utveckling för ett samhälle eller 
energisystem. Hajer menar att vi alltid agerar utifrån våra bilder av 
verkligheten. Delar av dessa anspråk på verklighetsbeskrivningar avspeglas i 
de prognoser, modeller och scenarier som analyseras i föreliggande kapitel. 
Dessa beskrivningar är i sin tur baserade på sociala val, föreställningar om det 
naturliga och olika grundantaganden.327  

Ambitionen i föreliggande kapitel blir således att närmare granska hur 
dessa framtidsbilder är konstruerade. Flera av de rapporter som jag analyserar 
i föreliggande kapitel utgör en del av grunden för den starka optimismen inför 
CCS inom IPCC, USA:s energidepartement, EU och de europeiska energi-
bolagen och skänker legitimitet åt dessa aktörers strävanden. Genom 
läsningar av ett antal rapporter och vetenskapliga artiklar kommer fler 
centrala aktörer att identifieras och de argument och grundantaganden de 
använder. Vidare förs en kort diskussion om vilka intressen rapporterna kan 
främja. Eftersom jag i detta kapitel gör en mer detaljerad genomgång av den 
studerade texten samt att texterna är mer utförliga kommer nu även 
ambitionsnivån att höjas till att försöka finna inre och återkommande 
motsättningar i argumentationen för CCS. Fokus kommer vara på om det 
råder konsensus bland rapporterna och artiklarna om att CCS ska utvecklas 
och vilka områden det eventuellt råder osäkerhet och oenighet kring. 

                                                 
326 Marchetti, C. (1987) “The Future of Natural Gas – A Darwinian Analysis”, s. 1. 
327 Hajer (1995) 
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I kapitlets inledande avsnitt diskuterar jag tidigare forskning om prognoser, 
modeller och scenarier för att ge en förståelse för de politiska inslagen i 
skapandet av framtidsbilder av dessa slag.328  Vidare diskuteras framtids-
forskningens brister och historiska oförmåga att klara av den formella 
målsättningen att förutspå eller uppskatta framtida utfall. Några av skälen till 
att bristerna analyseras är att de sammantaget med en genomgång av tidigare 
forskning om energiframtidsbilder ger en referensram till den kommande 
analysen om CCS och förståelse för hur framtidsbilder är uppbyggda. Jag 
anser att det än idag finns likheter med gårdagens arbeten med framtidsbilder. 
Därefter följer en genomgång och analys av cirka 25 rapporter och 
vetenskapliga artiklar som innehåller betydande inslag om hur CCS framtida 
utveckling kan komma att ske. Denna del är tematiskt strukturerad efter några 
av de mer centrala frågorna som CCS-forskarna själva lyfter fram i det 
studerade materialet. Strukturen är med andra ord inte ordnad efter fråge-
ställningarna ovan. Det första temat är förutsättningar för implementering av 
CCS och grundantaganden. I detta tema diskuteras hur argumentationerna för 
CCS ser ut med avseende främst på ekonomi, vilka grundantaganden som 
formuleras, modellval och hur diskontinuiteter hanteras. Därefter analyseras 
hur CCS framväxt konstrueras genom hur hinder, barriärer, osäkerheter och 
utmaningar framställs. Centralt är även antaganden och modeller för lärande 
och utveckling liksom att en politiskt gångbar relation mellan CCS och 
förnybar energi kan göras trolig, vilka är därpå följande teman. Innan en 
konkluderande diskussion avslutar kapitlet summeras några av de 
rekommendationer som presenteras i rapporterna.  

Metod 
 
Materialinsamlingen, som gjordes hösten 2006, baserades på söksträngarna 
CCS kombinerat med vision, backcasting, routemap, roadmap, scenario, 
economics, forecast, foresight och pathway på Google Scholar och i data-
baser över vetenskapliga artiklar relaterade till energi.329 Sökningarna gjordes 
uteslutande på engelska. Ett första grovurval gjordes vilket landade i att cirka 
50 texter valdes ut för ytterligare genomgång. I flera av dessa texter beskrevs 
                                                 
328 En modell används för att beräkna prognoser eller konstruera scenarier. En prognos är ett försök att förutse 
framtida utfall, medan ett scenario presenterar ett av flera möjliga framtida utfall. Ett scenario är ofta bredare än 
prognos och omfattar fler aspekter. Vanligt är att prognoser gör anspråk på att förutse exempelvis framtida 
nivåer av energianvändning medan ett scenario kan omfatta exempelvis både energianvändning, 
teknikutveckling och ändrade värderingar och presenterar på så vis en relativt omfattande beskrivning av en 
möjlig framtid. En studie om CCS kan alltså vara uppbyggd på så vis att några scenarier väljs ut och modifieras 
genom data från olika prognoser över prisutvecklingen på bränslen. Vidare kan olika modeller för beräkningar 
av framtida kostnader för CCS läggas till de befintliga scenarierna för att visa hur olika framtider skulle kunna 
tänkas se ut.   
329 Söksträngarna är samma som i McDowall & Eames (2006) “Forecasts, scenarios, visions and roadmaps to the 
hydrogen economy - A review of the hydrogen futures literature”, där forskning om vätgasframtider har gjorts. 
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CCS enbart ytligt eller i förbifarten alternativt att innehållet var alltför 
journalistiskt eller enbart baserat på referat av någon annan studie. Därefter 
behölls ett 40-tal texter för en mer noggrann genomgång vilket resulterade i 
en slutgallring ner till cirka 25 texter.330 Avsikten var inte att göra en översikt 
över alla utredningar om CCS framtid, snarare att fånga in olika typer av 
rapporter. Texterna är antingen publicerade vetenskapliga artiklar eller 
rapporter och utredningar från forskningsinstitut, universitet eller energi-
                                                 
330 Följande rapporter har studerats:  
Azar, C. et al (2006) “Carbon Capture and Storage from Fossil Fuels and Biomass – Costs and Potential Role in 
stabilizing the Atmosphere”, Climatic Change. vol. 74, nr. 1-3, s. 47-79., Bergerson, J. & Lave L. (2007) “The 
long term life cycle private and external costs of high coal usage in the US”, Energy Policy. vol. 35, nr. 12, s. 
6225-6234., Brendow, K. (red.) (2007) “Carbon Capture And Storage: A WEC Interim Balance”, World Energy 
Council Cleaner Fossil Fuels Systems Committee, United Kingdom, London., Capros, P. et al (2007) ”Energy 
System Analysis of CCS technology – Primes Model Scenarios”, National Technical University of Athens, 
Institute of Communication and Computer Systems., Dooley, J., J. et al (2006) “Carbon Dioxide Capture and 
Geological Storage – A core element of a global energy technology strategy to address climate change”, Global 
Energy Technology Strategy program, Joint Global Research Institute & Batelle Pacific Northwest Division., 
Edenhofer, O., Lessmann, K. & Bauer, N. (2005) “Mitigation Strategies and Costs of Climate Protection - The 
effects of ETC in the hybrid Model MIND”, Fondazione Eni Enrico Mattei, publikationsnummer: 150.2005., 
Gibbins, J. et al (2006) “Scope for CO2-Emission Reductions from Electricity Generation through the 
Deployment of Carbon Capture and Storage Technologies”, I Schellnhuber, H., J. (red.) Avoiding Dangerous 
Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge., Gielen, D. (2003) “The Future Role of CO2-Capture 
and Storage Results of the IEA-ETP-model”, IEA, publikationsnummer: EET/2003/04, Paris., Prospects for CO2 
Capture and Storage – Energy, technology Analysis, OECD/IEA, Head of Publications Service, Paris., Gilotte, 
L. & Bosetti, V. (2005) “Carbon Capture and Sequestration - how much does this uncertain option affect near-
term policy choices?”, CIRED, Frankrike., Gerlagh, R. & van der Zwaan, B. (2006) “Options and Instruments 
for a Deep Cut in CO2 emissions - Carbon Capture or Renewables, Taxes or Subsidies?”, The Energy Journal, 
vol. 27, nr. 3, s. 25-48., Gerlagh, R. (2006) “ITC in a Global Growth-Climate Model with CCS - The Value of 
Induced Technical Change for Climate Stabilization”, The Energy Journal, Endogenous Technological Change 
and the Economics of Atmospheric Stabilisation Special Issue., Harvey, L., D., D. (2004) “Declining temporal 
effectiveness of carbon sequestration - Implications for compliance with the United National Framework 
Convention on climate change”, Climatic Change, vol. 63, s. 259-290., Kallbekken, S., Torvanger, A. (2004) 
“Can geological carbon storage be competitive?”, publikationsnummer: CICERO working paper 2004:05, 
CICERO Senter for klimaforskning, Oslo., McFarland, J., R., Herzog, H., Reilly, J. & Jacoby, H. (2001) 
“Economic Modelling of Carbon Capture and Sequestration Technologies”, 1st National Conference on Carbon 
Sequestration, 14-17 maj, Washington D.C., McFarland, J., R. Herzog, H., J., Reilly, J. (2002) “Economic 
modelling of the global adoption of carbon capture and sequestration technologies”, 7th International 
Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-6), 1-4 oktober, Kyoto, Japan., McFarland, J., R., 
Reilly, J., M. & Herzog, H. (2004) “Representing energy technologies in top-down economic models using 
bottom–up information”, Energy Economics,vol. 26, s. 685-707., Mogren, A. et al.(2006) “Curbing Climate 
Change - An outline of a framework leading to a low carbon emitting society“, NETL (2006) “Carbon 
Sequestration Technology Roadmap and Program Plan 2006 – Developing the Technology base and 
Infrastructure to Enable Carbon Capture Sequestration as a Greenhouse Gas Mitigation Option”, Riahi, K., 
Barreto, L. & Rao, S. (2004) “Long-term Perspectives for Carbon Capture in Power Plants - Scenarios for the 
21st Century”, publikationsnummer: IR-04-032, IIASA., Riahi, K., Rubin, E., S. & Schrattenholzer, L. (2004) 
“Prospects for carbon capture and sequestration technologies assuming their technological learning”, Energy, 
vol. 29, s. 1309-1318., Shell Energy Scenarios to 2050 (2008) Grundy, P. (red) Shell International BV., 
Schumacher, K. & Sands, R., D. (2006) “Innovative energy technologies and climate change policy in 
Germany”, Energy Policy, vol. 34, nr. 18, s. 3229-3941., Smekens, K. & van der Zwan, B. (2006) “Atmospheric 
and geological CO2 damage costs in energy scenarios”, Environmental Science & Policy, vol. 9, nr. 3, s. 217-
227., Sweeney, J., et al (2005) “Integrated Assessment of Energy Technologies - An Overview”, Global Climate 
and Energy Project Technical Report, Stanford University, USA., Wise, M., A. & Dooley, J., J. (2004) 
“Baseload and Peaking Economics and the Resulting Adoption of a Carbon Dioxide Capture-And-Storage 
System for Electric Power Plants”, 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies 
(GHGT-7), september, Vancouver, Kanada., World Coal Institute (2004) “Clean Coal – Building a Future 
through Technology”, Putney, London. 
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industri. NGO-rapporter är inte med dels därför att dessa är förhållandevis få 
och dels därför att de i dagsläget inte bedöms spela någon avgörande roll för 
politiken rörande CCS.331 Vintern 2007/2008 gjorde jag även en komplett-
ering av urvalet eftersom några relevanta rapporter hade publicerats sedan det 
första urvalet gjordes.  

Målsättningen har varit att få en stor bredd av olika sorters rapporter. 
Följden skulle därmed kunna bli att materialet inte speglar den dominerande 
diskussionen om CCS. Nu anser jag emellertid att urvalet har fångat in den 
dominerande diskussionen om CCS eftersom de mest inflytelserika forskarna 
inom CCS-forskningen kom att omfattas, vilket jag återkommer till i avsnittet 
”Vilka är aktörerna?”. I och med att urvalet inte baserade sig på statistiska 
grundvalar kan enbart begränsade generaliseringar göras. Ett alternativt 
förfarande hade varit att göra ett urval av enbart de mest spridda publika-
tionerna eller mest refererade forskarna. Förfarandet valdes bort eftersom det 
skulle riskera att den mångfald som möjligtvis finns inom CCS-forskningen 
skulle försvinna. Jag skulle riskera att enbart spegla en beskrivning som redan 
är den dominerande i massmedia och forskarvärlden och möjligtvis missa mer 
marginaliserad kritik och osäkerheter gällande CCS.  

Följande frågor har ställts till innehållet vid genomläsningen: Vilka 
problem tas upp? Under vilka förutsättningar ska CCS implementeras? Hur 
snabbt kan CCS utvecklas och under vilka betingelser? Vilka argument 
används? I det följande analytiska arbetet har fokus varit på att finna inre 
motsättningar samt konsensus i rapporterna och mellan rapporterna. Centralt 
har även varit att analysera vilka grundantaganden som görs och hur den för-
modade eller rekommenderade utvecklingen legitimeras. Därutöver har även 
metod, grundantaganden och normativa inslag varit i fokus.  

Analysen genomfördes genom att återkommande inslag och diskussioner i 
de olika rapporterna sammanställdes. Även specifika avvikande inslag och 
diskussioner sammanställdes. Vid läsningen av materialet var jag uppmärksam 
på en rad teman som har tagits upp i tidigare forskning om scenarier och 
framtidsforskning som centrala i denna typ av rapporter. Dessa teman var 

                                                 
331 Det finns scenarier gjorda av NGO:s där CCS omfattas, t. ex. av Friends of the Earth och Greenpeace. De ser 
inte CCS som ett förstahandsalternativ, utan som ett möjligt komplement om satsningarna på förnybar energi 
inte förverkligas i den omfattning som de finner önskvärda. Friends of the Earths rapport har sex scenarier som 
alla visar på omfattande koldioxidreduceringar fram till 2020 respektive 2030, varav fyra inkluderar omfattande 
satsningar på modern kolkraft utan CCS. De fyra kolkraftsalternativen var de minst fördelaktiga, även om dessa 
medgav reduceringar på 48-67% redan till 2020. Nybyggda fossilbränslebaserade kraftverk rekommenderas vara 
förberedda för framtida CCS-system, vilket de motiverar med att det är en försäkring utifall några av de andra 
mer önskvärda alternativen inte ger de resultat som modellerats. (Webster, Canzi, & Bradbury, 2006) 
Greenpeace International och European Renewable Energy Council har gjort en omfattande rapport där de 
konstruerar scenarier där förnybar energi utgör merparten av energisystemen 2050. I denna hävdar de att 
förnybar energi har bättre ekonomiska förutsättningar än CCS och kol. (Energy [r]evolution – A sustainable 
world outlook, 2007)  
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bland andra grundantaganden, normativa inslag och hur metodval motiverats.  
Därutöver fokuserades teman som ofta diskuteras i CCS-politiken och 
forskningen såsom osäkerheter med avseende på lagring, kostnader, CCS 
relation till förnybar energi, när CCS kan vara utvecklat och implementerat 
och CO2-skatter samt avgifter. Några av dessa teman blev sedan rubriker i 
den slutliga textsammanställningen. I kapitlets avslutande diskussion övergavs 
nämnda struktur för att istället återkoppla till avhandlingens huvudfråge-
ställningar. Jag gör med andra ord inte anspråk på att ge en heltäckande eller 
rättvisande presentation av varje rapport, utan koncentrerar mig på de delar 
som i något avseende svarar mot syftet och frågeställningarna.  

Om prognoser, modeller och scenarier 
 
Som jag har påtalat i tidigare kapitel har intresset och förhoppningarna 
kopplade till CCS och kol som bränsle ökat dramatiskt sedan mitten av 1990-
talet. Flera inflytelserika organisationer ställer sig starkt stödjande eller 
bejakande till fortsatt utveckling av CCS och ett fåtal är skeptiska. 
Tidskriftsartiklar och utredningar med rubriceringar av typen ”Kolets renäs-
sans”, ”Back to Black”, ”Fenix ur askan”, ”Brave new world for King Coal” har blivit 
vanligare.332 Energiindustrin tillskriver sig allt oftare rollen att vara ledande 
aktör i skapandet av en framtid genom att inte bara agera för hållbar 
utveckling (genom bibehållen kolanvändning) utan även att bekämpa global 
fattigdom och främja global rättvisa.333 Det finns även ett stort antal 
vetenskapliga utredningar som gör anspråk på att bekräfta hypoteserna eller 
visionerna om att kolet kommer att bestå som dominerande energikälla för 
den globala elproduktionen för lång tid framöver.334 Vid utveckling och 
anpassning av ny teknik av en så stor omfattning som CCS ofta tilltänks, finns 
emellertid ofrånkomligen stora osäkerheter gällande exempelvis hur snabbt 
tekniken kommer att utvecklas, hur väl den kommer att integreras i energi-
systemen, hur den kommer att överensstämma med medborgarnas attityder, 
vilka kostnader den kommer att vara förenad med och vilken inverkan den 
kommer att få på andra teknikers utveckling. Då det gäller energiteknik 
kanske de viktigaste frågorna rör inverkan på den totala mängden emitterad 
CO2 och vilken kostnad samt vilka risker satsningen kommer att medföra. 
Prognoser, modeller och scenarier kan göra anspråk på att förutse en tekniks 
framtida kapacitet, utgöra beslutsunderlag och informationsmaterial eller 
förebygga överraskningar. Ökad användning av prognoser är en generell 
trend i det moderna samhället. Företag har allt större behov av att göra 

                                                 
332 Wodopia (2006) 
333 Mogren et al (2006), World Coal Institute (2006) “Coal - Meeting Global Challenges”    
334 T. ex. IEA (2006a), (2006b) 
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rationella investeringsbedömningar och förutse möjliga framtida marknader 
och förekomma sina konkurrenter. Politiker lägger ner större möda på att på 
förhand veta väljarkårens reaktioner på olika möjliga reformer och staten 
måste kunna förutse den ekonomiska tillväxtens omfattning för att kunna 
planera statsbudgeten etcetera. Även intresset för energiframtidsstudier har 
ökat markant under senare år, främst med anledning av den planering och 
framförhållning som krävs för anpassning till klimat-målen och de långa 
omställningstider energisystem präglas av.335 Ju fler beslut och aktiviteter 
förenade med risker desto större blir behovet att förutse framtiden. CCS kan 
få en så stor omfattning och beständighet i och med dess infrastrukturella 
karaktär att dagens beslut om CCS kan lämna tydliga spår för lång tid 
framöver.  

Det finns emellertid många studier som visar att de energiprognoser som 
genomförts de senaste årtiondena nästan uteslutande misslyckats med att med 
rimlig träffsäkerhet förutse det som faktiskt inträffade.336 Risken att göra 
felaktiga prognoser verkar nu inte haft någon avskräckande effekt på 
prognosmakarna. Tilltron till den egna förmågan och underskattandet av 
framtida osäkerheter och ibland kanske kombinerat med de möjligheter till 
påverkan en till synes seriöst genomförd prognos har, har genom åren 
resulterat i oräkneliga prognoser inom vitt skilda områden. Kalkylerandet av 
risker, extrapolering av gamla trender, scenarier som ställs mot varandra, 
ägnas stor uppmärksamhet i samhällsplanering och har ibland även förväxlats 
eller medvetet använts för att representera sanningar om framtiden.337 En 
trovärdig prognos utförd av en aktör med legitimitet kan många gånger 
utgöra ett betydelsefullt beslutsunderlag. Prognosforskarna Thomas 
Baumgartner och Atle Midttun hävdar dessutom att det ofta uppstått kontro-
verser om vilka prognoser som ska användas där politiska, administrativa och 
industriella intressen kämpar om kognitiv och metodologisk hegemoni över 
energiprognoser och modelleringar i syfte att kunna öka möjligheterna för en 
given energiframtid eller energiteknik.338  

Energiprognoser – en historisk tillbakablick 
Inom energiområdet har prognoser kommit att produceras och nyttjas allt 
flitigare sedan den första oljekrisen 1973/74. En av de mer omtalade 
energiprognoserna Tillväxtens gränser från 1972 fick även stort genomslag på 
samtidens världspolitik.339 1950- och 60-talens och det tidiga 70-talets pro-

                                                 
335 Ingelstam, L. (2002) System – Att tänka över samhälle och teknik. 
336 Baumgartner& Midttun (red.) (1987), Smil, V. (2000) “Perils of Long-Range Energy Forecasting - 
Reflections on Looking Far Ahead”, Utgikar & Scott (2006) 
337 Baumgartner & Midttun (red.) (1987) 
338 Ibid., Ingelstam (2002)  
339 Smil (2000) 
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gnoser var många gånger på gränsen till euforiska. Då kärnkraften låg i sin 
linda antog många företrädare att dess utveckling skulle leda till en förändring 
av frågeställningen gällande energisystemens problem – från hur energin 
skulle omvandlas till hur energin skulle konsumeras. Visioner om hur 
flodströmmar skulle omdirigeras eller raketer skjutas upp till månen genom 
fissionskraft florerade under 1940- och 50-talen. Stora förhoppningar fanns 
att elektricitet skulle finnas i överskott och lösa en rad sociala, ekonomiska 
och miljörelaterade problem främst genom att den materiella nöden skulle bli 
ett minne blott. Även moraliska vinster beskrevs under 1950-talet i och med 
att kärnkraften ansågs kunna möjliggöra lösningen på tredje världens problem 
och världssvälten. Varken de moraliska eller tekniska framstegen som 
förutspåddes blev till verklighet under de kommande decennierna.340 

Energiprognoser har historiskt sett visat sig ha dåligt utfall. Även försök 
att förutse framtida nivå av energianvändning mot bakgrund av dess ibland 
historiskt starka samband med ekonomisk tillväxt och befolkning har ofta 
slagit fel. År 1983 gjordes på konferensen International Energy Workshop for 
the year 2000, som namnet antyder, uppskattningar om energisystemen 17 år 
fram i tiden. Internationella Atomenergimyndigheten bedömde då att 
primärenergianvändningen år 2000 skulle vara 15240Mt oljeekvivalenter, 
vilket nu i efterhand visat sig vara 40% för högt. Det fanns även lika stora 
avvikelser fast åt andra hållet.341  Energiforskaren Vaclav Smil var själv med 
på nämnda konferens och deltog med egna skattningar. För oljepriset 
använde han tumregeln att lägga till 30% på 1980 års oljepris. Inflations-
justerat ger räkneövningen ett oljepris på 75$/fat år 2000 vilket 
artikelförfattaren 1983 ansåg vara löjeväckande eftersom oljepriset då var 
ungefär en tredjedel. Så sent som år 2000 ansåg Smil att oljepriser på 75$/fat 
skulle förutsätta en helt annan värld och att en så hög prisnivå enbart skulle 
kunna frammanas av ”the most unlikely spectacle”.342 Denna prisnivå kom att 
överträffas redan hösten 2007 då oljepriset var runt 100$/fat. Visserligen 
skulle det kanske kunna hävdas att dagens höga oljepris är ett resultat av flera 
oförutsägbara händelser, vissa kanske till och med spektakulära. Det ligger 
dock i sakens natur att det inte går att förutse oförutsägbara händelser, eller 
snarare diskontinuiteter som får stort genomslag, men det finns trots vetskap 
om det betydelsefulla med diskontinuiteter en motvilja att inkludera dessa i 
prognoser – något jag återkommer till. Bazerman, vars teori jag beskrev i 
Kapitel 3, menar att det till och med många gånger är svårt att inkludera 
förutsägbara händelser i en prognos. 
                                                 
340 Anshelm (2000) s. 34ff.  
341 Smil (2000). Smil ser för övrigt CCS som ”interesting mind-stretching exercises or as ideas whose time 
should never come”. Han menar att komplexiteten och omfånget på ett sådan system blir alltför stort. (Smil, 
2005, s. 348) 
342 Ibid. s. 254. 
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För att fortsätta med prognoser som inte slog in kan nämnas att USA:s 
Energiatomkommission 1970 gjorde en prognos över elanvändningen i USA 
för åren 1975-2000. De 20 år som föregick prognosen hade haft en tydlig 
trend med 7-10% årlig ökning. Prognosen kom att landa i att en 
elproduktionskapacitet på 2100GW skulle behövas år 2000. Prognosen visade 
sig i efterhand överstiga den faktiska kapaciteten och användningen år 2000 
med cirka 160%. Elkonsumtionens tillväxttakt kom att halveras under 1970-
talet och minskade även fortsättningsvis under 1980- och 90-talen. Om man 
väger samman åtta av de mer ansedda prognosinstituten i USA som under 
1960-1979 gjort bedömningar om primärenergianvändningen i USA år 2000 
har de en genomsnittlig avvikelse på 40-50% över den faktiskt uppmätta 
användningen för detta år.343 

Det finns även exempel på prognoser som fallit väl ut, men paradoxalt 
nog tack vare att grundantaganden som inte ansågs rimliga vid den aktuella 
tidspunkten gjordes. I den svenska utredningen Sol eller Uran (1978) gjordes 
uppskattningen att energianvändningen i Sverige 2015 skulle vara 550-
570TWh. Denna uppskattning skulle ha inneburit en ökning med 0,5%/år 
sedan 1990, vilket för 2004 ger en energianvändning på 510-530 TWh. Den 
faktiska användningen 2004 var cirka 500TWh. Då hade omfattande och 
trendbrytande antaganden gjorts för energieffektivisering. Anledningen till att 
energieffektiviseringar hade inkluderats var inte att de ansågs vara troliga, 
snarare eftersom de enligt författarna tjänade syftet att påvisa att de var 
möjliga.344 Uppskattningen av energianvändningen år 2000 landade ändå 
förbluffande nära den faktiskt uppmätta och visade sig vara bättre än den 
prognos baserad på konventionella antaganden som 1978 års Energi-
kommission hade gjort.345 Baumgartner och Midttun har gjort liknande iakt-
tagelser – att så kallade alternativa prognoser, i Tyskland, Storbritannien och 
Nederländerna, som inte baserats på extrapolering av rådande trender många 
gånger lyckats bättre än de prognoser som baserats på de i samtiden domin-
erande och konventionella antagandena för prognoser. Det tenderar att finnas 
en konservativ benägenhet hos prognosmakare vilket leder till att diskont-
inuiteter och dramatiska förändringar, som oljekriserna på 1970-talet och 
nedgång i ekonomisk tillväxt, inte kan hanteras.346   

Kritik mot prognoser, modeller och scenarier 
Smil drar följande slutsatser efter att ha gått igenom en lång rad prognoser 
som haft betydande avvikelser: ”No truly long-range forecast [>20år] can be correct 
in all of its key aspects; most of these forecasts may get a few quantities approximately right, 
                                                 
343 Ibid. 
344 Lönnroth, M., Johansson, T., B. & Steen, P. (1978) Sol eller Uran – att välja energiframtid. 
345 SOU: 1978:17 “Energi - Betänkande av energikommissionen”, STEM (2004) 
346 Baumgartner & Midttun (1987) s. 26-27.  
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but they will miss the real qualities arising from subtly to profoundly altered wholes”.347 
Prognoser där samspel mellan social, ekonomisk, teknisk och miljömässig 
utveckling ingår kommer enligt Smil inte att förbättras genom att modellerna 
bakom prognoserna görs mer komplexa. Orsaken menar han vara det stora 
antalet osäkra kritiska variabler som styr resultatet och som inte kan förutses. 
Då ansträngningar görs att ta dem i beaktande kan deras sannolikheter inte 
placeras i intervall som är snäva nog för att ge resultat som inte är alltför 
kraftigt varierande inom stora spann och därmed blir svåra att ha som 
beslutsgrund.348  

Liknande slutsatser har Bill Keepin, Energy Foundation of San Francisco, 
och Brian Wynne kommit fram till i sin forskning om den kanske mest 
omfattande världsenergimodellen – IIASA:s World Energy Study som tog 
närmare åtta år att färdigställa. Vid analys av IIASA-studien upptäckte de att 
mycket små ändringar i antaganden om relativpriser för olika tekniker och 
resurstillgång kunde ge radikalt olika scenarier. Iakttagelserna sammantaget 
med de stora osäkerheter som omgärdar framtida pris- och teknikutveckling 
påvisar, enligt Keepin och Wynne, det orimliga med att använda kostnads-
minimeringsmodeller för att göra scenarier som sträcker sig över lång tid. 
Keepin och Wynne exemplifierar kritiken genom att höja det initiala priset för 
kärnkraft i IIASA:s modell med 16%. Det resulterar i att kolkraft 2030 svarar 
för 85% av den totala elproduktionen vilket kan ställas mot 8% som blir fallet 
med de värden IIASA använder. Fler följder blir att kärnkraft (lättvatten-
reaktorer) försvinner nästintill helt och breederreaktorn blir inte ens introd-
ucerad. Vidare var flertalet centrala antaganden odokumenterade, ej motiv-
erade eller omöjliga att spåra. Keepin och Wynne konstaterar att de antag-
anden som använts i IIASA:s studie om befolkningstillväxt och ekonomisk 
tillväxt ger att efterfrågan på energi blir så enorm att den svårligen kan 
tillgodoses på andra vis än med storskaliga centraliserade tillförselsystem. De 
slutsatser som Keepin och Wynne drar är att IIASA-studien är långt ifrån 
förutsättningslös och har en utformning och antaganden som exkluderar 
många möjliga framtider. Vidare bidrar komplexiteten, som i sig påvisas vara 
överflödig då enkla överslagsberäkningar med papper och penna gav liknande 
resultat, till att studiens genomskinlighet och begriplighet blir mycket låg.349    

Experterna 
Hur det kommer sig att energiprognoser ofta slagit fel kan ges fler 
förklaringar än de jag hittills har tagit upp. Ytterligare en förklaring som ligger 
nära till hands kan vara att en felaktig energiprognos i första hand ofta kan 

                                                 
347 Smil (2000) s. 260. 
348 Ibid. 
349 Keepin & Wynne (1987) s. 48-50. 
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vara ett uttryck för en önskad framtid och därmed egentligen inte gör anspråk 
på att måla upp den mest troliga framtiden. Det kan även finnas fler 
komplementära förklaringar. Energiforskarna Vivek Utgikar, University of 
Cincinnati, och Paul Scott, Iowa State University, har genomfört en studie om 
experters bedömningar på 1970-talet om mest trolig utveckling för ett antal 
energitekniker. Det avslutande omdömet var att experterna var mycket 
(över)optimistiska då de bedömde framtida utveckling för den teknik de själva 
var experter på. De antaganden som experterna gjorde för kärnkraftens 
framtid kan nu i efterhand ses som överskattade – med elproduktionsandelar 
på 50-75% för flera länder och även ibruktagande av bland annat breeder-
reaktorer, fusionskraft och bränsleceller.350 Dessa tekniker ansågs som 
lovande, men är än idag 30 år senare på ett tidigt utvecklingsstadium eller 
långt ifrån marknadsmognad. Utgikar och Scott ger tentativa förklaringar till 
varför prognoser inom energiområdet tenderar att slå fel.351 Inom den kultur 
prognoserna görs råder starka föreställningar om vilka trender som kommer 
att vara rådande inför framtiden och därför sker en bortgallring av de 
avvikande prognoserna. Som jag visade tidigare har ibland inkluderingen av 
diskontinuiteter medfört att utfallet har blivit rättvisande. Den huvudslutsats 
som Utgikar och Scott drar är avslutningsvis att det inte verkar förekomma 
något samband mellan den teknik för prognosmakandet som använts och 
träffsäkerhet i förutsägelserna. Barnet slängs ändå inte ut med badvattnet – 
framtidsstudiernas relevans kan förbättras enligt Utgikar och Scott, en 
diskussion som återkommer senare i kapitlet.352  

Även Günther Tichy, Austrian Academy of Sciences, har uppmärksammat 
överoptimismen hos energiprognosmakare. Genom en studie av deltagarna i 
två omfattande energistudier från 1990-talet (German 1993 och Austrian 
1998 Technology Delphis) återfanns ett positivt samband mellan deltagarnas 
egenskattade kunskap och expertis och grad av överoptimism gällande 
teknikutveckling, teknikimplementering, innovation och dominans för aktuell 
energiteknik, i synnerhet den teknik de själva var experter på. Artikel-
författaren drar slutsatserna att experterna har en tendens att reducera 
komplexiteten och problemen som vanligtvis hör samman med introduktion 
av nya avancerade tekniker. Diffusionstider underskattas kraftigt, speciellt då 

                                                 
350 Kärnkraften har en stor andel av elproduktionen i flera länder (t. ex. Litauen, Frankrike och Sverige) men en 
blygsam andel globalt (14% av elproduktionen) och inte heller marknadsmognad för de nämnda teknikerna. 
(IEA, 2006a, s. 139). Se även Smil (2005) s. 361. 
351 Prognoser över oljereservernas storlek är betydelsefulla för många energiscenarier. Uppskattningarna om 
oljereservernas storlek har varierat över tiden, men så även uppskattningarna om kolreserverna. Smil gör en 
historisk genomgång över hur stora kolreserverna har uppskattats vara under 1900-talet. Tidigt 1900-tal 
uppskattades reserverna vara ca. 700Gt för att 30 år senare uppskattas till 1050Gt för att 10 år senare vara 700Gt 
igen och 1990 återigen stiga upp till 1050Gt. (Smil, 2005)  
352 Utgikar & Scott (2006) 
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det rör sig om omfattande tekniska system, och implementering antas ofta ske 
smidigt och utan störande hinder.353       

År 2006 genomförde Clair Gough, University of Manchester, en så kallad 
Delphi-studie av 88 brittiska CCS-experter. Bland de centrala frågorna som 
ställdes till CCS-experterna hörde bland andra: ”hur förväntar du dig att 
energimixen kommer att bli 2040?” samt ”hur vill du att energimixen blir 2040?” med 
avseende på elproduktionen. De energislag som skulle bedömas var kol, 
naturgas, kärnkraft och förnybar energi. Det blev givetvis stor spridning inom 
gruppen, men vid en betraktelse av de genomsnittliga värdena framgår att 
naturgas följt av kol, kärnkraft och förnybar energi bedömdes bli vanligast.354 
På frågan om hur de ville att det skulle bli blev svaren annorlunda. Förnybar 
energi jämte kol blev vanligast och naturgas och kärnkraft det som föredrogs i 
minst utsträckning. Skillnaderna i andelen av energimixen mellan önskvärd 
och uppskattad var för naturgas 20 procentenheter (blev 50% lägre), kärn-
kraft ingen skillnad, förnybar energi 10 procentenheter (blev 60% högre) och 
kol ingen skillnad. 69% av experterna ville att det skulle vara mer kol än vad 
de hade uppskattat, vilket kan förstås mot bakgrund av att väldigt många av 
experterna arbetade med just kol. Det går inte att dra några entydiga slutsatser 
av detta material – ibland är det uppskattade högre än det önskade och ibland 
tvärtom. Vad gäller kol, vilket var temat för den konferens som experterna 
deltog i då de blev undersökta i studien, sammanföll emellertid det 
uppskattade och det föredragna till stor del vilket kan tas som ett tecken på 
att det kan ske en stor sammanblandning mellan det troliga och önskvärda – 
vilket som sedan är hönan och ägget är givetvis svårt att avgöra.355  

Oavsett grad av eventuell överoptimism, favorisering av egen teknik och 
partiskt antagna inputvärden kvarstår problematiken med förhållningssätt till 
diskontinuiteter. Exempelvis var det diskontinuiteter, främst vikande trend 
med avseende på energianvändning och ekonomisk tillväxt, som var orsak-
erna till att merparten av de prognoser som genomfördes under 1970-talet 
visade sig ha dålig träffsäkerhet. Tidigare skeenden i mänsklighetens historia 
är kantade av oväntade händelser, olyckor och abrupta förändringar som haft 
avgörande betydelse för samtida och framtida händelseförlopp. Ett 
tillvägagångssätt för att hantera framtida osäkerheter är att utveckla flera 
scenarier med olika ramverk och antaganden och på så vis kunna fånga in en 
större variation av möjliga framtider och även överlåta till läsaren eller 
beslutsfattaren att avgöra vilket scenario som ska brukas.  

                                                 
353 Tichy (2004)  
354 Det är egentligen inte genomsnittliga värden utan genomsnittliga värden för den 50:e percentilen. 
355 Gough (2008) 
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Diskontinuiteter 
Prognosforskarna Philip van Notten, Am Sleegers och Marjolein van Asselt, 
Maastrichts universitet, kritiserar flera av de scenarier som görs idag för att i 
alltför stor utsträckning ha ambitionen att beskriva de mest troliga 
framtiderna, följaktligen ha för litet fokus på icke-linjära, oväntade men ändå 
möjliga framtider. Diskontinuitet kan definieras som: ”a temporary or permanent, 
and sometimes unexpected, break in a dominant condition in society”.356 Vad som 
skapar upplevelsen av en diskontinuitet är att tidsperioden för förändringen är 
kort samt att omfattningen på förändringen är stor och att händelsen inte var 
ansedd som särskilt trolig. Vad som anses som troligt beror på utifrån vems 
och vilket perspektiv som bedömningen görs – en händelse är inte 
överraskande i sig utan enbart i förhållande till olika övertygelser eller före-
ställningar om världens beskaffenhet.  van Notten et al har gjort en litteratur-
studie där 22 framtidsstudier analyseras med avseende på hur diskontinuiteter 
har hanterats. Studierna var av vitt skilda slag både gällande ämnesområde (t. 
ex. energi och världssvält) samt typ av studie (explorativ, agendasättande, 
komplex eller enkel). Det fanns emellertid en skiljelinje bland studierna – 
vissa uttryckte tydligt att diskontinuiteter inte skulle inkluderas i analysen 
medan den andra grupperingen inbegrep diskontinuiteter i analysen, fast på 
olika sätt och med olika motiveringar.357  

Forskarnas motiveringar för att inte inbegripa diskontinuiteter var bland 
andra att det fanns en strävan att måla upp breda scenarier som kunde 
användas som grund för politiska beslut. Ett antagande om utveckling som 
evolutionär med gradvisa förändringar är det vanligaste och ofta bedöms 
diskontinuiteter som ej troliga, otänkbara eller helt enkelt oönskade. De 
slutsatser van Notten et al drog av studien var att diskontinuitet förknippades 
med osäkerhet samt förändring och därför behandlades som ett störande 
inslag i ett annars väldefinierat prognosarbete. I de studier som ändå 
omfattade diskontinuiteter lades vanligtvis ett extra scenario till där exemp-
elvis tekniska genombrott antogs, såsom säker fussionskraft eller livs-
förlängande mediciner eller sociala förändringar som förändrad kultur från 
konkurrens till samarbete eller miljöförändringar såsom spridning av nya 
mördarvirus.358 Som påtalats tidigare blev några av de studier som bäst 
förutsåg energiläget runt år 2000 rättvisande tack vare antaganden om 
diskontinuiteter. Huruvida dessa studiers träffsäkerhet var utslag av att den 
antagna diskontinuiteten var den mest önskade, resultat av kvalificerade 
bedömningar eller en från normen avvikande världsbild låter jag vara osagt. 

                                                 
356 van Notten, W., F., Sleegers, A., M. & van Asselt, M., B., A. (2005) ”The future shocks: On discontinuity 
and scenario development”, s. 179. 
357 Ibid. 
358 Ibid. 
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Det politiska i prognoser, modeller och scenarier 
Som beskrivits blev det under 1970-talet och tidigt 80-tal allt mer 
uppmärksammat att forskningen om energiframtidsbilder ofta var kraftigt 
politiserad. Flera olika intressen med ibland paradigmatiska skillnader gällande 
syn på ekologi, ekonomi och värderingar manifesterades i dessa. Olikheterna 
gav i flera fall avtryck på metodologier, utgångspunkter och modeller för 
skapandet av prognoserna. Skapandet av prognoser, modeller och scenarier 
blev allt mer tydligt politiska processer där den traditionella skiljelinjen mellan 
politik och vetenskap blev allt mer upplöst. Baumgartner och Midttun har 
illustrerat skeendet genom ett större antal fallstudier där energiprognoser 
vävts samman med samhällsplanering och beslutsfattande.359  

Baumgartner och Midttun diskuterar problemen med prognosers 
självuppfyllande funktioner och det bedrägliga i att förväxla förutsägelser med 
det önskvärda. Istället uppmanar de till framtidsstudier där målsättningen är 
att medvetandegöra människor om de alternativ och utvecklingsvägar som 
står till buds. Diskussionen kan relateras till föregående kapitel om acceptans-
studierna där information om CCS beskaffenhet inte kan baseras på annat än 
prognosdata eller uppskattningar om framtiden eftersom CCS idag inte finns i 
den form som allmänhet och politiker ska ta ställning till. I det sammanhanget 
kan det vara än mer viktigt att särskilja förutsägelser från önskningar. En 
dimension som tangerar nämnda problem är att det har blivit tydligare i 
samspelet mellan politik och framtidsstudier att framtidsstudierna sinsemellan 
konkurrerar om att få dominans och inflytande över politiska formuleringar 
och faktisk implementering. I de politiska dokument som studerades i 
föregående kapitel var det exempelvis en konsensusbeskrivning av framtiden 
som dominerade, trots att det skulle kunna finnas alternativ att tillgå. 
Organisationer som använder sig av framtidsbilder väljer bland det utbud av 
prognoser som finns. Den stora mångfalden av framtidsstudier möjliggör ofta 
att det går att välja eller förhandla fram en studie som passar organisationens 
syfte, uppdrag eller värderingar.  

Fenomenet kan illustreras med följande exempel. USA:s Nationella 
Vetenskaps- och teknikråd  och USA:s Climate Change Science Program  
gavs i början av 2000-talet uppdraget av Bush-administrationen att utreda 
möjligheterna för och konsekvenserna av en global regim för att hantera 
växthuseffekten. De gav i sin tur tre organisationer i uppdrag att utföra 
arbetet med att skapa olika scenarier. De tre organisationerna var MIT:s  Joint 
Program on the Science and Policy of Global Change, en forskargrupp på 
Stanford University och Electric Power Research Institute som representerar 
energiindustrin. Till de viktigare frågorna hörde att utreda vilka tekniker som 

                                                 
359 Baumgartner & Midttun (1987) s. 267 ff. 
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skulle bli relevanta. Sommaren 2007 resulterade uppdraget slutligen i en 
omfattande rapport – Scenarios of Greenhouse Gas Emissions and Atmospheric 
Concentrations and Review of Integrated Scenario Development and Application.360 
Rapporten signerades av bland andra USA:s energiminister, Samuel W. 
Bodman. I rapporten står uttryckligen att CO2-stabilisering utan CCS eller 
kärnkraft blir potentiellt mer kostsamt alternativt måste förutsätta stora 
genombrott med avseende på kostnader, prestanda och tillförlitlighet för 
alternativen. Slutsatsen därav är att: ”this study has not attmepted to quantify the 
increase in costs or the reorganization of the energy system that would be required to achieve 
stabilization without CCS”.361 Det görs med andra ord inget scenario utan CCS 
och i och med det lämnas inget beslutsunderlag till USA:s regering och 
kongress för hur en framtid utan CCS kan se ut. Trots att scenarierna i sig 
inte rekommenderas eller presenteras som troliga framtider fyller de ändå en 
politisk funktion. Studien ger signaler om vad som är att rekommendera 
genom det den inte tar med. Kritik har förts fram av klimatpolitikforskaren 
Axel Michaelowa, University of Zürich, att politiker i alltför stor utsträckning 
okritiskt parafraserar forskningsresultaten om CCS och sätter för stor tillit till 
dess utveckling och därmed verkar för ett bevarande av ett fossilbränsle-
dominerat energisystem på global nivå.362 I tre av SRES sex scenariefamiljer 
är kolets andel av den globala primärenergianvändningen under 10% 2100. 
Det finns med andra ord utrymme för att använda scenarier med vetenskaplig 
förankring som visar på framtider med låg kolanvändning.363  

En vanlig uppfattning idag inom samhällsvetenskapligt orienterad 
forskning är att prognoser, modeller och scenarier inte längre används till att 
förutse framtiden, snarare till att förhandla fram den. Studiet av prognoser, 
modeller och scenarier är därmed som studier av vilken politisk aktivitet som 
helst. Baumgartner och Midttun argumenterar för att frågeställningen har gått 
från att vara: ”Which energy development will take place, and what estimation techniques 
should be used to capture it?” till att vara ”Whose interests does this forecast serve, and 
who is behind it?”364 – något det även förs kortare diskussioner om i 
föreliggande avhandling.  

 

 

                                                 
360 Clarke, L., Edmonds, J., Jacoby, H., Pitcher, H., Reilly, J. & Richels, R. (2007) Scenarios of Greenhouse Gas 
Emissions and Atmospheric Concentrations. 
361 Ibid. s. 112. 
362 Michaelowa (2005).  
363 Nakicenovic & Swart et al (red.) (2000) Summary for Policymakers, s. 15.   
364 Baumgartner och Midttun (1987)  s. 290 ff., citaten s. 305. 
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CCS-rapporterna 
 
Det finns många rapporter om CCS roll och genomslag i framtida möjliga 
energisystem. Rapporterna är av olika slag med avseende på exempelvis 
normativitet och tidsperspektiv men även med avseende på uttryckta 
ambitioner, exempelvis vägledande, förklarande, konstaterande eller upp-
manande. Argumentationerna bakom de olika ställningstagandena skiljer sig 
åt och även åsikterna kring beskrivningar, antaganden, betydelser och 
formerna för CCS förverkligande. Innan analysen av rapporterna tar vid 
kommenteras den centrala roll flera av rapporterna och dess upphovsmän 
har, samt deras ibland starka kopplingar till energiindustrin. 

Vilka är aktörerna? 
Flera av de studerade rapporterna är  frekvent refererade och deras författare 
väletablerade inom CCS-forskningen. De fyra mest refererade forskarna i de 
rapporter som här valts ut är Herzog (22 referenser),365 Rubin (10 referenser), 
Reilly (9 referenser)366 och Riahi (7 referenser). SRCCS är den mest 
omfattande studien om CCS, och troligtvis även den med störst politisk 
tyngd. SRCCS är bland annat en av få vetenskapliga referenser i flera EU-
dokument. Genom en undersökning av vilka av författarna till föreliggande 
kapitels rapporter som har störst genomslag i SRCCS ges en bra indikation på 
hur inflytelserika vissa av forskarna är. De tre mest refererade är med-
författare till SRCCS Summary for Policymakers och är dessutom lead author 
i var sitt kapitel (varje kapitel analyserar en aspekt av CCS). Även Keith, 
Smekens, Dooley och Schrattenholzer är huvud- eller medförfattare i olika 
kapitel i SRCCS. Forskarnas inflytande kan illustreras med följande exempel; 
Kapitel 8 i SRCCS, Cost and economic potential, är det med störst fokus på 
CCS framtida betydelse och där utgör forskare från mitt urval sex av de 14 
kapitelförfattarna. De tre mest refererade forskarna i mitt urval har ett stort 
genomslag i Kapitel 8. Vad gäller SRCCS-kapitlets totalt 45 referenser finns 
någon av Reilly, Rubin och Herzog med i 21 och totalt är någon av 
författarna från mitt urval med i 28 av de 45 referenserna till kapitlet.367  
 Flera ledande energiföretag har liksom USA:s energidepartement fram-
trädande roller som finansiärer av CCS-forskningen. Alla de rapporter som 
analyseras i föreliggande kapitel med Herzog som författare inom ramen för 

                                                 
365 Herzog är forskningsledare på Carbon Capture & Sequestration Program Laboratory for Energy and the 
Environment, MIT. Han är även huvudförfattare till kapitlet om kostnader i SRCCS. 
366 Reilly är Associate Director på Joint program on the science and policy of global change, MIT och är en av 
huvudförfattarna till IPCC:s andra huvudrapport. Programmet är till 50% finansierat av följande företag: t. ex. 
RWE, Statoil, Exxon, GM, Ford Motor Company, Cheveron Corporation, Shell Petroleum, ALSTOM Power 
och StatoilHydro. (MIT Global Change Joint Program, 2008)  
367 Metz et al (red.) (2005) 
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The Carbon Capture and Sequestration Technologies Program på MIT har 
genomförts med stöd av bland andra USA:s energidepartement,  Department 
of Fossil Energy. Carbon Sequestration Initiative, där Herzog även är 
programdirektör, utgör en betydande del av nämnda program och är ett 
industriellt konsortium med bland andra Chevron, ExxonMobil, Shell, 
Peabody Energy, Vattenfall, Siemens Power Generation och American 
Petroleum Institute som deltagande finansiärer.368  

Riahis, Barretos och Raos, IIASA, rapport är skriven för Carnegie Mellon 
University och är i sin tur även den finansierad av USA:s energidepartement.  
Även Wise och Dooleys samt Riahi, Rubin och Scrattenholzers rapport har 
finansieringskopplingar till USA:s energidepartement,369 liksom Dooleys et al 
rapport.370 Övriga rapporter har delfinansiering antingen från EU-
kommisionen,371 Svenska energimyndigheten, Formas, Vinnova olika privata 
stiftelser samt BP/Ford,372 de tyska och brittiska miljödepartementen samt 
Volkswagen.373 IEA:s forskning om CCS utförs inom ramen för Greenhouse 
Gas R&D Programme. Dit är Dolf Gielen, som är mycket refererad i de 
genomgångna rapporterna i kapitlet, knuten. Denna forskning är sponsrad av 
energi- eller kraftbolagen: Alstom, ExxonMobil, BG Group, BP, Chev-
ron Corporation, Eni Technologie, E.ON, EPRI, Repsol YPF, RWE, Shell, 
Statoil, Total och Vattenfall.374 IEA:s CCS-forskning bedrivs med 
målsättningen att underlätta kommersiell implementering av CCS.375  

Genomgående är att alla de studerade rapporterna tillskriver CCS stor 
möjlig framtida betydelse, eller snarare att ingen rapport påtalar möjligheten 
eller ens argumenterar för att det är önskvärt att CCS inte implementeras. 
Hur stor betydelse CCS tillskrivs, under vilka förutsättningar tekniken antas 
utvecklas, vilka följder det ger och hur vägen till ett CCS-system ser ut 
varierar däremot mellan de olika rapporterna. Nedan följer analysen av 
rapporterna. 

 

                                                 
368 Programmet sponsras även av: Alstom Power, American Electric Power, American Petroleum Institute, 
Aramco Services, Chevron, Electricité de France (EDF), EPRI, ExxonMobil, Ford Motor Company, General 
Motors, Marathon Oil, Peabody Energy, Schlumberger, Shell, Southern Company och Vattenfall. Herzog har 
varit delaktig i alla programmets rapporter och är huvudförfattare i alla utom en. (Carbon Capture and 
Sequestration Technologies at MIT (2008). Se även McFarland, Reilly & Herzog (2004) s. 686 och McFarland 
et al (2001) s. 9. 
369 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004) s. 1317, Wise & Dooley (2004) s. 9. 
370 Dooley et al (2006) s. 3-4. 
371 Capros et al (2007), Gilotte & Bosetti (2005) 
372 Azar et al (2006) 
373 Edenhofer, Lessmann & Bauer (2005) s. 3. 
374 IEA Greenhouse Gas R&D Programme (2008) 
375 Gielen & Podkanski (2004) 
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Förutsättningar och grundantaganden 
 
I detta avsnitt diskuteras olika grundantaganden beträffande ekonomi, 
energianvändning modeller och ingångsvärden samt hur osäkerheter kring 
några av dessa faktorer hanteras i rapporterna. Som diskuterades i kapitlets 
inledande avsnitt kan dessa faktorer ha avgörande betydelse för slutresultatet i 
en rapport. 

Ekonomi och CCS oundgänglighet 
Genomgående i nästan samtliga rapporter är att ett pris eller en skatt/avgift 
på CO2 antas behövas för att CCS överhuvudtaget ska implementeras. Viktigt 
att betona är att det i dagsläget inte finns något globalt pris på CO2, inte heller 
något globalt handelssystem eller stabiliseringsmål för CO2-koncentrationer. 
Även i de rapporter där det inte uttryckligen framgår i texten att ett CO2-pris 
behövs är det medtaget i modelleringarna. Vid vilken CO2-skatt eller vilket 
pris CCS börjar implementeras skiljer sig däremot mellan rapporterna och 
givetvis även vilka följder olika CO2-priser ger och vilket system för pris-
sättning (skatter eller handelsrätter) som är mest optimalt ur klimatstabili-
seringshänseende respektive ett CCS-implementeringsperspektiv. Eftersom 
det finns en osäkerhet om ett CO2-pris kommer att införas, när och hur det 
kommer att införas och vad priset kommer att vara över tid blir utfallen 
beroende av olika antaganden gällande just CO2-kostnaden. I rapporterna 
hanteras osäkerheten ofta genom att bland annat flera olika scenarier med 
olika CO2-priser över tid används, alternativt beräknas olika brytpunkter fram 
för vid vilka nivåer olika energitekniker blir lönsamma.  

Genomgående i de flesta rapporter är att ju högre CO2-pris desto mer 
gynnas CCS och bland de fossila bränslena gynnas oftast kol mest. Följden 
blir att rapporter med antaganden om höga CO2-priser överlag får mer CCS-
positiva resultat. Brytpunkterna i rapporterna för vid vilket CO2-pris CCS 
kommer att implementeras i stor skala varierar mellan 10$/tCO2 och 100$/t 
CO2 beroende på en rad olika antaganden.376 En brytpunkt för när CCS blir 
lönsamt kan givetvis inte betraktas separat utan är knuten till kostnader över 
tid för CCS-systemet och kostnaderna och möjligheterna för alternativen till 
CCS. De brytpunkter som presenteras är gjorda under olika antaganden – en 
diskussion som återkommer senare. Ett genomgående antagande i alla 
rapporter där aspekten med CO2-priser diskuteras är att ju hårdare klimat-
politik desto högre CO2-priser/skatter.377 Slutledningen blir därmed att 

                                                 
376 Som jämförelse kan nämnas att CO2-priset på den europeiska marknaden (EU-ETS) under 2005-2006 har 
varierat mellan 8-30€/t CO2. (EurActiv, 2008) 
377 Kolanvändningen blir givetvis oftast allra högst i BAU-scenarierna. Hård klimatpolitik i bemärkelsen låga 
koncentrationer CO2 i atmosfären som mål, främst 350, 400 eller 450 ppm. 
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hårdare klimatpolitik främjar utvecklingen av CCS och användningen av kol. 
Att expansion av kolanvändning skulle gynnas av hårdare klimatpolitik skulle 
av de flesta ha ansetts som en motsägelse så sent som för 10 år sedan. Att 
CCS träder in i större utsträckning i rapporterna i takt med hårdare klimat-
politik beror på att CCS framstår som kostnadseffektivt i relation till de 
alternativ som antas finnas, alternativt att behovet av CO2-reducering blir så 
stort att all förnybar potential redan används – det vill säga att förnybar energi 
med ekonomisk potential nått sina antagna maximala gränser. 

En enda rapport har hittats, en artikel skriven 2006 av Reyer Gerlagh, 
Institute for Environmental Studies på Free University of Amsterdam, där 
hårdare klimatmål inte främjar CCS. Detta resultat kommenteras av Gerlagh 
som vid en första anblick ologiskt. Den förklaring som ändå ges är att hårdare 
klimatmål gör att CCS kommer till sin, enligt modellantagandet, maximala el-
produktionsandel globalt på 35% väldigt tidigt och därefter enbart kan 
minska. Varför just 35% som maximal elproduktionsandel har valts motiveras 
inte, men att inte låta en energiteknik dominera energisystemet utan istället ha 
en bredd av olika tekniker ligger väl i linje med IPCC:s rekommendationer. 
Antaganden om maximala andelar av specifika energikällor eller tekniker 
förekommer även i flera andra rapporter.378 För CCS fastställs flera olika 
restriktioner. Christian Azar et al, från Chalmers tekniska högskola, har 
exempelvis grundantaganden om att den maximala spridningstakten för CCS 
är cirka 350MtCO2/år och att den maximala lagringskapaciteten är cirka 
2200GtCO2.379 Förvisso är det vanligaste att CCS inte ges några restriktioner 
alls.  

Flera rapporter har även tagit med prognostisering utifrån ett så kallat 
BAU-antagande, Business As Usual, vilket innebär inga stabiliseringsmål och 
ingen global handel med CO2 – det vill säga en förlängning av nuvarande 
villkor. I de allra flesta rapporter där BAU-scenarier används sker en ökning 
av användningen av fossilt bränsle samt kol. Något som vid en första anblick 
kan verka motsägelsefullt är att vad som kan betraktas som varandras 
motsatser, hård klimatpolitik och BAU i de allra flesta fall båda ger en 
bibehållen eller till och med ökad användning av kol – skillnaden blir med 
eller utan CCS. Fenomenet kan exemplifieras med rapporten Shell Energy 
Scenarios to 2050 (2008).380 I denna rapport presenteras enbart två scenarier 
och de beskrivs som lika rimliga. Det ena scenariot utgår från att klimat-
problemen tas på allvar (550 ppm som mål) med energieffektiviseringar och 
fokuserar CO2-emissioner. Det andra scenariot kan till en början liknas vid 
                                                 
378 Även exempelvis Azar et al (2006), Brendow (red.) (2007), McFarland, Reilly & Herzog (2004) och gör 
antaganden om maximala andelar för olika energiomvandlingsmetoder. 
379 Azar et al (2006) s. 59. I denna studie är fokus på att analysera effekterna av att implementera CCS även på 
biomassaeldade anläggningar för att nå koncentrationerna 350 respektive 450ppm. 
380 Se även Gielen & Podkanski (2004) 
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BAU och omfattar energieffektivisering först när möjligheterna till mer 
energitillförsel når sina begränsningar och tar klimathänsyn då växthus-
effektens negativa konsekvener blir påtagliga. Kolanvändningen ökar i båda 
scenarierna fram till 2050 med 100% respektive 150% från de nivåer som 
gällde år 2000 och kol är den största källan beträffande tillförsel av primär-
energi. CCS får bara stort genomslag i det första scenariot, men några alter-
nativ till ökad kolanvändning presenteras inte.381  

Dessa resultat skulle kunna användas för att stärka det vanligt 
förekommande argumentet för CCS som ryms i den retoriska frågan ”Vad är 
bäst om vi nu är beroende av fossilt bränsle för lång tid framöver – att släppa 
ut CO2 i atmosfären eller att lagra den i jordskorpan?”. Ett till synes enkelt 
BAU-antagande, grundat i extrapolering av tidigare trender, är med andra ord 
inte förutsättningslöst utan kan användas och används som argument för 
utveckling av CCS. World Coal Institute hade bland annat följande 
formuleringar i oktober 2004 i ett brev till dåvarande miljökommissionären i 
EU, Margot Wallström:  
 

All forecasts show that the world will be dependent on fossil fuels 
for many years to come (indeed most projections suggest that the 
dependence on fossil fuels will increase). If action is not taken in 
this area, climate change objectives will not be achieved /…/ It is 
essential that CCS technologies should be part of any strategy, and 
should be fully recognised in the EU Emissions Trading Scheme 
and any international trading system.382  

 
Även Vattenfalls koncernchef, Josefsson, gav i en intervju 2005 uttryck för 
liknande idéer: ”världen har ingen framtid utan kol /…/ om vi inte förmår att göra 
kolförbränning förenlig med bekämpandet av växthuseffekten, så kommer vi inte att 
lyckas”.383 Genom uttalanden om kolets självklara betydelse i energisystemen 
inte bara i nuet utan även i framtiden är det lättare att argumentera för det 
rimliga i att mildra kolets negativa följder. Som jag visade i Kapitel 4 gör EU-
kommissionen gällande redan i första stycket i sitt förslag till direktiv om 
geologisk CO2-lagring att det varken går att reducera de globala eller de 
europeiska utsläppen av CO2 med 50% fram till 2050 utan CCS.384 EU-
kommissionens scenarier vilar till stor del på Pantelis Capros et al, Athens 

                                                 
381 Shell Energy Scenarios to 2050 (2008) Grundy, P. (red) I båda scenarierna ökar primärenergianvändningen 
med ca. 100%. Se s. 46 för kvantifierad information om de två scenarierna.  
382 Wicks, R., S. (2004) World Coal Institute. 
383 Forsman, B. (2005) ”Lars G. Josefsson – en utskälld hjälte”, s. 4-6. 
384 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008a) s. 3ff., Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008e) 
s. 2. 
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National Technical University, energimodelleringar.385 Capros et al har skrivit 
en rapport med 17 olika scenarier som är anpassade efter EU:s förhållanden 
och olika alternativ med avseende på CCS som EU-kommissionen överväger 
och med ramvillkor i linje med EU-kommissionens energi- och klimatmål. 
Rapporten av Capros et al som EU-kommissionen refererar till står anmärk-
ningsvärt nog i några avseenden i möjlig motsättning till EU-kommissionens 
uttalande om CCS oundgänglighet. För det första sträcker sig inget av Capros 
et al scenarier längre än till 2030 medan EU-kommissionen gör uttalanden 
om händelseförlopp ända till 2050. För det andra är en rimlig tolkning av 
Capros et al resultat att målen fram till 2030 går att nå utan CCS eftersom 
Capros et al kommenterar att kostnaden då blir högre (220 miljarder euro 
vilket motsvarar 40% högre kostnader).386 Även SRCCS, som ligger till grund 
för direktivförslagen, kan tolkas som att klimatmålen fram till 2100 går att nå 
utan CCS, fast att kostnaden enligt de flesta scenarier då blir cirka 30% 
högre.387 I Stern-rapporten, som också den refereras i EU-kommissionens 
förarbeten, beskrivs att det är möjligt att nå stabiliseringsmålet 550 ppm utan 
CCS, men att det då krävs vad som beskrivs som ”a dramatic shift away from 
existing fossil-fuel technologies”.388 Vidare visar scenarier från IEA att klimatmålen 
går att nå utan CCS fram till 2050, fast då med cirka 40% högre kostnader.389 
Det återfinns med andra ord möjliga inre motsättningar i fråga om uttalanden 
om CCS oundäglighet och olika möjliga tolkningar av betydelsen av att 
kostnaderna för att nå olika stabiliseringsmål kan bli högre utan CCS. För att 
sätta kostnaderna i relation till något kan nämnas att enligt IPCC medför en 
stabilisering på en koncentration mellan 445-535 ppm 0,12 procentenheter 
lägre årlig global ekonomisk tillväxttakt fram till 2050 än vad som annars vore 
fallet.390   

I NETLs analys poängteras tidigt att många experter anser att mänsklig-
heten med nödvändighet kommer att använda alla fossila reserver som finns. 
Rapporten är för övrigt en av dem som kraftigast uttryckligen förespråkar en 
CCS-framtid.391 Emissionerna vid förbränning av alla kända reserver är av en 
sådan omfattning att alla nu artikulerade målsättningar för CO2-
koncentrationer skulle överskridas. Enligt figur 1 framställd av SRCCS, som 
jag presenterade i Kapitel 1, skulle målsättningarna överskridas även om 
                                                 
385 Ibid. s. 4. 
386 Capros, P. (2007) s. 2, 17. EU-kommissionen gör bedömningen att eftersom kostnaderna utan CCS blir 
mycket högre blir det svårare att nå stabiliseringsmålen som leder till 2° celsius temperaturökning utan CCS. 
Denna analys likställs sedan med att det inte går att nå stabiliseringsmålen utan CCS. (Europeiska 
Gemenskapernas Kommission, 2008a, s. 4)   
387 Metz et al (red.) (2005) s. 12. Se även Azar et al (2006) där scenarier utan CCS och stabiliseringsmål på 350 
ppm fram till 2100 presenteras. Scenarierna med CCS ger ungefär halverade kostnader. 
388 Stern (2006) s. 368. 
389 Gielen & Podkanski (2004), se även Gerlagh & van der Zwaan (2006) s. 1. 
390 Naturvårdsverket (2007) s. 38. 
391 NETL (2006) s. 5.  
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enbart kolet förbrändes. Argumentationen kan, liksom ovan, leda till slut-
satsen att de oundvikliga emissionerna måste renas med CCS. Alternativen till 
CCS, såsom energieffektivisering, förnybar energi och minskad energi-
användning, tillskrivs i NETL:s rapport viss betydelse, i synnerhet på kort 
sikt, men beskrivs inte erbjuda de kraftiga reduceringar som är nödvändiga.392  

Säkerheten med vilken antagandena om ökad kolanvändning görs är i 
merparten av rapporterna stor och motiveras ofta med att energisystemens 
inneboende särdrag eller inlåsning är så omfattande.393 Keywan Riahi et al, 
IIASA, klargör tidigt: ”fossil power plants are bound to continue playing significant role 
in meeting the increasing global electricity demand well into future”.394 I the World 
Energy Councils (WEC) rapport antas exempelvis fossilbränslebehovet öka 
med 80% mellan 1990 och 2050 givet att inga politiska restriktioner införs, 
med andra ord BAU. Införs politiska restriktioner blir ökningen av kol ändå 
15%, vilket innebär att kolet kommer att stå för hela 57% av den totala 
energianvändningen. Antaganden görs i WEC:s rapport att dagens energi-
systems inbyggda förutsättningar inte möjliggör att förnybar energi inklusive 
kärnkraft kan stå för mer än 23% av den totala energianvändningen 2030. 
Detta antagande ges ingen referens eller motivering annat än att det senare i 
rapporten framgår genom referens till en rapport av World Coal Institute och 
ECOAL, i vilken det görs gällande att CCS installerad på kolkraft är det 
billigaste alternativet per reducerat ton CO2 jämfört med vind, biomassa, 
kärnkraft, vågkraft och naturgas.395 Märk här att det är framtida kostnader 
som används som om de redan var uppmätta i nuet – en diskussion som jag 
återkommer till. De olika kostnader som olika scenarier ger har stor tyngd i 
flera rapporter. Framgången för en viss omvandlingsteknik utvärderas 
vanligtvis mot dess inverkan på BNP och/eller kostnader i relation till vad 
kostnaderna hade blivit för att nå samma klimatmål utan aktuell energi-
omvandlingsmetod – ceteris paribus.  

Vidare är utgångspunkten i Riahis et al rapport att CCS kan fylla en viktig 
roll som överbryggande teknik i avvaktan på det framtida riktigt hållbara 
energisystemet. CCS fördel nämns vara att det kan ”be added to existing fossil 
infrastructure permitting relatively rapid introduction compared to other clean and advanced 
alternatives (e.g. renewables), which if introduced at the same pace as carbon capture, would 
require fundamental structural changes and the premature replacement of fossil power 
generation”.396 Dessa uttalanden är fundamentala för bedömningen om CCS 
roll i framtida energisystem. Uttalandet om CCS snabba introduktion kan 
synas paradoxal mot bakgrund av att det i dagsläget finns flera marknads-
                                                 
392 Ibid. 
393 t. ex. Brendow, K. (red.) (2007) s. 5,  NETL, (2006) s. 5., Riahi, Barreto, & Rao (2004)   
394 Riahi, Barreto, & Rao (2004) s. 1. 
395 Brendow (red.) (2007) 
396 Riahi, Barreto, & Rao (2004) s. 1. 
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mogna förnybara energitekniker och ur ett systemperspektiv inga 
marknadsmogna fullskaliga CCS-system och att CCS stora genombrott enligt 
SRCCS dröjer några årtionden.397 Ökad kolanvändning blir även närmast en 
orimlighet om det inte kan göras troligt att den totala energianvändningen 
kommer att öka.  

Energianvändning 
Grundantaganden att den totala energianvändningen kommer att öka är 
genomgående i alla rapporter. Den ökande energianvändningen tas ofta upp 
som ett argument för vikten av CCS. Tillväxttakten i energianvändningen 
skiljer sig emellertid åt mellan rapporterna och även hur antagandena 
motiveras. Antingen hänvisas till någon väl ansedd källa som till exempel 
IEA:s Energy Outlook, IPCC:s scenariefamiljer (SRES) eller WEC,398 eller så 
görs ett eget antagande mer eller mindre utförligt formulerat, oftast genom 
extrapolering av tidigare trender. I många rapporter är som nämndes data 
eller till och med hela scenarier hämtade från till exempel IPCC, IEA eller 
WEC. De färdiga scenarierna är i sin tur grundade på antaganden som ofta 
inte framkommer i den refererande rapporten. Exempelvis är antagandet om 
BNP-tillväxttakt ett av de mer fundamentala liksom utvecklingspotential för 
olika tekniker. BNP-tillväxten antas även ha ett starkt samband med 
energianvändningen, eller att CO2-emissioner ökar proportionellt med BNP-
tillväxten upp till en brytpunkt som i Laurent Gilottes och Valentina Bosettis, 
Fondazione Eni Enrico Mattei,399 rapport eller som i Vattenfalls rapport 
Curbing Climate Change där CO2-emissionerna följer Kuznets-logiken.400  

Eftersom ett etablerat antagande är att energianvändning på global nivå 
ofta är starkt kopplad till befolkningsmängden blir olika antaganden om 
förändringar i befolkningsmängd viktiga. Antaganden om stor befolknings-

                                                 
397 Metz et al (red) (2005) s. 8. 
398 IPCC:s specialrapport om Scenarier (SRES) från 2000 har varit dominerande och vägledande i flera av de 
rapporter jag har gått igenom i föreliggande kapitel. (Nakicenovic & Swart et al (red.) 2000) De används i 
exempelvis Azar et al (2006), Gielen (2003), Gielen & Podkanski (2004), Harvey (2004) och Riahi, Barreto & 
Rao (2004).  SRES presenterade ett flertal emissionsscenarier vilka skapades i syfte att ge ”input for evaluating 
climatic and environmental consequenses of future greenhouse gas emissions and for assessing alternative 
mitigation adaption strategies”. Till SRES skapades fyra scenariefamiljer, A1, A2, B1 och B2 utifrån vilka 40 
scenarier utvecklades inom ramen för sex scenariegrupper. Målsättningen var att spegla vetenskapliga 
osäkerheter och kunskapsluckor och den dittills genomförda scenarieforskningen, men samtidigt att exkludera så 
kallade ”surprise-” och ”disaster-” scenarios, med andra ord diskontinuiteter. Faktorerna som påverkar CO2-
emissionerna antas i SRES vara demografisk, ekonomisk och social utveckling samt i vilken riktning tekniken 
utvecklas. Antaganden om konvergens är centralt och i SRES görs inte bara antaganden om global ekonomisk 
relativ konvergens utan även om konvergens inom utbildning, CO2-intensitet, ekonomisk struktur och teknik. 
SRES gör inga bedömningar om de olika scenariernas sannolikheter eller vilka som är att föredra och betonar 
även att de inte ska tolkas som policyrekommendationer även om de uttryckligen föreslås assistera vid analys av 
klimatpåverkan, anpassning och åtgärder. (Nakicenovic & Swart et al (red.) 2000) 
399 Gilotte & Bosetti (2005) 
400 Med Kuznets-logiken avses att miljöskador tilltar tills en viss BNP-nivå har uppnåtts för att först därefter 
avta. 
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ökning medför därmed att argumentationer för minskad energianvändning 
blir svåra att föra. Exempelvis antar Riahi et al, IIASA, i alla scenarier fram till 
2100 att befolkningen då är 15 miljarder, vilket är en hög skattning, och att 
elbehovet är 10-faldigat. De kan därmed dra slutsatserna att mycket 
omfattande åtgärder behövs. Slutsatsen blir även att CCS behöver 
kompletteras med andra åtgärder. Hög BNP-tillväxt leder i så gott som alla 
rapporter till större energianvändning, vilket i merparten av fallen gynnar 
kolanvändningen. Bara en rapport resulterar i att hög ekonomisk tillväxt i 
första hand gynnar förnybar energi – Ottmar Edenhofers et al rapport, 
Potsdam Institute for Climate Change Impact Research. Edenhofer et al 
argumenterar visserligen för att efterfrågan på fossilt bränsle ökar med ökad 
ekonomisk tillväxt, men eftersom efterfrågan på fossilt bränsle vid hög 
tillväxt sker vid ett tidigare skede än vid låg tillväxt nås även höga 
utvinningskostnader tidigare med följd att priset på fossilt bränsle stiger och 
att fossilbränslebaserad energi med tiden blir dyrare i jämförelse med 
förnybar energi.401 

Hur stor den ekonomiska tillväxten blir är bland de mer centrala variab-
lerna för hur omfattande CCS blir i rapporterna. Ju högre ekonomisk tillväxt 
som kan påvisas desto rimligare blir argumenten för CCS. Dessa antaganden 
är ofta inbakade redan från början i rapporterna i och med att ett eller flera 
scenarier valts ut. Det finns emellertid flera olika metoder för att uppskatta 
framtida ekonomisk tillväxt vilket har varit kraftigt omdebatterat. En 
uppmärksammad kontrovers beträffande ekonomisk tillväxt gällde SRES-
scenarierna, vilka används i flera av de rapporter jag analyserar i föreliggande 
kapitel.  

Diskussion om antaganden med hög ekonomisk tillväxt 
År 2003 initierade Ian Castles402 och David Henderson403 en dialog med 
författarna bakom SRES som sedan utmynnade i fortsatta diskussioner i 
tidskriften Energy and Environment. Dialogen blev kontroversfylld och 
involverade flera huvudförfattare inom IPCC samt dess ordförande Rajendra 
Pachauri. Castles och Henderson hävdade att SRES 40 scenarier var 
”technically unsound” eftersom de beräknade BNP på ett okonventionellt sätt 
genom att använda MER404 istället för PPP405 vid beräkning av köpkraft och 

                                                 
401 Edenhofer, Lessmann & Bauer (2005) 
402 F. d. Ansvarig för Australiens Statistikbyrå, gästforskare på Australian National University, Canberra. 
403 F. d. Ansvarig för OECD:s Ekonomi och Statistikavdelning, gästprofessor på Westminister Business School, 
London. 
404 Market Exchange Rate (MER), marknadens faktiska växelkurs, värdet värderas i relation till en internationell 
växelkurs. Beroende på metod för beräkning kan skillnaden mellan två olika länders BNP variera kraftigt.  
405 Purchasing Power Parities (PPP), köpkraftsparitet, köpkraften justeras med hänsyn tagen till kostnadsläget i 
det aktuella landet. 
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växelkurser.406 De menar att MER ger orimligt hög BNP-tillväxt även för 
lågtillväxt-scenarierna, vilket i sin tur resulterar i stora ackumulerade utsläpp 
av CO2. De kallar SRES antaganden fantastiska, även de med lägst 
ackumulerade utsläpp, och exemplifierar med medelinkomstökningen i Asien 
som med SRES metoder sjuttiofaldigas fram till 2100. Värdet kan ställas mot 
Japans ökning av motsvarande värde som under hela 1900-talet tjugo-
faldigades och USA:s som femfaldigades i reala termer. De kritiserar SRES 
för att ha haft ett grundantagande om en extraordinär och orealistisk ökning 
av den globala förbränningen av fossila bränslen med väldigt omfattande 
CO2-emissioner som följd. Ökningen är dubbelt så stor mellan år 2000 och 
2020 jämfört med mellan 1980 och år 2000. Castles och Henderson anser att 
ökningen är stor även för att vara ett högemissionsscenario. Den främsta för-
klaringen som de ger till SRES besynnerligt höga BNP-tillväxt är att de 
använder MER istället för PPP. Eftersom MER ger ett betydligt lägre 
utgångsläge för utvecklingsländer på grund av att den lokala valutan ska 
översättas till en internationell valuta (US$) måste tillväxttakten bli högre om 
relativ ekonomisk konvergens ska uppnås. Castles och Henderson uppger att 
BNP-nivån med MER blir 65 gånger större 2100 jämfört med 1990, vilket 
kan jämföras med PPP som ger 24,5.407  

Enligt Castles och Henderson hävdar SRES författare att scenarierna inte 
är förutsägelser men att det samtidigt i SRES görs anspråk på att scenarierna 
kan användas för att förutse framtida utsläpp. Av de 166 scenarierna som 
studerats i förarbetet till SRES har enligt Castles och Henderson enbart 5% 
en BNP-nivå som motsvarar de höga nivåerna som slutligen presenteras i 
SRES för 2050. De gör gällande att SRES därmed inte speglar vad den avser 
att spegla – spridningen i den aktuella scenarieforskningen.408  

År 2004 svarade 18 av SRES författare, under ledning av Arnulf Grübler 
och Nebojsa Nakicenovic (IIASA/IPCC), på Castles och Henderson kritik. 
De tillbakavisar kritiken och hävdar att nyttjandet av MER för utvecklings-
länder visst är vedertaget med hänvisning till bland annat Världsbanken och 
USA:s energidepartement och att stora delar av kritiken har konstruerats 
genom att passande citat valts ut och att felaktiga jämförelser gjorts på ett 
tendentiöst vis. Till exempel kritiseras Castles och Henderson för att ha valt 

                                                 
406 Även Ryten (2004) stöder detta påstående, även efter SRES:s författarnas svar på Castles och Hendersons 
kritik. Ryten menar alltså att det blir stor skillnad beroende på om PPP eller MER används och att MER är att 
föredra eftersom växelkurser tenderar att variera kraftigt. I Stern (2006) påstås däremot att SRES användande av 
MER inte borde ha fått någon avgörande betydelse för de uppskattade CO2-emissionerna. 
407 Castles, I. & Henderson, D. (2003) “IPCC Issues: A Swag of Documents” 
408 Castles & Henderson (2003) Castles och Henderson ger ett exempel från SRES A1 scenario där Sydafrikas 
BNP 2100 är i nivå med den för hela världen 1990. (Castles & Henderson 2003) Att ta upp sistnämnda som 
exempel kritiserar Grübler et al (2004) då de hävdar att exemplet baserades på data från opublicerat 
arbetsmaterial, som dessutom tillkommit efter publikationen av SRES. SRES bryter inte ner data till nationsnivå, 
utan delar in världen i fyra regioner. (Grübler et al. 2004) Se även Nakicenovic et al (2003). 
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ut scenarier med hög MER-tillväxt och scenarier med låg PPP-tillväxt. I 
grunden använder SRES de metoder Castles och Henderson argumenterar 
för menar Grübler, och deklarerar vidare att de egentliga skillnaderna gäller 
val av modellparametrar. Exempelvis räknas även med PPP i SRES, som 
komplement till alla scenarier, till skillnad från vad Castles och Henderson 
påstår. Vidare antas i SRES att ökad BNP kan resultera i lägre CO2-
emissioner tack vare lägre CO2-intensitet till följd av exempelvis 
teknikspridning. Vidare hävdar Grübler et al att valet mellan PPP och MER 
inte medför avgörande skillnader på CO2-emissionerna för 2100. Det som 
däremot betonas vara avgörande är sambandet mellan BNP-tillväxt och CO2-
emissioner. I SRES antas sambandet vara komplext och beroende på 
scenario, tidpunkt och plats vara antingen negativt eller positivt. Castles och 
Henderson har däremot enbart antagit ett positivt samband. I SRES 
motiveras antagandet, med referenser till teoretisk och empirisk forskning 
med att det enbart är under perioder med stark ekonomisk tillväxt som 
lågemissionsteknik sprids och forskningssatsningarna ökar. Det är alltså 
enbart genom makroekonomisk tillväxt som lägre CO2-intensitet kan nås. 
Vidare argumenterar Grübler för att det även kan vara tvärtom, nämligen att 
lägre tillväxt ökar CO2-emissionerna – en hypotes som styrks med det egna 
scenariot (MESSAGE B2, som är ett medelscenerio bland de fyra familjerna) 
räknat på både PPP och MER.409  

Även ekonomerna Warwick McKibbin, David Pearce, and Alison Stegman 
menar att det mycket väl kan finnas ett negativt samband mellan BNP-tillväxt 
och CO2-emissioner på grund av teknisk utveckling och ändrad produktions-
struktur.410 Antagandena om ökad spridning av lågemissionsteknik och lägre 
energiintensitet vid höga BNP-nivåer ligger väl i linje med den vedertagna 
Kuznetsteorin. En vanlig föreställning är att det inte bara är tillväxten som i 
första hand påverkar energiintensiteten, utan att det även kan vara den 
tillväxtgenererade teknikspridningen.   

McKibbin, Pearce och Stegman uppger att SRES inte har den ekonomiska 
tillväxten som primär faktor för påverkan på CO2-emissionerna, utan snarare 
den tekniska utvecklingen (som i sin tur påverkas av ekonomisk tillväxt). Som 
jag nämnde tidigare hävdar de, i polemik med SRES, att det inte finns några 
belägg för att MER ger ekonomisk konvergens och antyder att det kan 
förhålla sig så att flera av projektionerna kan ha uppstått genom att 
godtyckliga skillnader beträffande BNP-nivåer/capita på förhand har valts ut 
för 2100. McKibbin, Pearce och Stegman argumenterar för att man till 
skillnad från SRES, som inte gör uttalanden om vilka scenarier som är mer 
troliga, borde göra uttalanden om vilka som är mest troliga baserade på 
                                                 
409 Grübler, A. et al (2004) ”Emissions Scenarios – A final response” 
410 McKibbin, W., J., Pearce, D. & Stegman, A. (2004) “Can the IPCC SRES be improved?” 
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experters bedömningar,411 (ett förfarande som går att kritisera med hän-
visning till Utgikar och Scotts rapport som beskrevs tidigare i kapitlet). Som 
det är nu kan ju forskare mycket väl välja ett extremscenario inom SRES och 
ändå få legitimitet.  

Det amerikanska republikanska partiets policy committee, under ledning 
av dess ordförande senator Jon Kyl, engagerade sig även i kontroversen om 
IPCC:s sätt att beräkna CO2-emissioner. Kyl menar att samtliga SRES-
scenarier är alldeles för höga med avseende på BNP-tillväxt och CO2-
emissioner. Han ifrågasätter principen att överhuvudtaget göra projektioner i 
ett hundraårsperspektiv. Huvudargumenten för kritiken hämtas från Castles 
och Henderson samt McKibbin, Pearce och Stegman. Slutsatserna som Kyl 
drar är att IPCC mer ägnar sig åt politik än forskning och att dess slutsatser är 
orealistiska. Han menar att energiförbrukningen är kraftigt överskattad av 
IPCC och som följd blir då även vikten av att begränsa energianvändningen 
överdriven.412 Genom att argumentera för att BNP-tillväxten liksom därtill 
hörande ökning av absoluta CO2-utsläpp är överskattad, skapas en bild av att 
så kraftiga åtgärder inte behöver vidtas. Det intressanta är att scenarier med 
låg energianvändning och små emissioner inte ger något nämnvärt utrymme 
för CCS. I SRCCS konkluderas att ju mer omfattande CO2-emissioner desto 
större möjligheter för CCS.413 

Klimatpolitiken påverkas av vilka scenarier och framtidsbilder som blir 
dominerande. SRES-scenarierna används ofta för att motivera implement-
eringen av CCS. I många rapporter är inte bara antaganden om den 
ekonomiska tillväxten central, utan även antaganden om en global 
konvergens. Det sistnämnda är viktigt ur ett rättviseperspektiv men även som 
underbyggnad för att rimliggöra en hög framtida global BNP-nivå. I före-
gående kapitel diskuterades den ledande roll energiföretagen har i klimat-
politiken och som pådrivare av utvecklingen av CCS. Nedan följer en analys 
av Vattenfalls initiativ, som även utgör ett exempel på hur kraftfulla åtgärder, 
däribland CCS, kan framställas som rimliga mot bakgrund av en exceptionellt 
hög ekonomisk tillväxt.  

Ett exempel på höga tillväxtantaganden 
Vattenfalls Curbing Climate Change (2006) som kort introducerades i före-
gående kapitel är normativ då det finns ett uttalat mål att marknadsföra de 
metoder som presenteras i rapporten bland industriledare och regerings-
företrädare världen över. Rapporten baseras på några utgångspunkter: bland 
andra att klimatfrågan är mycket allvarlig, klimatproblemen ska lösas till lägsta 
                                                 
411 Ibid. 
412 Kyl, J. (2004) “International Panels´s Findings Seared by Peer Review – Scientists Set Off Wrong Alarm 
Bells With Global Warming Conclusions” 
413 Metz, et al (red.) (2005) s. 351. 
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möjliga kostnad, jordens länder ska bidra till lösningen i relation till sina 
ekonomiska förmågor och världens länder ska omfattas genom bindande 
avtal och global handel med utsläppsrätter där tilldelning ges i relation till 
BNP/capita. I ett tidigt skede i rapporten betonas även att resultaten inte ska 
ses som prognoser över framtida händelseutveckling, utan snarare bör ses 
som illustration för fortsatta diskussioner.414 

Förslaget bygger på två grundprinciper. För det första att inget fattigt land 
ska förnekas sin rätt till ekonomisk utveckling och att ingen extra belastning 
ska drabba de fattigaste länderna. För det andra att inget rikt land ska behöva 
genomgå omstörtande förändring. I Vattenfalls förslag ska länder anslutas till 
det bindande handelssystemet då en på förhand bestämd nivå av BNP/capita 
har uppnåtts som motsvarar 50% av medelvärdet för ett industrialiserat land 
2002. Utvecklingsländerna tillåts att emittera CO2 utan restriktioner fram tills 
den nivån är uppnådd.415  

Antagandet i rapporten om absolut konvergerande BNP-nivå mellan alla 
jordens länder är centralt i modellen. I rapporten antas att de fattigare 
länderna successiv konvergerar med de rika ländernas BNP-nivåer. Följden 
blir att det 2100 enbart skiljer cirka 10% mellan den rikaste och den fattigaste 
regionen i världen. Det antas bli höga BNP-nivåer 2100 – alla regioner utom 
Afrika, Asien och Latinamerika som ligger strax under 80000$/capita, ligger 
strax under 100000$/capita (vilket är ungefär fyra gånger högre än OECD-
Europa idag).416 Det sker med andra ord en kraftig absolut konvergens. Att så 
kraftig konvergens har antagits kan antagligen förklaras av att annars ansluts 
merparten av världen aldrig, eller för sent ur ett klimatperspektiv, till handels-
systemet med CO2. I rapporten nämns att konvergensen är diskutabel för att 
sedan styrkas med referenser till rapporter i vilka det har påvisats konvergens 
bland USA:s delstater respektive inbördes bland europeiska länder och 
inbördes mellan regioner i Japan. Konvergensteorin styrks vidare med 
referens till rapporter från 1980- och början av 90-talet, där det framhålls att 
konvergens uppstår, givet att faktorer så som initial nivå av humankapital, 
regeringsåtgärder och politisk stabilitet hålls konstanta. Den absoluta konver-
gensen beskrivs som optimistisk i Curbing Climate Change, men eftersom att det 
nämns att det inte finns några starka argument för att någon del av världen 
inte skulle kunna genomgå samma höga BNP-tillväxt som delar av Asien, 
Nordamerika och Europa har erfarit de senaste decennierna bedöms 
antagandet ändå som realistiskt. Med stöd i teorin nås ett modellenligt 

                                                 
414 Mogren et al (2006) 
415 Ibid. 
416 Enligt Vattenfalls rapport har Afrika och hela Asien, utom Kina som avviker uppåt, samma BNP/capita 2055 
som Europa-OECD hade 2002. 20 år senare har nämnda regioner dubbelt så hög BNP/capita som OECD-Europa 
hade 2002. 
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utsläppsmaximum 2025 eller 2040 beroende på hur ambitiöst klimatmål som 
väljs.417  

Ovanstående resonemang förtjänar en kommentar. För det första är den 
refererade konvergensteorin utvecklad med empiriska data avgränsade till 
specifika länder, områden i länder eller regioner såsom delstater i USA eller 
regioner i Europa och Japan, vilket påtalas i rapporten. Vidare är det enbart 
Annex I-länder som har studerats.418 Att generalisera empirin till länder eller 
hela världsdelar där bland annat den politiska, demografiska och teknologiska 
kontexten är väsenskild är problematiskt – i synnerhet då tidsperioden 
sträcker sig över hundra år, vilket är tidsperspektivet i detta fall. Hypotesen 
grundas även på att vissa centrala förhållanden hålls konstanta – såsom 
politiska förhållanden. Det finns rikligt med rapporter som ger stöd för att 
den konvergens Vattenfall hänvisar till inte är den enda beskrivningen av 
möjlig framtida händelseutveckling, snarare tvärtom. Bland annat arbetar 
IPCC med fyra scenariefamiljer varav två utgår från en divergerande värld 
och de två andra från en konvergerande värld, men inte i absoluta termer, 
vilket Vattenfall gör. Sannolikheten för att de olika scenarierna inträffar antar 
IPCC vara lika stora.419 Det vore med andra ord, med stöd från IPCC, även 
rimligt att välja ut ett scenario med en divergerande värld men helt uteslutet 
att som Vattenfall välja ut ett med en konvergerande värld i absoluta termer. 
IPCC:s scenarier gör dessutom anspråk på att fånga in alla rimliga framtida 
händelseförlopp efter genomgång av det vetenskapliga scenerieutbud som 
finns, men trots detta faller Vattenfalls scenario utanför.420 Med empirisk 
grund har United Nations Development Programme (UNDP) även kommit 
fram till att det i flera fall historiskt har förekommit ekonomisk divergens.421 

Vattenfalls rapport står i några centrala avseenden i motsättning till SRES. 
Vattenfall använder PPP och SRES i första hand MER som beräkningsmetod 
för BNP. Huvudförfattarna till SRES menar dessutom att det blir en absolut 
divergens oavsett om MER eller PPP används: ”/…/ no SRES scenario assumes 
that resent disparities in per capita incomes would eventually close in absolute terms. In fact, 
absolute per capita incomes differences continue to grow across all SRES scenarios, this 
occurs independently of the metric – either MER or PPP – used to express current income 

                                                 
417 Mogren et al (2006) s. 11ff. 
418 Ibid. s. 12. 
419 Metz et al (red.) (2007), Nakicenovic & Swart et al (red.) (2000)   
420 Nakicenovic & Swart et al (red.) (2000)   
421 Globalt mellan 1990 och 2003 har 23% av länderna haft en negativ BNP/capita-förändring, 16% en ökning på 
0-1%,  18% en ökning på 1-2% och 43% en ökning på mer än 2%. (Human Development Report (2005, s. 35) 
Även om tillväxten i i-länderna bibehölls på dagens nivå skulle det dröja till 2177, med rådande trend, för 
Latinamerika att nå konvergens med de rika länderna och för Afrika ända till 2236, med andra ord inte någon 
konvergens detta århundrade. UNDP hävdar att de flesta utvecklingsländer divergerar snarare än konvergerar 
med i-länderna (Human Development Report, 2005, s. 36ff.) Se Nakicenovic & Swart et al (red.) (2000) 
Summary for Policymakers, s. 13 för skillnaderna mellan de olika scenarierna med avseende på relationen 
BNP/capita för rika och fattiga länder.  
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differences”.422  Med Grüblers et al metod ökar den absoluta skillnaden mellan 
utvecklingsländer och OECD-länder även mätt med PPP från 14000$ till 
24900$ fram till 2100. SRES använder istället termen conditional convergence 
– att konvergensen kan ske i relativa termer.423 McKibbin, Pearce och 
Stegman går ett steg längre och menar att det inte finns några bevis 
överhuvudtaget för ekonomisk konvergens med MER och att bevisen är 
svaga även för PPP.424 Grübler et al kommenterar även i likhet med Castles 
och Henderson att SRES B1 scenario är mycket optimistiskt med avseende 
på ekonomisk tillväxt. I B1-scenariot antas att inkomsten per capita i 
utvecklingsländer ökar från 2280$ (PPP) 1990 till 40000$ (PPP) 2100. Märk 
här att värdena är i PPP vilket är ett mått som enligt både Grübler et al och 
Castles och Henderson ger lägre värden än MER.425 I Vattenfalls scenario är 
motsvarande värde trots PPP mer än dubbelt så högt som i B1-scenariot och 
avviker därmed kraftigt från värden som både SRES och SRES kritiker anser 
mer rimliga. Vattenfalls värden har möjligtvis uppstått på grund av att de på 
förhand valt ett slutmål, absolut konvergens, som sedan har bekräftats genom 
backcasting eller deterministisk forecasting vilket är ett förfarande Grübler et 
al dömer ut generellt.426 Notera här att Vattenfall i sin tur avviker ytterligare 
genom att ha 30% högre BNP-nivå 2100 än SRES högsta, trots att Vattenfall 
använde PPP som enligt Castles och Henderson samt Grübler er al överlag 
ger lägre värden. Genom att troliggöra att BNP-nivån blir väldigt hög 
framstår ofta behovet av CO2-reduceringsteknik som allt mer trängande och 
utrymmet för CCS blir stort, något jag återkommer till senare.   

I många prognoser görs uttalanden om skeenden som sträcker sig över 
långa tidsperioder, bortåt 100 år. Som beskrevs i det inledande avsnittet har 
ofta problem uppstått beträffande framtidsbilder som sträcker sig över längre 
tidsperioder på grund av trendbrott och oväntade omfattande förändringar av 
olika slag som inte inkluderats i modellerna eftersom extrapolering av gamla 
värden eller analogier har använts. I den hittills genomförda analysen har flera 
osäkerheter tagits upp som skulle kunna få fundamental inverkan på CCS 
utveckling. Trots att flera av osäkerheterna är betydande bortses de oftast 
från i modellerna. Temat för nästa avsnitt är hur omfattande osäkerheter, så 
kallade diskontinuiteter, har behandlats i de studerade rapporterna.  

                                                 
422 Grübler et al (2004) s. 14. 
423 Ibid. 
424 McKibbin, Pearce & Stegman (2004) 
425 Castles & Henderson (2003), Grübler et al (2004)  
426 Castles & Henderson (2003), Grübler et al (2004), Mogren et al (2006) s. 11-12.  
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Diskontinuiteter 
Enbart två rapporter har med någon form av diskontinuitet,427 trots att det i 
de flesta rapporter, åtminstone i förbifarten, kommenteras att det finns 
osäkerheter som kan få stort eller avgörande inflytande. I nästan alla andra fall 
har extrapolering utan diskontinuiteter gjorts, analogier använts eller så har 
etablerade scenarier utgjort grunden. 

Gilottes och Bosettis rapport är den enda där försök har gjorts att göra 
beräkningar på diskontinuiteter. För att möjliggöra beräkningar har skadorna 
av växthuseffekten värderats i ekonomiska termer och utöver linjärt till-
tagande skador inkluderas även så kallade tröskeleffekter i några av 
rapportens scenarier.  Innebördsmässigt är en tröskeleffekt när något ökar 
markant eller radikalt vid en viss nivå under en begränsad tidsrymd. 
Exempelvis antar IPCC att det i samband med växthuseffekten kan komma 
att inträffa tröskeleffekter. Forskarrapporter har presenterats som hävdar att 
vid en given temperaturökning smälter den ryska tundran på kort tid, vilket 
utlöser stora mängder metangas, en cirka 20 gånger starkare växthusgas än 
CO2, att golfströmmen ändrar riktning och att Grönlandsisen smälter.428 
Tröskeleffekten ges av Gilotte och Bosettis en formel och även en tidsperiod 
för då den verkar, vilket kan ses som en diskontinuitet men med kontroll-
erade och begränsade följder i både tid och omfattning. I dessa scenarier med 
diskontinuiteter framstår CCS som mindre fördelaktigt.429 

Till skillnad från i rapporten ovan har Danny Harvey, klimatolog vid 
University of Toronto, utgångspunkten att utifrån lagringsaspekterna sett i ett 
större sammanhang analysera bland annat CCS egenskaper i en modell där 
analys av energisystem och klimatsystem binds samman. Tidsperspektivet för 
modellerandet är betydligt längre än i de övriga rapporterna, över 1000 år. För 
det första propageras för ett stabiliseringsmål på 350 till 400 ppm CO2 i 
atmosfären. Redan genom att målet sätts till 350 ppm förutsätts i det 
närmaste att CCS måste vara ett alternativ eftersom dagens nivå är cirka 380 
ppm. Målet 350 ppm på kort sikt förutsätter negativa emissioner – exempel-
vis CCS på biomassa.  Harveys slutsats, som ingen av de övriga rapporterna 
berör, är att storskalig geologisk lagring (>360GtCO2) av CO2 minskar de 
naturliga sänkornas (världshaven och landbaserad växtlighet) kapacitet att 
                                                 
427 Studier med diskontinuiteter: Gilotte & Bosetti (2005), Harvey (2004) 
428 Carbon Trading - A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power. (2006) Lohmann, L. 
(red.) s. 11., Metz et al (red.) (2001) 
429 Skadorna av växthuseffekten blir ett avdrag på BNP. Tröskeleffekten i modellen (två scenarier användes, en 
med tröskeleffekter och en med linjära skador under hela tidsperioden) innebär att i temperaturökningsintervallet 
1,3° celsius och 2,7° celsius ökar kostnadskurvans lutning med 3 grader för att sedan återgå till den lägre 
utgångsökningen. Studien har två scenarier där CCS finns från och med 2030 och ett där det inte finns 
tillgängligt överhuvudtaget. CCS-scenariot reducerar kostnaderna med 43% fram till 2050 och undviker 23% 
mer CO2 – detta då skador för växthuseffekten inte är medtaget. Räknas kostnaderna för växthuseffekten in 
(värderat i monetära termer) ändras värdena markant. CCS framstår inte längre som lika fördelaktigt. (Gilotte & 
Bosetti, 2005) 
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binda CO2 eftersom kapaciteten att binda CO2 anpassas efter koncentrations-
skillnaden mellan hav och atmosfär. Modelleringen innebär därför att om 
XtCO2 lagras under en dryg hundraårsperiod kommer atmosfärens 
koncentration av CO2 minska med bara 0,52XtCO2 till följd av denna 
mekanism, enligt Harvey. Harvey menar därmed att 0,48XtCO2 bör ses som 
en form av läckage. Den slutsats Harvey drar är att CCS inte är tillräckligt för 
att på egen hand lösa klimatproblematiken, vilket för övrigt är en vanligt 
förekommande slutsats. Han förespråkar däremot som en av ytterst få 
författare i detta kapitel att värderingsförändringar krävs för att skapa 
acceptans för lägre ekonomisk tillväxt och minskad ökningstakt av befolk-
ningsmängden. De förändringar som Harvey föreslår motiveras med att 
BNP-ökning inte leder till ökad lycka och välmående, utan ofta till motsatsen. 
Istället rekommenderas att BNP-ökning byts mot mer fritid, att 
energipriserna höjs till avskräckande nivåer, samt en snar och kraftfull 
minskning av användningen av fossila bränslen.430 De värderingsförändringar 
som Harvey beskriver kan tolkas som fundamentala och liktydiga med en 
diskontinuitet – de ligger utanför de dominerande värderingarna inom den 
ekologiska moderniseringen. 

Få rapporter har betydande inslag av antagna beteendeförändringar, som 
exempelvis minskad total energianvändning, likt Harveys antaganden ovan.431 
Claire Gough och Simon Shackley, Tyndall Centre for Climate Change 
Research, har exempelvis fem scenarier, men inget med reducerad 
energianvändning med motiveringen att modellerandet inte blir någon 
utmaning då.432 Det vanligaste är annars att enbart hänvisa till etablerade 
prognoser som visar på ökad energianvändning. En uppmärksammad 
frågeställning i merparten av rapporterna är ändå när och med vilken kraft 
CCS får genomslag i energisystemen och dessa beräkningar eller slutledningar 
görs nästan uteslutande utan att diskontinuiteter har inkluderats. 

CCS framväxt 
 
De vanligaste slutledningarna i rapporterna är att CCS i större omfattning 
kommer att implementeras tidigast efter 2020, 2030 eller mer vanligt efter 
2050. I detta avsnitt presenteras olika slutsatser om hur CCS växer fram. Det 
förekommer olika slutsatser om när CCS kommer att implementeras i stor 
skala, men kanske mer intressant ges slutledningarna olika motiveringar och 
underbyggnad.  

                                                 
430 Harvey (2004) 
431 t. ex. Azar  et al (2006) 
432 Gough & Shackley (2006) 



 

 136 

Gerlagh låter CCS framtida framväxt på mellanlång sikt vara helt linjär med 
nivån på CO2-beskattningen vilket är bland de enklare antaganden som kan 
göras. Det leder till att ju hårdare krav i form av CO2-beskattningar desto 
större genomslag för CCS.433 I en rapport av Gerlagh och van der Zwaan ger 
modelleringarna att CCS omfattar, med ett stabiliseringsmål på 450 ppm och 
med CO2-skatt, 30-50% av allt fossilt bränsle för kraftproduktion efter 2050. 
Med subventioner till förnybar energi, alternativt skatt på fossilt bränsle 
kommer förnybar energi i samma rapport att stå för 25-55% av energi-
systemen. Utgångspunkten för denna rapport är att det trots en massiv 
satsning på CCS även behövs förnybar energi om klimatmålen ska vara 450 
ppm – minst hälften av energisystemen måste bestå av förnybar energi. Utan 
CCS måste förnybar energi stå för 80% av det globala energisystemet 2100, 
vilket beskrivs som kostsamt. CCS minskar i detta fall kostnadsbördan och 
den minst nödvändiga mängden förnybar energi.434 Återigen, hårda klimat-
mål, manifesterat i höga CO2-priser innebär en positiv inverkan på CCS 
implementering. För att ge en djupare inblick i hur CCS kan framställas som 
oundviklig, diskuteras i följande avsnitt exempel från några rapporter och 
omgivande politiska debatter. 

Hur kraftig expansion av CCS kan konstrueras  
Inte bara valet av grundantagande är av avgörande betydelse för de resultat 
som fås. Givet samma grundantaganden kan även val av modell ge 
fundamentala skillnader. Bland andra Heleen de Coninck, Energy Research 
Center of the Netherlands, som även är en av fyra huvudförfattare till hela 
SRCCS, jämför skillnader mellan olika modeller i SRCCS. Modellerna som 
jämförs är den europeiska modellen MESSAGE respektive den amerikanska 
MiniCAM, som båda är etablerade modeller men har olika perspektiv – 
bottom-up respektive top-down. Genom att samma scenario används (SRES 
B2-scenario) kan de skillnader modellerna ger åskådliggöras. Med ett CO2-
pris 2035 på 11$/tCO2 ger MESSAGE att CCS omfattar 0,3GtCO2/år och 
MiniCAM 3GtCO2/år – en tiofaldig skillnad. Görs beräkningen om fast för 
2020 blir skillnaden ännu större. Med MiniCAM omfattar CCS, givet ett CO2-
pris på 2$/tCO2, 1,5GtCO2/år och med MESSAGE är inte CCS implement-
erat alls – de ekonomiska incitamenten är med andra ord för små. Även då 
CO2-priset fyrdubblas i MESSAGE för 2020 uteblir CCS fullständigt. Val av 
modell kan med andra ord bli mer avgörande för utfallet än kraftiga 
variationer av de ekonomiska förutsättningarna och inputvärdena. de Coninck 
hävdar att top-down-modeller överlag tenderar att underskatta kostnader och 

                                                 
433 Gerlagh (2006) 
434 Gerlagh & van der Zwaan (2006)  
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konstaterar att beslutsfattare främst borde studera vilka grundantaganden en 
modellering vilar på snarare än att fokusera på olika kostnader.435 

de Coninck et al visar att även då en jämförelse görs mellan likvärdiga 
modeller i Europa framkommer stora skillnader. För en och samma 
teoretiska anläggning med CCS varierade investeringskostnaderna mellan 800 
och 2100€/kW och i genomsnitt med 21%. De rörliga kostnaderna varierade 
inte lika mycket och inte heller investeringskostnaderna för kolbaserade 
kraftverk med CCS.436  de Coninck et al sammanfattar sina kommentarer med 
att det finns en risk att kostnaderna för CCS är underskattade och skriver att 
”The extent to which this also applies to other models is unclear, as the costs input data are 
not public”,437 vilket antyder att transparensen i flera andra CCS-modellerings-
rapporter kan vara så låg att beräkningarna inte kan verifieras. Komplexiteten 
kan exemplifieras med IEA:s modell Energy Technology Perspectives (ETP) 
som Gielen använder och beskriver som relativt detaljerad. Den innehåller 
hundratals olika teknologier för varje region och det finns globalt 15 regioner. 
Modellens matris består av 250000 gånger 340000 rader och en körning i 
datorn tar 40 minuter.438 Gielen och Podkanski, IEA, för ett resonemang 
kring de begränsningar som forskningen om energiframtider är behäftad med. 
De anger exempelvis att den ETP-modell de själva använder inte inkluderar 
osäkerheter.439 

I en av rapporterna av Herzog konstateras att CCS medför större BNP-
tillväxt i alla scenarier, 0,3%-0,5% extra per år fram till 2100. I samma rapport 
börjar kraftfull implementering av CCS efter 2035. CCS är installerad på 80% 
av all elproduktionskapacitet 2100. I detta fall krävdes en hög CO2-avgift på 
458$/tCO2 för att uppnå en andel på 80%. Efter 2080 avtar expansionen av 
CCS eftersom kärnkraft och solkraft har hunnit bli konkurrenskraftiga. 
Anmärkningsvärt i rapporten är att oavsett scenario får CCS 80% av kraft-
marknaden förr eller senare. Den stora andelen förklarar Herzog med de låga 
bränslepriserna – en grund som i rapporten borde konstateras vara instabil 
med tanke på att Herzog även gör följande uttalande: ”fuel prices that, as the past 
few years reveal, are highly uncertain”.440 Denna enligt artikelförfattarna själva 
erkända och betydelsefulla osäkerhet hindrar dem inte från att i sina 
rekommendationer till beslutsfattare enbart ha scenarier där kol med eller 
utan CCS (även utan pris på CO2) framstår som ekonomiskt, välfärdsmässigt 
och klimatmässigt attraktivt. Det främsta argumentet för den gjorda analysen, 
som författarna själva lyfter fram, är att priserna på naturgas kommer att öka 

                                                 
435 de Coninck et al (2006) s. 18-19. 
436 Ibid.  
437 Ibid. s. 21. 
438 Gielen (2003) s. 9. 
439 Gielen & Podkanski (2004) s. 205. 
440 McFarland et al (2001) s. 7. 



 

 138 

samtidigt som kolpriserna kommer att vara stabila. Resonemanget avslutas 
även med konstaterandet att den gjorda analysen visar modellens känslighet 
för ändrade bränslepriser.441  

Erfarenheterna efter att Herzogs rapporter publicerats, mellan 2005 och 
2007, visar dock något annat. Mellan dessa år ökade kolpriserna med 50% 
och var historiskt sett mycket höga, men de fortsatte att stiga ytterligare. I 
Europa var priset vid hamn i december 2007 cirka 130$/t vilket kan ställas 
mot priset ett år tidigare som var under 70$/t.442 Från och med 1 januari 2008 
till 14 februari samma år fortsatte kolpriserna att stiga med 37%, en uppgång 
som generellt förklaras av den kraftigt ökade efterfrågan på kol från i 
synnerhet Kina och Indien, men i detta fall även på grund av översvämningar 
och extremt väder i några exporterande länder. Ledande finansinstitut, såsom 
Citigroup Inc., UBS AG., Goldman Sachs Group Inc. och JP Morgan Chase 
& Co., har dessutom inför återstoden av 2008 skrivit upp sina prognoser för 
kolpriserna med ytterligare cirka 100%.443 Kolpriserna har med andra ord 
upphört att vara låga och stabila och från den förståelsehorisont som de som 
har antagit låga stabila kolpriser har, borde 2007 års prisutveckling ses som en 
diskontinuitet. Att inför framtiden anta en återgång till både låga och stabila 
kolpriser är ett vågat antagande och dessutom motsägelsefullt om det 
samtidigt som i några av Herzogs rapporter visas på flerdubblad kol-
användning vilket är det fenomen som i dagsläget är en viktig orsak till de 
stigande kolpriserna. Att exkludera en framtid med höga kolpriser förefaller 
inte längre vara rimligt, men är en av förutsättningarna för att kunna visa upp 
en ljus framtid för CCS.  

Att enbart presentera scenarier med fossilbränsledominerade energisystem 
för de närmaste 100 åren exkluderar alla andra alternativ.444 Val av scenario är 
mycket centralt för utfallet. Det kan ytterligare exemplifieras med Riahi 
Barreto och Rao, IIASA, vilka har en uttrycklig avsikt att på mycket lång sikt 
(~100 år) analysera CCS möjligheter. Det scenario som de använder, SRES-
A2,445  är det SRES-scenario som har högst kolanvändning.446 Kol beskrivs 
under rubriken The Storyline of clean fossil-power world som en mycket viktig 
resurs och CCS utvecklas och implementeras smärtfritt efter vad som 
beskrivs vara en logisk konsekvens av det framtida samhällets ändrade värd-

                                                 
441 McFarland, Reilly & Herzog (2004) s. 685, McFarland, et al (2001), s. 7. 
442 Kol Nytt (2007b) Svenska Kolinstitutet. 
443 Simpkins, J. (2008) “ Outlook 2008: Why Coal - the World’s Forgotten Fossil Fuel - is About to Double in 
Price”  
444 Resultaten är snarlika de i McFarland, Reilly & Herzog (2004) där fossilbränslets andel, i huvudsak 
kolkraften, kommer öka till 65% av den totala elproduktionen efter 2035 och till 78% 2060. Referensscenariot är 
anmärkningsvärt eftersom kolandelen är exceptionellt hög och medför en blygsam ökning av annat än fossilt 
bränsle mätt i absoluta tal. 
445 Scenariot är utarbetat av IIASA för SRES.  
446 Nakicenovic & Swart et al (red.) (2000)   
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eringar och krav, men främst mot bakgrund av att kolanvändningen i scen-
ariot är så hög.447 

I flera rapporter har det gjorts större ansträngningar än att anta ett linjärt 
samband mellan CO2-priser och CCS spridning för att beräkna CCS 
framväxt. Vid antaganden om spridning av CCS används ofta analogier från 
andra storskaliga elproduktionstekniker. Kärnkraftsexpansionen i USA 
används som analogi i en av Herzogs rapporter med följande motivering: ”it 
is a pattern of market penetration that is often observed for such technologies”.448 
Kärnkraften uppges ha växt med 45% per år under tidigt 1970-tal i USA för 
att sedan ha gått ner till 9% per år under 1980-talet. Skeendet tas efter för 
CCS och de annger att ”we parameterize Eq. (5) [parameter för CCS spridning] 
to limit the share growth of the new technologies to roughly mimic that of nuclear power 
under a carbon tax of $200/tC”.449  

Analogierna kan diskuteras. För det första gäller Herzogs modellering hela 
världen, inte bara USA som i exemplet med kärnkraftens utveckling. Perioden 
som kärnkraftens data gällde drabbades av flera diskontinuiteter, exempelvis 
oljekriser, trendbrott med avseende på ökning av elanvändning och ekon-
omisk tillväxt. CCS utveckling förutsätts äga rum i i-världen, varpå eventuell 
spridning sker till u-länder. Den del av världen där CCS utvecklas först har en 
prognostiserad elbehovsökning som är betydligt lägre än den som låg till 
grund för kärnkraftsexpansionen. Utbyggnad av CCS sker i första hand 
genom ersättning av nedlagda kraftverk, det antas i modellen att gjorda 
investeringar verkar tills full avskrivning har gjorts, inte nybyggnation.450  

Värdet för CCS tillväxt förefaller som väl tilltaget särskilt mot bakgrund av 
att motsvarande värde för förnybar energi är nästintill obefintligt i 
rapporten.451 Herzog antar att förnybar energi kommer att få maximalt 20% 
av den totala elproduktionskapaciteten 2100. Den låga andelen motiveras med 
att förnybar energi, i detta fall i form av vind- och solkraft, är dåliga substitut 
för elproduktion med tanke på att det inte finns bra system för lagring av el 
och de därmed inte kan utgöra baslast. Även kärnkraften beskrivs vara 
kraftigt begränsad till ungefär dagens nivå fram till 2100 med hänvisning till 
att det finns flaskhalsar.452 Herzogs antagande om begränsad utveckling av 
förnybar energi på både lång och kort sikt är ovanligt och kan kontrasteras 

                                                 
447 Riahi, Barreto & Rao (2004) s. 4ff. 
448 McFarland, Reilly & Herzog (2004) s. 706. 
449 Ibid. s. 697. Jamasb & Köhler (2007, s. 11) visar att lärtillväxten för kärnkraft har varit mångdubbelt högre än 
för kolrelaterad teknik. 
450 McFarland, Reilly & Herzog (2004) 
451 Ibid. I rapporten påpekas att markandspenetrationen kan bli orealistiskt snabb med den valda metoden 
eftersom att den är konstant och inte tar i beaktande att det skulle kunna finnas begränsade resurser, erfarenhet 
och hindrande regelverk. 
452 Ibid. s. 701. 
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mot exempelvis Gerlaghs rapport i vilken han antar att förnybar energi har 
dubbelt så hög lärtillväxt som CCS.453 

Utöver att hämta diffussionsdata från kärnkraftens historia i USA finns 
rapporter som använder ett större antal teknikers medelvärden. Vid beräkning 
av diffusionsvärden använder Riahi, Barreto och Rao data från två rapporter 
av IIASA där 117 respektive 265 fall har studerats. I dessa fall tog det 57,5 
respektive 41 år innan marknadsandelen för den aktuella tekniken ökade från 
10% till 90%. De flesta fallen återfanns inom spännvidden 15-30 år. För CCS 
antas ett värde för industrialiserade länder och ett för utvecklingsländer, 26 
respektive 19 år, vilket kan ses som optimistiskt, vilket även Riahi, Barreto 
och Rao poängterar. Enligt uppskattningen tar det med andra ord 26 år från 
det att CCS finns på 10% av alla befintliga fossilbränsleeldade kraftverk tills 
att CCS finns på 90% av dem. Riahi, Barreto och Rao, som använder detta 
antagande, skriver att ”we recognize that this is an arbitrary assumption, which imposes 
a somewhat fast penetration of the carbon-capture technologies, and model results are 
sensitive to it”.454 Användningen av antagandet berättigar de genom att 
framhålla att deras resultat inte nödvändigtvis beskriver den troligaste 
framtiden, utan att avsikten är att illustrera en möjlig framtid. Slutsatserna, 
som jag kommer att visa senare, som vilar på denna av författarna själva 
betecknade väl optimistiska grund, är ändå att en CCS-vänlig politik har stora 
fördelar.455 I den inledande sammanfattningen i Herzogs rapport från 2004 
står att forskarna med hjälp av sin modellering kommer fram till att kol-
baserade tekniker med CCS kommer att penetrera marknaden trots dessa 
teknikers höga kostnader i dagsläget. Uttalandet har föregåtts av diskussioner 
om hur träffsäkra representationer kan säkerställas och hur en realistisk 
marknadspenetration kan speglas. Rapporten avslutas med att betona att det 
finns många osäkerheter vid bedömningarna av CCS framtida potential, 
såsom bränslepriser, ekonomisk tillväxt och hur andra tekniker utvecklas.456 
Med andra ord sker glidningar från vad som är möjligt men inte det mest 
troliga, till vad som är att rekommendera. Om en uttrycklig rekommendation 
görs eller inte kan ibland tyckas vara mindre viktigt eftersom en modellering 
vars resultat är rimligt och önskvärt indirekt även ger en fingervisning om vad 
som är att rekommendera. Däremot blir fingervisningen inte lika tydlig om 
flera olika scenarier som pekar åt olika håll presenteras. Baumgartner och 
Midttun har i tidigare rapporter uppmärksammat att antaganden och 
inputvärden för olika scenarier kan vara utformade på så vis att olika scenarier 

                                                 
453 Gerlagh (2006) 
454 Riahi, Barreto & Rao (2004) s. 13. 
455 Riahi, Barreto & Rao (2004) s. iii. 
456 McFarland, Reilly & Herzog (2004) s. 685, 706. 
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i en och samma rapport kan tolkas som mer eller mindre rekommendabla 
eller rimliga även om det inte uttryckligen sägs i rapporten.457  

Herzogs rapport från 2004 har tre scenarier där CCS potential illustreras. 
Författarna betonar angående modellerna att ”our use of them in no way indicates 
an endorsement of any of them”.458 Scenarierna är: 1) BAU, 2) CO2-skatt och 3) 
550 ppm som stabiliseringsmål efter 2100. Till skillnad från alla andra 
rapporter där beräkningar görs i förhållande till olika stabiliseringsmål 
relaterar denna rapport till George W. Bushs relativa intensitetsmål istället för 
Kyotos mål med absoluta värden. Bushs mål är en reducering med 18% av 
energiintensiteten efter 2010 och kan ses som ett alternativ till Kyoto-
protokollet. Eftersom målet är relativt och måluppfyllelsen är en kvot mellan 
BNP och CO2-utsläpp kan målet mycket väl uppnås trots ökad energi-
använding och ökade CO2-utsläpp under förutsättning att BNP ökar desto 
mer, enligt beräkningar av Odile Blanchard och James Perkhaus, Université 
Pierre Mendès.459 Anmärkningsvärt är att Herzog använder Bushs inten-
sitetsmål för hela världen, trots att majoriteten av världens befolkning 
omfattades av Kyotoprotokollet då rapporten skrevs och att användningen av 
förnybar energi ges, som kommenterats tidigare, konstant användning fram 
till 2100 oavsett val av scenario. Kol (utan CCS) står för 78% av 
elproduktionen mellan 2060 och 2100 medan vind- och solenergi står för 
några enstaka procent 2100 i detta BAU-scenario. I CCS-scenariot står kol för 
70% 2100.460 Förnybar energi framstår med andra ord som i det närmaste ej 
utvecklingsbart.  

Vilka konsekvenser kan då den höga kolanvändningen ge? Joule Bergerson 
och Lester Lave har konstruerat ett scenario där elproduktionen med hjälp av 
kol i USA 2050 är fyra gånger högre än i dagsläget, vilket blir ett omfång som 
överensstämmer med det Herzog har i sina stabiliseringsscenarier fast för år 
2100.461 I beräkningarna har Bergerson och Lave till skillnad från Herzog 
inkluderat ett LCA-perspektiv där även CO2ekv. från brytning, bränsle-
transport och transmission är medräknade.462 Om IGCC-anläggningar med 

                                                 
457 Baumgartner  & Midttun (1987)  
458 McFarland, Reilly & Herzog (2004) s. 699. 
459 Blanchard, O. & Perkhaus, J., F. (2004) “Does the Bush Administration’s climate policy mean climate 
protection?” 
460 McFarland, Reilly & Herzog (2004) 
461 Ibid. s. 704, Bergerson, J. & Lave, L. (2007) “The long term life cycle private and external costs of high coal 
usage in the US” 
462 I dessa beräkningar är andra skadeverkningar än CO2ekv., SOx och NOx ej medräknade. (Bergerson & Lave, 
2007) Hawkins & Peridas (2007), National Resources Defense Council, som för övrigt är positivt inställda till 
CCS, har sammanställt de övriga skadeverkningarna från brytning och transport av kol i USA. Ca. 20000 km 
vattendrag har kontaminerats av tungmetaller, syror och kontaminerade sediment.  Stora landytor har blivit 
påverkad varav bara hälften har återställts till viss del. Att återställa resterande beräknas kosta miljardtals dollar. 
I West Virginia har även så kallad Mountain top removal börjat praktiseras vilket innebär att bergstoppar 
sprängs bort med följd att bergen blir platta och bergsdalarna fylls ut med restprodukterna från brytningen. 
(Hawkins, 2001, s. 3-4) de Coninck et al (2006) för en kort diskussion om att storskalig implementering av CCS 
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CCS används i detta tänkta framtida amerikanska energisystem blir CO2ekv.-
utsläppen från kolkraft 1,5Gt/år mot dagens cirka 2,5Gt/år. I absoluta tal blir 
utsläppen reducerade med 1Gt, vilket enbart är en total reducering med 60% 
CO2ekv.463 Bergerson och Lave menar att en fyrdubbling av kolanvändningen 
i USA kan bli mer miljövänlig än dagens användning, men då exkluderar 
analysen helt miljöproblem relaterade till brytningen av dessa fyra miljarder 
ton kol årligen, såsom vattenskador, dödsolyckor vid transport (1600-2400 
människor/år), förstörd närmiljö och fördubblad åtgång av sötvatten.464 
Brendow belyser kolanvändningens och CCS externaliteter från ett annat 
perspektiv och betonar istället positiva samhälleliga effekter som att kol-
industrin skapar välbetalda arbeten, men även att CCS i vissa fall reducerar de 
övriga skadliga emissionerna och därmed ger bättre luftkvalitet och jord-
mån.465 Externa kostnader råder det med andra ord motstridiga meningar 
om.466    

Herzog, räknar med 90% avskiljning med systemgräns från och med 
input-bränslet, vilket är ett mycket vanligt antagande.467 Vad som då bortses 
ifrån är att energiförlusten som uppstår i avskiljningsprocessen och som 
måste kompenseras med mer bränsle, skapar ett behov av både produktion 
och transport av nämnda bränsle. Bränsleåtgången ökar enligt IPCC med 10-
40%, bränsle som kräver energi för att brytas och frigör växthusgaser vid 
brytning men även ökad energiåtgång vid transport. Enligt beräkningar av 
Viebahn innebär hela nämnda kedja att endast omkring 65% av växthus-
gaserna undanhålls atmosfären – en nivå som jag inte sett i någon av de andra 
rapporterna som är med i kapitlets urval.468 

De olika input-värdena för de tre scenarierna som förekommer i Herzogs 
rapport från 2004 påverkar i märkbar utsträckning intressant nog enbart 
relationerna mellan de olika fossila bränslena. Liksom i flera av de andra 
rapporterna utvärderas utfallet mot inverkan på BNP eller kostnader mätt i 
nuvärde. Kina, Indien och Östeuropa får extra välfärdsökningar på över 3% 

                                                                                                                                                        
kan leda till ökade absoluta utsläpp av SOx, NOx och tungmetaller trots att utsläppen per producerad kWh 
minskar.       
463 Bergerson & Lave (2007) s. 6229. 
464 Ibid. s. 5. Vattenåtgången i USA bedöms i detta fall bli 90% högre med CCS jämfört med utan CCS på 
kolkraftverk. (Shuster, 2007, s. 1) 
465 Brendow (2007) s. 9. 
466 I Metz et al (red.) (2005, s. 144) sammanställs hur de olika emissionerna påverkas av CCS för olika typer av 
anläggningar (PC, NGCC och IGCC). Enligt denna sammanställning ökar alla typer av emissioner för alla 
anläggningarna med CCS bortsett från CO2 som minskar i alla fall och SOx som minskar i ett fall (PC). Michel 
Jeffrey (2008), Wuppertal Institute, har i en studie uppskattat miljö- och hälsoskadorna på grund av 
kolanvändningen i östra Tyskland till 3,5 miljarder euro årligen. Inkluderas klimatskadorna och subventionerna 
stiger kostnaderna till 35 miljarder euro per år.  
467 McFarland, Reilly & Herzog (2004), Metz (red.), Metz et al (red.) (2005) s. 4 anger att 85-95% är det 
vanliga. 
468 Viebahn et al (2007a) 
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och annex B-länderna469 0,4-1,4% per år.470 Ytterligare en förenkling är att 
välfärd fullständigt likställs med omfattningen av BNP, vilket är ett antagande 
som sällan ifrågasätts.471 Den slutsats som dras, trots skrivningar om att inget 
scenario rekommenderas är att “the coal CCS technology offers the most cost effective 
long-term source of low carbon emitting electricity /…/ benefits of using CCS technologies 
are seen through increased electricity production and lower electricity prices, and this is 
reflected in lower welfare costs of the climate policy in most regions”.472 Trots att det är 
uttalat i rapporten att inget scenario kommer att rekommenderas ges tydliga 
anvisningar om att CCS på kol är det mest kostnadseffektiva. Återigen, det 
möjliga presenteras med andra ord som det önskvärda. Vidare förutsattes i 
rapporten att flera centrala aspekter, som borde vara osäkra, får en 
förutsägbar utveckling, exempelvis bränslepriser och teknisk integration.473 
Det är vanligt förekommande att möjliga problem ges en kraftigt förenklad 
hantering, vilket analyseras i det följande.   

Hinder, barriärer, osäkerheter, utmaningar och acceptans 
Vanligt är att faktorer som förväntas stjälpa modelleringen gallras bort från 
rapporterna. Gilotte och Bosetti samt Riahi et al gör exempelvis uttryckliga 
antaganden att CO2-läckage inte ska förekomma. I förstnämnda rapport 
kommenterar forskarna visserligen själva att det inte är ett realistiskt 
antagande och att läckagefrågan behöver utforskas mer. Problemen i sig 
diskuteras inte i Riahis, Rubins och Schrattenholzers rapport. Däremot 
kommenteras att det finns ett antal problem av vetenskaplig, teknisk och 
ekonomisk art som utvecklingen av CCS står inför. De scenarier som ut-
vecklas är baserade på att alla dessa problem blir lösta och att CCS kan 
implementeras.474 Gilotte och Bosetti som har två scenarier, ett där CCS finns 
tillgängligt 2030 och ett där det inte finns tillgängligt 2030, för ingen 
diskussion om problem och förutsättningar för att CCS ska implementeras. 
Tiden för lagring nämns vara från några hundra år till några tusen år, utan 
motivering eller referens. Kostnaderna blir lägre och reduceringen av CO2 

större i CCS-scenariot. CCS positiva bidrag till att göra klimathanteringen 
mindre kostsam är marginell fram till 2030, vilket i Gilottes och Bosettis 
rapport leder fram till slutsatsen att CCS i första hand är en mycket långsiktig 

                                                 
469 Annex B: Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Monaco, Rumänien , Slovakien, 
Slovenien, Schwiez, USA, Kanada, Ungern, Japan, Polen, Kroatien, Nya Zeeland, Ryssland, Ukraina, Norge, 
Australien och Island. 
470 McFarland, Reilly & Herzog (2004) 
471 Sambandet ifrågasätts i Harvey (2004) 
472 McFarland, Reilly & Herzog (2004) s. 706. 
473 Ibid. 
474 Gilotte & Bosetti (2005), Riahi, Barreto & Rao (2004), Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004). Uttryckliga 
antaganden om att läckage inte förekommer görs även i t. ex. Azar et al (2006). 
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strategi.475 Azar et al kommenterar att risken för läckage inte hanteras i de 
egna modelleringarna, men har som krav att läckaget måste vara mycket 
mindre än 1%/år för att CCS ska vara meningsfull som klimatstrategi. Hur 
stor sannolikheten är för läckage uppskattas inte.476 James Dooley et al, 
Batelle/DoE, för en ingående diskussion om USA:s lagringspotential, men 
lagringen bedöms inte bli behäftad med risker eller läckage.477 Det är i få 
rapporter antaganden om begränsade lagringsutrymmen görs.  

I Kapitel 2 visade jag att SRCCS uppskattningar med avseende på 
lagringsutrymme i de allra flesta fall vida överstiger beräknat lagringsbehov. 
Dessa slutsatser är emellertid till stor del baserade på uppskattningar, inte 
faktiska mätningar. För Kina och Indien är informationen om lagrings-
utrymmet än mer bristfällig. Av Chris Hendriks, Ecofys, genomgång av 
tidigare forskning beträffande lagringsutrymme framgår att det i Kina och 
Indien enbart finns data för lagring i olje- och naturgasreservoarer och inte 
för akvifärlagring. Hendriks betonar att det säkerställda lagringsutrymmet för 
både Kinas och Indiens del är långt mycket mindre än behovet om CCS ska 
bli storskaligt implementerad. För Kinas del är utrymmet enligt tillgängliga 
data 10GtCO2 och behovet om CCS ska implementeras i stor omfattning kan 
vara 70GtCO2.478 Att göra scenarier över det globala energisystemet, där 
merparten av CCS inverkan ofta framställs ske i Kina och Indien, och sam-
tidigt göra antaganden om att lagringsutrymmet är tillräckligt och oproblem-
atiskt innebär en kraftig reducering av de osäkerheter CCS är förbunden med. 
Ett av EU:s huvudmotiv för att utveckla CCS är dessutom att kunna sprida 
tekniken till dessa två länder och det är även vanligt förekommande i de 
rapporter jag analyserar i föreliggande kapitel.479 Vidare är beräkningarna av 
lagringsutrymmet för EU:s del uppskattningar baserade på top-down-analyser 
som enligt de Coninck et al troligtvis överskattar både potential och 
ekonomisk tillgänglighet.480  

Gilotte och Bosetti gör ett antagande att osäkerheterna kring kunskapen 
om växthuseffekten och dess omfattning kommer att vara kända efter 2040 
och att det därefter går att fatta beslut mot bakgrund av den säkra inform-

                                                 
475 t. ex. Gilotte & Bosetti (2005) 
476 Azar et al (2006) 
477 Dooley et al (2006)  
478 Hendriks (2007) s. 11-13. Hendriks menar att de potentiella lagringsmöjligheterna i kolbäddar (ECBM) är 
väldigt omfattande i Kina. Denna metod är fortfarande på demonstrationsstadiet och det råder fortfarande 
oklarhet om metoden kan tillämpas storskaligt. Även SRCCS tar upp att merparten av all data om 
lagringsutrymme är baserade på undersökningar i Australien, Japan, Nordamerika och Europa. De betonar 
behovet av undersökningar ibland annat Kina och Indien. (Metz et al, 2005, s. 264) 
479 Se t. ex. Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008a), Metz, B., et al (red.) (2007), Stern (2006) i vilka 
merparten av alla CO2ekv.-emissioner 2050 förväntas ske utanför Annex  I-länderna. Till Annex I-länderna 
hör EU, de 24 ursprungliga OECD-länderna och 14 länder under övergång till marknadsekonomi. 
480 de Coninck et al (2006) s. 31. 
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ationen.481 Resonemanget vittnar om en föreställning om att det går att 
framställa tillförlitlig kunskap, bara tillräcklig möda ägnas åt att ackumulera 
kunskapen och att när kunskapen är säkerställd kan CCS tillföra mycket stora 
CO2-reduceringar till låga kostnader. Ett antagande om kunskap som även är 
vanligt i modelleringssammanhang är så kallad perfect foresight. Antagandet 
innebär att alla aktörer antas vara ekonomiskt rationella samt inte bara ha full 
tillgång till information om samtida förhållande utan även om framtida – med 
andra ord att osäkerhet inte existerar. Exempelvis antas en aktör som står 
inför ett investeringsbeslut veta hur relativpriserna mellan olika bränslen 
kommer utvecklas under hela den period den planerade anläggningen 
kommer att nyttjas, vilket kan vara 40-50 år. Perfect foresight bygger med 
andra ord på en kunskapssyn som är en förlängning av rational man i tid, en 
kunskapssyn som är hårt kritiserad för att vara orealistisk. Grova förenklingar 
görs även inom andra områden. I Azars et al rapport kommenteras att 
osäkerheter rörande framtida energipriser, priselasticiteter, bortses från 
liksom beslutsfattande på andra grunder än de rent ekonomiska. Bristerna 
med detta förfarande, menar Azar et al, överskuggas av fördelarna som 
innebär att fler modelleringar kan köras med varierande input-data vilket kan 
ge bilder av hur energisystemen kan förändras vid ett stort antal händelser 
vilket leder till att de olika huvudvägvalen blir tydligare. Vidare hävdar de att 
det centrala är att de olika kostnaderna för alternativen speglas.482  

Bland andra Gielen uttrycker en öppenhet inför vilka framtida alternativ 
som kommer vara de mest ekonomiskt effektiva och påtalar att det i detta 
tidiga skede inte går att ha en så kallad winner-picking strategi. Han 
rekommenderar ändå slutligen att policies utformas så att CCS kan 
implementeras i praktiken,483 vilket ligger i linje med IEA:s målsättning – att 
påskynda kommersiell implementering av CCS. Gielen för en diskussion om 
att förnybara alternativ och energieffektivisering egentligen vore att föredra 
framför vad han kallar en end of pipe-lösning som CCS, som dessutom 
uppges vara förenad med osäkerheter och vissa risker, men att dessa 
alternativ har begränsningar. Han pekar även på en svårighet som inte 
uppmärksammas i någon av de andra rapporterna, nämligen att den kom-
plexitet som tillförs genom CCS kan skapa problem i och med att det råder 
brist på kvalificerad personal. Jämförelser och analogier görs med utveck-
lingen av IGCC-tekniken där problem uppstått på grund av just denna 
brist.484 Även Gerlagh och van der Zwaan antyder snarlika problem genom 
att belysa att erfarenheten av att integrera CCS delsteg till ett system är 

                                                 
481 Gilotte & Bosetti (2005) 
482 Azar et al (2006) 
483 Gielen (2003) 
484 Gielen (2003) s. 39. 
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minimal med följd att kostnadsuppskattningarna riskerar att bli mycket 
osäkra.485 

Flera av problemen är relaterade till kostnadsuppskattningarna. Paul Baer, 
Director of EcoEquity Stanford University, har kritiserat Herzogs forskning i 
tidskriften Climatic Change 2003 i An Editorial Comment. Här kan först 
nämnas att Herzogs rapporter inte är särlingar i sammanhanget, utan att snar-
lika angreppssätt går att återfinna i ett stort antal rapporter. Baers kritik riktar 
sig mot Herzogs behandling av lagring av CO2 som ett ekonomiskt effekt-
ivitetsproblem.486 Genom en standardiserad ekonomisk optimeringsmetod 
fastställer Herzog det relativa värdet av tillfällig lagring och permanent lagring 
som om det vore vilket investeringsbeslut som helst. Nuvärdet beräknas 
genom en på förhand bestämd diskonteringsränta (5%) och ett antagande om 
framtida prisutveckling av CO2. Denna ekonomiska abstraktion bygger enligt 
Baer på några grundantaganden. För det första att det finns en regim som 
kräver betalning av den ansvarige parten för CO2-läckage när detta uppstår, 
om det så är efter 100 år. För det andra att en så kallad backstop 
technology487 kommer att utvecklas parallellt med CCS bara tillräckliga 
resurser satsas, alternativt att läckt CO2 ska kunna fångas upp antingen genom 
snabb produktion av naturliga sänkor, vilket förutsätter att stora arealer hålls i 
beredskap, eller icke-biologisk infångning av CO2 direkt från atmosfären 
(AC).488 Baer fortsätter med att betona att de som fattat investeringsbeslutet 
inte kan ansvara för läckage i framtiden om det inte finns fungerande 
institutioner som kontrollerar ansvarsfrågorna. Om det finns fungerande 
institutioner kan finansiell ersättning utgå, givet att ansvarigt företag 
fortfarande existerar om exempelvis 100 år.489 Finns inte dessa institutioner, 
alternativt om institutioner med intressen att främja CCS har manipulerat den 
regulatoriska miljön till sin fördel kvarstår att förlita sig på att stora tekniska 
                                                 
485 Gerlagh & van der Zwaan (2006) 
486 Baer (2003) är noga med att poängtera att han inte kritiserar CCS, utan Herzogs analyser av CCS. Även Smil 
(2005, s. 362) för en diskussion om det orimliga med att kunna göra meningsfulla cost-benefit-analyser där 
biosfärens bevarande är en av posterna.    
487 Begreppet introducerades av Nordhaus 1973. Innebär en process eller teknologi med konstant 
marginalkostnad och obegränsad resursbas. 
488 Baer, P. (2003) “An Issue of Scenarios: Carbon Sequestration as Investment and the distribution of risk – An 
Editorial Comment” 
489 EU-kommissionens förslag till direktiv för koldioxidlagring vittnar om en föreställning om att företagen 
själva kan garantera att inget någonsin kommer att läcka: ”Ansvaret för lagringsplatsen, inbegripet alla därav 
följande rättsliga skyldigheter, bör överföras till den behöriga myndigheten om och när alla tillgängliga 
uppgifter tyder på att den lagrade koldioxiden är och kommer att förbli fullständigt innesluten för obegränsad 
framtid. I detta syfte ska operatören lägga fram en rapport som styrker att detta kriterium är uppfyllt och lämna 
den till den behöriga myndigheten för godkännande av överföringen”. Om läckage ändå skulle uppstå efter att 
ansvaret har förts över till berörd myndighet ska inte heller företaget behöva bli betalningsskyldigt. (Europeiska 
Gemenskapernas Kommission, 2008e, s. 14-15, min understrykning) Det rådande förslaget om nytt direktiv kan 
tolkas som att ansvaret för lagringen överförs från industrin till samhället i ett relativt tidigt skede. Om ansvar 
trots allt ska utkrävas av företaget i fråga är medellivslängden för ett stort företag bara hälften av en människas. 
Av de tolv största företagen i USA kring sekelskiftet 1900 finns bara ett kvar idag, General Electrics. Av de 500 
största företagen i USA 1970 har över 60% försvunnit. (Tidd, Bessant & Pavitt, 2005) 
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landvinningar har gjorts – ”we’re gambling the lives of the future on our beliefs about 
technological innovation”, konkluderar Baer.490 Christian Kirchsteiger, Institute 
for Energy i Petten, drar liknande slutsatser som Baer, det vill säga att CCS 
innebär ett oproportionellt stort risktagande i förhållande till den eventuella 
nyttan och lägger till att CCS skulle bryta mot de etablerade principerna för 
riskhantering av farligt avfall (t. ex. kärnavfall) som tillämpas i EU.491  

Som kommenterats tidigare visar min granskning av Herzogs rapporter att 
så kallade backstop technologies, energiomvandlingsmetoder utan ändligt 
bränsle, det vill säga främst förnybar energi, endast utgör cirka 5% i alla 
scenarier.492 Det finns med andra ord inget modellerat utrymme för backstop 
technologies i Herzogs rapporter. Baer pekar på möjligheten att de åtaganden 
som antagits som möjliga vid läckage och som legat till grund för 
kostnadsberäkningarna är orealistiska och därför skulle kunna leda till enorma 
oförutsedda kostnader som skjuts på framtiden – ”thus carbon storage allows us to 
borrow from the future /…/ This is a critical way in which the carbon problem is not 
analogous to a traditional investment problem”.493  

Cost-benefit-analyser av det slag Herzog genomför förutsätter vidare att 
det finns konsensus om externa och sociala kostnader, vilket det inte gör idag. 
SRCCS är uttryckligen avgränsad från att omfatta dessa kostnader. Därtill har 
jag tidigare påtalat att kunskapsläget enligt SRCCS kring lagring och läckage 
har många luckor,494 med logisk följd att kostnadsuppskattningarna om det 
vetenskapen vet lite om blir än mer osäkra. Även Hendriks et al betonar att 
det i dagsläget inte finns några realistiska kostnadsuppskattnignar av CCS 
med hänvisning främst till att den regulatoriska anpassningen fortfarande är 
oklar.495 I en rapport skriven på uppdrag av UNFCCC:s sekretariat utvecklar 
Hendriks sin argumentation och framhåller att eftersom uppskattningarna av 
lagringsmöjligheterna är så osäkra går det inte att med rimlig säkerhet att 
analysera CCS roll i framtida energisystem särskilt detaljerat.496     

Få rapporter kvantifierar de möjliga problem som kvalitativt kommenteras. 
Som påtalats tidigare nämns i flera fall att det finns stora problem med till 
exempel lagring och läckage. Smekens och van der Zwaan hör till undantagen 
då de tar fasta på de skador som uppstår på grund av CO2 och ger dessa ett 

                                                 
490 Baer (2003) s. 286. 
491 För en utförlig genomgång av CCS och det juridiska läget i EU och internationellt se: Hendriks, Coenraads & 
Mace (2005), Kirchsteiger (2007). 
492 McFarland, Reilly & Herzog (2004) s. 702-704. 
493 Baer (2003) s. 288. 
494 Metz et al (red.) (2005) EU-kommissionen för en kort diskussion om risker med geologisk lagring, men kan 
tolkas vända på bevisbördan i och med formuleringen ”Frågan om det kan finnas potentiellt allvarliga risker 
med irreversibla konsekvenser har tagits upp. Det råder ingen konsensus om att det skulle finnas några sådana 
risker” (Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2008e, s. 5) 
495 Hendriks, Coenraads & Mace (2005, s. 55) anser för övrigt att resurser borde satsas på att höja 
verkningsgrader istället för på CCS med hänvisning till att CCS är för riskfyllt både ekologiskt och ekonomiskt. 
496 Hendriks, C. (2007) ”Carbon Capture and Storage”, s. 10. 
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ekonomiskt värde – externa kostnader. Att släppa ut CO2 i atmosfären ges 
endast uppskattade externa kostnader, eftersom de konstaterar att det inte 
finns vetenskapligt underlag för dessa värden i dagsläget och inte heller för att 
föra ner CO2 i jordskorpan. Spännvidden på de skador som uppskattas är 
stor. Beträffande externa kostnader för lagrad CO2 antar Smekens och van 
der Zwaan 0,3, 30 och 300€/t beroende på läckage och för atmosfärisk CO2 

antas kostnaderna vara mellan 14 och 67€/t.497 Den slutsats de drar är att de 
externa kostnaderna måste vara minst 100€/tCO2 i atmosfären och för 
lagring inte mer än några få €/tCO2 för att CCS ska vara en ekonomiskt 
gångbar metod. De värden som använts i denna rapport kan tolkas som att 
den vanligt förekommande retoriska frågan ”Om man nu har CO2 vad är 
bäst? Att släppa ut det i atmosfären eller lagra det i jordskorpan? – det värsta 
som kan hända är att det kommer upp igen” får ett mindre självklart svar. En 
extern kostnad som understiger 100 €/tCO2 i atmosfären och/eller överstiger 
några få €/tCO2 i jordskorpan leder med andra ord till att placeringen av CO2 

i jordskorpan inte är ekonomiskt optimalt. Men med hårda klimatmål blir den 
ekonomiska marginalen för CCS större, eftersom hårda klimatmål idealt sett 
speglas av höga CO2-priser. Nu får man ha i beaktande att de värden för 
skador som använts inte kan vara något annat än högst hypotetiska. Smekens 
och van der Zwan rekommenderar att fortsatt forskning bör bedrivas för att 
utreda möjliga skadevärden för lagrad CO2 innan CCS implementeras stor-
skaligt. Det finns för det första knapphändig kunskap om hur stor 
sannolikheten är att ett CO2-läckage inträffar, för det andra ingen vetskap om 
hur stor skadan kan bli och för det tredje, som Baer samt Hendriks 
poängterade ovan, finns det många ekonomiska och etiska svårigheter med 
att översätta denna skada till ekonomiska termer.498  

De stora osäkerheter som finns kan som visats behandlas på många olika 
sätt. Steffen Kallbekken och Asbjörn Torvanger, Centrum för klimat-
forskning i Norge, gör en omfattande genomgång av tidigare forskning för 
troliga kostnader med avseende på transport, avskiljning och lagring. Värdena 
från de olika rapporterna har inbördes stora variationer. Slutledningen som 
Kallbekken och Torvanger gör är att det inte går att göra någon fullgod 
kostnadsanalys såsom till exempel en marginalkostnadsstudie, vilket är vad 
som har gjorts i flera av de ovan presenterade rapporterna, för olika 
reduceringstekniker på längre sikt. Den information som finns tillgänglig idag 
beskrivs av Kallbekken och Torvanger vara otillräcklig. Fokus för deras 
rapporter är istället att göra grova kostnadsuppskattningar för den nära 
framtiden, fram till 2020. Utifrån genomgången av tidigare forsknings 

                                                 
497 Kostnaderna för läckage är relaterade till gradvisa små läckage, kraftiga intensiva läckage, försurning av 
vatten och kemisk fysikalisk påverkan på geologiska formationer. 
498 Smekens & van der Zwaan (2006) 
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kostnadsuppskattningar skapar de nio olika scenarier ur de möjliga 
kombinationerna låga, medel och höga kostnader för CO2-utsläppsrätter samt 
låga, medel och höga kostnader för CCS-teknikerna. Metoden påminner om 
den Smekens och van der Zwaans använder. I övrigt gör Kallbekken och 
Torvanger inga antaganden om exempelvis BNP-tillväxt, lärtillväxt etcetera 
utan rapporten har enbart syftet att visa under vilka betingelser, med 
avseende på de två nämnda variablerna, som CCS är ekonomiskt lönsam. Av 
de nio fallen är CCS enbart lönsam i två fall, båda fallen förutsätter låga 
kostnader för CCS (7-21$/tCO2), vilket bara kan uppnås tack vare intäkter 
från EOR och EGR, samt medium till höga CO2-priser (10-35$/tCO2).499 

I några rapporter diskuteras emellertid mer konkret vilka tidsrymder för 
lagring som är acceptabla eller vad som bör vara acceptabelt läckage. Gielen 
argumenterar för att 100-tals till 1000 år är tillräcklig tid för lagring. De 
kortare tidsintervallen motiverar han med att fossila bränslen är begränsade 
resurser, med andra ord att CO2-emissionerna med tiden kommer att 
upphöra och att det därmed i första hand är av vikt att se till att CO2 inte 
läcker ut under den tid nya CO2-emissioner produceras. Gielens visshet om 
att lagringen inte är behäftad med problem är stor: ”It is important to note that so 
far there is no case that indicates that permanence is a problem”.500 Argumentationen 
stärks genom analogier med det naturliga såsom att olja och gas redan har 
lagrats i miljoner år i jordskorpan. Uttalandet antyder att problemet med 
lagring av CO2 inte är ett faktiskt problem och därmed även att den oro som 
kan finnas bland allmänhet och politiker egentligen är obefogad och 
ogrundad.501 Liknande föreställningar har även iakttagits i tidigare forskning 
där framåtblickande rapporter om vätgasekonomier har studerats – problem 
stora nog att hindra önskvärd utveckling betraktas inte som tekniska av 
experterna.502  

Det finns med andra ord en spridd teknikoptimism i flera av rapporterna, 
men samtidigt betydande reservationer angående möjligheterna att göra 
bedömningar om framtida kostnader. För det första kommer detta till uttryck 
i en föreställning att de enda egentliga problemen är eventuell bristande 
allmän acceptans och för det andra genom uppfattningen att tekniska eller 
vetenskapliga problem kommer att kunna hanteras med tiden. Förhållnings-
sätten till problemen skiljer sig som visats åt mellan några av rapporterna. Det 
vanligaste förhållningssättet är att ett antagande görs om att CCS utvecklas 
utan att problem stora nog att störa antagandena uppstår. Inom ramen för 
detta förhållningssätt finns stora variationer, från att möjliga problem är stora 

                                                 
499 Kallbekken & Torvanger (2004) 
500 Gielen (2003) s. 26. Gielen baserar detta uttalande på enbart ett fall (s. 41). 
501 Ibid. 
502 Hodson, M. & Marvin, S. (2004) “Opening the ”Black Box” of the Hydrogen Economy” 
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nog att hindra att CCS utvecklas överhuvudtaget (t. ex. CO2-läckage, 
kostnader, komplexitet, att förnybar energi utvecklas snabbare) till att det inte 
finns några tekniska eller vetenskapliga problem som inte kommer att kunna 
hanteras och att de enda problem som kan vara stora nog att hindra storskalig 
implementering av CCS är bristande acceptans bland allmänheten eller 
politisk tröghet (främst frånvaro av enhetlig klimatpolitik, regelverk och 
global eller regional marknad/skatt för CO2). Acceptansfrågorna har oftast 
kopplingar till CO2-lagring och permanens, det vill säga med vilken 
beständighet CO2 kan lagras. För det första varierar uppfattningarna om 
permanensen, för det andra råder delade meningar om vilken permanens som 
är förenlig med hanteringen av växthuseffekten. Den vikt som läggs vid 
lagringsfrågorna skiftar från att de inte kommenteras överhuvudtaget,503 till 
att de är de kanske mest avgörande frågorna både på grund av acceptans och 
naturvetenskapliga kunskapsluckor.504 Relaterade frågor som har stor betyd-
else för hur attraktivt CCS framstår är vilka antaganden och modeller som 
används för lärande och utveckling. 

Lärande och utveckling  
Antaganden för lärande varierar mellan rapporterna. Ofta används flera olika 
värden för en och samma rapport eftersom det finns ett stort inslag av 
osäkerhet angående omfattningen av lärandet. Utöver lärandet kring CCS blir 
CCS framtida utveckling även beroende av relationen mellan lärandet för 
förnybar energiteknik och fossilbränslerelaterad teknik. Lärandet i modell-
eringen yttrar sig genom att investeringskostnader och/eller drifts-kostnader 
reduceras över tid. Den kanske vanligaste och bland de enklare modellerna 
för lärande vid teknikutveckling generellt är LR=1-2-b där LR är learning rate 
och b är lärelasticiteten. Ett LR-värde på exempelvis 10% betyder att 
kostnaderna avtar med 10% för varje fördubbling av installerad effekt. 
Kostnadsreduceringarna ska spegla learning by doing, följderna av forskning, 
utveckling och demonstration.505 I föreliggande genomgång förekommer 
förvisso även ännu mer förenklade antaganden som är mer eller mindre 
utförligt och tydligt motiverade. De enklaste antagandena är att inget lärande 
förekommer överhuvudtaget. 

En mycket vanlig metod bland de genomgångna rapporterna är att 
använda historiska lärkurvor för annan teknik som bedömts som snarlik. 
Exempelvis Gerlagh uttrycker med referens till IIASA: ”However, the capture 
technology part in CCS systems is similar to more common technologies used for sulphur 

                                                 
503 t. ex. Brendow (red.) (2007), Gibbins et al (2006), NETL (2006) 
504 t. ex. Harvey (2004), Smekens & van der Zwaan (2006)  
505 Jamasb, T. & Köhler, J. (2007) “Learning curves for energy technology: A critical assessment”, Riahi, Rubin 
& Schrattenholzer (2004) 
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and nitrous oxides removal from flue gases”.506 Förfarandet är även det dominerande 
i SRCCS vid konstruktionen av scenarier och legitimeras med hänvisning till 
främst Riahis forskning där CCS ekonomiska potential ökar med 50% om 
lärande inkluderas i modellerna.507 Riahi, Rubin och Schrattenholzer, IIASA, 
som studerar följderna av att inkludera lärkurvor i utvecklingen av CCS, 
argumenterar liksom författarna till flera av de genomgångna rapporterna för 
att använda historiska värden från utvecklingen av svavelrening (FGD-
system, scrubbers) eller kvävereducering, men betonar att osäkerheterna kring 
CCS fortfarande är så stora att svavelreningen inte går att översätta direkt till 
CCS utan att en ingående subjektiv bedömning också måste göras.508 
Lärtillväxten för svavelrening var historiskt 11% och för kvävereducering 
12%, vilket innebar en kostnadsreducering på investeringar med 11% 
respektive 12% för varje fördubbling av installerad kapacitet.509 Värdet för 
NOx-reduceringen, som niofaldigades med avseende på installerad effekt och 
fick halverade kostnader under perioden 1983-1995, beskrivs i EU-
kommissionens förslag till CCS-direktiv som synnerligen relevant för bedöm-
ningen av CCS globala utveckling.510 I Kapitel 4 fördes en diskussion om CCS 
som geoengineering-projekt. Där konstaterades att det skett en glidning från 
att CCS inledningsvis, under 1970-talet då tekniken var ytterst embryonal, 
klassificerades som geoengineering till att vid slutet av 1990-talet vara en 
teknik för rening av rökgaser mest lik de jämförelsevis numera etablerade 
svavel- och kvävereduceringsteknikerna.511 Jag hävdar att det går att problem-
atisera analogierna av flera skäl.  

För det första sker en kraftig förenkling om uppskattningen av CCS 
utveckling och framtida kostnadsreduceringar baseras på enbart ett steg i hela 
processen – avskiljningen. En relaterad fråga är komplexiteten. CCS inne-
håller fyra olika steg som ska integreras och sträcker sig över flera vitt skilda 
kunskapsområden. CCS omfattar dessutom ett långt tidsspann i och med 
lagringen av CO2 (100-10000 år).512 Utvecklingen av CCS står i dagsläget inför 
en rad olika regulatoriska, administrativa och klimatpolitiska problem, vars 
framtida utformning hör till grundförutsättningarna för om CCS kan 
utvecklas och hur snabbt. Det var de starka nationella regulatoriska kraven på 
svavel- och kväverening som blev drivkraften att utveckla renings-

                                                 
506 Gerlagh (2006) s. 229 
507 Metz et al (red.) (2005) s. 351. 
508 Gerlagh & van der Zwaan (2006), Gerlagh (2006), Gilotte & Bosetti (2005), McFarland, Reilly & Herzog 
(2004), Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004), Smekens & van der Zwaan (2006), Sweeney et al (2005). Även 
EU-kommissionen använder dessa analogier. 
509 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004) 
510 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008a) s. 15. 
511 Se t. ex. Keith (2001a) 
512 Beträffande lagringen av CO2 finns det även en risk för negativt lärande som en följd av att lagringsvolymen 
med tiden ökar. Efterhand måste mer svårtillgängliga och avlägsna lager tas i bruk.  
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teknikerna,513 även om de internationella kontroverserna var livliga.514 
Åtgärderna genomfördes utan konkurrens med andra fundamentalt 
annorlunda konkurrerande tekniker, vilket knappast kan bli fallet med CCS. 
Med andra ord – CCS är invecklad i ett mer komplext politiskt sammanhang 
och står inför en oviss konkurrenssituation med andra energitekniker. 
Svaveldioxidproblemet var av nationell och internationell karaktär medan 
CO2-problemet är globalt både med avseende på orsak och lösning.  

För det andra skiljer sig storleken åt väsentligt – ett globalt CCS-system 
skulle behöva vara i storleksordningen 10-tals GtCO2/år för att få betydelse, 
vilket enligt IEA skulle kunna innebära att CO2 blir den handelsvara i världen 
som kräver mest transporter.515 Svavelhalten i bränslet kol är bara cirka en 
procent vilket kan ställas mot den volym CO2 som ska avskiljas, vilken 
motsvarar tre gånger det bränsle som används.  

För det tredje varken deponeras eller långtidslagras all avskild svaveldioxid 
och kväveoxid, utan används i en rad olika tillämpningar och är i dessa fall en 
resurs snarare än ett avfall. CO2 är ett avfall förutom den försvinnande lilla 
andel som används industriellt. Kväveoxiderna som reduceras i processen blir 
kvävgas och därmed närmast oproblematiska att leda ut i atmosfären och 
svavel låter man oftast reagera med kalksten varvid det bildas så kallat FGD-
gips (Flue Gas Desulphurisation). FGD-gips kan sedan användas som 
ersättning för naturlig gips och i byggnadsprodukter, cement, konst-gödsel 
eller som råvara vid svavelsyratillverkning.516 FGD-gips kan även nyttjas som 
fyllnadsmassor eller deponeras som fast avfall och är förenligt med EU:s 
direktiv för deponering av icke-farligt avfall (2003/33/EC).517 En fast slut-
produkt som gips är betydligt lättare att transportera, använda eller deponera 
än en gasformig slutpodukt som CO2. Med andra ord tilltar skillnaderna efter 
avskiljningssteget. Gips producerad av svavel från kolkraftverkens rökgaser 
har använts i nästan 30 år och i ökande grad från FGD-avskiljning. Totalt har 
100 miljoner ton FGD-gips producerats i Europa och numera är 
årsproduktionen cirka 15 miljoner ton. 15 miljoner ton per år motsvarar 
enbart den mängd CO2 som kan avskiljas från ett stort kolkraftverk under ett 
år.518 Även Hendriks argumenterar för att CCS inte kan jämföras med 
emissionsreducering vid källan, vilket svavelavskiljning är.519 Som jag visade i 
Kapitel 4 finns det delade meningar om detta, exempelvis Keith förde fram 

                                                 
513 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004) 
514 Hajer (1995) 
515 Gielen & Podkański (2004) s. 80. 
516 Hüller, R. & Kersten, H-J. (2005) “FGD gypsum - A product for the gypsum industry” 
517 Álvarez-Ayuso, E. & Querol, X. (2007) “Stabilization of FGD gypsum for its disposal in landfills using 
amorphous aluminium oxide as a fluoride retention additive”, s. 295-302. 
518 Hüller & Kersten (2005) 
519 Hendriks, Coenraads & Mace (2005) 
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argument för att CCS kan likställas med emissionsreducering vid källan. Jag 
återkommer till denna motsättning i det avslutande kapitlet. 

För det fjärde omfattar den rapport som ligger till grund för 
argumentationen för analogierna med svavel- och kvävereningens lär-
tillväxter en mycket kort tidsperiod – 19 år för svavelrening och 13 år för 
kväverening. För Tyskland, där stora delar av svavelreningen installerades och 
har studerats, nåddes dessutom platåstadiet, utan nämnvärd fortsatt utveck-
ling, redan efter cirka åtta år.520 Det finns många olika bedömningar om 
tidsperioden för CCS-systemets utveckling där vanliga uppskattningar är att 
det dröjer 20-50 år innan CCS är både marknadsmogen och implementerad i 
stor omfattning. Analogierna med svavel- och kväverening används som sagt 
frekvent och betraktas i vissa rapporter som självklara. Gilotte och Bosetti 
benämner till exempel antagandet som en ”rule of thumb assumption”.521  

Ekonomerna Tooraj Jamasb och Jonathan Köhler, University of 
Cambridge, har sammanställt rapporter där olika metoder för att simulera 
lärande och utveckling har använts. De påvisar flera svårigheter och 
konkluderar att lärkurvor och lärtillväxt ofta har använts okritiskt, vilket de 
beklagar. De påvisar även att utformningen av lärkurvor kan leda till funda-
mental inverkan på vilka policyrekommendationer rapporterna mynnar ut i, 
exempelvis om rekommendationen blir att ha en strategi att vänta och se eller 
att genast påbörja implementeringen av den undersökta tekniken. Val av 
lärtillväxt kan därmed direkt påverka hur scenariot blir med avseende på 
energisystemens struktur och utformning. Som jag redan har diskuterat görs 
ofta analogier till annan teknik, ett förfarande som enligt Jamasb och Köhler 
har många fallgropar. Att använda standardvärden, exempelvis 20% för 
elektricitetsgenererande teknik, tenderar enligt Jamasb och Köhler att 
överskatta teknikutvecklingen. Det finns stora brister gällande lämpliga data 
för att uppskatta lärande i synnerhet gällande nya tekniker.522 Jamasb och 
Köhler bedömer att de enklare modellerna, där lärandet har ett direkt 
samband med installerad effekt, är olämpliga för detta ändamål,523 vilket är 
den metod som har tillämpats i fallen med analogierna mellan svavel- och 
kväverening och CCS som jag diskuterade ovan. 

Riahi, Rubin och Schrattenholzer var de första som använde svavel-
analogierna och de refereras frekvent i sammanhanget. I en rapport har de 
som huvudsyfte att visa på skillnaderna mellan CCS-scenarier med och utan 
lärande. Den kumulativa skillnaden blir beroende på scenario 46%-52% (i 

                                                 
520 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004) 
521 Gilotte & Bosetti (2005) s. 7. 
522 Historiska data visar att lärtillväxten för ny elproduktionsteknik har varierat mellan 0,65% - 41,5%. 
Motsvarande värde för avancerade koltekniker har varierat mellan 0,65% -13,39%. Det har även förekommit 
negativa värden. (Jamasb & Köhler, 2007, s. 4, 11) 
523 Jamasb, T. & Köhler, J. (2007) “Learning curves for energy technology: A critical assessment” 
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absoluta tal cirka 170-280GtCO2) mer lagrad CO2 fram till 2100. Vidare 
omfattar CCS över hälften av all fossilbränsleförbränning efter år 2070 och 
90% 2100. Även med konstanta kostnader (inget lärande) blir andelen CCS 
anmärkningsvärt hög 2100, 60%-70%.524 Om nu analogin mellan avskiljnings-
teknikerna görs med motiveringen att de är så likartade kan det möjligtvis leda 
till en motsägelse just eftersom teknikerna bedöms som likartade. Lär-
tillväxten riskerar då att räknas hem två gånger. En konsekvens av den 
senaste tidens prisuppgång på fossila bränslen borde även vara att lärtillväxten 
får relativt mindre genomslag på totalkostnaderna eftersom en allt större 
andel av prisbilden utgörs av bränslet vilket är en kostnadspost som inte 
påverkas av lärande och inte går att styra nämnvärt. 

Slutsatserna som dras av Riah, Rubin och Schrattenholzer är att CCS är en 
av ”the obvious priority candidates for long-term technology policies”.525  I fotnotstext 
presenterar de en brasklapp, av vilken det framgår att det fortfarande återstår 
att klargöra om lagring av CO2 är effektiv, säker och miljömässigt sund,526 
vilket visar upp likheter med vad som påtalades i diskussionerna i föregående 
avsnitt där jag belyste att centrala problem ibland ges en undanskymd plats. 
Gielen och Podkanski diskuterar Riahis, Rubins och Schrattenholzers 
antaganden om lärande. De menar att deras projektioner beträffande kost-
nadsreduceringar har betydande osäkerheter och för fram att det inte behöver 
vara så att driftskostnaderna avtar proportionellt mot installerad effekt. 
Gielen och Podkanski använder istället en annan metod, som de anser vara 
tilltäckligt tillförlitlig, för att uppskatta kostnadsreduceringar. Ändå avslutar de 
sitt resonemang om lärande och kostnadsreduceringar med att betona att “the 
feasibility and future investment cost of speculative technologies are uncertain”.527 Trots 
osäkerheterna bedömer Gielen att den generella trenden med avseende på 
CCS modellerade genomslag är robust.528 

Andra exempel på lärande och kostnadsreduceringar återfinns i Gerlaghs 
och van der Zwaans rapport med ett antagande om att kostnaderna för CCS 
inte kan reduceras mer än 90% från utgångskostnaden. I simuleringarna nås 
emellertid inte 90% kostnadsreducering, utan 65%.529 I Gielens rapport 
reduceras den rörliga merkostnaden för CCS relativt samma anläggning utan 
CCS med 66% till 2030,530 och i Klaus Brendows rapport, från World Energy 

                                                 
524 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004) s. 1316. Förnybar energi ges inte låg lärtillväxt i studien, den är till 
och med betydligt högre än för CCS – till exempel ca. 20% för biomassa och ca. 70-140% för solkraft men 
obetydlig för kärnkraft.   
525 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004) s. 1316. 
526 Ibid. s. 1316. 
527 Gielen & Podkanski (2004) s. 78-79. 
528 Gielen (2003) s. 41. 
529 Gerlagh (2006) s. 229. 
530 Gielen (2003) s. 2-3. 
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Council, halveras kostnaderna.531 van der Zwaan har även skrivit en rapport 
med Smekens där hänvisning görs till svavelreningsdata och antar lärtillväxt 
för CCS på 10%. Förnybar energi antas ha en högre lärtillväxt – 20-30%. CCS 
blir i Smekens och van der Zwans modellering inte aktuell alls efter 2100 för 
då har kostnadsrelationen mellan förnybar energi och fossilt bränsle slagit om 
till fördel för förnybar energi.532 Antaganden om lärande är problematiska 
även med tanke på att initialkostnaden, kunskapen och erfarenheten om CCS 
är betydelsefull för hur snabbt CCS växer. Det finns i dagsläget ingen 
fullskalig CCS-anläggning där kol förbränns, som data kan hämtas från, vilket 
betyder att även ingångsvärdet gällande kostnader borde bli en uppskattning. 
I de amerikanska rapporterna är det vanligt att utgå från att CCS ska 
installeras på IGCC-anläggningar.533 Värt att beakta är att även IGCC är en 
teknik som utvecklas och enbart finns kommersialiserad i blygsam omf-
attning. Det finns endast fem kommersiella IGCC-anläggningar i världen.534 
CCS på en IGCC-anläggning innebär att två komplexa och idag knappt 
kommersiella tekniker integreras. 

Även om de inte är många så finns det rapporter som visar att CCS 
troligen inte är bättre än förnybar energi ur ett ekonomiskt och klimatmässigt 
perspektiv – här går att finna motsättningar mellan rapporterna. James 
Sweeney et al, Stanfords universitet i USA, har valt en metod för CCS-
utveckling som skiljer sig från de övriga rapporternas. Tusentals olika 
modelleringar körs med olika inputdata som alla tillskrivs olika sannolikheter 
enligt en vanlig normalfördelningskurva. Fyra olika scenarier jämförs med 
olika inriktningar gällande var fokus för forskning och utveckling ska vara. 
Scenarierna innehåller antingen forskning på utveckling av vätgasrelaterad 
teknik, CCS, förnybar energi eller avancerad förbränning. De olika teknikerna 
får olika sannolikheter med avseende på bland annat kostnader och CO2-
reduceringskapacitet. Det mest sannolika utfallet, i scenariot med utveckling 
av CCS, blir att CCS ackumulerat står för cirka 3,7Gt 2030 och 7,3Gt 2050 
och 530Gt CO2-reduceringar till 2100. Det finns även tre procents chans att 
CCS reducerar 1560GtCO2 eller mer. Det troligaste beskrivs ändå vara att 
förnybar energiteknik kommer ha större potential än CCS 2100.535 Liknande 
slutsatser dras i Kallbekkens och Torvangers rapport där CCS växer, men 
förnybar energi växer snabbare.536  

Edenhofer, Lessmann och Bauer, Potsdam Institute for Climate Impact 
Research och Paul Scherrer Institut, håller för troligt att utvecklingen av 

                                                 
531 Brendow (red.) (2007) 
532 Smekens & van der Zwan (2006) 
533 se t. ex. McFarland, Reilly & Herzog (2004), Riahi, Barreto & Rao (2004) 
534 Martin (2008) 
535 Sweeney et al (2005) 
536 Kallbekken & Torvanger (2004). Kallbekkens och Torvangers rapport har ett relativt kort tidsperspektiv. 
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förnybar energi kan gå så pass snabbt att CCS inte kan nå motsvarande 
effektivitet.537 De kommenterar att CCS ”can be seen as a joker-option if the 
learning rate of the renewables is relatively low. It is also remarkable that high energy 
savings are less important when the learning rate is relatively high because the energy 
demand can be met by the carbon-free renewables”. 538 Edenhofer, Lessmann och 
Bauer konstaterar även att ju mer energieffektivisering på global nivå och ju 
lägre ekonomisk tillväxt desto mindre blir efterfrågan på förnybar energi. De 
menar att den förnybara energin påverkas mer än det fossila bränslet av den 
ekonomiska tillväxten.539  

I analyserna av lärande görs som visats ofta jämförelser mellan olika 
energiomvandlingsmetoder och tekniker – vanligtvis ställs CCS med olika 
fossila bränslen mot förnybar energi. Frågeställningen visade sig även vara 
central i de politiska dokument som diskuterades i föregående kapitel. 
Diskussionen leder in på relationen mellan CCS och förnybar energi, vilken 
analyseras i följande avsnitt.  

CCS och utträngning av förnybar energi 
Hur CCS påverkar utvecklingen av förnybar energi orsakar bryderier i 
SRCCS. Tidigare kommenterade jag att det i merparten av rapporterna 
argumenteras för att hårdare klimatpolitik och högre CO2-priser gynnar 
utvecklingen av CCS, i några fall ger det även ökad kolanvändning. En sådan 
ståndpunkt ger emellertid ingen given slutledning om förnybar energi därmed 
påverkas negativt. Det råder delade meningar om hur utvecklingen av CCS 
påverkar förnybar energi. Frågeställningen har en tydlig politisk dimension. I 
och med den allt större politiska benägenheten att ta klimatproblematiken på 
allvar från och med sent 1980-tal har det uppstått en trend att argumentera 
för minskad fossilbränsleanvändning. Stor möda har ägnats åt att utreda 
möjliga alternativ till fossila bränslen där ökad andel av förnybar energi av 
olika slag ofta beskrivs som en långsiktig målsättning. Att öppet motarbeta 
utvecklingen av förnybar energi får i dagsläget mest troligt negativt gensvar, 
likaså att argumentera för en ny energiteknik som tränger ut förnybar energi. 
Det är därför rimligt att anta att det borde finnas en strävan i de rapporter 
som är skrivna av CCS-förespråkare att visa att CCS inte påverkar 
utvecklingen av förnybar energi negativt, alternativt att visa att förnybar 
energi är dyrare än att undanhålla CO2 från atmosfären genom CCS. Nedan 

                                                 
537 I Edenhofer, Lessmann & Bauers (2005) studie utvärderas olika lärkurvor för CCS, resursutvinning (av 
fossilt bränsle) och förnybar energi. Studien gör anspråk på att vara objektiv och landar inte i någon 
rekommendation varken om önskvärd eller trolig framtid och tar således inte uttryckligen ställning för CCS 
framtid. Fokus i rapporten är istället att påvisa modellernas användbarhet samt att det finns ett dubbelriktat 
samband mellan makroekonomisk utveckling och utvecklingen av energiteknik.  
538 Edenhofer, Lessmann & Bauer (2005) s. 12. 
539 Ibid. s. 12. 
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ges några exempel på argumentationsgångarna och slutsatserna om relationen 
mellan CCS och förnybar energi.   

Det finns rapporter där det argumenteras för att en utträngning av 
förnybar energi inte är något negativt ur klimatsynpunkt, utan tvärtom. 
Gielens rapport, i vilken CCS avslutningsvis beskrivs som ”may be an essential 
strategy, complementary to renewables and efficiency, if atmospheric GHG [greenhouse 
gases] are to be stabilised before 2050”,540 är en av flera med ett inledande 
antagande om oundviklig ökad användning av fossilt bränsle. I rapporten 
diskuteras att det finns ett negativt samband mellan CCS och förnybar energi. 
Det negativa sambandet ses på kort sikt inte entydigt som ofördelaktigt 
eftersom rapportens slutsats är att ett energisystem dominerat av CCS kan ge 
mindre CO2-utsläpp (7,9GtCO2/år mindre) än ett utan CCS och dessutom 
blir 39% billigare. I Gielens exempelscenarie med en CO2-skatt på 50$/tCO2 
och ingen implementering av CCS ökar förnybar energi fram till 2030 med 
104%. Samma data fast med satsningar även på CCS visar att ökningen av 
förnybar energi enbart blir 57%. Storskaliga satsningar på CCS ger även att 
kolanvändningen blir 175% högre än om inga satsningar på CCS genomförs. 
Risken att förnybar energi får en för långsam ökningstakt uppges kunna 
åtgärdas med riktade styrmedel. På längre sikt än till 2050 hålls för troligt att 
kostnaderna för förnybar energi kan ha blivit lägre än för CCS.541  Gilotte och 
Bosetti för liknande resonemang då de menar att CCS tränger ut andra 
metoder för att hantera växthuseffekten, men att CCS väger upp detta genom 
att kunna erbjuda större CO2-reduceringar till lägre kostnader.542   

I de sammanhang där det förs fram att övergången till ett förnybart 
energisystem kommer att underlättas av CCS antas att omställningen påbörjas 
innan kolreserverna har tagit slut. Denna analys menar jag skiljer sig från den 
teoretiska härledningen från carbon lock-in. Det kan tyckas vara en mot-
sägelse att mer investeringar i fossilbränslebaserade energisystem som överlag 
inte anses kunna vara kommersiellt gångbara innan 2020 leder till en enklare 
övergång till ett fundamentalt annorlunda energisystem, vilket är en vanlig 
retorik. Teorin om inlåsning innebär rimligen att ju mer gjorda investeringar i 
en given teknik som dessutom omfattar ett gigantiskt infrastruktursystem, 
desto svårare att byta investeringsriktning.543 För att påståendet att CCS ska 
underlätta en övergång, vara en bro, till ett energisystem baserat på förnybar 
energi ska vara trovärdig, förutsätts att förnybar energi har låg potential i 
dagsläget men kommer utvecklas för att med tiden bli mer ekonomiskt 
gångbar än CCS. Även Dooley et al använder brometaforer – CCS ses inte 

                                                 
540 Gielen (2003) s. 44. 
541 Gielen (2003), Gielen & Podkanski (2004) 
542 Gilotte & Bosetti (2005) 
543 Se t. ex. Unruh (2002) 
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som målet, utan medlet för att nå ett CO2-fritt energisystem på riktigt lång 
sikt.544  

Kallbekken och Torvanger angriper frågeställningen från ett annat 
perspektiv. De hävdar att utvecklingen av förnybar energi kan leda till 
reducerade priser på CO2 vilket verkar till nackdel för en utveckling av CCS. 
De håller ändå för troligt att CCS konkurrenskraft relativt förnybar energi 
med tiden kommer att öka. Resonemangen baserar sig på en litteraturöversikt 
över uppskattningar av framtida kostnader.545 Herzogs rapporter kan ses som 
kraftiga kontraster till de nyss nämnda eftersom förnybar energi i praktiken 
behandlas som en konstant oavsett CCS och scenario. Herzog argumenterar 
för att CCS i och med den högre elkostnad den medför ökar kostnads-
marginalerna för förnybar energi. I de genomgångna rapporter där Herzog 
medverkar påverkar en kraftig implementering av CCS inte utvecklingen och 
implementeringen av förnybar energi – andelen förnybar energi kvarstår som 
marginell både med och utan CCS ända fram till år 2100.546  

Gerlagh och van der Zwaan som fokuserar på farhågan att CCS kan tränga 
ut förnybar energi har som tidigare kommenterats modellerat ett negativt 
samband mellan CCS-satsningar och förnybar energi. Det negativa sambandet 
bedöms inte vara dåligt i sig ”since many energy specialists consider 80% an excessively 
high renewable energy share”.547 De framhåller också att en av CCS fördelar är att 
det avlastar de stora satsningar som behövs på förnybar energi. Oavsett 
satsningar på CCS eller ej kommer förnybar energi att utgöra en väsentlig del i 
klimatarbetet enligt Gerlagh och van der Zwaan: “Allowing for the capture and 
storage of carbon dioxide contributes to reducing the costs of climate change control, but does 
not obviate the large scale need for renewables”.548 Men Gerlagh betonar ändå att det 
dyraste sättet att hantera växthuseffekten är subventioner till förnybar energi 
– detta oavsett stabiliseringsmål.549 Även Riahi, Rubin och Schrattenholzer, 
som modellerar höga andelar för CCS betonar vikten av att stimulera lärande 
och utveckling av förnybar energi mot bakgrund av den inlåsning de hävdar 
att CCS för med sig,550 vilket är en vanligt förekommande kommentar. Gielen 
och Podkanski ställer förmodade lärtillväxter för förnybar energi respektive 
CCS mot varandra. För vindkraft bedöms lärtillväxten vara 5-7% och för 
solkraft 15-18% fram till 2050. Av modelleringen framgår att lärtillväxten har 
stor betydelse för de framtida andelarna för förnybar energi respektive CCS i 
det globala energisystemet. I scenariot med högt lärande för förnybar energi 

                                                 
544 Dooley et al (2006) 
545 Kallbekken & Torvanger (2004) 
546 McFarland, Reilly & Herzog (2004) 
547 Gerlagh & van der Zwaan (2006) s. 19. 
548 Ibid. s. 1. 
549 Gerlagh (2006) 
550 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004)  
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utgör förnybar energi 60% av det globala energisystemet 2050 och tränger ut 
en en betydande del av CCS. Den höga andelen förnybar energi beskrivs som 
överraskande med tanke på problem med intermittens, som bedöms vara 
underskattade. Med andra ord menar de att det inte är realistiskt att anta så 
höga andelar förnybar energi.551 Gielens och Podkanskis scenarier visar att 
användningen av förnybar energi blir 40% högre utan implementering av 
CCS.552   

Det finns flera motsättningar med avseende på relationen förnybar energi 
och CCS. Det går att finna modeller med både negativa, positiva och 
obefintliga samband mellan satsningar på CCS och förnybar energi. 
Resultaten är inte förvånande och ligger i linje med dem som Corinna Fischer 
et al, Sozial-Ökologische Forschung, har. De har studerat tyska aktörer och 
menar att det inte finns någon konsensus bland de tyska aktörerna och att det 
återfinns åsikter som spänner från att det finns en betydande risk att det är ett 
negativt samband mellan CCS och förnybar energi till att det inte föreligger 
något samband alls.553 Nämnda resultat ligger även i linje med de resultat som 
påvisades i EU-kommissionens Internetkonsultation 2007 som diskuterades i 
föregående kapitel. Gemensamt för de flesta rapporter är ändå att förnybar 
energi på mycket lång sikt (>100 år) blir dominerande samt att eventuell 
utträngning av förnybar energi inte ska tillåtas bli alltför stor. Diskussionerna 
om hur eventuell utträngning ska förhindras fördjupas inte i rapporterna 
annat än att det i några fall rekommenderas att riktade styrmedel måste 
införas för att upprätthålla en önskvärd balans. Det finns flera olika slags 
rekommendationer i rapporterna utöver dem om styrmedel till förmån för 
förnybar energi. 

Rekommendationer i rapporterna 
 
Hur och om rekommendationer ges beror givetvis delvis på vilken slags 
undersökning rapporten gör anspråk på att vara. En visionsstudie eller en 
roadmap har oundvikligen explicita normativa inslag och vanligtvis relativt 
utförliga rekommendationer i en specifik riktning. Flera av de rapporter där 
scenarier används har en sammanfattande diskussion där flera olika möjlig-
heter givet olika betingelser presenteras – utan att något explicit ställnings-
tagande görs beträffande vilket scenario som är mest troligt eller önskvärt. 
Många rapporter avslutas med en slutsats om exempelvis CCS möjliga 
framtida andel av energisystemet utan att någon explicit rekommendation ges. 
Jag menar emellertid att skillnaden mellan att förmedla en sådan slutsats och 
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att ge en rekommendation kan vara hårfin. De flesta rapporter med scenarier 
har flera scenarier där CCS framstår som ett ekonomiskt, välfärdsmässigt och 
ur klimathänseende bra alternativ och utmynnar därmed i uppmaningar av 
olika slag, men det finns även rapporter som har betydande reservationer. Det 
går att finna både stöd för och motstånd mot ett framtida energisystem 
dominerat av CCS, eller med CCS som en betydande del. Skillnader i 
antaganden, tidsperioder, normativitet etcetera gör att det många gånger inte 
ens går att ställa två olika rapporter mot varandra. De rekommendationer 
som ges är starkt villkorade av vald modell, scenario och antaganden och 
kommenteras oftast dessutom bara gälla givet att många av de problem som 
oftast nämns blir lösta eller inte inträffar. 

En av rapporterna under ledning av Herzog motiveras med ambitionen att 
hjälpa beslutsfattare att förstå tillgängliga alternativ och under vilka 
betingelser dessa blir ekonomiskt attraktiva.554 I den rapporten påtalar 
forskarna att de inte föredrar något av de presenterade scenarierna, men 
avslutar ändå rapporten med att betona att CCS erbjuder det mest kostnads-
effektiva sättet att på lång sikt få låga CO2-emissioner och att det dessutom 
leder till den högsta välfärden.555 Det finns som nämnts anmärkningsvärt nog 
inget scenario medtaget i rapporten där fossilt bränsle inte dominerar 
århundradet ut, med andra ord är det en kraftigt reducerad mängd alternativ 
som presenteras.556 Rekommendationen att CCS bör implementeras blir 
därmed tydlig eftersom att det framgår att det inte finns några andra attraktiva 
alternativ.  

Gielen visar att CCS kan spela en nyckelroll på medellång sikt, mellan 
2025 och 2050, genom att i periodens inledningsskede avskilja 0,5-
4GtCO2/år och sedan 3-13GtCO2/år. Flera osäkerheter tas upp och lagrings-
aspekterna anges vara de mest kritiska. De generella resultaten beträffande 
CCS utvecklingstrend beskrivs ändå som robusta nog för att ge policyförslag. 
De rekommendationer analysen mynnar ut i är bland annat att fler CCS-
pilotanläggningar bör byggas och att stabila regelverk för CCS måste 
utformas. Vidare förordas att ansvaret för utvecklingen läggs på industrin 
samt att det måste föras ut budskap till allmänhet och beslutsfattare att CCS 
kan vara en nödvändig strategi, som komplement till effektivisering och 
förnybar energi för att stabilisera CO2-koncentrationen till 2050.557  

Gerlagh tar inte direkt ställning för CCS utan menar att stabilisering av 
klimatet först och främst kräver energibesparingar och sedan CCS för att 
slutligen påbörja vägen bort från fossilt bränsle. I rapporten förväntas att 
                                                 
554 McFarland et al (2001) s. 1. 
555 Att CCS med kol framstår så ekonomiskt attraktivt menar jag till stor del beror på det antagna väldigt låga 
kolpriset, vilket diskuterades tidigare i kapitlet. 
556 McFarland, Reilly & Herzog (2004) 
557 Gielen (2003) s. 41-44, Gielen & Podkanski (2004)  
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regeringar och industri kommer att vara beredda och villiga att satsa på CCS, 
en teknik som i dagsläget för övrigt bara är konkurrenskraftig under särskilda 
betingelser. CCS påstås vara en lovande teknik, men huruvida klimatmålen 
kan nås även utan CCS kommenteras inte.558 Enligt Azar et al har CCS stor 
potential, är mycket ekonomiskt effektiv (halverar stabiliserings-kostnaderna) 
och möjliggör att hårdare klimatmål kan nås än vad som annars vore möjligt. 
CCS med biomassa bör bli aktuellt främst då klimatmålen är mycket hårda 
(350 ppm) och rekommendationer förs fram främst om fortsatt forskning om 
CO2-lagring.559  

Argumentationen att CCS möjliggör hårdare klimatmål är vanligt före-
kommande. Gilotte och Bosetti ger rekommendationen att mänskligheten 
tack vare CCS bör införa ännu striktare klimatmål än 550 ppm, men de är 
samtidigt noga med att poängtera att CCS inte ska ses som en lösning som 
minskar behovet av andra snabba insatser. Rapportens huvudsakliga syfte är 
att undersöka hur klimatpolitiken bör utformas de närmaste decennierna mot 
bakgrund av de nya möjligheter CCS skapar. De argumenterar för att CCS 
bör ses som ytterligare en strategi utöver de befintliga.560 Slutsatserna liknar 
de Riahi, Rubin och Schrattenholzer har – CCS är ett av flera möjliga 
kompletterande alternativ och möjliggör hårdare klimatmål.561 Även World 
Coal Institute, vars övergripande mål är att värna kolanvändningen, avslutar 
sin utredning med att konstatera att om omfattande reduceringar av CO2-
utsläpp ska göras är CCS ett lovande alternativ,562 en slutsats som även liknar 
World Energy Councils och McFarlands, Reillys och Herzogs.563 World 
Energy Councils rapport avslutas exempelvis med orden: “Carbon capture and 
storage is an essential bridge to a sustainable and secure energy future”. 564 

Riahi, Barreto och Rao, vars syfte är att illustrera möjliga framtider för 
fram att ”the analysis shows that carbon capture and storage would lead to considerable 
reductions in carbon emissions in the electricity sector” och att CCS, i synnerhet på 
koleldade anläggningar, är en av de uppenbara energiteknikerna för fram-
tiden.565  

En av huvudslutsatserna Gerlagh och van der Zwaan framför är att 
förnybar energi är det primära alternativet i och med dess kostnads-
effektivitet. CCS kan till med att reducera kostnaderna, men det får inte ske 
på bekostnad av förnybar energi. Det dyraste är emellertid att enbart satsa på 
förnybar energi. Det bästa beskrivs vara att beskatta CO2 och föra över 
                                                 
558 Gerlagh (2006) 
559 Azar et al (2006) 
560 Gilotte & Bossetti (2005)  
561 Riahi, Rubin & Schrattenholzer (2004) 
562 World Coal Institute (2004) 
563 Brendow (red.) (2007), McFarland, Reilly & Herzog (2004) 
564 Brendow (red.) (2007) s. 27. 
565 Riahi, Barreto, & Rao (2004) s. iii. 
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skatteintäkterna till utveckling av förnybar energi. En CCS-främjande politik 
bör ändå utvecklas enligt Gerlagh och van der Zwaan. Vidare menar de att 
CCS kommer att ses som allt mer attraktivt i takt med att växthuseffekten 
betraktas som ett större problem. Det är myndigheternas ansvar att stödja 
företagens, enligt dem, redan existerande vilja att vidareutveckla CCS. 
Utgångspunkten är att de lärdomar som ska dras ska ”maximize opportunities for 
successful advancement of CCS technologies”566 – ett tydligt ställningstagande för 
utvecklingen av CCS. En viss reservation uttrycks visserligen i och med att de 
kommenterar att det finns stora osäkerheter om CCS framtida utveckling.567   

Vanliga argument för att bygga upp rekommendationen att utveckla CCS 
innebär att även omsorgen om tredje världen vävs in i analysen. Exempelvis 
World Coal Institute (WCI) och Vattenfall beskriver CCS som det enda som 
är tillräckligt kostnadseffektivt för att möjliggöra att tredje världen kan få 
ekonomisk tillväxt samtidigt som klimathänsyn tas. I WCI:s rapport 
omnämns till och med omsorgen om den fattiga delen av världen som 
huvudmotivet för att utveckla kolrelaterad teknik.568 Liknande resonemang 
har WEC där den enda åtgärd som antas kunna bli tillräckligt omfattande är 
CCS. Det konstateras att CCS dessvärre i dagsläget är för kostsamt och att 
utveckling av tekniken därför måste främjas. Utgångspunkten är därför att 
CCS med tiden blir mindre kostsamt än de alternativ som står till buds, 
förutom kärnkraft och lokala avvikande fall.569 Värt att uppmärksamma är att 
om en teknik bedöms vara kostsam så borde det lika väl kunna vara ett 
argument mot den aktuella tekniken, givet att det existerar fullgoda substitut. 
WCI vänder på detta resonemang och hävdar att de höga kostnaderna gör att 
det behövs ännu mer forskning och utveckling för att reducera CCS 
kostnader.  

Flera av rapporterna ger slutrekommendationer som ligger i samma 
riktning. Den dominerande föreställningen är att CCS troligtvis kan bli ett 
betydande komplement till befintliga metoder för att hantera växthuseffekten 
samt att utvecklingen av CCS ska stödjas, även om det finns ett fåtal 
rapporter där CCS med tvekan framstår som bra eller acceptabel. Det går att 
finna flera säkra uttalanden för CCS som senare i samma rapport villkoras 
med att problem med till exempel lagring, acceptans, kostnader och enhetlig 
klimatpolitik måste lösas först eller att problem helt enkelt ignoreras.  
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Diskussion 
 
Jag ska i detta avslutande avsnitt kort diskutera kapitlets frågeställningar som 
var att identifiera ytterligare centrala aktörer, vilka grundantaganden och 
argument de använder samt vilka intressen rapporterna främjar. Frågan om 
centrala aktörer diskuterades tidigare i kapitlet. Vidare gällde det att finna inre 
och återkommande motsättningar i argumentationen för CCS samt att 
diskutera om det råder konsensus bland rapporterna om att CCS ska 
utvecklas och att belysa vilka områden det råder osäkerhet och oenighet 
kring. Analysen kommer även att följas upp av en mer generell diskussion om 
framtidsstudiers betydelse och brister. 

I samtliga rapporter skrivna av de åtta forskare som är huvud- eller 
medförfattare till olika kapitel till SRCCS förespråkas CCS som en betydande 
framtida teknik vilket därmed främjar fortsatt dominans för de rådande 
energisystemen – storskalig, centraliserad förbränning av fossila bränslen. I 
det följande ska jag i stora drag analysera hur dessa slutsatser byggs upp, men 
även visa på några inre motsättningar. 

Hajer har betonat att studier av miljöpolitik bör fokusera på kampen om 
meningsskapandet och formeringen rörande själva problemformuleringen.570 
Den dominerande problemformuleringen, som finns antingen implicit eller 
explicit, i rapporterna är hur omställningen av energisystemen ska kunna 
göras med minsta möjliga negativa inverkan på ekonomisk tillväxt. Utifrån 
denna grund blir följden vanligtvis att energianvändningen ökar och eftersom 
energisystemen är inlåsta till fossila bränslen reduceras huvudlösningarna till 
hur CO2 ska hanteras. Att denna problemformulering är dominerande kan 
delvis förstås utifrån Utgikars och Scotts analys i vilken det konkluderas att 
framtidsforskningen tenderar att vara tankemässigt låst vid de trender som 
gäller just för stunden.571    

Efter det att problemet har formulerats måste lösningen konstrueras. 
Centralt för en rapport där CCS framstår som en kostnadseffektiv och ur 
klimathänseende bra teknik är, utöver valet av modell, att gynnsamma grund-
antaganden väljs, att problem beskrivs som hanterbara och att nu ej 
existerande institutionella ramverk förutsätts införas, exempelvis ett globalt 
handelssystem med CO2. Vanligt förekommande antaganden är att CO2-
emissionerna, på grund av ihållande och ibland kraftig ekonomisk tillväxt, 
kommer att öka och att energisystemen är bundna till fossila bränslen under 
de kommande decennierna. Vidare förutsätts att förnybar energi för lång tid 
framöver har begränsad möjlighet att utgöra huvuddelen av ett globalt 
energisystem. Därmed kvarstår CCS som ett av få alternativ. Detta kan 
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betraktas som den logiska grundargumentationen för varför CCS kommer att 
behövas och är ofta generellt förgivettagen vilket gör att mer djuplodande 
resonemang sällan behövs. I fokus för de flesta rapporterna står att, med 
ovanstående som grund, göra beräkningar på CCS framtida möjliga betydelse 
givet en rad olika betingelser. Det är i detta skede en del osäkerheter och 
oenighet går att finna liksom inre motsättningar.  

Oavsett vilken betydelse osäkerheterna och riskerna tillskrivs i rapporterna 
framställs CCS slutligen som en teknik att implementera. I de flesta rapporter 
reflekterar författarna över modellernas olika begränsningar. Den diskurs-
koalition jag har fångat in i urvalet omfattar forskare från en mängd olika 
vetenskapliga discipliner. De företräder en rad olika organisationer, och skulle 
hypotetiskt sett ha kunnat dra vitt skilda slutsatser om CCS framtid. Det 
förefaller emellertid finnas en gemensam kärna som aktörerna i diskurs-
koalitionen sluter upp kring oavsett hur reflexiva de är eller vilka intressen de 
eventuellt företräder. CCS story-line är väletablerad.       

Eftersom CCS i huvudsak är en framtida teknik finns det många 
osäkerheter. Som jag har diskuterat tidigare måste den fragmenterade och 
komplexa bilden reduceras, rationaliseras och bli entydig för att en 
sammanhållen story-line kring CCS ska kunna skapas. För att kunna fram-
ställa CCS som möjlig, trolig och eftersträvansvärd måste osäkerheterna 
hanteras och flera centrala argument och försanthållanden stabiliseras. Jag har 
gett exempel på fall där osäkerheterna ignoreras, fall där det antas att 
osäkerheterna kommer att lösas med tiden och ytterligare några fall där 
osäkerheterna tillskrivs olika sannolikheter för om de inträffar och slutligen 
fall där reducerade osäkerheter redan har inträffat. Osäkerheterna beskrivs av 
författarna ibland vara så omfattande att om de inträffar kan de hindra CCS 
tillblivelse eller medföra att CCS efterhand framstår som betydligt sämre än 
andra alternativ. Flera osäkerheter är enbart omnämnda, de omfattas sällan i 
modellerna och ger därmed inget utslag på hur scenarierna blir. Överlag 
genomsyrar en stark teknikoptimism de flesta av rapporterna. Jag kan ge 
några exempel på företeelser som präglas av osäkerhet – att förändringar i 
bränslepriser blir på ett visst sätt (vanligtvis stabila och låga kolpriser) – att 
det inte uppstår läckage – att lagringsutrymmena är tillräckligt stora – att 
förnybar energi har ett tak för sin utveckling – att lärandet för CCS blir likt 
det för svavelrening – att kostnadsreduceringarna flyter på utan störningar – 
att acceptans skapas – att teknikspridning och leapfrogging sker samt att 
juridiska regelverk för ansvarsfrågor och CO2-handel kommer att fastställas 
och garanteras över lång tid. Flera av dessa företeelser har en inneboende 
osäkerhet med tanke på att de ofta ska sättas in i ett femtio- eller 
hundraårsperspektiv och i ett internationellt eller globalt sammanhang. Ett 
förhållningssätt som tillämpas nästan genomgående är att inte omfatta 
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diskontinuiteter i rapporterna och på så vis undanhålla flera möjliga störande 
element med påföljd att flera möjliga hypotetiska scenarier exkluderas. Mot 
denna bakgrund kan det tyckas förvånande att det råder konsensus kring att 
CCS ska utvecklas i alla de undersökta rapporterna, trots att CCS många 
gånger inte framställs kunna bli den dominerande tekniken och i flera fall 
beskrivs stå inför stora problem. En delförklaring till att problem nämns men 
sedan reduceras eller förenklas kan vara att det som Tichy visat finns en 
historia av att komplexitet reduceras av praktiska modelleringsskäl inom 
scenario- och prognosforskningen.572  

Jag har även ställt olika rapporter eller delar av rapporter mot varandra och 
då funnit vissa inre motsättningar utöver att osäkerheter behandlas på olika 
sätt. En av de mest väsentliga rör hur olika gränsdragningar görs för vad som 
ska omfattas av analyserna och modellerna. Omfattas en utvidgad system-
gräns – exempelvis den extra mängd bränsle som behövs för att ge samma el-
produktion som utan CCS och därtill hörande emissioner – kan andelen från 
atmosfären undanhållen växthusgas avta från 90% till 65%. Även antaganden 
för lärande har varierat kraftigt mellan flera rapporter, liksom hur CCS 
påverkar utvecklingen av förnybar energi. Det går att finna stöd bland 
rapporterna både för ett negativt och ett positivt samband. Riskerna för 
läckage bedöms väldigt olika; från att försummas till att tillskrivas höga skade-
värden och potentiellt utgöra det största hindret mot CCS utveckling.  

En relaterad fråga är att själva valet av modell kan ge fundamental 
inverkan på resultatet, exempelvis beroende på om en top-down- eller 
bottom-up-modell har valts. Enbart genom att variera modellen kan resultat 
skapas som visar att CCS får ett mycket stort genomslag istället för inget 
genomslag alls. Det finns även i flera rapporter tendenser att det sker en 
glidning från att göra anspråk på att beskriva möjliga framtider till att avsluta 
med att ge tydliga rekommendationer om att åtgärder borde vidtas för att 
påskynda utvecklingen av CCS och undanröja hinder. Det är en hårfin 
skillnad mellan att presentera något som ekonomiskt, välfärdsmässigt samt 
ekologiskt fördelaktigt och att ge policyförslag att utveckla CCS, vilket görs i 
flera rapporter. Det förefaller vara mycket problematiskt att göra upp-
skattningar om CCS framtida kostnader. 

Historien är kantad av misslyckade långsiktiga energiprognoser – ska man 
därmed sluta med dessa kvantitativa analyser? Några av de rapporter jag har 
analyserat förefaller efter några få år, fram till början av 2008, ha blivit 
inaktuella eftersom de inte har tagit i beaktande den omfattande ökningen av 
kolpriset som nu sker, vilket närmast kan betraktas som en diskontinuitet. 
Eftersom den bedömda kostnadsrelationen mellan kolkraft med CCS och 

                                                 
572 Tichy (2004) 
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förnybar energi, såsom vindkraft, efter 2020 bedöms som jämn med 2007 års 
kolpriser, kan en uppdatering med 2008 års priser ge en annan bild. 
Problemet att ingen vet hur priserna är 2020 kvarstår emellertid. Behovet av 
förutseende finns onekligen kvar och är kanske till och med växande i och 
med allt mer komplexa tekniska system med globala konsekvenser. Kan vi 
ersätta analyserna? Smil har ett förslag att nyttja fler scenarier, men då blir 
utfallen inom ett så brett spann att de riskerar att inte ge någon vägledning.573 
Ökad komplexitet i enkla modeller ger inte heller bättre utfall i enlighet med 
kapitlets inledande resonemang av Baumgartner & Midttun. Smil argumen-
terar för två återstående alternativ. Det första innebär att man bör göra 
scenarier baserade på oförutsedda händelser (diskontinuiteter) och antag-
anden som ligger utanför konsensusantagandena och de dominerande prog-
noserna. De antagna diskontinuiteterna föreslås vara katastrofer av olika slag 
eller ihållande ekonomiska depressioner. Syftet skulle vara att göra samhället 
mer förberett när eller om dessa inträffar. Ett argument mot användandet av 
diskontinuiteter är att det fortfarande måste göras val bland hypotetiska 
diskontinuiteter. Spannet av hypotetiska diskontinuiteter är av naturliga skäl 
enormt. Kostnaderna eller mödan att förbereda och förebygga för situationer 
där dessa inträffar borde bli oacceptabelt stora redan då de är ett fåtal.  

Smils andra alternativ ligger nära Baumgartners och Midttuns förslag att 
göra starkt normativa scenarier där ingen återvändo (no regrets) finns på 
vägen mot ett i förhållande till naturen balanserat samhälle på lång sikt. Det 
problematiska i sammanhanget är givetvis hur denna normativa beskrivning 
ska göras, vilket innehåll den ska ges och hur balans med naturen ska 
definieras. Baumgarners och Midttuns förslag väcktes 1987 vilket även var 
samma år som Brundtlandrapporten med kraft återaktualiserade begreppet 
hållbar utveckling. Hållbar utveckling kan ses som det dominerande 
begreppet för att retoriskt beskriva en samhällsutveckling i balans med 
naturen. Begreppet har givits fundamentalt olika innebörder beroende på 
vilka av de tre ingående delarna (socialt, ekonomiskt, ekologiskt) som betonas 
vilket riskerar att det föreslagna projektet faller redan innan det påbörjats. 
Wolfgang Sachs kritiserar fenomenet hållbar utveckling “…the formula is 
designed to maximize consensus rather than clarity. As with any compromise, that is no 
small achievement, because the definition works like an all-purpose cement which glues all 
parties together, friends and foes alike”.574 Flera av experterna bakom de 
undersökta rapporterna skulle antagligen hävda att CCS är ett försök att finna 
långsiktig balans med naturen. Nu skulle det kunna hävdas att IPCC som 
tillfälligt anlitat ett hundratal experter som har granskat tusentals rapporter 

                                                 
573 Smil (2000), se även Baumgartner & Midttun (1987) s. 290 ff.  
574 Sachs, W. (1999) “Sustainable development and the crisis of nature - On the political anatomy of an 
oxymoron” 
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om CCS skulle kunna erbjuda ett möjligt svar på Baumgartner och Midttuns 
begäran. IPCC verkar under det överordnade målet hållbar utveckling och 
hänsyn till troliga eller möjliga klimatförändringar. Grundproblemet kringgås 
emellertid om inte processen även kombineras med en noggrann analys av 
vilka aktörer som får störst genomslag i IPCC och vilka antaganden deras 
forskning vilar på och om inte de osäkerheter sin finns lyfts fram. Det är 
därför viktigt att i scenarieforskningen uppmärksamma de begränsningar den 
är behäftad med för att kunna förebygga att forskningsresultaten presenteras 
som sanningar på så vis som de ibland görs i exempelvis EU:s politiska 
dokument.575  

I kapitlets inledning diskuterade jag den roll experterna har i bedömningar 
om framtida teknikutveckling. Enligt tidigare forskning förekommer ofta 
överoptimism vid bedömning av den föredragna teknikens utvecklings-
potential.576 Det kan ske en sammanblandning mellan hur de önskar att 
framtiden blir och vad de anser vara mest troligt. Utgikar och Scott menar att 
experter har en tendens att reducera komplexiteten och problematiken som 
vanligtvis hör samman med introduktion av nya komplexa innovationer.577 
Analysen av de vetenskapligt grundade framtidsbilderna av CCS har visat att 
dessa generellt sett präglas av en över-väldigande tilltro till teknikens framtida 
potential, tenderar att bortse från många osäkerheter eller vittnar om en 
övertygelse om att de problem som är förenade med tekniken efter hand låter 
sig lösas. Vidare förutsätts att en for-tsatt ekonomisk tillväxt och ökande 
energiförbrukning är möjlig och önskvärd.  

Det finns skäl att fråga sig om experterna i grund och botten är så 
övertygade om CCS stora potential och goda framtidsförutsättningar, eller 
om övertygelsen är ett genredrag som tillhör prognos- och scenarie-
forskningen. Kanske är den ett obligatoriskt inslag i varje prognos? Morgan 
och Keith fann i en rapport att klimatexperter förde betydligt mer nyanserade 
diskussioner och visade större öppenhet för osäkerheter under intervjuer än 
vad som hade framkommit vid genomgång av exempelvis de rapporter de 
hade skrivit.578 I nästa kapitel ska jag med intervjumetodik undersöka om 
experterna på CCS är så övertygade som de förefaller i sina rapporter. Det är 
befogat att med samma perspektiv som i föreliggande kapitel närma sig CCS 
fast med en annan metod.  

                                                 
575 Se t. ex. Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008e) 
576 Tichy (2004) 
577 Utgikar & Scott (2006) 
578 Morgan, G., M. & Keith, D., W. (1995) “Subjective judgments by climate experts”. Liknande resultat finns 
även i Morgan, G., M., Pitelka, L., F. & Shevliakova, E. (2001) “Elicitation of Expert Judgments of Climate 
Change Impacts on Forest Ecosystems”  
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6. Experter reflekterar över CCS 
 
”The Stone Age did not end for lack of stone, and the oil age will end long before the world 
runs out of oil.” (Sheikh Zaki Yamani, oljeminister i Saudiarabien 1962-1986)579 
 
I föregående kapitel analyserades ett antal rapporter skrivna av CCS-experter. 
Det visade sig att betydande osäkerheter var vanligt förekommande, men 
förhållningssättet till osäkerheterna var oftast att dessa kommer att kunna 
bemästras med tiden och att de inte utgör skäl att avstå från att implementera 
CCS. I flera rapporter behandlades osäkerheter knapphändigt eller som 
exogena i förhållande till de använda modellerna. Hur osäkerheterna faller ut 
är trots detta avgörande för om och hur CCS kommer att kunna 
implementeras i omfattande skala. I föreliggande kapitel kommer jag att göra 
en analys baserad på intervjuer med CCS-experter. Som jag påtalade av-
slutningsvis i föregående kapitel ger intervjuer med experter många gånger 
mer nyanserade bilder än vad studiet av deras rapporter gör. Experters 
attityder och föreställningar har även studerats relaterat till CCS. Gough och 
Shackley har genom intervjuer och experiment undersökt CCS-experters 
föreställningar och fann att deras åsikter och kunskap om CCS varierade 
inbördes i flera avseenden.580  
 Vad har CCS-experterna för ståndpunkter? Är de samma som 
framkommit i föregående kapitel efter genomgång av olika CCS-rapporter 
eller ger de uttryck för de möjliga motsättningarna, osäkerheterna och 
inkonsekvenserna?  Föreliggande kapitel syftar således till att beskriva och 
analysera några CCS-experters föreställningar om CCS. Vilka argument förs 
fram för implementeringen och utvecklingen av CCS? Vilka inre mot-
sättningar i argumentationen för CCS är framträdande och återkommande?  
Råder det konsensus bland experterna om att CCS ska utvecklas, eller finns 
det områden med stor oenighet eller osäkerhet beträffande kunskap, 
värderingar och framtidsföreställningar? Förekommer kritiska ståndpunkter? 

Metod 
 
Empirin i detta kapitel baseras i huvudsak på intervjuer med 24 personer där 
det överskuggande urvalskriteriet är att informanterna ska ha god kännedom 

                                                 
579 The Economist (2003) “How to break the tyranny of Oil”. Sedan 1850 har uppskattningsvis ca. 1060GtCO2 
emitterats på grund av människans användning av fossila bränslen. En uppskattning som förekommer är att de 
kända globala fossilbränslereserverna idag uppgår till ca. 18350GtCO2 globalt. (Sims, Rogner & Gregory, 2003, 
s. 1316)  
580 Gough & Shackley (2006) 
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om CCS. Beskrivning av arbetsgången i denna delstudie delas in i tre olika 
steg som behandlas vart och ett för sig. Det första är urvalet av informanter, 
det andra hur intervjuerna genomfördes och slutligen hur det empiriska 
materialet analyserades. 

Kriterierna för att bli intervjuad har varit att personen i fråga ska vara väl 
insatt i CCS antingen genom tekniskt utvecklingsarbete, arbete med CCS-
relaterade policy- eller modelleringsfrågor eller mer övergripande utrednings-
arbete kring energisystem där CCS är en betydande del. Organisationshemvist 
har haft mindre betydelse. Utfallet blev visserligen att det blev en övervikt av 
informanter från universitetsvärlden. NGO:s har valts bort eftersom de har 
gjort väldigt få CCS-studier. Exempelvis analyserades ingen rapport från 
någon NGO i föregående kapitel. Det finns emellertid flera väl insatta aktörer 
verksamma även i NGO:s och deras perspektiv framkommer i andra 
sammanhang i avhandlingen genom studier av annat material. 

Intervjuerna genomfördes i tre omgångar, vintern 2004/2005, vintern 
2005/2006 samt vintern 2007/2008. I första omgången intervjuades fyra,581 i 
andra 13 och i tredje 7 informanter. 15 av de första 17 intervjuerna genom-
fördes tillsammans med Mårten Bryngelsson,582 doktorand på Kungliga tek-
niska högskolan, och resterande enbart av mig. Urvalet inför de två första 
intervjuomgångarna inleddes med att några personer som tidigare har 
publicerat CCS-relaterad forskning eller som fanns inom vårt gemensamma 
utvidgade kontaktnät intervjuades, ett förfarande som kallas relationellt urval. 
Vid dessa inledande intervjuer efterfrågades förslag på fler personer att 
intervjua, det vill säga ett snöbollsurval.583 Vid varje intervju visades en lista 
på de dittills intervjuade och dem som antingen redan var inbokade för 
intervju eller som var tilltänkta att kontaktas. Snöbollsförfarandet resulterade i 
att totalt ett 20-tal personer kunde bli aktuella för intervju. Några tackade nej 
och det totala antalet intervjuade för dessa två omgångar stannade vid 17. En 
nackdel med snöbollsurvalet kan vara att det inledande urvalet får för stor 
inverkan på vilka som slutligen kommer att omfattas i intervjustudien.584  

I den sista intervjuomgången frångicks därför snöbollsurvalet och istället 
tillämpades ett urvalsförfarande baserat på vilka som hade skrivit rapporter 
som analyserades i föregående kapitel. I detta skede tillfrågade jag ungefär 30 
personer, som var författare till någon av de analyserade rapporterna i Kapitel 
5, varav 7 intervjuades. Enbart en person tackade aktivt nej utan hänvisning 
till tidsbrist. Även en direktör på NETL, USA:s Energidepartement, tackade 

                                                 
581 I första omgången intervjuades totalt 12 personer, men enbart fyra av dessa intervjuer uppfyllde 
urvalskriteriet för att utgöra empiriskt underlag till detta kapitel. 
582 Mårten Bryngelsson planerar att publicera en avhandling om CCS i början av 2009. 
583 Goodman, L., A. (1961) “Snowball sampling” 
584 Heckathorn, D., D. (1997) “Respondent-driven sampling - a new approach to the study of hidden 
populations” 
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nej med motiveringen att ingen på NETL hade några uppfattningar om CCS 
icke-tekniska aspekter. Uttalandet är motsägelsefullt mot bakgrund av att 
NETL är en av de mest drivande och politiskt aktiva organisationerna som 
verkar för utvecklingen av CCS. 

Följande personer har intervjuats. Siffran före namnet anger vilken 
intervjuomgång informanten tillhör och bokstaven efter namnet om infor-
manten blev intervjuad per telefon (T), E-mail (E) eller på plats (P). 
 
2. Assadi, Mohsen. Professor i kraftverksteknik på institutionen för 
Energivetenskaper, Lunds tekniska högskola, 2006-02-17 (P) 
2. Azar, Christian. Professor i hållbara energi- och materialsystem, 
Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola, 2006-02-22 
(P) 
3. Bauer, Nico. Senior scientist på Potsdam Institute for Climate Impact 
Research, Berlin, Tyskland, 2008-01-09 (T) 
1. Bolin, Bert. Professor emeritus i meteorologi, Stockholms universitet, före 
detta ordförande IPCC, 2004-10-11 (P) 
2. Bolland, Olav. Professor på Institutt for energi- og prosessteknikk, 
huvudförfattare till kapitlet ”Capture of  CO2” i SRCCS, Trondheim, Norge, 
2006-02-15 (T) 
3. Bosetti, Valentina. Forskare på Fondazione Eni Enrico Mattei, Trieste, 
Italien, 2007-12-05 (T) 
2. Ekström, Clas. Projektledare på Vattenfalls ”Det koldioxidfria 
kolkraftverket”, Vattenfall Utveckling AB, 2006-02-10 (P) 
1. Ericsson, Sven-Olof. Näringsdepartementet, enheten energi, skog och 
basindustri, 2004-10-11 (P) 
3. Gerlagh, Reyer. Professor i miljöekonomi, University of Manchester, 
Storbritannien, 2007-12-07 (E) 
3. Gielen, Dolf. Senior Analyst, G8 Industry Task Coordinator, IEA Energy 
Technology Policy Division. Österrike, 2007-12-04 (T) 
3. Harvey, Danny. Professor på Department of Geography, University of 
Toronto, Kanada, 2007-12-20 (T) 
3. Herzog, Howard. Professor, Principal Researcher, Laboratory for Energy 
and the Environment, programdirektör för the Carbon Sequestration 
Initiative, huvudförfattare till kapitlet ”Costs and Economic potentials” i 
SRCCS, Massachusetts Institute of Technology, USA, 2007-12-17 (T) 
2. Holm, Carl-Gunnar. Chef  ”Projekt Öresundsverket”, E.ON, 2006-02-17 
(P) 
2. Hovsenius, Gunnar. Före detta medlem IEA:s Exekutivkommité för 
avskiljning och lagring av koldioxid, före detta miljöchef Vattenfall, Elforsk 
AB, 2006-02-13 (P) 
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2. Johnsson, Filip. Professor i uthålliga energisystem, Institutionen för 
Energiteknik, Chalmers tekniska högskola, 2006-02-22 (P) 
2. Liljemark, Stefan. Konsult och utredare på Vattenfalls CCS-projekt ”Det 
koldioxidfria kolkraftverket”, Vattenfall, 2006-02-23 (P) 
1. Lindroth, Claes. Ordförande Svenska kolinstitutet, 2004-10-28 (P) 
2. Lindeberg, Erik. Professor och chefsforskare, SINTEF 
Petroleumforskning AS, Norge.  Bidragande författare till kapitlet 
”Underground geological storage” i SRCCS, även kallad ”The father of carbon 
storage”, 2006-08-29 (T)  
2. Lyngfelt, Anders. Professor i energiomvandlingsteknik på institutionen för 
Energiteknik, Chalmers tekniska högskola, 2006-02-22 (P) 
2. Mogren, Arne. Chef för Vattenfalls Klimatkontor, huvudförfattare till 
Curbing Climate Change, Vattenfall, 2006-02-24 (P) 
2. Möllersten, Kenneth. Enheten för klimatfrågor på Energimyndigheten, 
2006-02-10 (P) 
3. Reilly, John.  Associate Director på “Joint Program on the Science and 
Policy of Global Change”, Massachusetts Institute of Technology, USA, 
2007-12-17 (E) 
1. Strömberg, Lars. Ansvarig för Vattenfalls projekt ”Det koldioxidfria 
kolkraftverket” till och med 2007, adjungerad professor på Energiteknik 
Chalmers tekniska högskola, Vattenfall Utveckling AB, 2004-12-07 (P) 
2. Sundkvist, Sven-Gunnar. Projektkoordinator Advanced Zero Emission 
Powerplant, Department Future Technologies, Siemens Industrial 
Turbomachinery AB, 2006-02-21 (P) 
 
Studien täckte in informanter verksamma inom alla de fyra centrala stegen i 
CCS – avskiljning, transport, lagring och övervakning och utöver dessa även 
övergripande systemanalyser och policyfrågor. 12 av informanterna är förf-
attare till någon av rapporterna som analyseras i Kapitel 5. Fyra personer är 
huvudförfattare eller bidragande författare till något kapitel i SRCCS och flera 
av dem som är verksamma vid något universitet är refererade i SRCCS. Värt 
att nämna är även att informanterna i olika stor utsträckning är involverade i 
att utveckla CCS. Några har utvecklingen av CCS som huvudsyssla medan 
andra har satt sig in i CCS främst av det skälet att de till exempel har med 
CCS som en aspekt bland flera i energisystemanalyser eller policyanalyser. 
Informanterna är från flera olika länder och är även verksamma vid olika 
typer av organisationer och är i varierande utsträckning sysselsatta med 
forskning eller utveckling av CCS. Tidigare studier har visat att dessa 
bakgrundsvariabler har inverkan på attityderna till CCS.585  

                                                 
585 Shackley et al (2007) 
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Intervjuerna föregicks av att en kort introduktion skickades ut i förväg till 
informanterna per E-mail med en kort beskrivning av studiens syfte samt de 
teman som var tänkta att beröras i intervjuerna. Intervjuerna var semi-
strukturerade med viss anpassning till respektive informants arbetsområden 
och tidigare forskning. De personliga intervjuerna var semi-strukturerade för 
att kunna ge möjlighet till följdfrågor som kan leda in i djupare diskussioner. 
Förfarandet ger till skillnad från mer strukturerade intervjuer mindre eleganta 
slutprodukter, men experter brukar inte vilja bli tvingade att svara på snäva 
frågor där ingen möjlighet till utvikningar och analyser ges.586  

De gemensamma nämnarna för intervjuerna var några bakgrundsfrågor 
om utbildning och första kontakter med CCS samt hur respektive informant 
och den organisation som denne är verksam inom arbetar med CCS. Vidare 
konfronterades alla informanter med några av de problem eller utmaningar 
som det i flera sammanhang beskrivs att CCS står inför. Intervjumallarna 
återfinns i bilagorna 2 och 3. Intervjuerna varade mellan 30 och 100 minuter, 
spelades in och transkriberades i sina helheter och förvaras hos mig och/eller 
Bryngelsson.587 Det transkriberade materialet sändes ut på begäran till 
respektive informant för godkännande. Flera informanter, i synnerhet 
verksamma i industrin, ville att deras uttalanden skulle behandlas så att deras 
utsagor inte skulle gå att härleda. Av den anledningen erbjöds alla informanter 
samma behandling. Att inför intervjun påtala att intervjumaterialet behandlas 
utan att idéer och direkta citat kan spåras kan medföra att informanterna blir 
mer öppna och ärliga. Det är därför i vissa avseenden en avvägning mellan 
öppenhjärtiga svar och större transparens för läsarna av studien. Som en 
kompromiss används istället i vissa fall generella benämningar som 
exempelvis ”en universitetsanställd forskare” eller ”verksam på ett inter-
nationellt energiföretag”. Det bör även poängteras att gränsdragningen mellan 
universitet och företag är flytande och vag. I några fall har en och samma 
person arbetat periodvis som universitetsanställd och som anställd på ett 
energiföretag, eller innehar till och med båda rollerna samtidigt. Vidare 
bedrivs vanligtvis utvecklingsarbetet i projekt där både universitet och företag 
ingår, eller där finansieringen kommer från industrin. Konsekvensen blir 
därmed att det är svårt att göra en analytisk åtskillnad mellan olika 
informantgrupper mot bakgrund av organisationshemvist. 

Några av intervjuerna skulle kunna benämnas elitintervjuer eftersom infor-
manterna har nyckelpositioner inom CCS-utvecklingen med avseende på det 
inflytande de har. Andra intervjuer kan även benämnas expertintervjuer med 
avseende på den kunskap informanterna besitter. Dessa typer av intervjuer 

                                                 
586 Aberbach, J., D. & Rockman, B., A. (2002) “Conducting and coding elite interviews” 
587 På grund av ett tekniskt missöde blev intervjun med Dolf Gielen inte inspelad. Istället skrevs stödord ner 
direkt efter samtalet. Citat på engelska har översatts och talspråk har förbättrats. 
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skapar nya utmaningar. Till utmaningarna hör att få tillträde till en intervju, 
vilket flera gånger kan vara svårt mot bakgrund av att det kan finnas en vilja 
att skydda exempelvis ett varumärke, en verklighetsbeskrivning eller en org-
anisations anseende. Nämnda intressen leder generellt till svårigheter att få 
tillträde till intervjuer.588 Totalt, i alla intervjuomgångar, har cirka 50 personer 
tillfrågats och cirka hälften accepterat att bli intervjuade vilket kan betraktas 
som ett bra utfall.  Vid expertintervjuer är det även av vikt att behärska den 
tekniska jargongen för att vinna informantens förtroende och att vara 
medveten om att informanten kan ha starka särintressen.589 I de flesta fall har 
jag och Bryngelsson läst rapporter som informanten har skrivit eller har 
kunskap om den organisation informanten är verksam i eller så har vi 
åtminstone haft grundläggande kunskap om det område informanten är 
verksam inom. Genom god kunskap om ämnesområdet samt informantens 
verksamhet ökar möjligheterna att upptäcka när informanten överdriver eller 
försöker få intervjuaren att bli budbärare av dennes beskrivningar.590 

Det finns flera olika sätt att framställa empiri och analys av 
intervjumaterial. Den framställningsstrategi jag tillämpar kallas den samman-
hållna fallbeskrivningen och syftar idealt sett till att neutralt presentera data 
som en sammanhållen helhet med en inre logisk struktur. Fallbeskrivning ska 
i detta sammanhang inte enbart ses som något snävt och avgränsat utan kan 
även vara svepande i både tid och rum som i föreliggande avhandling. 
Målsättningen är att empirin ska återspeglas genom många citat som bäddar 
för den därpå följande analysen. Data presenteras som en sammanhållen 
helhet utifrån de olika informanternas perspektiv. Fördelen med att 
presentera utdrag från empirin är att det ger trovärdighet åt forskarens 
tolkningar samtidigt som det möjliggör för läsaren att göra egna analyser av 
empirin.591 Beskrivning och analys görs under ett antal olika tematiska 
rubriker som alla var återkommande under intervjuerna. Vissa resonemang 
illustreras med direkta citat eller utvecklas med analys och paralleller till 
tidigare kapitel eller andra studier och rapporter. Citaten är märkta med var 
sitt nummer istället för informantens namn i syfte att försvåra direkt koppling 
mellan informant och citat. Varje informant har ett eget nummer. 

I analysen är det text snarare än process som är i fokus – det vill säga inte 
vägen till hur idéer eller föreställningar har vuxit fram eller analys av 
informantens bakomliggande motiv till olika föreställningar. Avsikten är inte 
att avtäcka någon verklighet, snarare att beskriva, kontextualisera och 
analysera olika beskrivningar av verkligheten eller framtida verkligheter. I 

                                                 
588 Undheim, T. (2003) “Getting Connected: How sociologists Can Access the High Tech Èlite” 
589 Ibid. 
590 Berry, J., M. (2002) “Validity and reliability issues in elite interviewing”  
591 Nylén, U. (2005) Att presentera kvalitativa data - Framställningsstrategier för empiriredovisning. 
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textanalysen fästs det vikt vid informanternas konstruktioner av CCS. 
Konstruktionen består av att tillskriva CCS potentiella resurser – kulturellt 
kapital, inflytelserika personer, kunskap, färdigheter, lagar, användare, fram-
tiden etcetera – eventuellt på samma gång som avstånd skapas till aspekter 
och förhållanden med negativ klang. Förhållningssättet ligger nära till hands 
gällande CCS då tekniken till största delen inte existerar annat än i rapporter, 
ritningar och beskrivningar. Utvecklingen av CCS antas vara beroende av 
konstruktioner och föreställningar på den diskursiva nivån.  

Beskrivning och analys 

Första kännedomen om CCS 
Det skilde mycket i tid mellan när informanterna första gången hörde talas 
om eller kom i kontakt med CCS som idé eller med något av dess delsystem. 
Grovt taget kan informanterna sorteras in i tre kategorier med avseende på 
när de hörde talas om CCS första gången – runt 1980, mitten av 1990-talet 
eller tidigt 2000-tal. Fyra av informanterna angav att de hörde talas om CCS 
omkring 1980. CCS upplevdes då enbart som möjlig i ett framtida energi-
system och övervägdes inte på allvar. Som jag skrev i Kapitel 4 ansågs CCS 
runt 1980 som en futuristisk teknik. Drivkrafterna att utveckla CCS beskrevs 
av informanterna som små, inte bara med tanke på att CO2-problematiken 
inte var prioriterad utan även eftersom CCS-tekniken ansågs för komplex. 
Informanterna förde fram att de under 1970- och 80-talen ansåg att det fanns 
alltför många tekniska problem med CCS för att det skulle kunna anses 
realistiskt med en implementering av tekniken inom en nära framtid. En av 
informanterna, verksam på en svensk myndighet, som kom i kontakt med 
tekniken redan på 1970-talet berättar: 
 

Ja, vi jobbade med det 1977 och då informerade jag politikerna, vi 
drog slutsatserna att det här kan inte bli energiekonomiskt, det kan 
inte bli ekonomiskt, det kan inte fungera rent fysiskt för det blir så 
väldigt mycket koldioxid när man bränner stenkol. Det här är inget 
man ska räkna med. Vi använde till och med i det här fallet 
formuleringar: ”det här är en av de få sakerna där vi kan veta redan nu att 
forskningen inte kan rubba på cirklarna”. Och det är ju troligt att även 
på det här området har forskningen och utveckling gått förbi. Men 
frågan var uppe till diskussion med politikerna i Energi-
kommissionen som satt hösten 76 till sommaren 78. (1) 
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En annan informant, en norsk forskare, uppger sig tidigt ha blivit övertygad 
om att CCS var den enda möjligheten att hantera växthuseffekten, i synnerhet 
då alternativet med kärnkraften kom att te sig politiskt omöjligt: 
 

Jag var övertygad redan 1986, efter Tjernobyl, om att detta [CCS] är 
den enda storskaliga lösning vi har och är lätt att beräkna och som 
har tillräcklig kapacitet. Vi hade inte gjort stora undersökningar 
under jorden då, men jag hade min geologiska intuition. (2) 

 
Som beskrivits tidigare gavs CO2-frågan gradvis större utrymme från och med 
sent 1980-tal, men CCS kom inte att återaktualiseras på allvar förrän i början 
av 2000-talet. Ungefär hälften av alla informanter hörde första gången talas 
om CCS under mitten av 1990-talet, vilket tidsmässigt sammanföll med 
Statoils första implementering av CCS 1996. Tekniken var då mer konkret i 
och med att det existerade en anläggning och projektet gavs även viss 
massmedial uppmärksamhet. Klimatfrågan hade fått större tyngd i energi-
politiken under 1990-talet och till detta kom Norges hårda CO2-beskattning, 
som brukar beskrivas som förklaringen till Statoils satsning, samt att den 
utvunna naturgasen innehöll för mycket CO2 för att kunna vara kommersiellt 
gångbar.592 Bland dem som hörde talas om CCS på 1990- och 2000-talet 
förekom blandade reaktioner. Knappt hälften av informanterna som hörde 
talas om CCS under 1990- eller 2000-talet hade inledningsvis en skeptisk 
hållning till CCS och betraktade tekniken som hotfull och skrämmande. Flera 
kommentarer om första reaktionen på CCS var i stil med ”jag blev en aning rädd 
och skrämd – en storskalig industrilösning” och ”min första reaktion var att det var en 
dålig idé, en tillfällig lösning som är farlig”. 

Andra farhågor var att CCS befarades kunna utgöra ett hot mot 
utvecklingen av förnybar energi eller att den tekniska komplexiteten skulle bli 
alltför stor. De skeptiska informanterna omvärderade efter en kort tid sin 
inställning. I takt med den tekniska utvecklingen och större insyn i de olika 
teknikerna i CCS uppger informanterna hur de omvärderade sin syn till att 
anse att CCS är en behövlig och i framtiden tillämpbar teknik, vars relevans 
främst motiveras av ökad uppmärksamhet på klimatfrågorna och att riskerna 
är överkomliga. De som inte reagerade med en inledande skepticism ansåg 
redan från början att CCS var en tekniskt intressant lösning med stor 
potential samt att den egentligen bara baserades på befintlig teknik och att 
den tekniska utmaningen därmed främst låg i att koordinera, integrera och 
skala upp olika befintliga tekniker i nya sammanhängande system. Att flera i 
CCS ingående komponenter redan tillämpats under lång tid fast i andra 

                                                 
592 Metz et al (red.) (2005). Detta projekt omfattar inte kraftproduktion. 
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sammanhang betonas ofta i olika rapporter för att visa på att CCS inte är 
något radikalt nytt och obeprövat och därför kommer att bli lätt att imp-
lementera.593 Å andra sidan finns det samtidigt farhågor om att uppskalningen 
kan vara ett av de största problemen för utvecklingen av CCS.594 

Den tredje gruppen hörde talas om CCS i ett skede då den tekniska 
utvecklingen pågått ett tag och så även den massmediala rapporteringen. De 
första anläggningarna hade varit i drift i några år och den internationella 
forskningen utökats liksom framförallt det politiska stödet internationellt. 
Merparten menade ändå att de inte ändrat sin initiala syn på CCS i nämnvärd 
utsträckning, utöver det fåtal som vid första kännedomen om CCS spontant 
tyckte det var en skrämmande eller alltför avancerad teknik. Tillförsikten inför 
utvecklingen av CCS har överlag ökat bland informanterna, i de fall den har 
ändrats. Shackley et al har genom statistiska analyser kunnat konstatera att 
längden på tidsperioden som CCS-experter har arbetat med CCS-utveckling 
har ett positivt samband med positiva föreställningar om behovet av att 
utveckla CCS både i det egna landet och globalt. Beträffande allmänna energi-
experters föreställningar avvek sambandet på så vis att CCS inte ansågs mer 
angeläget i det egna landet, men däremot globalt.595 Den ökande tillförsikten 
kan förklaras och förstås genom en undersökning av vilka argument som förs 
fram för att utveckla CCS. I följande avsnitt presenteras inte bara en 
redogörelse för de olika argument informanterna har fört fram för CCS utan 
även en kritisk diskussion där uttalanden kontrasteras mot resultat från 
föregående kapitel och övrig forskning för att på så vis kunna lyfta fram inre 
motsättningar och fler osäkerheter. 

Argument för att utveckla CCS 
Samstämmigheten bland informanterna i fråga om de främsta argumenten för 
att utveckla CCS var stor. Det enskilt starkaste argumentet som alla 
informanter förde fram var att den accelererande uppmärksamheten på växt-
huseffekten var grundförutsättningen för att utveckling av CCS över-
huvudtaget bedrivs. Informanterna menar att det är ett starkt bidragande 
motiv till både deras eget intresse för utvecklingen av CCS och en förklaring 
till det allmänt ökade intresset. Det var emellertid enbart ett fåtal informanter 
som hävdade att växthuseffekten inte kan hanteras utan CCS. Detta resultat 
ligger inte i linje med de Shackely et al fick i en kvantitativ studie där cirka 
80% av alla tillfrågade europeiska energiexperter ansåg att CCS troligen eller 

                                                 
593 Metz et al (red.) s. 8. 
594 Hawkins & Peridas (2007)  
595 Shackley et al (2007) s. 5104. 
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definitivt är nödvändig för att hantera växthuseffekten globalt och för EU.596 
Resultaten ligger inte heller i linje med de uttalanden EU-kommissionen gjort 
om CCS oundgänglighet. Den dominerande föreställningen är snarare att 
CCS har potential att reducera kostnaderna för att hantera växthuseffekten. 
Mot bakgrund av den allt mer akuta situationen på grund av växthuseffekten 
argumenterade även merparten av informanterna för att alla alternativ måste 
utvecklas, däribland CCS. En amerikansk universitetsforskare konkluderade: 
 

Jag anser att folk måste inse att vi måste gå framåt och göra 
investeringar. Oavsett vilken väg som väljs så kommer den som 
visar bäst resultat få större och större andel av marknaden. Alla 
vägar kommer att spela en roll, vissa mer än andra. Så länge de gör 
större nytta än skada är det OK, men alla har plus och minus. Folk 
måste inse att på grund av växthuseffekten har man inte alternativet 
att vara kräsen. Folk måste vara mer flexibla och öppna till sinnet. 
(3) 

 
Tre av informanterna har varit delaktiga i Vattenfalls rapport Curbing Climate 
Change, vilken diskuterades i de två föregående kapitlen. I den uttrycks stor 
oro över att växthuseffekten inte tas på större allvar av världens politiker och 
företagsledare, vilket även kommer till uttryck i de officiella uttalanden som 
låg till grund för Vattenfalls koncernchefs miljöpris 2005. Genom att betona 
vikten av CCS går det att argumentera för att förbränning av fossilt bränsle är 
förenligt med en ambitiös klimatpolitik. Det är inte längre entydigt att en 
sådan klimatpolitik utgör ett hot för den fossilbränslebaserade industrin. 
Tvärtom, hård klimatpolitik kan många gånger vändas till ett argument för 
CCS och fossilt bränsle. Flera miljöorganisationer har därför bejakat CCS. I 
en europeisk enkätstudie angav hälften av alla NGO-representanter att det 
finns ett behov av CCS i det egna landet, i Europa och globalt.597 Liknande 
resultat framkom i en nederländsk enkätstudie.598 Vidare argumenterade den 
amerikanska miljöorganisationen National Resources Defence Council 
(NRDC) för mer kraftfulla klimatåtgärder än vad som görs i den CCS-
positiva MIT-studien The Future of Coal (2007) – där bland andra Herzog var 
en av huvudförfattarna och där kolets framtid i USA utreddes – genom att 
betona vikten av snar implementering av CCS ännu hårdare.599 

                                                 
596 Ibid. 5095ff. Det görs inga generaliseringsanspråk i Shackleys et al studie eftersom urvalen inte var 
statistiska. Vidare kommenteras att de nationella variationerna var stora samt att organisationstillhörigheten hade 
ett samband med attityderna till CCS. 
597 Shackley et al (2007) s. 5106. 
598 Ramirez et al (2008) s. 142. 
599 Ansolabehere et al (2007), Hawkins & Peridas (2007)  
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Få informanter säger att de inte är fullständigt övertygade om att 
klimatpåverkan är människodriven. Dessa informanter har ett förhållnings-
sätt som kan liknas vid försiktighetsprincipen – sannolikheten att människan 
påverkar klimatet är väldigt stor och konsekvenserna om det är på det viset är 
så stora att förhållningssättet måste vara att problemet är verkligt. Försikt-
ighetsprincipen är ett vanligt förhållningssätt och är även fundamental i 
exempelvis IPCC:s klimatrapporter och ligger i linje med den ekologiska 
moderniseringen. Den stora acceptans som bildats om förhållningssättet har 
som några informanter påpekade medfört att växthuseffekten, oavsett dess 
existens, är en tvingande politisk realitet. En svensk informant verksam med 
internationella policyfrågor påpekade:    
 

Jag tror att de som har tänkt igenom det här inser att den dag vi vet 
säkert svaret på om vi har en växthuseffekt som vi har modellerat 
rätt - den dag vi vet det, då är det för sent att backa i 
koldioxidfrågan. Vi måste ta försäkringspremien tidigt. (4)  

 
Diskussionen om CCS går även att föra i ljuset av att väga risker mot 
varandra och tillämpningen av försiktighetsprincipen. Med tanke på 
klimatproblemets akuta och omfattande karaktär återstår inte längre något 
alternativ där klimatrisker eller tekniska risker i samband med klimatåtgärder 
går att undvika helt. Att döma ut CCS enbart med hänvisning till att tekniken 
medför risker, främst läckage av CO2, blir i sammanhanget ej försvarbart 
eftersom alternativet, mot bakgrund av växthuseffekten, att inte ta några 
risker inte längre existerar. Peter Cook, ansvarig för CO2CRCS som är ett 
stort CCS-projekt i Australien, reflekterar kring implementeringen av CCS på 
följande vis:  
 

If we do nothing we will get a runaway greenhouse effect and this 
could have very profound impacts on human beings and life on 
earth /…/ it is a matter of balancing the risk of doing nothing 
against the risk of doing something.600 

 
Slutledningen blir att det är bättre att lagra CO2 än att släppa ut det i 
atmosfären eftersom båda alternativen har möjliga oavsedda konsekvenser. 
Påståendet omfattar även implicit att alternativen till CCS inte är fullgoda. 
Vidare länkas CCS utveckling uteslutande samman med handelssystem och 
prissättning av CO2 vars nivåer regleras i enlighet med de belastningsgränser 
som naturen antas klara av. CCS har positionerats väl i linje med ekologisk 

                                                 
600 Miller, Bell & Buys (2007) s. 30. 
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modernisering och hållbar utveckling – vilka är nyckelbegreppen som pekar 
ut de grundläggande värderingarna för hur energiomställningen ska bedrivas.  

I princip alla informanter ger uttryck åt en stark oro inför växthuseffekten 
och säger att medvetenheten om den måste höjas för att satsningarna på CCS 
ska kunna bli ännu större, vilket även är ett vanligt förhållningssätt i 
acceptansforskningen som beskrevs i Kapitel 3. Ungefär hälften av infor-
manterna sade att de satsningar som görs på CCS är för små i relation till det 
stora och påtagliga hot växthuseffekten utgör. Vid diskussion med en svensk 
universitetsforskare framkom följande: 

 
Informant: Tyvärr är det nog så att det inte kommer göras 
någonting innan det är för sent, då man verkligen har omfattande 
och påtagliga skador. Det är en risk att det är rätt illa innan man ens 
börjar.  
Intervjuare: Vad håller tillbaka dem att inte satsa mer? 
Informant: Jag tror de vill ha lite koll ifall klimatfrågan är över-
skattad. Jag tror de här aktörerna [oljebolagen] ser lagring som en 
viktig lösning. De är intresserade också för att de är i behov av att 
trycka ut mer olja - de behöver koldioxid för att öka sin produktion. 
De är seriöst intresserade, men jag tycker att det går lite långsamt. 
(5) 
 

Citatet illustrerar även att CCS i första hand är en extra kostnad för 
kraftindustrin som det i dagsläget nästan inte finns några ekonomiska incita-
ment att implementera eftersom det saknas ett globalt CO2-pris och regler för 
hur lagrad CO2 ska betraktas.601 Upplevelsen av att utvecklingen av CCS går 
för långsamt har även iakttagits hos amerikanska aktörer som förespråkar 
CCS. Dessa beskriver situationen som ett moment 22 eftersom myndig-
heterna förväntar sig att industrin ska utveckla CCS medan industrin 
förväntar sig större ansvar från myndigheternas och politikernas sida. De 
ekonomiska incitamenten för CCS är i dagsläget frånvarande och industrin 
anser att myndigheterna ger för små ekonomiska subventioner.602 Att 
utvecklingen av CCS går långsamt är en uppfattning även EU-kommissionen 
har och mot den bakgrunden övervägs, utöver omfattande statsbidrag, att 
göra CCS obligatorisk: 
 

For the private sector, the inevitability of moving to CCS offers a 
real commercial benefit to power generators prepared to move early 

                                                 
601 EU-kommissionens förslag om direktiv gällande CCS ska behandlas i respektive medlemsland under våren 
2008 och sedan i EU-parlamentet och Rådet. 
602 Schmidt (2007) s. 544-545. 
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into this market. But the later this process begins, the more policy-
makers will be obliged to look at the option of compulsory 
application of CCS technology as the only way forward.603 
 

Vanliga argument på övergripande nivå för CCS, utöver klimathotet, var dels 
ekonomiska, till exempel utökad oljeutvinning, anpassning till CO2-skatter 
och dels möjligheten till bibehållen struktur på energisystemen. Ungefär en 
fjärdedel av informanterna betonade kopplingen mellan EOR/EGR och 
CCS. Ytterst få av dessa informanter kritiserade EOR:s funktion som klimat-
åtgärd. Konsekvenserna av EOR, som har diskuterats i ett fåtal rapporter (ej 
någon i Kapitel 5), är att tekniken tillför ytterligare fossilt bränsle till energi-
systemen, bränsle som annars skulle ha varit kvar i olje- eller naturgaskällan. 
Lagringsutrymmena i olje- och gasfälten är relativt akvifärlagring mycket små. 
Det begränsade utrymmet i olje- och gasfält medför att lagringsmetoden ur 
ett klimatperspektiv är diskutabel.604 Att EOR skulle vara annat än 
nettolagring dementerades kraftigt av en informant. Det finns kritiska röster 
som tvärtom hävdar att EOR leder till ett nettotillskott till atmosfären.605  

Det är även värt att betona att CCS bindningar till EOR diskuterades i 
flera rapporter i föregående kapitel och i dessa sammanhang tillskrevs mycket 
stor betydelse och då inte enbart eftersom EOR kan finansiera delar av CCS 
kostnader. Den ekonomiska livslängden beskrivs kunna förlängas avsevärt i 
en stor mängd olje- och gasfält. Medan många oljefält idag övergens innan 
ens hälften av dess innehåll har utvunnits, så möjliggör EOR en långt högre 
grad av utvinning.606 En eventuell tidpunkt för peak oil har varit om-
debatterad under lång tid och är fortfarande en kontroversiell fråga. Enligt 
Association for the study of Peak Oil & Gas bedöms den globala toppen nås 
2008 och för Nordsjön anses den redan ha passerats. Avsikten är inte att här 
redogöra för peak oil-debatten utan främst att påpeka att den är intensiv och 
ofta mynnar ut i att reservernas storlek i relation till användningen blir allt 
mer ojämn och därför aktualiserar EOR, vilket i sin tur utgör ett starkt 
argument för CCS.607   

Som klimatstrategi är EOR kopplat till CCS sällan ifrågasatt, inte heller av 
informanterna, vilket är anmärkningsvärt eftersom en möjlig beräkning visar 
att 1kg CO2 för EOR får upp en mängd olja som vid förbränning motsvarar 

                                                 
603 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008f) “Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 20 
20 by 2020 - Europe's climate change opportunity”, s. 9. 
604 Metz et al (red.) (2005) s. 34. Den globala lagringspotentialen för EOR uppskattas vara ca. 125GtCO2, vilket 
motsvarar knappt sex år med dagens CO2-emissioner (ca. 22GtCO2 /år) (Harvey, 2008, kap. 16) 
605 Michaelowa (2005) 
606 Metz et al (red.) (2005), Westminster Energy Forum (2005) “The reality of the global oil economy: the 
relevance of carbon sequestration for EOR & its longer term potential” 
607 ASPO International (2007) 
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1,2-3,2kg CO2 beroende på källans egenskaper, med andra ord ett 
nettotillskott på 0,2-2,2kg CO2 till atmosfären.608 Även fallstudier har visat att 
EOR-projekt kan ge nettotillskott av CO2 i atmosfären.609  Oavsett föreställ-
ningar om EOR:s inverkan på klimatet betonade många informanter att 
kopplingarna till EOR påskyndar utvecklingen av CCS – tekniken prövas ut, 
får delvis täckning för driftskostnader och utveckling samt engagerar fler 
starka aktörer i energiindustrin än vad som annars skulle vara fallet.  

En vanligt förekommande analys bland informanterna var att CCS fått 
stort genomslag på senare år eftersom det är ett tekniskt system som förenar 
flera olika intressen och aktörer – inte bara olje/kol-industri och kraftindustri, 
utan även miljöorganisationer och politiker. Vid diskussioner om CCS 
fördelar gled intervjuerna i omkring hälften av fallen in på att energiindustrin 
även har börjat engagera sig i CCS, inte enbart på grund av klimatfrågan utan 
även som en följd av att det finns affärsmöjligheter med att utveckla CCS. En 
svensk universitetsanställd forskare framförde följande: 
 

Man måste arbeta med näringslivet och inte mot. För det här måste 
lösas på ett tekniskt, ekonomiskt och samhälleligt sätt. Nyckel-
industrin, energiindustrin, och de som är stora energiförbrukare 
kommer upptäckta att det är en affärsidé och försöka engagera sig i 
det här. Det är en nisch, inte bara det utan det är ett framtida 
väldigt viktigt område att räkna med. Om dom som är längst 
framme upptäcker att det här kan vi tjäna pengar på – det är då det 
kan börja lossna och vi är nog på väg in i det skedet nu. Och det är 
där den här frågan med CCS kommer in med stor styrka. (6) 

 
Ökad uppmärksamhet kring klimatfrågorna har lett till mer aktivitet kring 
flera av de möjliga klimatstrategierna. Som jag har nämnt är flera miljö-
organisationer positivt inställda till CCS eller har en försiktigt bejakande 
attityd, även om det finns miljöorganisationer som har en skeptisk hållning. 
Flera informanter understryker att det har blivit möjligt att samarbeta med 
miljöorganisationerna i frågorna kring CCS, även om de inte alltid är ent-
usiastiska. Exempelvis den norska miljöorganisationen Bellona, amerikanska 
NRDC och Pew Center on Global Climate Change har en mycket positiv 
inställning till CCS,610 Friends of the Earth och WWF har en svagt positiv 
hållning, medan till exempel Greenpeace, the Oak Foundation och 
organisationen Union of Concerned Scientists har en skeptisk hållning. Den 
                                                 
608 Michelowa (2005). Harvey anger att injektering av 1kg C  för EOR ger 2,8kg C till atmosfären. Det ger en 
nettoreducering av CO2-utsläppen motsvarande 64% av de ursprungliga emissionerna och då är inte energin som 
använts för att transportera och injektera gasen i reservoaren inräknad. (Harvey, 2008, kap. 16) 
609 Michelowa (2005)  
610 Jakobsen (2005), Schmidt (2007)  
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skeptiska hållningen motiveras ofta med att CCS kan ge betydande verkan 
tidigast efter 2050 och att det därför är bättre att intensifiera arbetet med 
åtgärder som ger resultat redan nu samt att det dessutom finns för många 
oklarheter gällande kostnader, säkerhet och risker samt inverkan på 
utvecklingen av förnybar energi. Greenpeace menar att SRCCS bekräftar 
farhågorna. Gabriela von Goerne611 sammanfattar Greenpeace stånd-
punkter:612  
 

This report [SRCCS] confirms what we already suspected /…/ 
There are still far too many questions about environmental risk, 
safety and costs for CCS to be deployed on a scale that would make 
it economically viable. /…/ The report found that the most 
effective use of CCS could be in the electricity sector but that this 
technology would likely only be deployed at a large scale in the 
second half of this century. /…/ CCS might be an option in the 
future when all the questions have been answered and problems 
ironed out but there is an urgent need for immediate action.613 

 
Nyckeln till samarbetet mellan många olikartade aktörer beskrevs av flera 
informanter vara att CCS möjliggör fortsatt användning av fossilt bränsle 
inom ramen för hållbar utveckling. Två vanliga argument bland informant-
erna var att CCS möjliggör att stora fossilbränslereserver kan brukas även 
fortsättningsvis, vilket dessutom ligger i linje med en allmän trend inom 
exempelvis EU och USA att öka försörjningstryggheten, samt att även ut-
vecklingsländerna kan förbränna sina kolreserver och industrialiseras. Den 
ökande kolanvändningen i utvecklingsländerna beskrivs ofta som skräm-
mande och utom möjlighet till kontroll, vilket kan exemplifieras med 
uttalandet från en svensk informant verksam på en myndighet: 
 

USA har stora kolreserver, Västeuropa har också ganska stora 
kolreserver och inte så mycket olja. Australien har mycket kol. Kina 
har enormt mycket kol och människor som vill börja använda mer 
energi och jag tror de flesta nog inser att på riktigt lång sikt om de 
ska kunna utnyttja sin fossilbränslereserv är det här enda sättet –  
därför att det inte är hållbart och även om de hävdar att det är deras 
rätt och utvecklingen är på väg i den riktningen så tror jag ändå att 
de inser att någonting måste ändras. Så det här [CCS] är ett sätt för 

                                                 
611 Lead Author för kapitlet “Underground geological storage” i SRCCS. 
612 Greenpeace International (2005) “Limits of Carbon Capture and Storage in combating climate change”, 
Jakobsen, V., E. et al (2005) “CO2 for EOR on the Norwegian shelf – A case study”, s. 6. 
613 Greenpeace International (2005) 



 

 183 

dem att inte behöva bli beroende av energiimport och istället kunna 
utnyttja den energireserv som de utvecklade länderna har gjort. 
Energibolagen själva, de kan bevara sina strukturer. (7) 

 
Utöver att de stora aktörerna enligt de förda resonemangen finner rational-
iteter i CCS tillskrev ungefär en femtedel av informanterna den moderna 
människan ett stödjande förhållningssätt till CCS. En svensk universitets-
anställd forskare förklarade: 
 

Det fundamentala skälet till varför det är så mycket intresse för 
tekniken [CCS] är att alla som har tittat på det här mer än en 
halvtimme ser att om vi ska lösa klimatproblematiken så måste vi 
låta en otrolig massa kol ligga kvar i jordskorpan – om vi ska ta 
klimatfrågan på allvar. Och det innebär att kolindustrin kommer bli 
utan de närmaste 30, 40, 50, 60 åren. Men om vi tillåter 
koldioxidinfångning kan inte kol bli huvudboven utan en del av 
lösningen. Och de i kolindustrin som ser att det kommer gå åt 
skogen de ser det här [CCS] som en möjlighet. De kan välja två 
saker – bekämpa alla försök eller visa att vi har faktiskt en bra 
lösning. Det tror jag är det ena skälet. Det andra skälet är att det 
finns de som gillar den nuvarande bilden av vad samhället är och 
vad vi vill ska hända i samhället – den moderna ordningen. De 
känner sig kanske lite hotade av kritiker. Dit hör kanske 90, 95% av 
befolkningen och 90% av politikerna och 90% av näringslivet. Vi 
vill leva våra moderna liv, fortsätta som vi gör och då är 
koldioxidinfångning något som verkar som en räddning. ”En fräck 
teknisk lösning – det moderna samhället ångar på”.  Det blir snabbt 
väldigt intressant för många. (8) 

 
Eftersom CCS är en storskalig teknik på tillförselsidan ställer den inga krav 
på medborgarna att ändra sitt beteende eller sin livsstil. Några informanter 
betonade denna aspekt som en av de största fördelarna med CCS. En 
europeisk universitetsanställd forskare poängterade: 
 

CCS tillåter oss att fortsätta använda de elsystem och de teknologier 
som redan är väl kända – förbränning av fossila bränslen. 
Användande av fossila bränslen har vissa karaktäristika – lagrings-
möjligheten – och kommer därför inte kräva att konsumenterna 
ändrar sina beteenden. Industrin är ansvarig för problemet och 
industrin löser det och konsumenterna tvingas inte ändra sitt 
beteende. (9) 
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I dessa diskussioner framkommer ofta en deterministisk bild av den moderna 
människan som oförmögen att ändra livsstil och låta stora energimängder 
vara kvar i jordskorpan. Spårbundenheten tillskrivs inte enbart energi-
systemet utan hela det moderna projektet. En universitetsanställd forskare 
från USA uttryckte saken på följande vis: 
 

Jag tror inte vi kan klara av att hantera växthuseffekten, den 
mänskliga naturen accepterar inte priset det kräver. Så vi måste 
utveckla teknologi som möjliggör att vi kan upprätthålla vår 
levnadsstandard och kunna utveckla länder på samma gång som 
inte miljön skadas – och det är det vi gör. (3) 

 
Beskrivningarna ovan, som även återfanns i liknande tappningar hos 
ytterligare några informanter, kan ses som analyser som ligger i linje med att 
tidigare starka motsättningar kan omformas och bli förenliga tack vare CCS. 
U-länders ohållbara tillväxt kan bli hållbar, inhemskt kol kan förbrännas utan 
att riskera klimatmål, befintlig infrastruktur kan bevaras och omfattande 
konsumtion hotar inte heller klimatet. Denna förklaring ligger väl i linje med 
de rapporter som analyserades i föregående kapitel och det som är ut-
märkande för ekologisk modernisering. Tidigare motsättningar mellan 
ekologi och ekonomisk tillväxt och ökad resursanvändning har lösts upp och 
civilisations- och tillväxtkritiska tendenser har marginaliserats och närmast 
ogiltigförklarats i politiken. Genom att betona och vinkla CCS egenskaper 
för att passa det som är utmärkande för den ekologiska moderniseringen 
skapas starka argument för CCS. Att kritisera CCS kan därmed närmast bli 
liktydigt med att kritisera den ekologiska moderniseringen.  

Ett mycket vanligt argument för CCS vilar på föreställningen att det finns 
stora begränsningar i fråga om möjligheterna att bygga ut förnybar energi. Vid 
diskussioner om relationerna mellan CCS och förnybar energi blev för-
hållningssättet i några fall tydligt. Inför påståendet om att det kan finnas ett 
negativt samband mellan utvecklingen av CCS och förnybar energi anförde 
en amerikansk universitetsforskare följande: 
 

Jag anser att det argumentet är en bluff eftersom vi inte har 
tillräckligt med teknologi för att hantera växthuseffekten. Förnybar 
energi kan inte i detta skede bidra tillräckligt mycket. Fossilt bränsle 
utgör 85% av all kommersiell energi – att förnybart skulle kunna 
bidra med 85% av all kommersiell energi är en fantasi som det ser 
ut nu. Kanske om 100 år, men inte idag, inte i någon form. /…/ 
Det finns en illusion om att förnybar energi kommer i stor skala. 
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Jag menar att det inte är fallet, det måste vi ha som utgångspunkt. 
(3) 

 
Två andra informanter från internationella energiföretag gav uttryck för 
liknande åsikter när de ställdes inför samma påstående: 
 

Det är rätt, det är en kritisk punkt att satsning på förnybart kan 
slås ut. Men då säger jag: ”men då kommer inte ni skapa resultat på 50 
år – vilket väljer ni? Att vi får resultat att vi verkligen minskar våra utsläpp 
ordentligt eller väljer ni att vi av princip inte ska söka en lösning som ger 
resultat därför att den inte leder till en uthållig lösning?”. (10) 
 
Jag ser inga som helst problem, det finns plats för båda två. 
Däremot att tro att man i ett steg ska kunna gå till ett annat är på 
global nivå fullständigt orealistiskt, definitivt. Men om man tittar 
på vad som kommer att hända de närmaste 10 till 30 åren 
kommer förnybar energi öka, jättemycket. Allt kommer att öka, 
frågan är bara hur mycket varje del kommer att öka. (11) 

 
Bland de informanter som var tydligast med att betona begränsningarna för 
förnybar energi förekom även föreställningar om kraftiga satsningar på 
förnybar energi som ett hot mot utvecklingen av CCS – en farhåga som 
vanligtvis brukar vara den omvända. En forskare på ett amerikanskt univ-
ersitet gjorde följande liknelse: 
 

Det finns osäkerheter eftersom lockropen om ”det är alldeles för bra 
för att vara sant-alternativen” finns där och hävdar att vi kan reducera 
emissionerna till små eller inga kostnader. Det är för enkelt att 
försöka det ännu en gång bara för att finna att det inte fungerar, på 
samma sätt som vi hoppas att nattreklamen som lovar rutmage med 
enbart 10 minuters daglig träning ska fungera, trots att vi egentligen 
vet bättre. (12)  
 

Alla informanter hävdade emellertid inte att det förelåg så uppenbara beg-
ränsningar i den förnybara energins potential, i synnerhet inte på lite längre 
sikt, utan menade att det i första hand var en kostnadsfråga, inte tekniska 
begränsningar. Det var först vid närmare diskussion om framförallt CCS 
problem som osäkerheter och inkonsekvenserna framträdde, vilket kommer 
att analyseras i de två kommande avsnitten. Även om få informanter kritiserar 
CCS så kraftfullt att de menar att CCS inte ska implementeras aktualiserades 
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ändå upp många osäkerheter och problem. Beträffande osäkerheter och 
problem divergerade åsikterna mer än gällande argumenten för CCS.  

Osäkerheter och problem med CCS 
 
Det största problemet för utvecklingen av CCS är enligt alla informanter att 
det i dagsläget finns få ekonomiska incitament att utveckla CCS. Frånvaro av, 
eller låg, CO2-beskattning eller CO2-handelssystem framhölls av i princip alla 
informanter som ett mycket stort ekonomiskt hinder för utveckling av CCS. 
Alla informanter ansåg även att allmänhetens inställning till CCS är en kritisk 
fråga. Några informanter drog paralleller till hur kärnkraften blev begränsad 
på grund av folklig opinion och uteslöt inte att detsamma skulle kunna 
inträffa även med CCS. Det viktigaste för att förebygga folkliga protester var 
enligt merparten informanter att öka medvetenheten om klimatfrågan samt 
att involvera flera olika parter i implementeringsprocesserna. Få informanter 
menade sig vara insatta i denna problematik och gav därför enbart uttryck för 
vaga åsikter. Vidare framställdes frånvaron av regler som klargör hur lagrad 
CO2 ska administreras och tillgodogöras som ett stort problem. I dagsläget 
görs, som nämnts, i de flesta länder ingen skattemässig skillnad på lagrad CO2 

och CO2 som släppts ut direkt i atmosfären. Inkluderandet av CCS i Kyoto-
protokollet, de flexibla mekanismerna och relevanta lagar för lagring och 
ansvar, vilka är av avgörande betydelse för fortsatt utveckling av CCS, är till 
stor del beroende av hur CCS och dess anpassning till omgärdande system 
definieras. Rådande lagstiftning är inte skriven med möjligheten att lagra CO2 

i åtanke och det är inte entydigt fastställt huruvida avskild CO2 ska räknas 
som industriellt avfall, riskfyllt avfall, föreorening, resurs, handelsvara eller 
om lagring är samma sak som dumpning, kvittblivning eller deponering eller 
ska liknas vid naturens förmåga att binda eller lagra CO2.614 Beroende på 
benämning blir olika lagtexter relevanta.615  

I samband med de första CCS-relaterade konferenserna på 1990-talet 
användes begreppet disposal, men det byttes senare ut mot storage som inte 
har lika negativa konnotationer.616 Lagring (storage) anspelar på att något ska 
lagras eller förvaras i väntan på att sedan användas. Nu är det emellertid inte 
många, om ens någon, som anser att CO2-lagring skulle vara frågan om något 
annat än kvittblivning, utöver när det används vid EOR/EGR eller ingår i en 

                                                 
614 CCS nämns två gånger i den svenska regeringens proposition Forskning och ny teknik för framtidens 
energisystem (2006a). Vid första tillfället används begreppet lagring (s. 52) och vid andra tillfället deponering (s. 
131). 
615 Metz el al (red.) s. 252-256. 
616 Michaelowa (2005) 
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industriell process som en resurs.617 Sistnämnda bör ses mot bakgrund av att 
behovet för EOR jämfört med akvifärlagring är marginellt, varför merparten 
av all avskild CO2 blir föremål för kvittblivning.618 Termen sequestration 
förekommer även ofta som den sista bokstaven i akronymen CCS i stället för 
storage, bland annat hos amerikanska myndigheter men är även vanligt 
förekommande i den internationella forskarvärlden. Sequestration blir i 
svensk översättning avskärma, avstänga, isolera – vilket anspelar på att CO2 

ska undantas från cirkulation i kretsloppet och atmosfären. Sequestration var 
även den term som användes inledningsvis då CCS som idé växte fram under 
1970-talet, vilket diskuterades i Kapitel 4. Begreppet används främst om 
växtrikets och havets förmåga att binda CO2 och benämns då som naturlig 
sequestration medan sequestration då det rör sig om avskiljning från fossilt 
bränsle benämns artificiell sequestration. Sequestration är även den process 
där växtrikets och havets naturliga förmåga att binda CO2 förstärks genom 
mänsklig inblandning, se till exempel Kapitel 4 där havsgödning kommen-
terades, och benämns då som förbättrad (enhanced) sequestration. Vad CO2 

är, naturligt eller antropogent, när den anses fångas in (i atmosfären eller 
innan skorstenen) och dess beständighet vid lagring är inte fullständigt 
stabiliserat, men svaret på frågorna har betydelse för utveckling av regelverk 
med mera.619 Denna diskussion berördes emellertid endast ytligt av infor-
manterna. Den sammantaget stora mängden oklarheter kommenterades där-
emot av flertalet informanter som hämmande för utvecklingen av CCS. En 
dominerande uppfattning var att de affärsmässiga riskerna är stora och där-
med även möjligheten att göra långsiktiga investeringsbedömningar.  

Till de vanligare föreställningarna hörde att rådande juridiska oklarheter 
hade en dämpande inverkan på utvecklingen, men tilltron till att lagar och 
regelsystem skulle anpassas för att möjliggöra fortsatt utveckling och imple-
mentering av CCS var stor. Många av rapporterna i föregående kapitel inne-
håller även uppmaningar eller rekommendationer om hur lagar, regler och 
politik ska utformas för att påskynda utvecklingen av CCS. Som komment-
erats tidigare omfattas inte CCS av handelssystem med utsläppsrätter eller 
CDM. För att CCS ska omfattas av CDM behöver ett antal frågor först 
utredas och definitioner fastställas. Det har rests starka protester mot att 
inkludera CCS i CDM. Bland annat den kanadensiska miljöorganisationen the 
Pembina Institute argumenterar för att CCS inte har kunnat bevisas vara en 

                                                 
617 Endast 100000 ton CO2 används för läsktillverkning, i brandsläckare och isoleringsmaterial i EU varje år. 
100000 ton CO2 motsvarar den mängd ett stort kolkondenskraftverk kan emittera på en vecka. (Metz et al (red.) 
2005) 
618 I Gielens (2003) scenarier är användningen av CO2  för EGR i flera fall lika stor som akvifärlagringen.  
619 För denna diskussion se t. ex. Grönkvist, S. (2005) All CO2 molecules are equal, but some CO2 molecules are 
more equal than others. s. 48ff., Zakkour (2007, s. 9f.)  
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”environmentally safe and sound technology”,620 vilket är ett krav enligt Marrakech-
överrenskommelsen. Pembinas argument byggs upp med referenser till bland 
annat SRCCS. Vidare hävdar Pembina att CCS inte är en metod för 
reducering av emissioner utan en metod för borttagande av emissioner, det 
vill säga att emissionerna fortsättningsvis produceras och enbart förvaras på 
ett annat ställe, en förvaring som det dessutom finns osäkerheter med.621 
Krichsteiger går till och med så långt att han med liknande motivering hävdar 
att CCS inte borde likställas med emissionsreducering vid källan i juridiska 
avseenden.622 Kritiken är därmed av två slag – CCS är dels en osäker teknik 
och dels en end-of-pipe-lösning som inte reducerar produktionen av CO2. 
Dessa diskussioner berördes inte annat än av ett fåtal informanter, vilket 
möjligtvis kan förklaras med en förvissning om att lagstiftning och regelverk 
kommer att anpassas efter CCS-utvecklingens behov.  

Som diskuterats tidigare framhöll flera informanter kopplingarna mellan 
CCS och EOR som drivande för utvecklingen – exempelvis att olje- och 
gasfälten i Nordsjön snart kommer vara i trängande behov av CO2. Några 
informanter såg stora problem i och med att behovet av CO2 och tillgången 
på CO2 inte sammanfaller i tid. Behovet är nära förestående medan CO2 inte 
kommer att vara tillgängligt förrän CCS implementerats. I en systemstudie 
från svenska elbranschens organ Elforsk hävdas att tidsfönstret för att börja 
med EOR enbart är några få år i ett nordeuropeiskt perspektiv.623 En infor-
mant menade dessutom att det finns en organisatorisk problematik i och med 
att flödet av CO2 i ett CCS-system är konstant, eftersom det är applicerat på 
baslastanläggningar, och behovet av CO2 för EOR/EGR bara inträffar 
periodvis. Samordningen försvåras av att det troligtvis många gånger rör sig 
om olika företag, till och med olika branscher – olje-/gasindustrin respektive 
kraftindustrin som ska samordna produktion och efterfrågan. Detta problem 
har inte berörts i någon av rapporterna i föregående kapitel. En norsk 
forskare utvecklade problematiken: 
 

Jag tror att de undersökningar som gjorts visar att koldioxidlagring 
bör göras i väldigt stor skala både då det gäller ekonomi och att 
använda koldioxid i EOR. Och då behöver man koldioxid från flera 
olika källor, med ett uppsamlingssystem/transportsystem för kol-
dioxid och man behöver ett lagringssystem som är dynamiskt. När 

                                                 
620 The Pembina Institute (2006) ”Sustainable Energy Solutions - Exclusion of Carbon Dioxide Capture and 
Storage (CCS) Projects as a Clean Development Mechanism  (CDM) Activity”  
621 The Pembina Institute (2006). UNFCCC Marrakech Accords and the Marrakech Declaration (2001)  
Marrakechförhandlingarna, som drevs inom ramen för UNCCC, hade som syfte att skapa enighet om ett 
redovisningssystem för CO2 att inkludera i Kyotoprotokollet.  
622 Kirchsteiger (2007) 
623 Gode, J. & Hovsenius, G. (2005) ”Avskiljning och lagring av koldioxid i ett nordiskt systemperspektiv” 
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man ser på ett kraftverk vill de producera en konstant mängd kol-
dioxid men när det ska användas koldioxid till EOR behövs det 
mycket koldioxid men till en mycket kortare period. Och det 
matchar väldigt dåligt till kraftverkets behov. Det betyder att du 
måste ha flera EOR-projekt samtidigt. Du måste också ha 
akvifärlagring som supplement. Du måste ha ett system där du 
använder olika källor över tiden. Det krävs ett rimligt stort system 
för att planlägga och driva detta. För Norges del är det mycket 
problematiskt. /…/ Det är organisatoriska begränsningar som vi 
inte ser någon snar lösning på. Det är kanske den största begräns-
ningen för implementeringen av CCS. (13) 
 

Vid diskussion om problem, eller som några informanter uttryckte saken 
”utmaningar”, sade över hälften uttryckligen att det inte fanns några egentliga 
tekniska hinder, vilket framkommit i några av de redan visade citaten. De 
tekniska hindren sågs åtminstone inte som stora nog att riskera utvecklingen 
av CCS. Teknikerna ansågs kända och beprövade, antingen i andra tillämp-
ningar eller i en mindre skala än i det tilltänkta CCS-systemet. En svensk 
universitetsforskare påtalade: 
 

Den första frågan är att det måste kosta något att släppa ut 
koldioxid. Det är förutsättningen - annars kommer det inte hända 
så mycket. Sedan kanske inte att det finns något stort tekniskt 
hinder. Det krävs ett regelverk. Sedan att det kan tänkas att det blir 
en backlash när det gäller opinionen. (14) 
 

Liknande åsikter hade denne amerikanske universitetsforskare: 
 

Vi vet att vi har den grundläggande kunskapen för att göra CCS. 
Utmaningen ligger i att göra det storskaligt. Vi behöver storskaliga 
demonstrationsprojekt. (3) 

 
Enligt SRCCS befinner sig åtta av de huvudsakliga 15 systemkomponenterna i 
CCS på ett mognadsstadium som motsvarar en viss grad av kommersiell 
tillämpning.624 De största vetenskapliga osäkerheterna beskrevs av de flesta 
informanter vara förbundna med lagringsaspekterna. Tre av informanterna 
påtalade att det inte går att vetenskapligt fastställa lagringsutrymmet eller dess 
beständighet. Denna osäkerhet sågs av informanterna emellertid inte som 
något ohanterligt hinder. En universitetsforskare från Norge konstaterade: 

                                                 
624 Metz et al (red.) (2005) s. 8. 
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Jag tror inte att man kan komma med så mycket geologiskt material 
att man statistiskt kan kvantifiera lagringstiden tillräckligt noga – 
säga ”att i denna reservoaren har vi så mycket lagring”. /…/ Därför har 
jag gått över till att säga att det är, fast jag är fortfarande optimist, 
omöjligt att kvantifiera i de flesta fall vilka möjligheter det finns att 
förvara, kanske går det att göra i framtiden. Den yttersta konse-
kvensen är att man tar ut CO2 ur reservoaren igen och sätter ner 
den på ett annat ställe, eller djupare, och det kan man faktiskt göra! 
(2) 
 

Informanterna ansåg att det var avgörande att kunna visa att lagringen är 
säker och tillförlitlig. Det var detta område – utöver acceptansfrågor – flest 
informanter själva uppgav att de hade begränsad kunskap om, kanske därför 
att det inte var deras huvudsakliga arbetsområde. Den självskattade 
kunskapen om lagring varierade kraftigt mellan olika informanter. CCS är 
multidisciplinärt. Några få menade att de själva hade tillräckligt god kunskap 
för att göra en egen bedömning. Fler ansåg däremot att de genom att förlita 
sig på insatta experters utlåtanden kunde göra en tillräckligt säker bedömning. 
Tilliten till insatta experters kunskap ansågs i dessa sammanhang som stor, 
men i viss mån är informanterna själva lekmän i relation till experter inom de 
andra områdena av CCS-forskningen. Enstaka informanter påtalade förvisso 
att den allmänna hållningen bland utvecklare av CCS var alltför optimistisk 
med avseende på möjligheter att lagra CCS. De menade att det vid referat av 
geologiska studier alltför ofta refererades till de mest fördelaktiga nivåerna i 
intervallen för bland annat tid och säkerhet och att det egentligen fanns 
alldeles för få faktiska undersökningar av berggrunden för att några säkra 
uttalanden skulle kunna göras. Problem relaterade till lagring påvisades även i 
föregående kapitel ges fundamentalt olika tyngd i framtidsstudierna – från 
ignorans till att det är den mest betydelsefulla aspekten. Följande citat från en 
svensk universitetsforskare visar den osäkerhet kring kunskapen om lagring 
som vissa informanter ger uttryck åt: 
   

Jag kan uppleva att CCS-forskare på samma sätt som forskare inom 
vindkraft överdriver. Jag tror att det finns många barriärer där [med 
lagringen]. Det ena är tidsaspekten. Det kommer att ta ganska lång 
tid. Alla siffror man ser om lagring, ”lagra hela Europas utsläpp under 
100-tals år” – de är väldigt teoretiska. Vi har kartlagt databaser över 
alla lagringsplatser och analyserna för uppskattningarna är ganska 
grunda. Sedan ska det till ett integrerat nätverk och samordning för 
att man ska komma ner till de kostnader man talar om. (14) 
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En forskargrupp på MIT kartlade i en omfattande studie från 2007 alla 
publicerade uppskattningar om CO2-lagringskapaciteterna i olika regioner och 
globalt. För världen är det uppskattade lagringsspannet 100-200000GtCO2. I 
rapporten bekräftas att merparten av alla uppskattningar är just uppskatt-
ningar:  
 

Most efforts to quantify capacity either regionally or globally are 
based on vastly simplifying assumptions about the overall rock 
volume in a sedimentary basin or set of basins. Such estimates, 
sometimes called “top-down” estimates, are inherently limited since 
they lack information about local injectivity, total pore volumes at a 
given depth, concentration of resources, risk elements, or economic 
characteristics.625  

 
Notera även här att det uppskattade intervallet för CO2 som kommer att 
behöva lagras enligt SRCCS, givet att CCS står för 15-55% av alla 
klimatåtgärder fram till 2100, är 200-2200GtCO2 – ett intervall som överstiger 
de lägre uppskattningarna för lagringsutrymme som presenterades i MIT-
studien.626 SRCCS har i sin uppskattning av lagringsutrymmet angivit ett mer 
snävt intervall än MIT, 1000-100000GtCO2 och gör bedömningen att det till 
66-90% sannolikhet finns minst 2000Gt lagringsutrymme.627 Ett förhållnings-
sätt till osäkerheterna med lagringen som togs upp av några få informanter är 
att lagringen måste påbörjas för att osäkerheterna ska kunna utredas. Gäll-
ande riskerna med läckage, som om det är över 0,5% per år enligt SRCCS gör 
hela CCS-konceptet meningslöst ur klimatsynpunkt,628 var det vanligaste 
förhållningssättet att osäkerheterna med lagringen med tiden skulle komma 
att bemästras. Ändå finns det flera rapporter i föregående kapitel där 
lagringen antas vara problemfri alternativt behandlas exogent i förhållande till 
modellerna.  Även av förarbetena till EU-kommissionens förslag till direktiv 
om geologisk lagring framgår att uppgifterna om lagringskapaciteten i EU 
enbart är uppskattningar som inte kan anses vara realistiska: 
 

While the storage scenarios provided are purely indicative and do 
not provide a realistic estimate of what a practical CO2 transport 
and storage network would look like, they show that broadly 
speaking, there is enough storage capacity for each Member State to 

                                                 
625 Ansolabehere et al (2007) s. 45. 
626 Ibid. 
627 Metz et al (red.) (2005) s. 31 ff. 
628 Ibid. 
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store its own emissions, provided that the optimistic estimates that 
have been made regarding aquifer storage potential are borne out.629 

 
Några få informanter uttryckte emellertid stor säkerhet kring att lagrings-
frågorna inte var förbundna med några osäkerheter alls. En forskare verksam 
på ett internationellt energiföretag uttryckte sin säkerhet på följande vis:  
 

Som ingenjör säger jag vi fixar det här [CCS]. För 20 euro/ton 
infångat gjort till vätska och pumpat ned i backen. Det ligger där i 
en miljon år, eller 1000 år det räcker, kanske 2000 år. Som ingenjör 
säger jag – ”Vi fixar det!” /…/ Vad är det som kan hända? Jo, det är 
att det läcker. Men det är vårt enda alternativ. Antingen stoppar vi 
ner det eller så släpper vi ut det i atmosfären. Det är de två 
alternativ vi har. Det sämsta som kan hända är egentligen att vi 
kommer tillbaka till utgångspunkten. (10) 

   
I Shackleys et al kvantitativa analyser framkom att ju mer involverade CCS-
experterna var i arbetet med att utveckla CCS, i detta fall hur stor procentuell 
andel av arbetsdagen som ägnades åt CCS, desto större sannolikhet att de 
negativa eller kritiska aspekterna av CCS sågs som oproblematiska. Det 
positiva sambandet gällde bara upp till en viss nivå, med avseende på hur stor 
procentuell andel av arbetsdagen som ägnades åt CCS, varpå den optimistiska 
synen på risker och problem sedan planade ut. Ju mer positiv attityd 
gentemot CCS desto mindre bedömdes CCS-riskerna vara. Här bedömde 
Shackley et al visserligen att sambandet hypotetiskt kan gälla åt båda hållen.  
Schackley et al ger en tentativ förklaring till varför sambandet planar ut efter 
en viss nivå. De anser att det återspeglar att de som är mest insatta i CCS 
även har mest insyn och förståelse för de osäkerheter, kunskapsgap, tekniska, 
ekonomiska och politiska hinder CCS står inför.630 I kontrast till den ofta 
återkommande stora tillförsikten till den tekniska utvecklingen ställer sig 
några få informanter mycket frågande inför om CCS verkligen kan utvecklas i 
någon större utsträckning överhuvudtaget och att det möjligtvis finns för lite 
lagringsutrymme. En universitetsforskare medgav: 
 

Jag skulle inte satsa en förmögenhet på att det finns 1000-tals 
miljarder ton i lagringsutrymme. Jag tror inte det är möjligt. Man 
ska inte räkna med det. (13) 

 

                                                 
629 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008a) s. 5. 
630 Shackley et al (2007) s. 5104, 5108. 
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En annan viktig aspekt som lyftes fram i dessa sammanhang var 
komplexiteten i uppskalningen från pilotanläggningar och forsknings-
anläggningar – att det inte bara var att göra allt några gånger större. Den 
ökade komplexiteten hävdades framförallt medföra minskad tillgänglighet och 
driftsäkerhet i kraftproduktionen. Forskning kring tillgänglighet och drifts-
äkerhet har varit högt prioriterad under lång tid inom kraftindustrin. Som jag 
berörde i Kapitel 4 har redan flera CCS-projekt fått avbrytas på grund av att 
kostnaderna blivit betydligt högre än beräknat. Ett fåtal informanter menade 
till och med att det kunde var ett avgörande skäl för att tro att CCS inte 
kommer implementeras storskaligt över huvudtaget. En informant verksam 
med utveckling av avskiljningsteknik inom kraftindustrin problematiserade 
saken:    
 

Intervjuare: Man hävdar att det [CCS] kan stå för uppåt 40% av alla 
samlade ansträngningar för att få bukt med klimatpåverkan. 
Informant: Det tror jag inte alls på. Jag tycker att det är en alldeles 
för komplex teknik /…/ Jag tror framför allt inte att företagen 
kommer att investera i det, därför att kostnaden kommer att vara 
för hög. Men visst, får det gå 10, 20, 30 år och utvecklingen 
fortsätter och kostnaden inte blir så hög och alternativen är dyrare 
så kommer det ju, men jag tror det inte. Nä, inte i den tyngden det 
tror jag inte. 
Intervjuare: Ser du några mer, rent tekniska hinder om man bortser 
från själva lagringen? 
Informant: Ja, det är komplexiteten, och kostnaden för den 
komplexiteten vid kraftverket, för att bygga. Vi är väldigt känsliga 
för om anläggningen inte är tillförlitlig, reliable, och avaliable. Det 
är en utmaning i sig att det går som det ska och det är 
högpresterande, högansträngd teknik redan som det är idag. Och att 
sedan bygga en kopplad process bredvid som ska hålla på och 
[avskilja] ... och så börjar det trassla. (15)  

 
En annan informant, verksam på ett nordamerikanskt universitet, var orolig 
att kostnaderna för att utveckla och implementera CCS kommer att bli högre 
än planerat. Trots att han är en av de mer CCS-optimistiska forskarna 
konstaterade han: ”Jag tror att de flesta uttryckta målen är högst orealistiska, och vi 
måste acceptera det faktum att om vi vill ha ett lågemissions-samhälle så kommer det 
kosta”.631 En informant verksam med att utveckla avskiljningsteknik på ett 
svenskt universitet hade liknande åsikter som framgick av nyss nämnda citat, 

                                                 
631 Informant 12. 
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men drog slutsatsen att eftersom alternativen till CCS är så få blir följden att 
man måste acceptera CCS eventuella problem: 
 

Det kommer att kosta verkningsgrad och kosta i komplexitet. Ju 
mer komplexa anläggningar man bygger desto större risk att 
tillgängligheten kommer att minska, underhållskostnaderna kommer 
att öka. Totalt sett kommer livscykelkostnaden för de anlägg-
ningarna bli större. Men om vi får välja mellan en eventuell 
katastrof och större kostnader att driva det här kommer man till 
slut välja att ha den här tekniken. (16) 

 
Att höja verkningsgraden har varit i fokus för kolförbränningsforskningen 
allt sedan de första koleldade kraftverken togs i drift under sent 1800-tal. 
Dessa tidiga kraftverk hade en verkningsgrad på enbart 1%, vilket innebar att 
det gick åt 12,3kg bränsle för att producera 1kWh och således emitterades 
även 37kgCO2/kWh. Genom gradvisa förbättringar höjde de bäst pre-
sterande kraftverken verkningsgraden till 5% på 1910-, 20% på 1920-, 30 % 
på 1930-, 43% på 1980- och 47% på 1990-talet. Det genomsnittliga värdet i 
dagsläget på global nivå ligger fortfarande bara på 31%.632 Verkningsgraden 
är inte bara av betydelse av ekonomiska skäl utan även av miljöskäl – CO2-
emissionerna är direkt proportionella mot mängden bränsle. Enligt SRCCS 
avtar verkningsgraden med CCS med 24-40%,633 vilket med andra ord skulle 
föra ner verkningsgraden till 1930-talets nivåer.634  

En relaterad osäkerhet som bara togs upp av en informant var att 
kolreserverna är kraftigt överskattade. Kolreserverna kan nå sin peak redan 
inom några få decennier och tömmas ännu snabbare vid implementering av 
CCS på grund av energiförlusten. Han menade att CCS-förespråkarna helt 
missar denna aspekt. I föregående kapitel diskuterades att kolreservernas 
storlek relativt reserverna av naturgas och olja är ett argument för satsningar 

                                                 
632 Schilling (2005) “How did the efficiency of coal-fired power stations evolve, and what can be expected in the 
future? The efficiency of coal-fired power stations”, s. 1-8. Hans-Dieter Schilling, Energie-Fakten, menar att det 
inom en 10-årsperiod kan finnas kolkraftverk med verkningsgrader på 55%, ett värde som ligger strax över 
ambitionen i EU:s Carnot-program som är 51-53%.   
633 Metz et al (red.)  s. 347. 
634 Kirchsteiger har gjort ett hypotetiskt räkneexempel där följderna av fortsatt utveckling av ökad verkningsgrad 
och spridning av denna teknik ställs mot utvecklingen och spridningen av CCS. Om 50% av all CO2 från 
kraftproduktionen lagras varje år och verkningsgraden antas sjunka till den bästa nivån som gällde på 1930-talet, 
cirka 31% (CCS appliceras på moderna kolkraftverk vars verkningsgrad sjunker med 24-40 % ner till 31 % 
verkningsgrad och antagandet görs att det inte går att både ha hög verkningsgrad och CCS endast antingen eller) 
ges samma resultat med avseende på emitterad mängd CO2 om den globala genomsnittliga verkningsgraden höjs 
från dagens genomsnittliga 31% till 55%.634 Verkningsgraden på 31% ger 1,19kgCO2/kWh och 55% ger 
0,67kgCO2/kWh, vilket i det närmaste, liksom med CCS med ett LCA-perspektiv, ger en halvering. 
Diskussioner av detta slag fördes inte av informanterna annat än att många såg förlusten i verkningsgrad som 
väldigt problematisk. (Kirchsteiger, 2007) 
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på CCS och kol, ett argument som även de flesta informanter betonade. Två 
informanter med starka kopplingar till energiindustrin framhöll: 
 

Jag tycker inte det är några problem med kol därför att återigen - 
det är ett billigt bränsle, det är ett säkert bränsle /…/ Det finns 
inga politiska spänningar egentligen med kol på samma sätt som 
det gör med olja och gas. (10) 
 
Det är ju faktiskt ett uthålligt bränsle, kol, som finns för 250 år, 
och ändå har man inte upptäckt alla kolfyndigheter som finns. Det 
finns ju över hela världen. (17) 

 
I Shackleys et al kvantitativa studie framkom att de som hårdast underströk 
CCS risker var NGO-representanterna. Energiförlusten var den aspekt som 
bedömdes som mest problematisk. 52% av NGO-representanterna bedömde 
den som mycket allvarlig, i jämförelse med 30% av parlamentarikerna, 16% 
av regeringsföreträdarna, 10% av universitetsföreträdarna och enbart 5% av 
aktörerna från energiindustrin.635 Betydelsen av energiförlusten utifrån ett 
LCA-perspektiv diskuterades i föregående kapitel. De aspekter som NGO:s 
ofta för fram, vilket kommenterades i Kapitel 4, är även att de övriga skadliga 
effekterna av brytningen ökar, utöver utsläppen av växthusgaser.   

Som nämnts tidigare är en spridd föreställning att det inte finns några 
tekniska eller vetenskapliga hinder för utvecklingen av CCS, vilket står i 
motsättning till ovan förda diskussion. En informant uttryckte även att det 
har börjat utvecklas konsensus bland CCS-experterna om problem och 
utvecklingsvägar: ”Och det blir mer och mer konsensus. Folk tycker på samma sätt, de 
ser samma typer av problem. Jag tycker det börjar konvergera”.636 Iakttagelsen kan 
grovt taget ges två förklaringar beroende på kunskapsperspektiv. Antingen 
kan den ses som ett tecken på en process där den optimala hanteringen av 
CCS kommer allt närmare, vilket förefaller vara flera informanters perspektiv, 
eller som tecken på en process där CCS-experterna med tiden tenderar att 
tänka i liknande banor eller utveckla en gemensam story-line, vilket överens-
tämmer med iakttagna tendenser från andra forskningskollektiv och politiska 
processer.637  

För att få mer nyanserade bilder behövdes mer ingående diskussioner. Vid 
diskussioner om lagring, hur lång tid lagringen är nödvändig och risker för 
läckage, framkom viss osäkerhet hos flera informanter. Osäkerheten 

                                                 
635 Shackley et al (2007) s. 5099. 
636 Informant 16. 
637 Se t. ex. Fleck, L. (1997) Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum – Inledning till läran om 
tankestil och tankekollektiv, Hajer (1995), Kaijser, Mogren & Steen (1988) 
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kommenterades av några informanter och ansågs vara naturlig på grund av 
den inneboende omöjligheten att uttala sig säkert om något som sträcker sig 
över hundratals eller kanske tusentals år. Trots de uttalade osäkerheterna 
ansåg flera informanter att fortsatta geologiska studier och undersökningar 
främst tjänade syftet att förvissa allmänheten om lagringens säkerhet. Med 
andra ord gav informanterna uttryck åt uppfattningen att lagringen i sig inte 
utgjorde ett stort bekymmer, utan att bekymret främst var allmänhetens 
inställning till den. Osäkerheterna rörde aspekter med långa tidsperspektiv, 
framtida kostnader och lagring och diskussionerna gick därför ofta in på 
föreställningar om framtida energisystem. 
  

CCS roll i ett framtida energisystem och relation till andra metoder 
Vid mer övergripande diskussioner om energisystem och CCS i relation till 
andra klimatstrategier och metoder poängterade alla informanter att det är 
viktigt att ha en mångfald av tekniker som utvecklas parallellt. I IPCC:s 
rapporter har det etablerats starka skrivningar för att det behövs en mångfald 
av metoder för att hantera växthuseffekten. Argumentet har varit att en 
enskild metod inte räcker, samt att olika metoder passar för olika regioner vid 
olika skeden. Betydelsen som CCS tillskrevs av informanterna varierade från 
att vara en marginell metod till att vara den mest betydelsefulla. Ungefär 
hälften av informanterna menade att CCS var ett viktigt tillskott till de 
befintliga metoderna och den andra hälften hävdade att de övriga metoderna 
var komplement till CCS. De allra flesta uppgav ändå att klimatproblemet går 
att lösa utan CCS, men att kostnaderna då blir högre och ofta att andra 
storskaliga lösningar då skulle bli aktuella istället. En nordamerikansk uni-
versitetsforskare konstaterade:  
 

Det [CCS] är förmodligen en av de viktigaste teknologierna om det 
inte sker överraskande framsteg gällande andra energikällor och det 
tror jag ärligt talat inte är troligt. Men allt är möjligt. Vi skulle kunna 
klara oss utan CCS om vi vill satsa hårt på kärnkraft. (12) 

 
En svensk universitetsforskare tillstod å andra sidan: 

 
Intervjuare: Tror du det skulle vara möjligt att klara 
växthusproblemet utan CCS?  
Informant: Nej, jag tror faktiskt inte det. /…/ Om jag fick 
bestämma skulle jag gå in och driva det med eller utan CCS. Men 
det skulle bli enorma energipriser. Det skulle bli många gånger 
högre energipriser. (5) 
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En annan svensk universitetsforskare utvecklade frågan och landade i en 
pragmatisk inställning till CCS: 
 

CCS kommer att underlätta att nå lägre CO2-koncentrationer i 
atmosfären. Sedan skulle jag inte vilja säga att det inte går att lösa 
klimatfrågan utan CCS. Vi har gjort scenarier som visar att det rent 
tekniskt går att använda solenergi istället. Det faktum att det 
kommer kosta mer gör att politiker kommer att väja för det lite. 
Även om det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart kanske det 
inte finns politisk kraft att genomföra det. Man har byggt sina 
anläggningar och vill köra dem tills de tar slut och så vidare. Så jag 
tror att CCS underlättar att nå låga mål genom att om det är lite 
billigare så ökar möjligheterna att genomföra det eftersom det 
minskar motståndet från modernitetens spelare. (8) 
 

Ett av citaten ovan visar även en föreställning som förekom bland ungefär 
hälften av informanterna – nämligen att energianvändningen är alldeles för 
hög och att det finns stort utrymme för energieffektivisering. Dessa infor-
manter var tydliga med att betona att energiförbrukningen eller bristande 
energieffektivitet var det främsta problemet i energisystemet. En informant 
verksam på ett internationellt energiföretag deklarerade: 
 

Jag tror att det viktigaste inte är på tillförselsidan – utan att man 
måste få ner energiförbrukningen och att få det riktigt kostsamt att 
släppa ut CO2. Det är det enda så länge energin är så otroligt billig. 
(11) 

 
Några få informanter förde även resonemang som kan tolkas som tillväxt-
kritiska såsom i följande citat från en nordamerikansk universitetsforskare: 
 

Först och främst måste vi titta närmare på vår energiförbrukning. 
Den måste minskas så att vi inte måste använda alla alternativ till 
bristningsgränsen. Det kräver ett radikalt nytänkande – mindre bilar 
och hus och bättre isolering. Inte bara effektivitet utan även vad 
som är att anse som tillräckligt. Vi måste sätta gränser för vad som 
är tillräckligt /…/ vi måste bort från konsumtionssamhället. (13) 

 
Nästan alla informanter gav uttryck åt att CCS var en av flera metoder och 
även en överbryggande teknik, vilket resulterade i att diskussioner om 
riskerna med att utvecklingen av CCS tränger ut satsningarna på övriga 
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metoder landade i att det var mycket viktigt att se till att utträngning inte sker. 
Mer specifikt hur det skulle gå till kom man sällan in på i samtalen, vilket även 
ligger i linje med rapporterna från föregående kapitel. En ungefär lika vanlig 
uppfattning var att risken med utträngning är minimal eftersom satsningar på 
det ena inte påverkar det andra alls – behovet av mer tillförd energi ansågs 
vara och förbli tillräckligt stort. Några få informanter var noga med att 
poängtera att förnybar energi skulle gynnas av omfattande satsningar på CCS 
eftersom energipriserna, i synnerhet kostnaderna för fossilt bränsle, därmed 
skulle bli allmänt högre vilket skapar större vinstmarginaler för all annan 
energiomvandling. Även i Shackleys et al enkätstudie framkom splittring. 15% 
ansåg att CCS skulle påverka förnybar energi, energieffektivisering och 
minskad energianvändning med ett betydande negativt samband och 29% 
ansåg att ett svagt negativt samband förelåg. Totalt 44% antog med andra ord 
ett negativt samband. 35% antog att det inte skulle bli ett negativt samband 
och 16% antog att det skulle bli ett positivt samband. Vid en nedbrytning av 
resultaten efter aktörsgrupp framgår att energiindustrins aktörer såg en 
mindre risk för detta negativa samband. Det var emellertid spridning i 
resultaten då 5% ansåg att det förelåg ett starkt negativt samband, 33% ett 
svagt negativt samband, 40% ett svagt positivt samband och 18% ett starkt 
positivt samband. Beträffande de samlade åsikterna om CCS inverkan på 
decentraliserad elproduktion angav 50% av studiens informanter att CCS har 
en negativ inverkan.638  

Ett återkommande resonemang i samband med den eventuella 
konkurrensen mellan CCS och förnybar energi var att CCS är en över-
bryggande teknik som kan nyttjas under de kommande decennierna tills 
förnybar energi finns att tillgå i omfattande skala. Hur lång denna tidsperiod 
skulle bli rådde det överlag vaga föreställningar om. I föregående kapitel 
omfattade få studier tidsperspektiv längre än 100 år. Föreställningarna var 
även vaga om när CCS kunde tänkas vara utbredd på marknaden. I flera fall 
relaterades istället till kommande utvecklingsförlopp för just den systemdel 
respektive informant utvecklade – i dessa fall var den uttryckta säkerheten 
betydligt större. 

Metaforiken att CCS är en överbryggande teknik eller en bro till ett 
framtida energisamhälle är vanligt förekommande i såväl EU-utredningar som 
i rapporterna i föregående kapitel. Endast ett fåtal informanter var obekanta 
med uttrycket eller resonemanget med brometaforiken. Ställningstagandet till 
CCS som överbryggande teknik var i flera fall sammanlänkat med 
föreställningen om att alla fossila reserver kommer att förbrännas oavsett om 
det är förenligt med stabilisering av CO2-koncentrationen eller inte samt 

                                                 
638 Shackley et al (2007) s. 5099. 
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föreställningen om hur mogna metoderna för utvinning av förnybar energi är. 
En universitetsanställd forskare gjorde denna reflektion: 
 

Per definition är det [CCS] en brygga till något annat eftersom 
fossila bränslen kommer ta slut. Men hur lång tid det är och hur vi 
är beredda att ändra det - det är huvudfrågan. Då kommer vi 
tillbaka till det om CCS är något som fördröjer implementeringen 
av de mer förnybara, eller uthålliga. Alla har ju sina miljöproblem. 
(14) 

 
I brometaforiken finns det inbegripet att CCS påskyndar och underlättar 
övergången till ett energisystem baserat på förnybar energi. Angående 
tidsperspektivet angav en informant från ett internationellt energiföretag 
följande: 
 

Om vi inte använder den här teknikbron kommer det ta längre tid 
innan vi når den önskade kurvan med förnyelsebara. Är man så 
miljörigid och säger ”nej vi ska inte ha några mer fossilbränslen eller 
naturgas” då kommer det ta längre tid innan vi når miljömålen. Och i 
den bryggan ligger CCS. (18) 

 
Få informanter hade explicita föreställningar om hur länge CCS skulle vara en 
bro. Några informanter uttryckte saken som att CCS möjliggör förbränning 
av alla fossila reserver och ger därmed mänskligheten gott om tid för 
utveckling av förnybar energi, vilket kan exemplifieras med följande uttalande 
från en informant verksam på ett forskningsinstitut: 
 

Men vi får några hundra år till att hitta lösningar som är mer 
permanenta. Vi får 500 år till att hitta nya sätt, det kan ju hända att 
vi inte får fram så mycket energi som vi måste ha. Men ju längre tid 
för det desto lättare att finna något bra. (2) 

 
Historiskt sett användes även brometaforiken flitigt vid exempelvis 
utvecklingen av kärnkraften i Sverige och åsyftade då den dåvarande 
teknikens tillfälliga karaktär i avvaktan på utvecklingen av den framtida brid-
reaktorn och i förlängningen fusionsreaktorn. På så vis kunde fler anhängare 
till kärnkraften värvas genom att förvissas om att fissionsreaktorns ineffektiva 
utnyttjande av uranet var ett kortvarigt problem i väntan på att effektivare 
reaktorer utvecklades.639 På liknande sätt beskrivs CCS som en bro över till 

                                                 
639 Anshelm (2000) 



 

 200 

något bättre. CCS svaga sidor förnekas inte utan beskrivs som övergående 
tack vare teknisk utveckling. De tekniska osäkerheterna framställs då även 
som övergående och enbart möjliga att lösa genom att genomdriva 
implementeringen och utprövningen av tekniken. Vidare anspelar brometa-
foriken på att en väg över ett stort problem skapas varpå vägen sedan inte 
behövs när den tjänat ut sitt syfte och att målet inte kan nås utan bron. 
Vanligt är att målet beskrivs vara vätgasbaserade energisytsem.640 

Visionerna om vätgasekonomin är väl förankrade inom USA:s energi-
departement. År 2003 deklarerade president Bush att 1,5 miljarder dollar 
skulle satsas under en 10-årsperiod för att utveckla världens första noll-
emissions-kolkraftverk som även skulle producera vätgas som ett första steg 
på vägen mot vätgasekonomin. Detta beskrivs leda till “fuel pollution free vehicles; 
and the use of coal will help ensure America's energy security by developing technologies that 
utilize a plentiful domestic resource”.641 Även EU inledde samma år omfattande 
vätgasprojekt, vilka tilldelats 2,8 miljarder euro för en 10-årsperiod, där vät-
gasen är tänkt att produceras med hjälp av kol och CCS.642 Genom att 
presentera en framtid där EOR/EGR och CCS är en bro över till det goda – 
vätgasekonomin, vilken har starka aktörer i ryggen – skapas ytterligare 
argument för utvecklingen av CCS.  

Även om CCS implementeras med hänvisning till att det är en över-
gångslösning riskerar CCS att förstärka de fossilbränslebaserade systemens 
inlåsning. Av flera av scenarierna i föregående kapitel framgår att det fossila 
bränslets andel av energisystemet tack vare just CCS är betydande även 2100. 
Många gånger når CCS omfång enligt modellerna sin högsta nivå och därmed 
även inlåsning, mot slutet av århundradet – vilket många gånger även är den 
tid då tekniken prognosenligt ska börja avvecklas för att ge utrymme åt det 
som beskrivs som det riktigt hållbara energisystemet – vätgassamhället eller 
energisystem med uteslutande förnybar energi. Mot slutet av århundradet då 
CCS och kolkraft har tjänat ut sin roll som övergångslösning finns en risk att 
inlåsningen är ännu större än i dagsläget. Enligt flera rapporter som 
analyserades i föregående kapitel har kolkraft och CCS då andelar av kraft-
produktionen på över 50% och som mest 80%.643  Enligt flera scenarier är 
CCS som störst mellan 2050 och 2100, vilket även i tid sammanfaller med 
den av anhängarna föreslagna perioden då CCS funktion som bro till 
framtiden ska avvecklas. Med andra ord presenteras en framtid där fossilt 
bränsle ska avvecklas då inlåsningen kan vara större än den nuvarande.  

                                                 
640 I Kapitel 2 beskrevs att vätgas kan bli en produkt vid vissa typer av avskiljningsteknik. 
641 FutureGen (2006) “U.S. and South Korea Sign Agreement on FutureGen Project” 
642 Environmental Science & Technology Online (2008) “EU stepping toward hydrogen economy” 
643 Enligt McFarland, Reilly & Herzog (2004) tar det ungefär lika lång tid att bryta en inlåsning som det tog att 
bygga upp systemet. Från fallet med system med naturgas är tidsperioden 25-30 år. 
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Unruh och Carillo-Hermosilla hävdar att omständigheten att en teknik 
relativt enkelt går att implementera eftersom den ligger i linje med en 
inlåsning, inte bör tas som intäkt för att tekniken i fråga är överlägsen.644 I 
EU-kommissionens förslag om ny energipolitik för EU motiveras behovet av 
CCS med att inlåsningen till fossilt bränsle är kraftfull, men det visas 
intressant nog i nämnda förslag även att cirka 40% av all kolkraft (70GW av 
187GW) enligt rådande investeringsplaner kommer att ersättas inom de 
kommande 13 åren varför det argumenteras för vikten av att snabbt imp-
lementera CCS för att hinna göra ett skifte till denna nya teknik, med andra 
ord att bibehålla inlåsningen till kolkraft fast denna gång med CCS.645 EU:s 
situation, med många kolkraftverk som snart ska tas ur drift liknar den i 
USA.646 Diskussioner om att ta tillfället i akt och inte återigen ersätta den 
nedlagda kolkraften med kolkraft ges litet utrymme både i utredningar och i 
intervjuerna. En möjlig förklaring skulle kunna vara de starka före-
ställningarna om att förnybar energi har för kraftiga begränsningar och att 
energibehovet ständigt stiger varpå storskalig centraliserad energiomvandling 
framstår som det mest rationella. Att betona inlåsningen skulle kunna ses 
som inte bara ett argument för CCS tekniska rationalitet utan även till 
betydande del som en följd av den politiska acceptansen av CCS, i och med 
att tekniken ligger i linje med befintliga spår och inflytelserika aktörers 
intressen. Några få informanter var emellertid oroliga för att CCS inte 
kommer hinna utvecklas i tid. En nordamerikansk universitetsforskare 
verksam med att göra energiscenarier befarade: 
 

CCS är fortfarande långt borta med demonstrationsprojekt färdiga 
först om 10 år. CCS är nästan för sent ute eftersom jag anser att de 
närmaste 15 åren är de kritiska. Vi behöver få ner utsläppen med 
hjälp av alla tekniker och utveckla CCS efter att minskningen har 
påbörjats och börja efterinstallera CCS och bygga nya CCS-
anläggningar – det är det scenariot jag ser. Men om vi inte redan då 
har fått ner utsläppen då är det för sent – då kan vi ge upp. 
Personligen är jag rädd. (13) 

 
Diskussioner om CCS framtid gled i flera fall in på visioner om 
vätgassamhället, inte enbart då brometaforen diskuterades. Flera informanter 
uttryckte tveksamhet inför dessa visioner av flera olika skäl. Ungefär en 
fjärdedel av informanterna delar inte EU:s och USA:s regerings visioner om 
vätgasekonomin. En delkritik några av informanterna riktar in sig på är 

                                                 
644 Unruh (2000) 
645 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2007b)  
646 Ansolabehere et al (2007), Hawkins & Peridas (2007)  
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beskrivningar om vätgasens miljövänlighet. EU ger exempelvis följande 
beskrivning: ”hydrogen fuelled fuel cells are intrinsically clean, very efficient”.647 
Informanterna betonar att vätgas är en energibärare och inte ett primär-
bränsle och därför måste framställas i en energiomvandlingsprocess. Är 
bränslet fossilt, vilket det antas vara av ledande EU-organ och USA:s 
regering, blir miljöaspekterna fortfarande beroende av hur väl CCS faller ut 
eftersom vätgasen inte kan bli renare än vad produktionen av den medger. 
Dessa informanter förespråkar istället el som energibärare i framtida transp-
ortsystem. Resonemanget kan exemplifieras med en informant från ett inter-
nationellt energiföretag: 
 

Intervjuare: CCS brukar också framställas ha starka kopplingar till 
ett framtida vätgassamhälle, hur ser du på den bilden?  
Informant: Vi har inte engagerat oss särskilt mycket i vätgas-
samhället. Vätgas är ju bara en energibärare. Det finns egentligen 
ingen anledning att gå från elförsörjning till vätgasförsörjning. (11) 
 

En svensk universitetsforskare resonerar på liknande vis då han för fram sin 
kritik mot vätgas som energibärare och istället förordar batteridrift: 
 

Jag är osäker på det [vätgassamhället]. Jag forskar själv på det, har 
ett ben i det. Dels på fasta bränslen och att göra vätgas på den här 
tekniken. Det finns mycket som talar mot vätgas. Jag tror inte det är 
så dyrt att göra vätgas på fossila bränslen men det är dyrt att 
distribuera den, stora energiförluster förenade med distribution. 
Det finns ingen riktigt bra teknik för att hantera vätgas. Det blir 
väldigt låg verkningsgrad. /…/ Tycker det känns väl så realistiskt 
att man skulle komma vidare på batterisidan. Det går åt så frukt-
ansvärt mycket energi att komprimera vätgas så det är ingen bra 
energibärare. (5) 
 

Det fanns även informanter som ansåg att vätgassamhället var en tilltalande 
och realistisk vision och menade i linje med brometaforen att vätgas från 
fossilbränsleeldade system är lämplig att använda tills bättre metoder finns att 
tillgå. En tekniker från ett internationellt energiföretag frågade sig: 
 

Och hur ska man kunna lösa transportsektorns drivmedels-
försörjning om man inte väljer att utnyttja fossila bränslen och 
koldioxidavskiljning? Så vätgasproduktion ur kol eller naturgas 

                                                 
647 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2004) ”Hydrogen economy - new EU hydrogen and fuel cell 
Quick Start initiative”, s. 1. 
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innehåller så mycket rationaliteter så att den måste utvecklas, men 
ska man utnyttja kol för vätgasproduktion så är du åter inne i CCS-
tekniken. Det är då det blir riktigt, riktigt intressant tycker jag. (15) 

 
Värt att betona är även att flera informanter inte hade någon uppfattning eller 
inte hade tagit ställning till kopplingarna mellan CCS och vätgas och det 
önskvärda med ett vätgassamhälle. Sammantaget var intresset och ent-
usiasmen inför det så kallade vätgassamhället svalt och visionen om vät-
gassamhället användes sällan i intervjuerna som ett argument för att utveckla 
CCS. 

CCS i prognoser, modeller och scenarier  
 
12 informanter är även författare till någon av de rapporter som analyserades 
i föregående kapitel. I de flesta av dessa intervjuer diskuterades olika 
problematiker med prognoser, modeller och scenarier. Merparten av dessa 
informanter hade flera kritiska synpunkter på metodologier och tillväga-
gångssätt och även allmänt kring de inneboende osäkerheterna gällande 
forskning om energiframtider. En vanlig invändning var att studier om ut-
vecklingen av CCS överlag var överoptimistiska. En informant, verksam på 
ett amerikanskt universitet, som i sin forskning beskriver en stark utveckling 
av CCS, uttryckte saken på följande sätt: 
 

De flesta scenarier är, inklusive de vi själva gör, mycket svåra att nå. 
Flera av scenarierna beskriver att det finns hundratals CCS-
anläggningar i mitten av århundradet och då undrar jag hur vi kan 
ha hundratals då? Jag tror det finns ett IEA-scenario som visar att 
det finns 600 CCS-anläggningar 2030, vårt scenario är lite mer 
blygsamt då vi försöker anta att det finns 600 anläggningar 2050, 
men hur kan vi klara av det när vi inte ens kan bygga en nu? (3)  

 
En annan informant, med stor erfarenhet av energi- och klimatmodellering 
ansåg att det går att få fram nästan vilka resultat som helst genom modell-
ering: 
 

Du kan få de resultat du vill ha. Det beror helt på input-
antagandena vilka i sin tur beror på de värderingar och den ideologi 
personen som gör modellen har och den personliga partiskheten. 
(13) 
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Liknande tongångar som i citaten ovan återfinns hos flera informanter. En 
informant kritiserade uttryckligen rapporten US Climate Change Science Program 
som publicerades sommaren 2007 och kommenterades i inledningen till före-
gående kapitel. Informanten menar att rapporten tydligt visar hur synen på 
kärnkraft respektive CCS formar forskningens resultat. Informanten avfärdar 
emellertid inte rapportens resultat utan hävdar snarare att det är ett generellt 
problem vid energiforskning: 
 

Jag anser att det handlar om antaganden gällande kostnader och 
kostnadsminskningar. Det går inte att säga nu vad som är möjligt 
och inte, att säga vem som har rätt och fel. Det är en fråga om 
tyckande. (19) 

 
Vid diskussion med författarna till rapporterna framkom flera osäkerheter 
som inte tagits upp i respektive rapport. I flera rapporter beskrivs 
utvecklingen som linjär och problemfri. En av informanterna som själv 
modellerat en kraftfull och snabb utveckling av CCS reflekterade över detta: 
 

Att försöka bygga så många CCS-anläggningar på så kort tid 
kommer leda till begränsningar på alla möjliga resurser, vilket jag 
tror att många av dessa modeller inte tar med i beräknande. Så jag 
anser att många av dessa modeller, inklusive de vi gör här på X-
universitetet är överambitiösa. Det är därför klimatförändringen är 
så svår att bemöta, de överskattar många av dessa teknologier /…/ 
Generellt sett går saker långsammare än vad de gör i modellerna. (3) 

 
Några få informanter riktade kraftig kritik mot själva principen att göra 
modelleringar och prognoser, i synnerhet då de sträcker sig över längre 
tidsperioder: ”Jag gör inte modeller som sträcker sig längre än 50 år, de modellerna är 
spekulativa”.648 Kritiken riktades även mot fundamentala ingångsvärden: 
”Ingen gör ett bra jobb gällande att förutsäga bränslepriser. Speciellt olja och gas, det är 
som att förutsäga sambandet mellan väder och klimat”.649 

I några intervjuer gick samtalen in på diskussioner om grundantaganden. I 
föregående kapitel diskuterades exempelvis antaganden om lärande. Några 
informanter var kritiska till att använda lärtillväxter överhuvudtaget trots att 
de själva gjorde det i sina egna modeller och i rapporterna förde ingående 
resonemang för att ge tillvägagångssättet trovärdighet. En universitetsanställd 
amerikansk forskare medgav: 
 
                                                 
648 Informant 20. 
649 Informant 3. 
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Jag tar alltid lärkurvor med en nypa salt. Allt är lite annorlunda, det 
är ett kontroversiellt ämne i modelleringssamhället, några använder 
det och andra inte. Det är ett svårt ämne, jag tycker bättre om att 
titta på specifika fall. /…/  Lärkurvor är svåra att förutsäga. /…/ 
Jag tror att man kan göra förbättringar av CCS, men att se på 
lärkurvor, de är bara förslag och i brist på annat används de. (3) 

 
I föregående kapitel fördes ett resonemang om att använda analogier från 
utvecklingen av svavelreningen på 1970- och 80-talen, vilket modellenligt kan 
ge 50% mer CCS. Tillvägagångssättet diskuterades även i intervjun med ovan 
citerade informant, som för övrigt själv använder analogierna i sin egen 
forskning: 

 
FGD [svavelrening] är en analogi men det finns så många skillnader 
jämfört med CCS. Det finns andra sätt att reducera svavel än att 
sätta in scrubbers. Det är vanskligt och några av reduktionerna kom 
tack vare nya regleringar som satte strikta prestationskrav och 
anläggningarna var tvungna att fortsätta att gå och om man inte 
byggde FGD så stängdes anläggningen, så det är svårt att jämföra 
med det. Det är ett exempel, inte som det kommer bli för CCS. (3) 

 
En annan informant verksam på ett amerikanskt universitet, som även han är 
CCS-positiv, ansåg att de framtida kostnaderna var kraftigt underskattade. 
Han menar att det inte kommer ske något lärande när den storskaliga 
implementeringen väl påbörjas: 
 

Jag är rätt så säker på att vi kommer att se märkbart negativt lärande 
för utvecklingen av CCS. Kostnaderna kommer att stiga utöver vad 
vi tror nu eftersom vi är dåraktigt optimistiska när det kommer till 
vad det ska kosta. (12) 

 
Utöver antaganden om teknisk utveckling och prisutveckling gör infor-
manterna även antaganden om aktörernas agerande i sina modeller. Infor-
manterna visade upp medvetenhet om att dessa antaganden inte var 
realistiska men att de ändå gjordes som en kompromiss för att modell-
eringarna ska bli möjliga att genomföra. En europeisk universitetsforskare 
konstaterade: 
 

Vi gör antaganden om en rationell värld. Det är väldigt starka 
antaganden – världen är inte på det viset. Vi antar att planerarna för 
respektive region gör optimala val och att de förutser framtiden 
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perfekt och förutsäger vad som kommer att hända – såsom till 
exempel kostnaderna för olika teknologier och kostnaderna för 
växthuseffekten. (19)   

 
Även transparensen i modeller och scenarier kritiserades av några få 
informanter. Kommentaren ligger i linje med den allmänna kritik av modell-
ering som beskrevs inledningsvis i Kapitel 5. En erfaren klimat- och energi-
modellerare förklarade: 
 

Många scenarier är gjorda med så komplicerade modeller så att 
ingen förstår dem, du vet inte hur de fungerar. Det kan finnas 50 
eller 100 input-antaganden och gällande 90% av dem framgår inte 
ens vilka de är. (13)  

 
I intervjuerna framträder flera betydande osäkerheter som förefaller vara 
tillrättalagda i de rapporter som analyserades i föregående kapitel. Infor-
manterna visar upp en reflexivitet kring detta och försvarar de gjorda 
rapporterna med att de enbart är förslag på hur det skulle kunna bli i 
framtiden och inte bilden av hur det kommer att bli. De menar att 
rapporternas syften främst är att främja den politiska diskussionen om plan-
eringen av framtida energisystem. En europeisk universitetsanställd forskare 
utvecklade problematiken på följande sätt: 
 

Reliabilitet är inte ett bra kriterium för att bedöma energi-
systemmodeller. Syftet med en modell är inte att ge en reliabel 
förutsägelse. Det är snarare att öppna upp sinnet hos folk, att belysa 
utmaningar och risker och olika möjligheter och till vilka eko-
nomiska kostnader. Jag skulle inte påstå att jag är pessimistisk i 
avseendet att modeller inte kan utgöra bra förutsägelser, men det är 
inte syftet. (9)  
 

Trots de omfattande bristerna som har lyfts fram här ges rekommendationer 
antingen implicit eller explicit i de rapporter som analyserades i föregående 
kapitel. Dessa rekommendationer kan sedan tolkas eller parafraseras i pol-
itiska dokument, i acceptansstudier eller i massmedia. Det förefaller finnas en 
medvetenhet om och acceptans för att det finns inneboende osäkerheter vid 
bedömningen av framtida utveckling av CCS, att flera förslag kan finnas 
parallellt, men de inre motsättningarna tycks inte utgöra något större problem 
för forskningen. En informant som var verksam vid framtagandet av SRCCS 
framhöll: 
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Jag tror vi alla insåg att det fanns ett stort spann av osäkerheter, 
eftersom det fanns så många frågor. Så vi hade ett spår som vi satte 
oss på så jag upplevde inte att det blev några kontroverser. Ingen av 
oss försökte säga att en modell var bättre än någon annan. (3) 

Diskussion 
 
Jag ska här föra en diskussion mot bakgrund av kapitlets frågeställningar och 
även relatera vissa resonemang till diskussioner i föregående kapitel. Det 
visade sig råda stark konsensus bland informanterna om vilka de främsta 
argumenten för att utveckla CCS är. Nästan alla informanter ansåg att en 
mångfald av metoder kommer att behövas för att hantera växthuseffekten, 
vilket ligger i linje med exempelvis IPCC:s och EU:s rapporter. Merparten av 
informanterna lade stor vikt vid att CCS är en teknik som många starka 
aktörer kan enas kring att utveckla och stödja och att det starka politiska 
stödet för CCS utgjorde ett argument i sig. En förklaring till det starka stödet 
som gavs var att CCS ligger i linje med rådande inlåsning av energisystemen 
och eftersom inlåsningen är i det närmaste omöjlig att bryta kvarstår att 
avskilja och lagra den CO2 som produceras. Vidare var det vanligt att det 
fördes fram att den inslagna vägen med en expanderande kolförbränning var 
som starkast i Kina och Indien och att CCS till stor del därför måste utvecklas 
för dessa länders skull. Föreställningen om att förnybar energi har be-
gränsningar var också utbredd och utgjorde därmed ett argument för CCS.  

Oavsett ståndpunkter om huruvida CCS borde vara det primära 
alternativet eller inte, rådde stor enighet om att CCS är en överbryggande 
teknik i avvaktan på de riktigt hållbara alternativen. Vilka de riktigt hållbara 
alternativen skulle vara rådde det delade meningar om, och detta oberoende 
av grundinställning till CCS. Några få ansåg att vätgasekonomin var det 
rimligaste även om flera starkt ifrågasatte det tekniskt rimliga med en vätgas-
ekonomi. Oavsett vad överbryggningen leder fram till gick meningarna isär 
beträffande om CCS är en lösning på så vis att det skapar längre tid för 
utvecklingen av andra riktigt långsiktiga lösningar. En relaterad fråga blir då 
hur det ska garanteras att CCS under tiden för överbryggningen inte tränger 
ut det som senare ska träda in som ersättare. De flesta ansåg med bestämdhet 
att CCS inte tränger ut de andra metoderna – det finns plats för alla. Så långt 
är överensstämmelsen med de analyserade rapporterna i föregående kapitel 
stor. 

Som framgick i referensramen i Kapitel 3 tenderar likartade uppfattningar 
att växa fram då ett system utvecklas. Idéer om önskvärd utveckling, interna 
och externa samband stabiliseras och försvaras. Samstämmigheten var stor 
kring vilket problem CCS är en lösning på samt vilka problem CCS står 
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inför. Graden av optimism beträffande möjligheterna att hantera och lösa 
dessa problem varierade däremot, likaså synen på osäkerheter. Spektrat av 
föreställningar sträckte sig från att CCS är och kommer att förbli en 
marginell metod till att CCS kommer att utvecklas och bli den kraftfullaste 
metoden tack vare teknikens tekno-ekonomiska rationalitet. Flera infor-
manter framhöll att andra metoder egentligen var mer önskvärda, främst 
energieffektivisering eller minskad energianvändning. 

Även om ovan nämnda argument för CCS var mycket vanligt före-
kommande var informanternas reflektioner kring dessa i flera avseenden 
olikartade. Grovt taget går det att dela in informanter i två grupperingar med 
avseende på dessa reflektioner, även om de fortfarande tillhör samma diskurs-
koalition. Den ena grupperingen gav uttryck åt en mycket optimistisk och 
odelat stödjande inställning till CCS och den andra grupperingen åt en mer 
pragmatisk hållning, men ändå stödjande, och betonade att det finns 
betydande osäkerheter gällande CCS.650 Det som särskiljer grupperingarna är 
att sistnämnda grupp, de kan kallas pragmatikerna, inte anser att CCS är 
förstahandslösningen. Det främsta skälet till att de ändå förespråkar 
utvecklingen av CCS beror på att CCS har så stort politiskt stöd och har 
lyckats med det som de övriga metoderna och teknikerna inte har lyckats med 
– att få ett starkt stöd hos stora energiföretag, miljöorganisationer, 
myndigheter och regeringar samt hypotetiskt även befolkningens stöd i såväl 
i- som u-länder. Antagandet att den moderna människan tilltalas av CCS 
baseras på en föreställning om att eftersom CCS är en teknik som konserverar 
energisystemen och tillämpas storskaligt på tillförselsidan och därmed 
möjliggör fortsatt hög energianvändning, tvingas inte den moderna 
människan att ändra livsstil eller beteende. Eftersom klimathotet anses 
överhängande blir slutledningen pragmatikern gör att det är bättre att 
genomdriva en lösning som kanske inte är den mest ekologiskt hållbara än att 
genomdriva förändringar trots stort motstånd eller i värsta fall knappt 
genomdriva något alls. Pragmatikerna var många gånger stora förespråkare 
för energieffektivisering, minskad energianvändning och förnybar energi – 
även om det skulle visa sig vara kostsamt. Den pragmatiska hållningen 
framträder tydligare i föreliggande kapitel jämfört med i de två tidigare. 

Utmärkande för CCS är som sagt dess förmåga att förena flera olika 
intressen och därmed lägga grunden för en stark diskurskoalition. Det kan 
exemplifieras med att CCS kan förespråkas på en rad olika sätt av 
informanterna – sätt som tidigare ofta kunde ha stått i motsättning till 

                                                 
650 Liknande resultat har framkommit i en nederländsk studie. I den studien visades att det var stor diskrepans 
mellan vad experterna/intressenterna ansåg vara den ideala lösningen och den framtida betydelse de trodde att 
CCS skulle få. CCS sågs som en nödvändig lösning av 67% och som den ideala lösningen av 36%. (Ramirez et 
al, 2008, s. 142) 
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varandra. Exempelvis kan CCS rekommenderas med motivet att öka 
användningen av biomassa, eller tvärtom med motivet att bibehålls 
kolanvändningen behöver inte biomassa användas i lika stor utsträckning. 
CCS kan anmodas med argumentet att utöka och förlänga utvinningen av 
olja och naturgas på samma gång som CO2 undanhålls atmosfären. CCS kan 
vidare förespråkas om försörjningstrygghet är högt prioriterad i de fall 
inhemskt bränsle ska användas. Ökad energianvändning behöver inte längre 
uppfattas stå i motsättning till ett hållbart energisystem. CCS kan vidare 
förordas av tillskyndare av ett vätgassamhälle och av dem som vill bevara 
nuvarande inlåsning till fossilt bränsle. Ej att förglömma är att energi-
industrin kan argumentera för hårdare klimatåtgärder för att hantera växt-
huseffekten med hänvisning till CCS, en hänvisning även miljöorganisationer 
i flera fall kan sluta upp kring. CCS kan beroende på perspektiv tilltala flera 
intressen och aktörer i och med dess breda användningsområde, flertaliga 
kopplingar till andra aktiviteter samt dess förenande inverkan på bibehållen 
struktur av energisystemen, bibehållen livsstil i i-länderna, möjliggjord ut-
veckling av u-länderna och samtidigt kraftfulla klimatåtgärder samt företags- 
och samhällsekonomiska vinster.651  

I tidigare forskning har klimatforskares frustration över den politiska 
trögheten att vidta kraftfulla åtgärder mot CO2-emissionerna beskrivits flera 
gånger. I dessa sammanhang har CCS kommit att betraktas som den teknik 
som har kunnat minska trögheten och skapa engagemang bland en rad olika 
inflytelserika aktörer.652 Oberoende av om inställningen till CCS är 
pragmatisk eller odelat positiv och optimistisk är reflektioner om risker ofta 
närvarande. Detta även om insikten om den vetenskapliga kunskapens 
otillräcklighet för att göra fullgoda riskanalyser föreligger. Att undvika risker 
och samtidigt industrialiseras är en omöjlighet och därför kvarstår att väga 
olika risker mot varandra. Ur detta perspektiv enas de allra flesta informanter 
om att den största risken är växthuseffekten, vilket därmed gör de flesta 
andra risker godtagbara i jämförelse.  

Flera informanter hade i likhet med vad som framgick i föregående kapitel 
stor tilltro till den tekniska utvecklingspotentialen hos CCS. I rapporter kan 
detta yttra sig som linjär utveckling för CCS motiverad genom analogier med 
tekniker såsom svavelrening eller kärnkraft som diskuterades i föregående 
kapitel. Mer konkret finns det i flera rapporter påståenden om att det inte 
finns några egentliga tekniska hinder för CCS och att de möjliga hindren 
främst är låg allmän eller politisk acceptans. I likhet med i rapporterna 
                                                 
651 En framtid som varken någon informant eller rapport i föregående kapitel tar upp är metanolekonomin där 
metanol ersätter olja. George A. Olah, nobelpristagare i kemi 1994, argumenterar för att avskild CO2 ska 
användas som energibärare (vätebärare) genom att regenerera den till metanol. Olah anser att CO2-lagring bara 
är en tillfällig lindring och ingen långsiktig lösning. (Olah, Goeppert & Prakash, 2006)  
652 Stephens (2006) s. 5-6. 
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argumenterar informanterna för att CCS egentligen inte är en ny teknik, utan 
en sammansättning av flera olika tekniker som är beprövade var för sig sedan 
länge. Slutledningen blir därmed att det genom ingenjörsarbete gradvis går att 
optimera delarna till effektiva system. Kunskapsluckor i fråga om lagring av 
CO2 förnekas förvisso inte. Förhållningssättet är emellertid att kunskaps-
luckorna enbart kan fyllas genom att påbörja lagring snarast och genom dessa 
erfarenheter successivt erhålla tillräcklig kunskap. Tillförsikten är i dessa fall 
stor och lagringen beskrivs ofta med analogier till naturliga processer. Även i 
de fall osäkerheter beträffande lagringen påtalades sågs detta mycket sällan 
som ett argument för att inte lagra CO2, tvärtom vändes osäkerheten till att 
innebära att det därför var av största vikt att påbörja storskalig lagring snarast 
för att på så vis identifiera bristerna och sedan kunna åtgärda dessa.  

Det var även flera informanter som gav uttryck åt betydande osäkerheter 
som kan ställas i kontrast till föreställningen om en linjär teknikutveckling. 
Uppskalningen befaras av några bli allt annat än linjär och även kunna 
konfronteras med icke-tekniska hinder som exempelvis organisatoriska, 
juridiska, ekonomiska och regulatoriska problem. Till de tekniska osäker-
heterna hör lagring, i synnerhet att det finns stora kunskapsluckor inom 
relevant geologisk forskning, lägre driftsäkerhet och verkningsgrad, men även 
hur stor lagringskapaciteten egentligen är. Vidare finns olika uppfattningar 
om när CCS kan vara implementerat globalt och i för klimatarbetet 
tillräckligt betydande omfattning. Nämnda problem för med sig att många av 
de konventionella kostnadsberäkningarna för CCS betraktas som alltför 
optimistiska eller osäkra av dessa informanter.  

Det finns många olika föreställningar hos informanterna, men få egentliga 
motsättningar. Den tidigare beskrivna pragmatiska hållningen är förenlig med 
den odelat positiva hållningen eftersom båda grupperna förespråkar CCS. 
Den motsättning jag menar mig kunna se framkommer främst vid en 
jämförelse mellan rapporterna i föregående kapitel, men även av EU-
dokumenten i Kapitel 4 och informanternas uttalanden i detta kapitel 
beträffande osäkerheter av olika slag. De osäkerheter som de gav uttryck åt i 
intervjuerna var många gånger mycket större än vad som framkommit i 
rapporterna som analyserades i föregående kapitel. Rapporterna i föregående 
kapitel var i de flesta fall i sin tur mer nyanserade än exempelvis EU:s 
dokument. Det framkom emellertid inte mycket fundamental kritik av CCS i 
intervjuerna, bara några få tendenser till tillväxtkritiska inslag med avseende 
på den höga energianvändningen. De stora motsättningarna blottlades först 
vid mer ingående diskussioner med de informanter som gjort de rapporter 
som analyserades i föregående kapitel. De gav i de flesta fall uttryck åt 
betydande osäkerheter gällande prognoser, modeller och scenarier samt 
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distanserade sig dessutom från överoptimism inom CCS-forskningen i fråga 
om både tidsperspektiv och kostnadsbedömningar. 

Trots de erkända osäkerheterna och de vid intervjuerna mer anspråkslösa 
kommentarerna om att syftet med scenarier är att stimulera diskussioner och 
visa på möjliga framtider, innehåller informanternas rapporter ofta uttryck-
liga policyrekommendationer för hur CCS-utvecklingen ska påskyndas och 
beskrivningar av hur vägen till hur scenarierna med CCS ska bli verklighet ser 
ut. De drar med andra ord slutsatser utifrån sin forskning, oftast CCS-
optimistiska slutsatser som förefaller stå i motsättning till de ibland betydligt 
mer reserverade anspråken och betydande osäkerheter som förs fram vid 
intervjuerna. Vidare ges flera av de här påvisade osäkerheterna en veten-
skaplig förpackning i rapporterna som analyserades i föregående kapitel. 
Genom att framställa osäkerheterna på detta vis och på denna grund basera 
policyrekommendationer kan CCS framstå som en eftersträvansvärd teknik 
för hantera de globala klimatproblemen.  

Det vore värt ett försök att förklara diskrepansen mellan rapporterna i 
föregående kapitel och intervjuerna. Varför får osäkerheterna mindre 
erkännande och genomslag i scenarierna än vad de får i intervjuerna? Har 
experterna ett intresse av att ”black-boxa” dem? Ja, antagligen, enligt Hajer 
etableras stöd för den verklighetsbeskrivning som en story-line ger genom att 
fragmenterade och komplexa bilder görs mer entydiga och rationella. I 
samband med förenklingen etableras även kopplingar till andra etablerade 
och accepterade story-lines, i detta sammanhang till värderingar som är ut-
märkande för den ekologiska moderniseringen. Jag ska här ge tre inbördes 
komplementära tentativa förklaringar som mer specifikt knyter an till det 
empiriska materialet. 

Experter kan i vissa fall ha en egen agenda då de vill påverka politikerna 
och allmänheten. Att framhålla alla osäkerheter, godtyckligheter och all 
normativitet skulle inte gagna deras sak. De ser troligtvis inget moraliskt 
problem med det eftersom det är för en god sak – att rädda mänskligheten. 
Däremot ger det politiker och allmänheten tendentiösa beslutsunderlag – det 
vill säga experterna bedriver politik. Det sker en glidning i kunskaps-
underlaget då experterna i relation till scenarierna endogeniserar osäkerheter 
alternativt inte problematiserar antaganden i dessa rapporter som sedan ligger 
till grund för politiska beslut. De censurerar sig själva för att inte komplicera 
bilden. Vid intervjutillfällena däremot har de ett mer kritiskt förhållningssätt 
och reflekterar öppet över sin egen forskning, möjligtvis eftersom de 
diskuterar problemen med en annan forskare. Då tar vetenskapliga kriterier 
över och de tar på sig en annan roll; den självkritiske samvetsgranne 
forskarens, en roll som de i några avseenden lämnar då de presenterar sina 
olika scenarier rörande framtidens tekniker och klimatstrategier. Det som 
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möjliggör denna särkoppling är det allt överskuggande målet att presentera 
en trovärdig, realistisk, och genomförbar lösning på ett moraliskt upp-
fordrande problem med närmast apokalyptiska förtecken. Betydelsen av att 
komma till rätta med problemet utgör ett starkt motiv för att tillfälligt lägga 
delar av den vetenskapliga självkritiken och reflexiviteten åt sidan.      

Den andra förklaringen baseras på att det i tidigare forskning gjorts 
iakttagelser om att det tenderar att finnas en konservativ benägenhet hos 
experter, vilket leder till att diskontinuiteter och osäkerheter, som kan störa 
modell- och scenariekonstruktionen gallras bort. Det kan enligt Bazerman 
gälla uppenbara såväl som hypotetiska osäkerheter och hot. Exempelvis hade 
enbart en rapport i föregående kapitel med någon diskontinuitet. Att göra 
modelleringar för många osäkerheter samt att göra scenarier med alla 
tänkbara framtider blir dessutom enligt Smil snabbt alltför komplext för att 
vara praktiskt genomförbart. Med Becks terminologi präglas problemet 
(växthuseffekten) och lösningen (CCS) av hyperkomplexitet. Motiveringar 
bland experterna, i van Nottens et al forskning, att inte omfatta diskont-
inuiteter var bland annat att det fanns en strävan att måla upp breda scenarier 
som kan användas som grund för politiska beslut. Ett antagande om 
evolutionär utveckling med gradvisa förändringar är det vanligaste och det 
behöver inte bara grundas på att diskontinuiteter bedöms som ej troliga eller 
otänkbara, utan att de helt enkelt är oönskade och störande inslag i ett annars 
väldefinierat prognos- och scenariearbete. Att lyfta fram alla osäkerheter och 
under vilka villkor resultaten gäller i en framtidsstudie skulle antagligen 
annars riskera att underminera hela rapportens trovärdighet. Att inte lyfta 
fram allt, men visa en avvägd grad av självreflektion är däremot nödvändigt 
för att ge en rapport legitimitet.  

För det tredje tenderar experter, enligt tidigare forskning som jag 
presenterade i föregående kapitel, även att vara överoptimistiska gällande den 
teknik de själva utvecklar, en optimism som troligtvis till viss del är en fasad 
att visa utåt. I detta avseende finns det även kopplingar till den diskussion jag 
förde ovan om tron på en linjär och närmast deterministisk teknikutveckling. 
Hur stora osäkerheterna än är utgör de inte argument att avstå från teknik-
utvecklingen – problemen kommer med tiden att kunna bemästras. Vidare 
går det inte att utesluta att flera experter har egna yrkesmässiga intressen av 
att satsningarna på CCS fortsätter eller ökar med tanke på att de själva har 
investerat tid och engagemang i att bygga upp sin egen kunskap om CCS. 
Flera experter är dessutom finansierade av aktörer med motiv att implemen-
tera CCS – såsom olje- och energiföretag eller energidepartement.  

Forskningsresultaten överförs sedan bland annat till politiska dokument 
såsom påvisades i Kapitel 4 och till massmedia, ibland som närmast absoluta 
sanningar, vilket kommer att diskuteras i följande kapitel. I kommande 
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kapitel växlar jag därför återigen fokus och studerar framväxten av CCS i ett 
specifikt land genom att ta del av den nationella debatten. Det valda landet är 
Sverige, ett val som gjorts bland annat mot bakgrund av att Sverige är det 
land där allmänhetens motvilja mot CCS har visat sig vara bland de största 
vid acceptansstudier. Dessutom har motståndet mot kolförbränning varit 
utbrett och haft internationella förgreningar under lång tid. Trots det finns 
det i Sverige ändå flera internationellt ledande aktörer som verkar för 
utvecklingen av CCS och även implementering på svensk mark.   
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7. De tekniska lösningarnas betydelse för kolets 
återkomst – en historik över svensk kolpolitik 

 
“I don’t want my children or grandchildren to live in a devasted world, but nor do I want 
them to be forced to live in a world without good access to energy.” (Lars G. Josefsson)653   
 
I detta kapitel analyseras CCS framväxt med Sverige som fall. Särskild 
uppmärksamhet ägnas åt hur CCS kan framställas som eftersträvansvärd 
genom att argument för dess utveckling förs fram. I tidigare kapitel har visats 
att det finns betydande osäkerheter.  Viktiga frågor blir därmed om det råder 
konsensus i debatten om att CCS ska utvecklas och hur osäkerheter hanteras. 
Vidare studeras värderingar och framtidsföreställningar och hur eventuell 
kritisk opinion kommer till tals. För att få en förståelse för debatten om kol 
och CCS sedan ämnet först fördes på tal i Sverige 1988 görs inledningsvis en 
analys av debatten kring kolets roll i energisystemet på 1970- och 80-talen. 
Den därtill kopplade frågeställningen är att undersöka vilka likheter som finns 
mellan argumenten för och emot kol och äldre reningstekniker, såsom svavel-
avskiljning, å ena sidan och argumenten för och kritiken av kol och den 
senaste reningstekniken CCS, å den andra. Som har påtalats i tidigare kapitel 
förefaller flera av de starkaste av dagens argument för CCS vara knutna till 
kolets centrala roll i energisystemen; CCS tilltänkta användningsområde är 
främst på kolkraftverk. Den historiska tillbakablicken som sträcker sig från en 
tid dominerad av traditionell pragmatism till en tid av ekologisk modern-
isering kan även tydliggöra vilken relation ansträngningarna för utvecklingen 
och legitimeringen av CCS har till ekologisk modernisering. Som återkoppling 
till tidigare kapitel ställs även frågan om vilka skillnader som är framträdande 
– med avseende på ovanstående – i den nationella debatten i jämförelse med 
tidigare kapitel. 

Genom att välja ut ett land ges en tydligare referenspunkt till det i övrigt 
globala problemområde som rör CCS. Energipolitiken förs, trots att EU på 
övergripande nivå har blivit mer drivande, huvudsakligen på nationell nivå. 
Det faller på de enskilda medlemsländerna att själva avgöra exempelvis 
bränslemix och inhemsk fördelning av utsläppsrätter.654 Det land som har 
valts ut är Sverige – ett land som i flera avseenden är avvikande. Sverige har 
under efterkrigstiden haft en relativt blygsam andel kol i energisystemet och 
alltid haft väldigt små inhemska kolfyndigheter. Trots detta har kolet varit 
omdebatterat som alternativ vid flera tillfällen och har under senare år åter 

                                                 
653 Fager, C. (2006) “The Future in our hands – How the threat of climate change can be dealt with in a world 
where everyone is entitled to development”, s. 62. 
654 Se t. ex. Europeiska Gemenskapernas Kommission (2008a, b & e) 
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kommit att aktualiseras tack vare CCS. Sverige har vid flera tillfällen varit 
pådrivare internationellt för att motverka kolkraften – på 1970-talet i 
samband med svaveldioxiddebatten och under 1990-talet i debatten om CO2-
utsläpp. Kolkraften har över tiden tillskrivits olika roller och betydelser och är 
numera intimt sammanvävd med CCS. Genom att välja ut ett i dessa 
avseenden avvikande fall men där kolanvändningen ändå varit ständigt 
omdebatterad är förhoppningen att argumentationslinjerna blir tydligare. 

I detta kapitel är avsikten att genom analys av tidskrifter, dagstidningar och 
utredningar från 1986 och framåt, besvara de ovan presenterade fråge-
ställningarna. Genom studiet av massmedialt material, statliga utredningar och 
rapporter ges en bild av hur debatten har varit i ett land. Frågeställningarna 
för detta kapitel är snarlika de i de tre föregående, men ger tack vare nytt 
fokus och en delvis annan metod, nya infallsvinklar. Att undersökningen 
börjar med andra halvan av 1980-talet beror på att det då hölls en stor 
kolkonferens i Södertälje, där CCS för första gången diskuterades i Sverige 
även om möjligheten omnämnts redan på 1970-talet. Ytterligare skäl för 
tidsavgränsningen är att miljöpolitiken genomgick stora förändringar i och 
med publiceringen av rapporten Our Common Future (1987), att miljö-
departementet skapades och dess första minister, Birgitta Dahl fann intell-
ektuellt stöd i denna och att IPCC bildades, för övrigt med den svenska 
meteorologen Bert Bolin som första ordförande.  

Sverige som fall 
 
Vid en mer noggrann granskning framkommer att Sveriges kolhistoria 
innehåller många intressanta särdrag, inte nödvändigtvis mer intressanta än 
motsvarande historia i klassiska kolländer som Tyskland, Storbritannien eller 
Polen, men intressanta nog för att motivera valt fokus. För det första var det i 
och med FN-konferensen 1972 i Stockholm som den livliga internationella 
kontroversen om sambandet mellan olje- och kolförbränning och försurning 
av sjöar startade. Materialet som låg till grund för diskussionen var till stor del 
den svenske forskaren Svante Odéns fallstudie från 1967,655 i vilken en teori 
om samband mellan rökgasorsakad sur nederbörd och allvarlig påverkan på 
mark och sjö framlades – en teori som fick ytterst litet stöd då den present-
erades. Sverige blev tidigt drivande i frågan både vetenskapligt och politiskt 
och bedrev påtryckningar, vilka ledde till att det med tiden inom FN:s 
ekonomiska kommission i Europa skrevs en internationell konvention om 
långväga gränsöverskridande föroreningar. Kontroversen höll emellertid i sig 
långt in på 1980-talet, hela tiden med Sverige som en drivande aktör. 

                                                 
655 Även de första vetenskapliga rönen om växthuseffekten presenterades av en svensk forskare - Svante 
Arrhenius. 
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Konventionen ratificerades till exempel först 1983 och fick omfattande följ-
der både ideologiskt och tekniskt.656  

Vidare har Sverige en stark tradition av betydande forskning på kolteknik, 
inte bara inom CCS utan även inom äldre så kallad ren kolteknik såsom de 
olika virvelbäddsteknikerna (främst PFBC).657 Finspångbaserade Asea, seder-
mera, ABB och numera Siemens, ansågs världsledande inom PFBC-tekniken 
(de var de enda som utvecklade PFBC). Ökad kolanvändning var även ett av 
huvudalternativen som ersättning för oljan efter oljekrisen i början av 1970-
talet och långt in på 1980-talet, trots skrivningar i samtida utredningar om att 
kolet ur miljösynpunkt var värre än oljan. Debatten på 1980-talet om det rena 
kolet var intensiv och starkt polariserad, men förefaller ha flera likheter med 
debatten om CCS idag. Än mer intressant i sammanhanget är att statligt ägda 
Vattenfall genomfört investeringar i 100-miljarderkronorsklassen i kolkraft i 
Centraleuropa sedan slutet av 1990-talet och anses vara bland de ledande i 
världen med avseende på utvecklingen av CCS. Vattenfall utvecklar inte 
enbart tekniken utan försöker även som beskrivits i tidigare kapitel, axla 
rollen som pådrivare bland världens ledande energiföretag och politiker i 
arbetet med att ta CO2-problematiken på större allvar och hade som enda 
energiföretag utarbetat en global klimatplan.  

Under 1990-talet kom även systemgränsdragningen för det svenska 
energisystemet att vidgas på så vis att marginalelen i det svenska 
energisystemet av både Energimyndigheten och flera debattörer beskrevs vara 
kolkondens från Tyskland och Danmark.658 Ytterligheterna går således att 
finna i Sverige; ett land utan egna kolfyndigheter, utbredd allmän kol-
skepticism och progressiv miljöpolitik, i synnerhet i och med socialdemo-
kratrins fokus under 1990-talet på det gröna folkhemmet och en uttalat 
ekologiskt modern miljöpolitik,659 men där kolet vid återkommande tillfällen 
tillåtits spela en stor roll – om än i olika skepnader. I tidigare kapitel har visats 
att ett starkt och vanligt förekommande argument för att utveckla CCS är att 
det råder en inlåsning till fossilt bränsle, i synnerhet kol, i rådande energi-
system. Sverige har som sagt knappa kolfyndigheter och marginell infra-
struktur kopplad till kolanvändning, med andra ord ingen nämnvärd teknisk 
inlåsning i detta avseende. Ökad användning av kol och numera utveckling av 
CCS har ändå starka tillskyndare i Sverige, trots den uppenbara avsaknaden av 

                                                 
656 Det följande svavelprotokollet med konkreta utsläppsbegränsningar undertecknades först 1985, fast två av 
länderna som hade de största utsläppen, Storbritannien respektive Polen, vägrade att skriva under med 
hänvisning till att vetenskapliga bevis saknades eller att det skulle bli för kostsamt att vidta åtgärder. (Ågren, 
1998)  
657 PFBC utvecklades av det Finspångbaserade Asea Stal. Asea Stal var ett dotterbolag till ABB. ABB Carbon 
var ett dotterbolag till Asea Stal. ABB Carbon hette innan februari 1988 Asea PFBC. ABB Carbon hade 
kolkraftsteknik som ansvarsområde. 
658 STEM (2002) ”Marginal elproduktion och CO2-utsläpp i Sverige” 
659 Anshelm, J. (2002) “Det gröna folkhemmet – Striden om den ekologiska moderniseringen av Sverige” 
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ett av huvudargumenten. Genom att välja Sverige som fall blir det därmed 
tydligare att inlåsning inte enbart handlar om teknisk inlåsning, utan kanske 
än viktigare även om institutionell och mental inlåsning, eller som jag har 
diskuterat tidigare att aktörer genom hänvisning till inlåsning skapar argument 
för att annat än små förändringar är omöjliga.  

Nyligen genomförda studier visar även att svenskar i en internationell 
jämförelse är bland de mest skeptiska till kolanvändning;660 Sverige var bland 
annat först i världen med en mycket hög CO2-skatt, och kolets andel av det 
svenska energisystemet är blygsamma 2%, även om den tidigare varit 
betydligt högre. Skepticismen avspeglas dessutom i att landets CCS-experter 
vid en europeisk jämförelse, jämte finska CCS-experter, är de minst entus-
iastiska över behovet av CCS på nationell, europeisk och global nivå. Vidare 
bedömer de svenska CCS-experterna att CCS roll i den nationella klimat-
debatten är liten, den förefaller enbart vara stor i ett nordiskt land – Norge.661 
I tidigare kapitel har jag visat att det överlag råder konsensus om att CCS ska 
utvecklas och att regelverk ska anpassas för detta, likaså att det enbart finns få 
kritiska röster. Mot bakgrund av kolskepticismen, frånvaron av kolinlåsning, 
samt den progressiva miljöpolitiken borde det i Sverige kunna gå att finna 
större inslag av kritik och mindre konsensus om att CCS ska utvecklas. På 
senare år har det trots allt förts fram idéer om ny kolintroduktion och CCS 
för svensk del, presenterad av bland andra kraftföretagens bransch-
organisation Elforsk samt Vattenfall. Fortum påbörjade även 2007 avskiljning 
av en liten rökgasström i en liten pilotanläggning i Värtaverket i Stockholm 
och E.ON har påbörjat utveckling av avskiljning i anslutning till det 
oljeeldade kraftverket i Karlshamn. 

Metod 
 
En stor del av empirin har varit offentligt tryck, offentliga utredningar, prop-
ositioner med energianknytning, departementsskrifter och andra tongivande 
utredningar från exempelvis Vattenfall och Elforsk. Debatten i riksdagen har 
inte följts annat än undantagsvis, vilket medför att nyanser kan ha uteblivit. 
Statens offentliga utredningar kan anses representera merparten av huvud-
dragen i respektive tids energidebatt, förutom att de är präglade av konsensus. 
Tidningsartiklar och tidskriftsartiklar utgör bra komplement på så vis att de 
fångar upp det mer allmänna debattklimatet och de mer känslosamma och 
många gånger kontroversfyllda dimensionerna. Värt att poängtera är att de 
olika materialen har olika kunskapsinnehåll. I en tidningsartikel är kunskapen 
ofta kraftigt förenklad, resonemangen förkortade och ibland även mer affekt-

                                                 
660 Viklund (2004) 
661 Shackley et al (2007) s. 5095ff. 
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iva. Det massmediala materialet innehåller ofta medvetna överdrifter och 
kraftuttryck. Ändå rör det sig oavsett källa ofta om kunskapsanspråk som kan 
få inflytande över politiken.  

Sökorden för tidnings- och tidskriftsmaterialet var CCS, energiförsörjning, 
energi, kolkraft, kol, kolkondens, PFBC och Värtan. Sökningarna gjordes i 
bibliotekstjänsts tidnings- och tidskriftsindex. För perioden 1992-2008 har 
även databaserna Artikelsök, Mediearkivet och Presstext online använts. För 
respektive sökträff gjordes en bedömning utifrån rubrik om artikeln kunde 
vara av intresse för studien. Vid genomläsning av artiklarna följdes även rele-
vanta hänvisningar till andra artiklar eller utredningar upp. Artiklarna lästes 
igenom varpå mer än hälften var för innehållsfattiga, eftersom de exempelvis 
enbart var korta notiser, eller inte ansågs relevanta för studiens syfte.  

Även med snarlika perspektiv och antaganden kan två olika studier ge till 
vissa delar olika beskrivningar. Det som presenteras är en läsning av flera 
möjliga, men avsikten är inte desto mindre att utifrån det empiriska materialet 
ge möjliga förklaringar till viktiga skeenden som verkar rimliga och trovärdiga 
i relation till de betydelser individer och grupperingar av människor givit 
teknik och politik under den studerade perioden. Det insamlade materialet 
har behandlats utan analys av eller ställningstagande till huruvida det åter-
speglar respektive upphovsmans egentliga åsikter och värderingar.  

Kolets första renässans och andra tillbakagång 
 
Detta avsnitt kommer att belysa hur problem respektive lösning på de 
negativa skadeverkningarna av förbränning av fossila bränslen hanterats 
beroende på vilka sätt att värdera och hantera miljön som har varit 
dominerande. Som Hajer har poängterat förutsatte lösningen på svaveldioxid-
problemet att förhållningssättet till hur miljöproblem skulle värderas och 
hanteras först skulle ändras. Det nya förhållningssättet, som banade väg för 
svavelrening, är till stor del det samma som det som numera utgör utgångs-
punkten utifrån vilka argumentationen för CCS värderas. Genomgående 
illustreras en obenägenhet att genomföra omvälvande förändringar av exist-
erande energisystem till förmån för att in i det längsta förorda ad hoc-
lösningar på problem med det befintliga. Under den senaste 50-årsperioden är 
CCS den tredje i raden av storskaliga tekniska lösningar på kolets skade-
verkningar – högre skorstenar, svavelrening och nu CCS. I avsnittet varvas 
den svenska energipolitiken med de internationella skeendena. 

Trots att Sverige aldrig någonsin haft några nämnvärda mängder kol inom 
sina gränser, utöver ett mindre fält i nordvästra Skåne, dominerade kolet 
energiförsörjningen under 50 år från förra sekelskiftet och framåt.662 Sett ur 
                                                 
662 SOU (1978) Energi - Betänkande av energikommissionen. 
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ett energipolitiskt perspektiv skiljer sig Sveriges historia från flertalet euro-
peiska länders. Den rikliga tillgången på träkol gjorde att övergången till sten-
kol och koks dröjde ända in på 1900-talet. Vidare medförde den stora ut-
byggnaden av vattenkraften att kolet fick en marginell betydelse för kraft-
produktion redan i efterkrigsskedet. Vid tiden för det slutliga utbyggnads-
stoppet av vattenkraften i början av 1970-talet fanns dessutom stora planer 
för kärnkraften, vilket ledde till att kol inte blev något reellt alternativ. Kolets 
roll kom emellertid, som kommer visas, att kraftigt omvärderas senare under 
1970-talet. 

Under 1930-talet stod kolanvändningen för mer än hälften av landets 
energiförsörjning för att under de fyra därpå följande decennierna halveras 
från sju miljoner ton årligen till tre miljoner ton. Den svenska utvecklingen 
speglade i vissa avseenden den europeiska. Kolproduktionen gick ner kraftigt 
i Europa från och med 1950-talet och blev, till stor del på grund av låga 
oljepriser förlustbringande under 1960-talet, men stöttades vid tiden genom 
statlig subventionering och Europeiska stål- och kolunionen. Vidare hade 
Västeuropas kolproduktion minskat med cirka 35% under perioden 1956-
1971 och antalet sysselsatta med brytning av kol hade minskat till nästan en 
tredjedel.663 År 1979 inträffade dock ett trendbrott, utlöst av andra oljekrisen, 
som medförde att den svenska kolanvändningen kom att öka. För Sveriges 
del kom oljeeldade fjärrvärmeverk att ersättas med koleldade kraftverk bara 
för att drygt 10 år senare återigen konverteras till eldning med biomassa.664 År 
1985 stod olja för 39% och kol för 25% av bränslet i de svenska värme- och 
kraftvärmeverken och fem år senare var kol 20%  större än olja som hade gått 
ner till 9%.665 Med avseende på elproduktion och total primärenergi-
omvandling var kolets andel mer blygsam under perioden.  

Lundgren beskriver hur försurningen började diskuteras under slutet av 
1960-talet och hur frågan aktualiserades huruvida det skulle införas begrän-
sningar av svaveldioxidutsläpp. Svaveldioxidutsläppen presenterades inte bara 
som ett lokalt utan även som ett internationellt och globalt problem av 
professor Svante Odén. Odén fick snart medhåll av bland annat det ny-
inrättade Statens naturvårdsverk (SNV). Det nyformulerade problemet fick 
omgående utrymme på dagordningen i riksdag, regering och svensk dags-
press. I mars 1968 skickade jordbruksdepartementet den skrivelse SNV hade 
skrivit, om vilka åtgärder som borde vidtas för att hantera svaveldioxid-
problematiken och hejda de totala utsläppen av svaveldioxid, på remiss. 
Notera att utsläppen främst antogs komma från oljeanvändningen, inte kol-

                                                 
663 SOU (1974) Energi 1985 2000 - Betänkande av energiprognosutredningen. s. 181ff. 
664 Edin, K-A. (2000) ”Kol och Politik”  
665 Se t. ex. Palm (2004, s.136) för Svenska värmeverksföreningens statistik från 1985 och 1990. Se även STEM 
(2004). 
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användningen, eftersom oljeanvändningen vid tiden vida översteg kol-
användningen. Ungefär hälften av remissinstanserna underkände betydande 
delar av SNV:s problembeskrivning alternativt lösningsförslag. Den bristande 
acceptansen bland remissinstanserna motiverades bland annat med att det 
vetenskapliga materialet var ofullständigt, att de negativa effekterna var 
överdrivna, att åtgärder i enbart Sverige skulle bli en konkurrensnackdel, att 
det var bättre att avvakta åtgärder i andra länder samt att det var bättre att 
avvakta outredda tekniska och ekonomiska frågor.666 Alternativet att minska 
energianvändningen framställdes inte av någon remissinstans som en möjlig 
åtgärd, däremot ansåg några att man borde ersätta oljeanvändningen med 
kärnkraft. Kol förekom inte som alternativ och nämndes inte av någon 
instans. Svavelrening, vilken möjliggör bibehållen oljeanvändning, disk-
uterades i flera av remissvaren och av SNV, men antogs vara för unde-
rutvecklad och kostsam. Regeringen accepterade problembeskrivningen, men 
inte de föreslagna lösningarna, såsom den tekniskt obeprövade svavel-
reningen, som ansågs vara alltför radikal. Regeringen var ändå i ett inter-
nationellt perspektiv mycket progressiv i frågan.667 

Bland de vanligaste lösningsförslagen återfanns den typiskt traditionellt 
pragmatiska lösningen att bygga högre skorstenar. Luftvårdsnämndens ord-
förande professor Cyrill Brosset var en av flera som förespråkade skorstenar 
på 100-200 meter för att späda ut de oönskade emissionerna och nämnde att 
idealet hade varit en kilometer.668 Detta lösningsförslag var emellertid inte det 
som Svante Odén förespråkade eftersom hans hållning var att undvika 
tekniska (nöd)lösningar såsom högre skorstenar som han menade enbart 
flyttade problemet istället för att fokusera på att eliminera orsaken, vilken var 
atmosfärens  alltför höga halt av svaveldioxid. De initiala åtgärderna kan i 
efterhand betraktas som blygsamma – främst regleringar av tillåtna svavel-
halter i oljan, åtgärder som inte sågs som särskilt hotfulla eller krävde 
förändringar hos någon intressent.669  

Det nya miljöproblemet fick växande uppmärksamhet. Sveriges industri-
minister, Krister Wickman, agerade redan i december 1967 genom att i 
OECD:s ministerråd uppmana till mer aktiv hantering av frågan om luft-
föreoreningar. Följande år gjorde även Odén, professor Sven Brohult och 

                                                 
666 Responsen gällande SNV:s beskrivning av problem respektive lösning varierade mellan remissinstanserna. 
Hälften (10) accepterade såväl problemet som lösning, några (4) accepterade problemet men inte lösning och 
ytterligare några (5) accepterade varken problem eller lösning. Bland de mest högljudda protesterna återfanns 
Petroliuminstitutet och Sydkraft av vilka det framgick att minskad svavelhalt i oljan var riskabel för svensk 
konkurrenskraft och industri samt att omsorgen om atmosfären var en uppenbar risk för energiförsörjningen. Att 
5 remissinstanser förnekade såväl problem som lösning skulle enligt mig kunna ges en förklaring i att dessa 
remissinstanser inte ansåg att det fanns lösningar till buds som inte hotade deras intressen. (Lundgren, 1991) 
667 Lundgren (1991)  
668 Ibid.   
669 Ibid. 
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representanter för SNV vid olika tillfällen presentationer av den svenska 
hållningen inför OECD och påtalade att hårda internationella insatser 
behövdes för att möta det nya miljöproblemet.670 Varken problembeskriv-
ningarna eller lösningsförslagen landade i god jord hos OECD.671 Problem 
och lösning erkändes exempelvis av den brittiska regeringen först 1976 men 
kraftfulla åtgärder skulle dröja ända till 1986 med regleringar om att all 
nybyggd kolkraft skulle förses med svavelrening (FGD-scrubbers).672 Åter-
igen kan det ligga nära till hands att förklara skeendet med att problemet 
erkändes först när en acceptabel lösning fanns att tillgå – i detta fall FGD-
scrubbers – som dessförinnan ansågs vara tekniskt embryonal. Paralleller kan 
dras till 2000-talet där energibolagen fullt ut har accepterat växthuseffekten till 
stor del därför att de numera anser sig ha en teknisk lösning, CCS, som inte 
hotar utan främjar deras intressen. 

1970- och 80-talen präglades av stor politisk aktivitet inom energiområdet. 
Världspolitiskt inträffade oljekriser som slog särskilt hårt mot det kraftigt 
oljeberoende, energiintensiva och tungt industrialiserade Sverige. Oljekrisen 
1973/74 fick stor inverkan på västvärldens energipolitiska planering. Det 
föreslogs allt oftare att importerat bränsle skulle ersättas av inhemskt för att 
öka energiförsörjningstryggheten. USA stod för några av de mer radikala 
åtgärderna och hade som målsättning att inom det nystartade Project 
independence fram till 1980 bli helt oberoende av importerad energi – ett 
projekt som för övrigt visar upp stora likheter med de amerikanska 
målsättningarna på 2000-talet inom CCS-projektet FutureGen i syfte att utöka 
den inhemska oljeutvinningen. I denna amerikanska strävan skulle det inhem-
ska kolet utgöra ryggraden. Till de åtgärder som skulle vidtas för att uppnå 
detta mål hörde lägre krav gällande luftföroreningsgränserna, släppt pris-
kontroll, fördubblad kolproduktion, att låta oljekraftverk återgå till koleldning 
samt att påskynda forskning och utveckling av kolkraften.673 Liknande komp-
romisser med miljöhänsyn skedde även i Sverige, vilket kommer att visas, och 
gör sig även gällande i dagsläget med hänvisning till CCS och ren kolteknik. 

Det var i denna tidsanda som EG 1974 lade fram de första förslagen om 
att bilda en enhetlig energimarknad och gemensamma forskningssatsningar i 
syfte att få ökad säkerhet i energiförsörjningen. Målsättningarna inför 1980-

                                                 
670 Som påtalats tidigare hölls den dittills största FN-konferensen i Stockholm 1972 som dessutom var den första 
av sitt slag med fokus på miljöfrågor. Genom svenska insatser gjordes försurningen till en av huvudfrågorna. De 
svenska delegaterna uttryckte ett starkt missnöje över luftföroreningarna som beskrevs välla in över Sverige från 
övriga Europa, och anklagade i synnerhet Storbritannien. Försurningen av de svenska sjöarna hävdades från 
svensk sida bero på den intensiva kolförbränningen, vilken var Storbritanniens främsta inhemska energikälla. 
Som beskrevs inledningsvis i Kapitel 1 kunde föroreningarna nå så långt på grund av de höga skorstenar, många 
gånger 300 meter höga, som tidigare byggts som lösning på problemen med storstadssmogen. (Hajer, 1995) 
671 Lundgren (1991) 
672 Hajer (1995) s. 106ff. 
673 SOU (1974) s. 4ff. 
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talets energiförsörjning reviderades generellt sett till fördel för den inhemska 
energin – kolkraft, naturgaskraft och kärnkraft. Satsningarna på kol gjordes 
trots ökad vetskap om de därav negativa miljöverkningarna på grund av SOx 
och NOx, ozongaser och tungmetaller, och trots en gradvis tilltagande oro för 
att fenomenet växthuseffekten eventuellt existerade. På World Climate 
Conference i Genève 1979 konstaterades att det var möjligt att de negativa 
följderna av den förhöjda CO2-koncentrationen i atmosfären skulle märkas 
innan århundradets utgång. Det flaggades för att det eventuellt skulle behövas 
en kraftig omställning av både energiomvandlingsmetoder och jordbruk.674 
Vid mötet Seven-Nation Economic Summit i Tokyo senare under samma år 
som ovan nämnda konferens, uppmanades paradoxalt nog de sju deltagande 
ekonomiska stormakterna att öka sin kolanvändning och att uppbåda gemen-
samma krafter för att upprätthålla en väl fungerande världsmarknad för kol. 
Oljans roll som ryggraden i västvärldens ekonomiska tillväxt antogs vara förbi 
och kunde endast ersättas av kolet. Liknande tongångar hördes även från 
IEA.675 Energiförsörjningstryggheten förefaller ha varit högre prioriterad än 
miljö- och klimathänsyn. Det var mot denna bakgrund och internationella 
kontext kolets roll i det svenska energisystemet övervägdes.  

Eftersom Sverige alltid saknat egna kol- och oljetillgångar är beroendet av 
import av dessa fossila bränslen omfattande. Vattenkraftexpansionen hade 
avstannat i början av 1970-talet, kärnkraftsfrågan kulminerade med en folk-
omröstning 1980 och detta i en kontext av tilltagande medvetenhet och oro 
inför lokala såväl som globala miljöeffekter. Det var vid denna tid kolet kom 
att återinföras som energialternativ i Sveriges energidebatt, till stor del tack 
vare att kolet kunde beskrivas som ett av få möjliga alternativ. Kolet som 
alternativ kan synas som en stor paradox mot bakgrund av Sveriges 
internationella motstånd mot fossila bränslen för kraftproduktion. Kontro-
verserna blev emellertid många. Kolet tillskrevs ömsom rollen som ett av få 
möjliga alternativ i det framtida svenska energisystemet och ömsom rollen 
som avskräckande exempel på var en ansvarslös energipolitik kunde landa. 
Kolet tillskrevs stora möjligheter i svenska statliga utredningar och av 
kraftföretag under tidsperioden och hade dessutom stöd i miljörörelsens 
rapport MALTE och betydande delar av forskarsverige.676 Ofta beskrevs 
kolet som en nödlösning av övergångskaraktär, bland annat i den upp-
märksammade rapporten från sekretariatet för framtidsstudier Sol eller Uran 
från 1978.677    

                                                 
674 WOCOL (1980) s. 31. 
675 Ibid. s. 4ff.  
676 SOU (1978) Kolets hälso- och miljöeffekter – Slutrapport april 1983 (1983), se även Hansson (kommande) 
677 Lönnroth, Johansson & Steen (1978) 
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I 1978 års statliga energiutredningar fastslogs att kolet skulle kunna ersätta en 
betydande del av eldningsoljan. Det fanns visserligen ekonomiska och miljö-
mässiga frågetecken, men framförallt ansågs infrastrukturen, kolhamnar och 
järnvägskapaciteten, som undermåliga för kolsatsningar i mer omfattande 
skala. Det fanns enbart tre hamnar med kapacitet att ta in kol i betydande 
mängder. Energikommissionen hävdade att kol utgjorde ett av de långsiktigt 
uthålliga energiförsörjningsalternativen jämte sol och uran, även om en mer 
omfattande satsning borde avvaktas i väntan på utveckling av förbättrad 
förbrännings- och rökgasreningsteknik, vad som kallades ren kolteknik. 
Vidare efterlyste Energikommissionen att Sverige mer aktivt skulle delta inter-
nationellt i detta utvecklingsarbete och börja konvertera befintliga anlägg-
ningar till eldning av fasta bränslen i syfte att öka den inhemska kompetensen 
på kol samt öka deltagandet i prospektering och utvinning genom förvärv av 
utländska kolgruvor.678  

År 1979 gav regeringen Vattenfall i uppdrag att utreda möjligheterna till 
ökad kolanvändning i Sverige. I april 1983 kom den slutrapport som var 
resultatet av detta uppdrag. Uppdraget gick i korthet ut på att Vattenfall i 
samarbete med berörda kraftföretag och kommuner samt övriga intressenter 
skulle utreda hur hälso- och miljöproblemen vid ökad kolanvändning skulle 
kunna lösas. Utredningen blev oerhört omfattande – ett hundratal veten-
skapliga rapporter om totalt cirka 10000 sidor.679 I studien konstaterades att 
kol kunde användas på ett tillfredsställande sätt, givet att anläggningarna var 
välskötta. Oljan var uttryckligen jämförelsepunkten och det påtalades att de 
negativa verkningarna av kol inte var nämnvärt mycket större än för oljan, 
utan många gånger tvärtom mindre. Stor vikt lades vid att det var tack vare de 
så kallade nya kolteknikerna, som kunde vara realiserade under 1990-talet, 
som de mest positiva resultaten i ett miljöperspektiv kunde uppnås. Riskerna 
för klimatpåverkan kommenterades även i ett eget kapitel, men det kon-
staterades att frågan enbart var värd att bevaka och utreda ytterligare. Några 
direkta konsekvenser för kolanvändningen på grund av klimatfrågan bea-
ktades därmed inte i utredningen.680     

Under 1970- och 80-talen förnekade inte förespråkarna av mer kolkraft att 
den kunde vara smutsig och gammalmodig, istället betonades att kolkraften 
var på god väg att bli (eller redan var) ren och miljövänlig. Det gjordes ett 
avståndstagande från den ”gamla” kolkraften och istället poängterades att 
kolkraften av idag var av ett helt nytt slag – miljövänlig och ren. Med andra 
ord framställdes inte den moderna kolkraften – rent kol – som ett hot, utan 
                                                 
678 SOU (1978) s. 602-603. 
679 Utredningen var mycket omfattande och vägde in väldigt många aspekter av kolanvändningen. Närmast 
anekdotiskt kan nämnas att huvudsyftet i en av delrapporterna var att utvärdera kolanvändningens hälsoeffekter 
på den syrianska hamstern.  
680 Kolets hälso- och miljöeffekter – Slutrapport april 1983 (1983) 
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som en stor möjlighet som borde välkomnas. Bejakandet av denna utveckling 
kopplades även samman med olika välfärdsfrågor såsom ökade expor-
tmöjligheter och nya arbetstillfällen som direkta resultat av den teknik-
utveckling större satsningar på kolkraften skulle ge,681 vilket kan betraktas 
som ekologiskt moderna tendenser. Representanter för ABB/Asea gjorde 
starka uttalanden om att en utebliven satsning på kolkraft i Sverige, i 
synnerhet den svenska PFBC-tekniken, skulle medföra att landet gick miste 
om väldigt många arbetstillfällen och industriell tillväxt. En grundbult i denna 
argumentation, liksom för CCS idag fast då främst globalt, var även att 
Sverige var eller skulle bli i ett trängande behov av mer tillförd eleffekt. CO2-
problematikens betydelse förminskades eller försummades och kolets even-
tuella nackdelar beskrevs som möjliga att lösa eller redan lösta, till exempel 
med avseende på kolhantering och svavelutsläpp.682 Nämnda argument är till 
stor del i överensstämmelse med de som beskrivits gälla för CCS i Kapitel 4-
6. Det skulle dröja till slutet av 1980-talet innan dessa argument skulle förlora 
i kraft. Att det överhuvudtaget skedde berodde inte på att de var otidsenliga, 
utan för att ett nytt problem äntrade dagordningen – CO2 och växthus-
effekten – vilket det inte fanns någon enkel teknisk lösning nära till hands för. 
Det är i detta skede som den empiriska genomgången i nästa avsnitt tar vid. 
Kolkraften är på väg att förlora sin roll som ersättare för kärnkraften, vilket 
till betydande del kan förklaras av större acceptans av det nya problemet 
växthuseffekten, men även på grund av att de tidigare gjorda prognoserna om 
kraftigt ökande energiefterfrågan inte infriades. Den tidigare konstruerade 
framtidsbilden hade inte omfattat de diskontinuiteter som trendbrottet i 
energiefterfrågan kom att innebära.    

Kolkraften får fortsatt stöd och CCS diskuteras 
 
Det tilltagande intresset för miljöfrågor sammanföll i tid med Brundtland-
rapporten Our Common Future (1987). I Brundtland-rapporten utstakades en 
ny väg med miljöfrågor i politiskt centrum. Det togs med bestämdhet avstånd 
från den sedan några år utbredda föreställningen att ekonomisk tillväxt många 
gånger var oförenlig med miljöhänsyn och ekologisk hållbarhet. Det nya 
greppet i Brundtland-rapporten var att stöpa om den under 70-talet rådande 
motsättningen till att istället innebära att det var genom ännu mer tillväxt och 
modernisering som världen kunde komma till rätta med miljöproblemen – 
vad som i efterhand har kommit att benämnas ekologisk modernisering.683 
Den nya innebörden av hållbar utveckling och det närbesläktade ekologisk 

                                                 
681 SOU (1974), SOU (1978) 
682 Hansson (kommande) 
683 Hajer (1995) s. 100ff. 
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modernisering blev framgent allt mer nödvändig att förhålla sig till inom 
energi- och miljöpolitiken.684 

Kärnkraftsavvecklingen var det stora huvudämnet i det nyinrättade miljö- 
och energidepartementets första energiproposition från 1987. Avvecklingen 
skulle påbörjas 1995/96 med två reaktorer. Ledmotivet i propositionen var 
målsättningen att minska luftföroreningarna till ekologiskt hållbara nivåer. 
Samtidigt skärptes miljökraven på kol- och oljeeldade anläggningar så att inga 
ökningar av CO2-utsläppen över 1988 års nivå skulle tillåtas. Dessutom låg 
bindningen till tidigare riksdagsbeslut kvar om att vattenkraften inte fick 
byggas ut. Professor Olof Eriksson, chef för sekretariatet för framtidsstudier, 
ställde sig frågande till konsekvenserna av propositionerna. Till att börja med 
poängterade Eriksson att stora kolkondensanläggningar var det som i under-
lagen till propositionerna i de flesta fall ansågs som det självklara alternativet 
till kärnkraften. Vidare kritiserade Eriksson att detta perspektiv fått 
genomslag i det nya energibeskattningssystemet där eldning av olja och kol i 
kondensverk befriats från bränsleskatt.685 Även Branschen för biobränsle 
uppmärksammade det som upplevdes som inkonsekvenser i propositionen, 
nämligen att inhemska bränslen inte fick det stöd som det gavs sken av på 
den retoriska ytan och att övergången till ett mer hållbart energisystem hölls 
tillbaka av en regering som hänvisade till låga marknadspriser på olja och 
kol.686 Som tidigare beskrivning antytt fanns det många och breda klyftor 
mellan olika aktörer i energidebatten. Framförallt frågan om sysselsättningen 
knöts hårt samman med miljö- och energipolitiken. Flera fackföreningar och 
arbetsgivarerepresentanter påtalade med bestämdhet det olyckliga i att av-
veckla kärnkraften med hänvisning till de negativa sysselsättningseffekter 
detta skulle medföra på grund av höjda elpriser.687 Kolet var med andra ord 
inte avskrivet som alternativ trots miljöfrågornas aktualitet, detta delvis mot 
bakgrund av att kolpriserna var låga. 

I oktober 1988 hölls en stor kolkonferens i Södertälje. Vid denna 
poängterade byråchefen vid Statens Energiverk, Tord Eng, att kolkrafts-
användningen antagligen skulle komma att minska som följd av de nya 
regleringarna i de nya energi- och miljöpropositionerna som innehöll form-
uleringar om att CO2-utsläppen inte borde öka. Samtidigt flaggades för en ny 
                                                 
684 Se t . ex. Hajer (1995), Linderström (2001) s. 174.  
685 Principen för det nya skattesystemet var att enbart ”nyttig” energi beskattas oberoende av total energiåtgång. 
Ett kolkondensverk med 30% elverkningsgrad slipper skatta för de 70 procenten spillenergi, medan ett 
kraftvärmeverk eldat på biomassa, där både värmen och elektriciteten är nyttig, belastas med skatt på 
motsvarande cirka 80% av energianvändningen (30% el + 50% värme). Vid elproduktion med fossila bränslen 
var både energiskatt och koldioxidskatt avdragsgilla med följd att biobränslen saknade skattefördel vid 
användning i kondenskraftverk. (Ds N, 1992, s. 76) För icke-industriella användare steg skatteandelen av det 
slutliga priset på kol under perioden 1983-1994 från ca 3% till ca. 80%. (SOU, 1995, s. 27). Se även Eriksson, 
O. (1988) ”Låt det inte löna sig att slösa”, Ny Teknik, nr. 4. 
686 Oldin, M-B. (1988) ”…men Birgitta Dahl glömmer biobränslen”, Ny Teknik, nr. 10. 
687 Linderström (2001) s. 198ff. 
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CO2-skatt med möjlig introducering 1992.688 Konferensen var påkallad av 
flera ledande svenska energi- och industriföretag med motiveringen att det 
var angeläget att diskutera möjligheter och begränsningar för kolets roll i det 
svenska energisystemet.689 Att konferensen hölls i Södertälje var ingen 
tillfällighet. Det regionalt verksamma energibolaget Telge Energi AB hade 
sedan 1980 använt kolkonverterade kraftvärmepannor och hyste för-
hoppningar om att fortsätta på den inslagna vägen under en passande slogan, 
”Södertälje lägger på ett kol” och dessutom expandera fjärrvärmenätet mot 
Stockholms södra kranskommuner.690  

Vattenfalls representant på konferensen, Lennart Lundberg, komm-
enterade de nya propositionerna och de hårdare miljökraven, men hyste 
tillförsikt beträffande kolet tack vare utvecklingen av ny reningsteknik. 
Ökningstakten för kol ansåg han visserligen skulle komma att minska, men 
lämna utrymme för naturgas. Vattenfalls prognoser visade att elanvändningen 
2010, det år kärnkraften beräknades vara avvecklad, skulle ligga i intervallet 
120-170 TWh. Med de energibesparingar som ansågs möjliga; utnyttjande av 
mer industriellt mottryck, vindkraft och marginell utbyggnad av vattenkraft, 
återstod 30-80TWhe att täcka upp. Denna restpost beskrevs av Lundberg 
enbart kunna täckas upp med naturgas eller kol. Eftersom kol därmed var av 
så central betydelse argumenterade Lundberg för att ambitionen att inte öka 
CO2-utsläppen borde överges. Kärnkraftsavvecklingen hävdades vara omöjlig 
om CO2-utsläppen inte fick öka. För de övriga emissionerna ansåg han att 
”högklassig miljöteknik” redan fanns. Med hänvisning till Värmeverks-
föreningens utredning Prognos 85 var den allmänna bakgrundsbeskrivningen 
inför konferensen att kolanvändningen skulle öka med 50% till år 2000, trots 
att behovet av ny produktionskapacitet bedömdes som måttlig.691 Denna 
prognos torde vara en av de mer optimistiska för tiden med avseende på ökad 
kolanvändning. Återigen legitimeras samtida utbyggnad av kraftkapacitet med 
att kraftefterfrågan kommer att öka. 

Det lilla utrymme CO2-reduceringar gavs på konferensen var symtom-
atiskt. Jan Nilsson, från Statens Naturvårdsverk, redogjorde i sitt konferens-
bidrag för de belastningsgränser som han menade borde antas, ett förfarande 
som är vanligt inom ramen för ett ekologiskt modernt tänkande. Nivåer 
beträffande CO2-utsläpp återfanns inte bland belastningsgränserna, däremot 
svavel, kväve och ozon. IEA Coal Research:s representant, Guy Doyle, skrev 
ingående om kolets miljökonsekvenser, men det var enbart svavelrening samt 

                                                 
688 Eriksson, O. (1988) ”Låt det inte löna sig att slösa”, Ny Teknik, nr. 4., se även förarbetet till ”Lag (1990:582) 
om koldioxidskatt” i Regeringens proposition (1990) Om reformerad mervärdeskatt m.m. och Riksdagens beslut 
(1990).  
689 Kolets Roll i Sverige (1988) 
690 Ibid. 
691 Ibid. 
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kolets olika svavelhalter som var i blickfånget. Ett av få undantag var Joel S. 
Levines, NASA, konferensbidrag som behandlade globala konsekvenser av 
emissioner som påverkar klimat och UV-instrålning. Levine refererade 
uteslutande till forskning som hävdade att det var troligt att ökade CO2-halter 
leder till skadlig global uppvärmning. Intressant nog gjordes i texten inga 
uttalanden om vilka konsekvenser detta borde medföra för kolanvändningen. 
Christer Ågren, Swedish Secretariat for Acid Rain, avslutade sitt konferens-
bidrag med en uppmaning om att inte glömma bort de globala miljöhoten 
och att på allvar överväga hur CO2-utsläppen skulle kunna begränsas.692 Det 
fanns ett motstånd mot att acceptera växthuseffekten som ett problem för att 
istället ha förbättrad rening av de emissioner det redan fanns utvecklad teknik 
för i fokus.  

På konferensen diskuterades av Yeager, Electric Power Institute USA, för 
första gången mig veterligen, möjligheterna till CCS i Sverige i offentliga 
sammanhang. Yeager beskrev CCS som för kostsam i relation till de positiva 
effekter tekniken gav och de miljöproblem världen stod inför. Rena 
koltekniker (CCT, clean coal technologies) hävdades vara tillräckliga: ”CCT 
kan ge en lösning som svarar mot samhällets oro gällande miljöfrågor och håller 
elkostnaderna nere”.693 Stora satsningar gjordes i USA på CCT-tekniker och 
CCT:s främsta syfte sades vara att möjliggöra expansion av kolkraften 
samtidigt som miljöhänsyn togs. Vidare legitimerade Yeager satsningarna på 
CCT med att det fanns en mycket omfattande världsmarknad för CCT-
teknikerna. Yeager motiverade även satsningarna på CCT med de förbättrade 
möjligheterna att tillvarata CO2 för användning i bränsleceller eller raffinad-
erier (med CO2-avskiljning) och på så vis minska tillskottet av växthusgaser. 
Processen kallades för CO2-tvätt och beskrevs som mycket dyr (fördubbling 
av kraftgenereringskostnaderna) och uppgavs därutöver förbruka 15% av 
kraftverkets elkapacitet. Yeager uppskattade kostnaderna grovt till 100 
miljarder dollar för varje procents reduktion av de globala CO2-emissionerna. 
Kostnaderna förklarade han vara omotiverat höga och hävdade att effektivare 
energiomvandling, i synnerhet med CCT-teknik, samt förnyade satsningar på 
kärnkraft vore att föredra. CCT-teknikerna motiverades även med att de 
kunde möjliggöra u-ländernas industrialisering med mindre miljöpåverkan. 
Yeagers argumentation avslutades med: ”kolets roll som världens främsta fossil-
bränsle kommer att bli alltmer viktig under de kommande decennierna”. Han uttryckte 
en stark förvissning om kolexpansion under så lång tid som de närmaste 70 
åren.694 Trots att problemet med växthuseffekten redan hade yttrat sig i 

                                                 
692 Ågren, C. (1988) ”Hur begränsas utsläpp av luftföroreningar i Sverige och andra länder?”, Acid News, nr. 4, 
s. 1-5. 
693 Yaeger, E., K. (1988) ”Energiomvandlingsteknik för kol nu och i framtiden” 
694 Ibid. s. 11. 
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egenskap av den annonserade CO2-skatten sköt dessa aktörer inom energi-
sektorn undan frågan om hur en anpassning skulle ske på ett liknande sätt 
som när svaveldioxiden diskuterades ungefär 20 år tidigare. 

Det skulle emellertid endast dröja till årsskiftet 1990/91 innan CO2-skatten 
infördes och därmed förändrades förutsättningarna för kolanvändningen.695 
De tidigare så ljusa utsikterna för ny tillförd energi baserad på kol framstod 
därmed inte som lika självklara i och med de omprioriterade miljö- och 
klimatmålen. Flera ledande fackförbund, däribland LO och TCO, deklarerade 
emellertid öppet sin oro inför de negativa verkningar detta skulle kunna med-
föra på de övriga målen för energipolitiken – framförallt den ekonomiska till-
växten.696 

Tre av de planerade kolkraftsprojekten med kolförgasning kom att 
avbrytas mot slutet av 1980-talet: Vattenfalls projekt i Oxelösund, Sydkrafts 
testanläggning i Barsebäck samt det så kallade Nex-kombinatet i Nynäshamn 
som enligt planerna skulle ha blivit en av de största industriinvesteringarna i 
Sveriges historia. Trots att nämnda projekt kom att avbrytas levde fortfarande 
flera projekt vidare antingen på ritbordet eller på grund av att de inom kort 
var fullbordade. År 1989 hyste till exempel Sydkraft fortfarande förhopp-
ningar om byggnation av tre eller fyra stora moduler med total eleffekt på 
1200-1800 MW i Kävlinge kommun. Kävlinge kommun sade nej till planerna 
men den nya lagen mot kommunalt veto medförde att ärendet kunde tas upp 
till omprövning av regeringen.697   

Per Kågesson och Magnus Nilsson, verksamma inom Svenska 
Naturskyddsföreningen, hörde till den växande skara som i och med prop-
ositionerna såg det som allt mer självklart att kraftigt skära ner på den svenska 
kolanvändningen.698 Det fanns flera debattörer som delade ovanstående ås-
ikter, men kopplingen till den överskuggande frågan, kärnkraften, gjordes på 
olika vis. Fysikern Sven Kullander och biologen Börje Larsson tog det stora 
hotet från CO2-emissionerna som förevändning för en stark argumentation 
att inte avveckla kärnkraften till 2010. Kärnkraften framhölls vara den enda 
räddningen undan den numera allt mer miljö- och kilmatvådliga kolkraften.699     

År 1991 kom den andra stora miljöpropositionen – En god livsmiljö. Nu 
blev skrivelserna om vikten av att hantera växthuseffekten allt starkare och 
tydligare. Klimatfrågan skulle återigen behandlas mot bakgrund av den ökade 
internationella verksamheten på området. I propositionen föreslogs att det i 
                                                 
695 Regeringens proposition (1991) s. 88. 
696 Linderström (2001) 
697 Lötberg, K. (1989) ”Kolförgasning ersätter kärnkraften”, Kemisk Tidskrift, nr. 9. 
698 Kågeson, P & Nilsson, M. (1988) ”Miljöavgift på koldioxid kan stoppa kolet”, Svenska Dagbladet, 25 
oktober. 
699 Kullander, S. & Larsson, B. (1988a) ”Fossilbränslen är långt värre än kärnkraft”, Svenska Dagbladet, 17 
september., Kullander, S. & Larsson, B. (1988b) ”Kolkraft försurar tusen gånger mer”, Svenska Dagbladet, 1 
november. 
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enlighet med riksdagens begäran skulle utarbetas en samlad nationell 
klimatstrategi där klimatfrågan skulle få en särställning i landets miljöarbete 
och ett aktivt arbete utkrävdes omgående. Redan 1990 konstaterades att 1988 
års mål om att i framtiden inte överskrida nämnda års CO2-utsläpp hade 
misslyckats. Den gamla målsättningen luckrades därmed upp, men kvarstod 
ändå som en mer långsiktig målsättning dock med hänsyn tagen till bland 
annat oljepriser, priskänslighet hos konsumenter och framtida energibehov. 
Bland de åtgärder som diskuterades betonades effektiv energianvändning 
liksom att ersätta fossilt bränsle med förnybar energi och vid val mellan olika 
fossila bränslen att i sista hand välja kol. Nyinrättade ekonomiska styrmedel 
sades borga för att målsättningen skulle bli en realitet.700 Kritiken mot kol-
användningen var med andra ord varken marginaliserad eller återhållsam. 
Hållningen i de statliga utredningarna hade sedan 1980-talets första hälft 
förändrats radikalt. Den hade gått från stöd för ökad kolanvändning, trots 
erkända miljöproblem som kunde hanteras med ny teknik, till att kolet var det 
minst önskade alternativet och att dess främsta miljöeffekt numera inte kunde 
hanteras trots ny teknik. Även om utbyggnaden av kolkraft hade försvårats i 
och med den nya miljöpropositionen hade det under perioden byggts upp ett 
stort tekniskt kunnande och skett betydande teknisk utveckling kring kol-
kraftsteknik i Sverige, utöver att några koleldade anläggningar hade mat-
erialiserats. En av dessa anläggningar uppfördes mitt under denna kraftiga 
svängning i energi- och miljöpolitiken – det koleldade kraftvärmeverket i 
Värtan i Stockholm 

Värtan – ren kolteknik utvecklas och implementeras 
 
Diskussionerna och energipolitiken med avseende på kol kom att bli särskilt 
tydliga vid de platser där planer på byggnation av anläggningar fanns. De 
specifika kontroverserna speglade i stora drag det generella klimatet i energi-
politiken gällande lagar, värderingar och grundantaganden. Kolets vara eller 
icke vara handlade liksom tidigare kontroverser om energiomvandlingsteknik 
om mycket mer än enbart en viss teknik att framställa värme och el. Frågan 
berörde välfärd, tillväxt, arbetslöshet, handelsbalans, värderingar och miljö. 
Kontroverserna handlade mycket om tolkningsföreträdet och stabiliseringen 
av konstruktioner av påstådda och viktiga samband och tekniska fakta. Denna 
problematik blev framträdande i diskussionerna kring den anläggning som 
kom att bli Sveriges första kommersiella PFBC-anläggning – Värtaverket i 
centrala Stockholm. Den planerade utbyggnaden av det koleldade kraft-
värmeverket tilldrog sig mycket uppmärksamhet och engagemang från och 
med mitten 1980-talet, även långt utanför Stockholms gränser. Vidare fanns 
                                                 
700 Regeringens proposition (1991) 
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det ett uttryckt missnöje från industridepartementets sida med hur stor-
städerna framskred med ersättningen av oljan. Jacobsson beskriver hur 
nämnda departement 1983 pressade på för att de tre storstäderna skulle välja 
ett alternativ till oljan som låg i linje med den nationella energipolitiken och 
det var mot denna bakgrund olika alternativ för Stockholms del över-
vägdes.701   

Planerna att bygga ett koleldat kraftvärmeverk i centrala Stockholm 
initierades under början av 1980-talet av den lokala politiska majoriteten (m + 
fp + c). Stockholms kammarkontor och hälso- och miljövårdsnämnden var 
starkt kritiska mot planerna. Åke Sundström, stockholmspartiet, betonade att 
kalkylerna bakom byggnationen var baserade på data som inte rimligtvis 
kunde ses som godtagbara – i synnerhet de om en stundande fördubbling av 
elpriserna.702 Stockholm Energis VD, Jan-Erik Ryman, som under perioden 
var en stark förespråkare för byggnationen av den koleldade anläggningen i 
Värtan, försvarade antagandena om prisutveckling och produktionskostnader 
men framförallt poängterade han att Stockholms energibehov var stegrande 
och skulle rimligtvis så förbli – oavsett eventuell avveckling av kärnkraften.703 
Även industridepartementet tog tydligt ställning i frågan och tog initiativ till 
inledande överläggningar och förhandlingar mellan Stockholms stad samt 
Asea och Vattenfall som tillhandahöll den nya PFBC-koltekniken. Depart-
ementet betonade vikten av att välja ” bästa möjliga teknik”.704   

Ett stort hinder för att bygga en koleldad anläggning i Värtan var svårig-
heten att övertyga stockholmarna om att denna lösning var den bästa, eller 
åtminstone tillräckligt bra. Stockholms energibolag hade fram till 1983 
förespråkat konventionell koleldning med gammal teknik i Värtan vilket för-
anledde att Asea intensifierade arbetet med att lansera ”den nya rena” PFBC-
tekniken som ett bättre alternativ. För Aseas del var det av stor vikt att få till 
stånd en referensanläggning i Sverige för den ännu, förutom en liten 
provanläggning i Malmö, obeprövade tekniken. Vattenfall hade inga egna 
planer på utbyggnad av kraftproduktion och Sydkraft framstod 1983 inte 
längre som en möjlig köpare. Från Aseas håll framhölls att en PFBC-
anläggning i centrala Stockholm skulle ge stora marknadsföringseffekter och 
möjligheter till framtida export. Acceptans för koleldning i stadens centrum 
från de kritiska stockholmarna ansågs bli ett ypperligt försäljningsargument. 
Ganska snart under 1983 klargjorde regeringen att Stockholm måste välja 
bästa möjliga energiteknik, med följden att det gamla alternativet med kon-

                                                 
701 Ds I (1983) Storstadsområdenas värmeförsörjning, m. m., Jacobsson (1987)  
702 Sundström, Å. (1986) ”Miljonförluster på gång”, Ny Teknik, nr. 24., Sundström, Å. (1986) ”Du räknar 
baklänges”, Ny Teknik, nr. 27. 
703 Ryman, J-E. (1986) ”Den nya kolpannan är lönsam”, Ny Teknik, nr. 30., Ryman, J-E. (1986) ”Svårt diskutera 
äpplen och päron”, Ny Teknik, nr. 26. 
704 Jacobsson (1987) 
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ventionell koleldning föll bort. Regeringens inställning till PFBC-tekniken var 
däremot positiv. De fördelar som regeringen betonade var att PFBC-tekniken 
ersatte olja, gav mer elproduktion, industrisysselsättning, exportmöjligheter, 
främjade utveckling av ny teknik samt att den var fördelaktig ur ett miljö-
perspektiv.705 PFBC-förespråkarna såg potentiella problem med att över-tyga 
miljöopinionen i Stockholm, även om det rent formellt var inom räckhåll att 
etikettera PFBC-tekniken som ”bästa möjliga teknik”. 1984 startade således 
utredningsarbetet av PFBC-anläggningen i Värtan. Stockholms kommun klar-
gjorde tydligt under året oron för att det inte var möjligt med en så stor 
PFBC-anläggning eftersom de inte ansåg att det fanns avsättning för all ny el-
energi.706  

Vid tiden hade den nya PFBC-tekniken börjat röna allt större 
uppmärksamhet. Tekniken hade börjat utvecklas redan i början av 1970-talet 
och det hade byggts upp stora förväntningar om exportframgångar. Två 
större order motsvarande värden på 700 miljoner kronor var redan satta i 
verket. Ansvariga på Asea Stal menade att det fanns betydande möjligheter 
för fler beställningar och därmed även arbetstillfällen i Sverige.707 I debatten 
omnämndes PFBC även ofta som miljövänlig av dess förespråkare och den 
positionerades som tillhörandes de rena kolteknikerna (clean coal).708 Fort-
farande under andra halvan av 1980-talet liksom flera år in på 1990-talet rå-
dde stor osäkerhet om PFBC-teknikens kommersialisering. Stora utvecklings-
kostnader fanns med i bagaget och från ABB Carbons (tidigare Asea Stal) sida 
var en lyckad kommersialisering med större genombrott fram mot mitten av 
1990-talet en förutsättning för verksamheten.709  

År 1985 motsade sig inte Stockholms kommunfullmäktige PFBC-
tekniken, däremot sade koncessionsnämnden under samma år nej.710 Motiv-
eringen var främst att anläggningen skulle bli för stor och orsaka negativ 
inverkan på närmiljön samt att det inte var säkert att PFBC-tekniken var det 
bästa alternativet. Regeringen hade aldrig tidigare kört över koncessions-
nämnden, istället ändrades planerna kring PFBC-anläggningen så pass mycket 
att de kunde anses vara helt andra än de planer koncessionsnämnden tidigare 
tagit ställning till. Koncessionsnämnden, som gjorde en ny prövning, sade 
under 1986 återigen nej, även denna gång med miljöargument.711 1986 kom 
                                                 
705 Ibid. s. 37 ff. 
706 Jacobsson (1987) s. 37 ff. 
707 ”Genombrott för svensk teknik – Miljövänliga kolkraftverk”, (1986) Sydsvenska Dagbladet, 2 december. 
708 Enligt Asea Stal framhölls i stort tre fördelar gentemot konventionell kolförbränningsteknik. Den var 
miljövänligare genom den högre verkningsgraden och därmed lägre bränsleförbrukningen. Fysiskt sett var den 
mer kompakt och krävde därmed mindre byggvolym och markyta. Den medförde även större flexibilitet 
gällande val av kolkvalitet. (Lee, 1994) 
709 Lee, W-J. (1994) “Technology licensing to the Korean coal power generation market : the case of the 
Swedish multinational enterprise ABB Carbon and its main competitors”,  Mellström (1989) ”Ingenjörer” 
710 Jacobsson (1987) s. 104 ff. 
711 Ibid. s. 106ff, 116. 
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frågan att behandlas av den sittande socialdemokratiska regeringen som sade 
ja, men med uttalade hårda miljökrav.712 1987 sade även kommunfullmäktige 
efter en livlig debatt åter ja till PFBC-teknik i Värtan.713 Högljudda röster – 
från bland annat olika lokala miljögrupper – hördes mot dessa planer vilket 
föranledde intensiva debatter. Mot bakgrund av avvecklingen av kärnkraften, 
vilken skulle medföra att cirka hälften av 1987 års elproduktion skulle bort, 
ägnades mycket uppmärksamhet åt att finna nya lösningar för 
kraftproduktion och effektiviseringar. Björn Rosengren, TCO-ordförande, 
betonade kraftfullt de negativa effekter som skulle komma att inträffa om 
kärnkraften inte ersattes alls – kraftigt höjda elpriser med minskad välfärd, 
arbetslöshet, handelsunderskott och restriktiv ekonomisk politik framhölls 
som följder.714  

PFBC-anläggningen i Värtan skulle bli ABB Carbons tredje större be-
ställning och första stora beställning i Sverige.715 Genom satsningarna i 
Värtan skulle ABB även få en svensk nödvändig referensanläggning för att 
underlätta framtida utveckling och export.  Under slutet av 1980-talet bedrev 
ABB, moderbolaget till Asea Stal och ABB Carbon, reklamkampanjer i 
svensk press under rubriken ”Det miljövänliga kolet”. I augusti 1988 täcktes 
sidan tre i Dagens Nyheter av en helsida av nämnda slag. I annonsen upp-
manades läsarna att ompröva sina gamla uppfattningar om kolet.   
 

Så här är det idag när den nya, rena koltekniken finns: ingen svart 
rök, inget buller, inget damm, minimala utsläpp av försurande 
ämnen. Den nya rena koltekniken är alltså något helt annat än den 
äldre tekniken /…/ Kol är ett framtidsbränsle också av andra skäl. 
716   

 
Det förekommer även tydliga associationer till kretslopp:  
 

Kol bryts under jord, transporteras, lagras, bränns och blir aska. 
Askan som bildas med PFBC-tekniken består av ungefär samma 
ämnen som omger kolet där det ligger i jorden. Cirkeln är sluten.717  

 
Detta resonemang har föregåtts av en genomgång av PFBC-teknikens, relativt 
naturgas och övrig ren-koltekniks, låga utsläpp.718 Såväl retoriken som inne-
                                                 
712 Kahanpää, J. (1986) ”Nu har alla förutsättningar för kolet i Värtan fallit”, Ny Teknik, nr. 40.   
713 Jacobsson (1987) s. 106 ff., 116. 
714 Rosengren, B. (1987) ”Bygg det planerade kraftvärmeverket i Värtan”, Svenska Dagbladet, 7 januari. 
715 Den första beställningen kom 1986 från det spanska kraftbolaget Endesa och den andra från det amerikanska 
företaget Amerikan Electric Power. (Lee, 1994) 
716 ”Det miljövänliga kolet”, (1988) s. 3. 
717 Ibid. s. 3. 
718 Ibid. s. 3. 
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hållet i annonsen uppvisar stora likheter med dagens debatt om CCS. CO2-
lagringen beskrivs i analogier med det naturliga och CO2 anges återföras till 
sin ursprungsplats – geologiska formationer. Vidare påstås idag även CCS-
kraftverken uppnå nära nollemissioner. Även förhållningssättet att allmän-
heten är felinformerad och bör utbildas är återkommande idag. 

Allmänhetens motstånd mot kolkraft i Stockholm var stort under 1980-
talet. År 1987 gick Åke Sundström ut med en kritisk debattartikel i Dagens 
Nyheter. För det första menade Sundström att det inte fanns något behov av 
ytterligare värmekapacitet i Stockholm. En ny kolanläggning skulle enbart 
ersätta befintliga värmepumpar alternativt oljeeldningen som båda enligt 
Sundström vara överlägsna den tilltänkta kolanläggningen ekonomiskt såväl 
som miljömässigt. För det andra hävdades att de ekonomiska kalkyler som 
gjorts av företrädarna för PFBC var baserade på felaktiga grundantaganden 
om priser och dessutom hade allvarliga metodfel.719  

Stockholm Energis VD, Jan-Erik Ryman, bemötte några dagar senare Åke 
Sundströms kritik med samma ekonomiska rationalitet genom att ännu mer 
detaljerat visa på att de ekonomiska beräkningarna var korrekta. Återigen arg-
umenterades för att Stockholm var i omedelbart behov av mer billig el-
effekt.720 Flera av kolkraftverkets kritiker beskrev planerna som experimen-
tella både miljömässigt och ekonomiskt. Värtan skulle bli den första kom-
mersiella PFBC-anläggningen i Sverige och skulle föra in Sverige på ett gent-
emot omvärlden unikt kolspår. Satsningarna på PFBC-tekniken var, relativt 
andra satsningar på så kallade rena koltekniker, såsom IGCC, små.721  

Under 1987 diskuterades även flitigt att ersätta kärnkraftverket Ringhals 
med ett koleldat kraftverk. Vattenfalls dåvarande direktör Lennart Lundberg 
utredde frågan. Som beslutsunderlag fanns med att kärnkraften skulle 
avvecklas samt att det skulle vara mycket svårt att få till stånd naturgas-
leveranser. Kontentan därav blev med Lundbergs egna ord: ”Vi räknar kallt 
med kol”. Bland de möjliga typer av kolanläggningar som övervägdes fanns 
Aseas PFBC-teknik.722  

Debatten om Värtan pågick då det i Sverige fanns tre större koleldade 
anläggningar på planeringsstadiet och ytterligare tre som var under upp-
förande.723 Koncessionsnämnden för miljö sade vid tre tillfällen nej till 
Värtan, men regeringen, som nyligen uppgraderat miljö- och klimatfrågornas 
betydelse, gick anmärkningsvärt nog emot detta och sade ja till miljötillståndet 

                                                 
719 Sundström, Å. (1987) “Kolverk 90 måste stoppas”, Dagens Nyheter, 12 januari. 
720 Ryman, J-E. (1987) ”Värtan ger billigaste nya vinterkraften”, Dagens Nyheter, 19 januari. 
721 Lee (1994) 
722 Lindell, N-E. (1987) ”Kol ersätter kärnkraften”, Svenska Dagbladet, 13 november. 
723 Busch, J. (1988) “Efter avvecklingsbeslutet: Kolplanerna nedskurna”, Ny Teknik, nr. 37. 
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för koleldning i Stockholm,724 vilket kan ses som att det som benämndes det 
nya kolet vid tiden bedömdes vara förenligt med regeringens dåvarande miljö-
värderingar eller att miljöaspekterna kunde åsidosättas på grund av att kol-
användningen var av så stor samhällsekonomisk betydelse och att regeringen 
antog att prognoserna om stigande energiefterfrågan skulle infrias. I efterhand 
kan konstateras att utbyggnaden av eleffekt i Sverige blev mycket blygsam 
efter 1990, troligtvis som ett resultat av att elbehovet, som dessutom inte ökat 
i befarad omfattning, var mättat i och med de två tidigare decenniernas kraft-
iga utbyggnad av kärnkraft.725 

Miljöminister Birgitta Dahl premierade Asea:s satsningar på PFBC-
tekniken bland annat med hänvisning till de stora exportframgångar som 
hägrade.726 Citerad i Ny Teknik sade miljöministern: ”…exportmöjligheterna bör 
självfallet spela stor roll vid bedömningen av våra satsningar här hemma på t ex 
referensanläggningar. Så vi fortsätter på den inslagna vägen”.727 Från flera håll på-
talades inkonsekvensen i regeringens energipolitik som, på samma gång som 
miljövänlig energiteknik förespråkades, främjade utveckling av kolteknik i 
Sverige. Trots koncessionsnämndens nej till koleldning i Värtan gav reger-
ingen klartecken att bygga enligt planerna,728 vilket kan ses som motsägelse-
fullt med avseende på skrivningarna i den aktuella miljöpropositionen som 
förordade minskad fossilbränsleanvändning i Sverige och att miljöfrågorna 
skulle ges större tyngd.  

Andra frekvent förekommande argument i debatten rörde säkerhet, då i 
synnerhet bland Värtankritiska röster. PFBC-tekniken ansågs av flera debatt-
örer som obeprövad och att Värtaverket därmed kunde betraktas som en 
riskfylld experimentanläggning som till råga på allt låg mitt inne i Stockholm. 
Resonemangen kan ses ha tagit två olika vägar – antingen att kolkraft i sig och 
i synnerhet i Stockholm inte var önskvärd eller att kolkraft var önskvärd fast 
med mer beprövad förgasningsteknik.729 Det återfanns även starka menings-
skiljaktigheter vad gällde grunden i ovanstående analys, närmare bestämt att 
Värtaverket inte alls byggde på obeprövad teknik utan var ”en blandning av 
konventionellt beprövad teknologi sammansatt i ett nytt koncept och synnerligen avancerad, 
miljövänlig förbränningsteknologi”.730  

Som jag har visat tidigare betonar ofta förespråkare av CCS att alla dess 
delar redan tillämpas och att det främst kvarstår att integrera delarna till ett 

                                                 
724 Sundström, Å. (1988) ”Värtans kraftverk en bluff”, Dagens Nyheter, 18 januari., Åman, B. (1988) 
”Decenniets energiskandal”, Dagens Nyheter, 12 februari. 
725 STEM (2004) 
726 Holmqvist, H. (1990a) ”Harry Schein: Vi var utbölingar på kraftmaffians domäner”, Ny Teknik, nr. 18. 
727 Holmqvist, H. (1990b) ”Slaget om Stockholms ström”, Ny Teknik, nr 18. 
728 Ibid., Saving, J. (1990) ”Skämtet som blev verklighet: Stockholm har fått ett kolkraftverk mitt i stan”, Energi 
och Miljö, nr. 10. 
729 Åman (1988) 
730 Cederschiöld, C., Lindh, S. & Nilsson, C. (1988) ”Hårda miljökrav på Värtaverket”, Dagens Nyheter, 1 mars. 
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nytt system, vilket i det närmaste enbart handlar om gradvisa förbättringar i 
enlighet med traditionellt ingenjörsarbete. Det var även vid denna tid, 1989, 
som CCS gjorde det första – visserligen bleka – avtrycket i svensk massmedia. 
Erich Adickes, verksam vid Chalmers Innovationscentrum, kommenterade 
Marchettis förslag som presenterades i Kapitel 4, om att deponera Europas 
CO2 i Atlanten samt propagerade för det nödvändiga i att ställa om 
energisystemet till ett vätgassystem. Detta vätgassystem skulle inkludera 
omfattande avskiljning och transport av CO2. Växthuseffekten användes som 
ett av huvudmotiven. Under en övergångsperiod skulle kärnkraft användas, 
men Adickes argumentation avslutades med en uppmaning till sittande 
miljöminister Birgitta Dahl att forcera utvecklingen av bland annat CCS.731  

Värtaverket med PFBC-tekniken togs i drift i januari 1990 och kom in-
ledningsvis att uppfylla koncessionsnämndens krav. Stockholm Energi som 
svarade för driften hävdade således att Värtaverket var världens renaste kol-
kraftverk och ABB Carbons nya VD, Hans Malm, såg stora exportorder 
framför sig.732 

Energipolitik med klimatmål i fokus 
 
Under 1990-talets inledningsskede inträffade flera förskjutningar av 
forskningsinriktningen inom energiområdet i Sverige. Under 1980-talets 
första hälft satsades stora resurser på att finna ersättning till oljan – för att 
sedan gradvis komma att trappas ner. År 1990 var de statliga medlen för 
energiforskning halverade i reala mått jämfört med 10 år tidigare, vilket även 
låg i linje med den globala trenden. Miljöpolitiken blev mer framträdande och 
synen på rollfördelningen mellan stat och näringsliv kom att ändras. En 
uttalad förskjutning hade skett mot att utveckling, demonstration och kom-
mersialisering skulle ske av andra än av staten. Omställning och utveckling 
var dock fortfarande prioriterade liksom tilltron till ny teknik. I exempelvis 
Energiforskningsgruppens rapport från 1992 gjordes en reflektion kring de 
statliga utredningar som gjordes 10 år tidigare. Gruppen konstaterade att de 
gamla prognoserna inte hade infriats – oljepriserna hade inte ökat i förväntad 
utsträckning och inte heller elpriserna. Elpriserna hade till och med gått ner. 
CO2-utsläppen hade 1993 minskat med cirka 23Mt till 59Mt sedan 1980 och 
så mycket som 39Mt sedan 1970, mycket tack vare minskad olje-
användning.733 År 1994 var det reala priset på kol före skatt i Sverige hälften 
av vad det var 1983, men medräknat skatt var kolpriset ändå det dubbla.734 
                                                 
731 Adickes, E. (1989) ”Nya teknologier mot växthuseffekten”, Göteborgsposten, 20 juli. 
732 Karlsson, U. (1992) "Kraftverkstekniken exporteras: Renässans för kolet i trycksatt virvelbädd”, 
Verkstäderna, nr. 10. 
733 Ds N (1992) s. 5-8, s. 71. 
734 SOU (1995b) s. 242. 
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De tidigare befarade radikala kostnadsökningarna på kol på grund av relativt 
sett mindre utbud på världsmarknaden, hade med andra ord inte inträffat. 
Däremot hade staten, genom beskattning, verkat för en kostnadsökning på 
kol. Det gällde inte enbart kolet utan även de andra fossila bränslena – till 
exempel skatten på eldningsoljan som höjdes med mellan 15 och 30%.735 År 
2005 hade kolanvändningen halverats i Sverige sedan mitten av 1980-talet till 
att stå för 4,6% av energitillförseln, vilket blir 30TWh el och värme samman-
taget.736 

Kolet kom under 90-talets inledande år att nedprioriteras kraftigt och i 
centrala energipolitiska dokument som proposition 1990/91:88 var skriv-
ningar innehållande omsorg om miljön framträdande liksom att i största 
möjliga utsträckning skapa ett energisystem med varaktiga, helst inhemska 
och förnybara energikällor till konkurrenskraftiga villkor. Kärnkraften skulle 
även vara helt avvecklad senast 2010, men skulle avvecklas i enlighet med 
formuleringen att takten skulle vara avvägd med hänsyn tagen till välfärd och 
sysselsättning. Ett mer rationellt nyttjande av energiresurserna ansågs även 
ytterst centralt och dessutom möjligt i och med skapandet av en konkurrens-
utsatt elmarknad.737 Energiöverenskommelsen från den socialdemokratiska 
regeringen bibehölls av den borgerliga regering som tillträdde 1991.738 Mot 
mitten av 1990-talet fästes stor medial uppmärksamhet vid avvecklings-
planerna för kärnkraften. Förverkligandet av de ursprungliga planerna till 
2010 ställdes på sin spets i och med den krympande tiden fram till aktuellt 
datum. År 1993 ratificerade Sverige FN:s klimatkonvention. Konventionen 
ställde inga explicita krav på Sverige men riksdagen framhöll dock att en 
nationell strategi borde vara att stabilisera CO2-utsläppen från 1990 års nivå 
fram till år 2000 för att därefter reducera dem. Den socialdemokratiska 
regering som tillträdde 1994 låg lågt med sina ställningstaganden i 
energipolitiken och hänvisade till den kommande rapporten från Energi-
kommissionen.739  

Den stora utmaningen som utmålades av Energikommissionen, vars 
rapport kom 1995, var att parera att avvecklingen av kärnkraften inte ersattes 
med gas- respektive kolkondens, vilket var en helomsvängning jämfört med 
10 år tidigare då det var just dessa bränslen, i synnerhet kol, som före-
språkades. Utan riktade styrmedel beräknades utsläppen av CO2 annars öka 
med 50 till 100%, risken att användningen av kol kunde öka var med andra 
ord inte helt avskriven. Som ett led i övergången mot ett allt mer marknads-

                                                 
735 Priset steg inte med 2% per år vilket var prognostiserat av regeringen 1981. Oljepriserna sjönk i stället under 
1980-talet vilket gjorde oljeersättningsarbetet mindre angeläget. (SOU, 1995b, s. 341 ff.) 
736 Regeringens proposition (2006b) Nationell klimatpolitik i global samverkan. s. 62. 
737 Ds (1992) s. 27-31. 
738 SOU (1995a) s. 47. 
739 Anshelm (2000) 
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orienterat förhållningssätt till energiförsörjningen hade det även gradvis förts 
in allt fler statliga styrmedel med syftet att internalisera externa effekter – den 
under 1980-talet påbörjade processen med ekologisk modernisering fortsatte 
och fördjupades med andra ord under 1990-talet.740 Den anda som genom-
syrade propositionerna under 1990-talet, i synnerhet efter Göran Perssons (s) 
tillträde som statsminister 1996, har i tidigare forskning karaktäriserats som 
ekologiskt modern. Den ekologiska moderniseringen, eller det gröna folk-
hemmet, upphöjdes till ledstjärna för partiets visioner i strävan efter hållbar 
utveckling.741 

I Energikommissionens rapport antogs växthuseffekten nu även kunna 
vara betydande: ”En ökning av atmosfärens halt av koldioxid och andra s. k. 
växthusgaser kan vara en orsak till förändring av jordens klimat, som kan få allvarliga 
konsekvenser”.742 En viss reservation var förvisso formulerad, men vikten av att 
minska utsläppen av CO2 gavs mycket stort utrymme och tyngd liksom att 
hjälpa utvecklingsländer och transitionsländer genom tillämpning av så kallat 
gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI). Liksom i tidigare ut-
redningar var de internationella perspektiven närvarande. Det ansågs vara av 
vikt att en svensk omställning inte var avsevärt mer omfattande än andra 
länders med tanke på den ekonomiska börda i form av höjda elpriser detta 
skulle medföra. I förlängningen påtalades även att svenska elpriser riskerade 
att leda till import av el, delvis producerad med hjälp av fossila bränslen samt 
en omlokalisering av svensk elintensiv industri till länder med lägre elpriser. I 
scenarierna om avvecklingen av kärnkraften till 2010 antogs naturgasen bli 
den dominerande ersättaren. Det fanns nu, 1995, inga formuleringar av 
Energikommissionen att det kunde bli aktuellt med ytterligare kolkraft.743  

Den mer internationaliserade synen på Sveriges energisystem togs även 
fasta på av energiforskare från Linköpings universitet, med professor Björn 
Karlsson som frontfigur. I dessa sammanhang kopplades kolkraft och kärn-
kraft samman med ett kraftigt inbördes samband. Tesen som fördes ut 
massmedialt var att ju mer kärnkraftsel i Sverige desto mindre marginal-
produktion av kolkondensel på kontinenten.744 Med denna logik kunde 
bevarande av kärnkraften i Sverige legitimeras oavsett om det fanns elbrist i 

                                                 
740 SOU (1995b) s. 322-325. Det var under sommaren 1994 som den borgerliga regeringen tillsatte nämnda 
energikommission med det övergripande målet att granska de pågående energipolitiska programmen för 
omställning och utveckling av energisystemet samt att analysera behovet av ytterligare förändringar och 
åtgärder. 1991 års energipolitiska riktlinjer kvarstod för energikommissionens uppdrag. De uttalade 
grundförutsättningarna för kommissionens arbete var bland annat att det statliga inflytandet över elmarknaden 
hade minskat kraftigt samt att en gemensam svensk-norsk elbörs skulle komma till stånd inför årsskiftet 
1995/96. Ett annat antagande var att elpriserna skulle sjunka i takt med den under de kommande åren successivt 
allt mer integrerade elmarknaderna. (SOU 1995b, s. 36-31) 
741 Anshelm (2002)  
742 SOU (1995b) s. 30. 
743 SOU (1995b) s. 63-73. 
744 Karlsson, B. et al (1993) ”Den svenska kärnkraften bör utnyttjas mer”, Svenska Dagbladet, 6 juni. 
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Sverige eller ej. Kärnkraftens jämförelsepunkt var under alla omständigheter 
kolkondens – vilken kommit att framställas som allt mer oönskad i svenska 
och internationella policys i och med den uppmärksammade växthuseffekten.  

I skrivningar från 1995 framgick att de åtgärder som vidtogs skulle vara 
förenliga med en ekonomiskt hållbar utveckling. Vidare skulle åtgärderna vara 
kostnadseffektiva och bedömas i ljuset av försiktighetsprincipen. Som konse-
kvens därav följde att viss vetenskaplig osäkerhet inte var ett fullgott skäl att 
inte vidta åtgärder om allvarliga skador kunde hota.745 Inför 1996 höjdes CO2-
beskattningen på alla fossila bränslen ytterligare några procentenheter, vilket 
ytterligare underströk att växthuseffekten betraktades som ett problem av re-
geringen.746 Styrmedlen blev allt mer påtagliga. I kalkylerna och modellerna 
över tänkbara möjligheter vid byggnation av nya kraftvärmeverk var bränsl-
epriset/kWh för kol det lägsta. Vid drift blev utfallet att olja tätt följt av kol 
var de mest ekonomiska alternativen utan hänsyn tagen till rådande skatte-
system. Skatteeffekterna för kraftvärme medförde att den ekonomiska 
prioriteringen mellan kraftslagen blev den omvända. Med hänsyn tagen till 
skatteeffekter och avgifter framstod kol som dyrast av alla alternativ. Vid ny-
byggnation av kondensanläggningar, som var undantagna från CO2-
beskattning, var naturgas billigast då hänsyn var tagen till skatteeffekterna. 
Kondenskraftverk, undantaget kärnkraft, hade inte byggts i Sverige sedan 
mitten av 1970-talet.747  

Den socialdemokratiska regeringen hade att förhålla sig till Energi-
kommissionens rapport och kom att förorda en gradvis, men inte fullständig, 
avveckling av kärnkraften, till 2010. År 1997 gjordes en överenskommelse 
mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet om riktlinjer för 
energipolitiken. I överenskommelsen gjordes gällande att bortfallet av el 
skulle kompenseras genom effektivare energianvändning, konvertering samt 
energihushållning och tillförsel av el från andra energikällor. Stängningen av 
den första reaktorn skulle kompenseras genom mindre elanvändning i fjärr-
värmesystemet, men något årtal för när den sista kärnkraftsreaktorn skulle tas 
ur drift fastställdes inte. Kolkraft ansågs inte som en möjlighet för att kom-
pensera avvecklad kärnkraft.748  

Uppgörelsen fick massiv kritik från övriga politiska partier och fack-
förbund, främst med utgångspunkt i ekonomiska och miljömässiga argument. 
Liksom tidigare betonade kärnkraftsförespråkarna ändå att avvecklingen risk-
erade att föra in mer kolkraft i Sverige i form av import.749 Att vägen mot av-

                                                 
745 Ibid. 
746 Ibid. s. 343. 
747 SOU (1995b) s. 127-138. 
748 Regeringens proposition (1997) En uthållig energiförsörjning. 
749 Se t. ex. Björklund, M. (1990) ”LO kritiserar uppgörelsen – Alternativen måste fram först”, Svenska 
Dagbladet, 4 februari., Johansson, B. (1997) ”Moderat ilska efter avtalet”, Göteborgsposten, 4 februari., 
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veckling av kärnkraften påbörjades och sågs som möjlig av den sittande 
socialdemokratiska regeringen väckte stor bestörtning bland både fack-
förbund, näringslivsföreträdare och kraftföretag. Kapitalförstöring, stundande 
arbetslöshet och hämmad tillväxt sågs av många kritiker vänta runt hörnet. 
En strid ström av debattinlägg skrevs där nackdelarna med att slå in på av-
vecklingslinjen betonades gång på gång.750 

Energikommissionen pekade på att flertalet svenska fastbränsleanlägg-
ningar under senare år gått över från att elda kol till att elda biobränslen, med 
slutledningen att den befintliga CO2-skatten var tillräckligt hög och gav 
avsedd verkan. I kommissionens rapport omnämndes nu också för första 
gången CCS i en statlig utredning. CCS beskrevs på följande vis:  
 

/…/ en tekniskt möjlig åtgärd mot klimatförändringar är att den 
koldioxid som bildas vid förbränning, tvättas ur rökgaserna och 
sedan deponeras i havsdjup eller underjordiska håligheter, t.ex. ut-
tömda gas- eller oljekällor. Åtgärder av detta slag ses i allmänhet 
som något som ligger långt fram i tiden och potentialen begränsas 
av tillgängligt utrymme.751  

 
I tid sammanföll kommissionens uttalande med byggnationen av Sleipner-
fältet i Norge och de första internationella konferenserna om CCS. CCS 
betraktades generellt sett inte som en möjlighet. Bara 10 år senare skulle CCS 
utgöra ett centralt argument för bibehållande alternativt omfattande ut-
byggnad av kolkraften i världen såväl som i Sverige och av IPCC beskrivas 
som den klimatåtgärd med möjligtvis allra störst potential. Ännu idag 2008 
finns inga demonstrerade fullskaliga CCS-system för kraftproduktion.  

Även om CCS vid den aktuella tidpunkten var uppmärksammad i snäva 
kretsar präglades hela 1990-talet av debatten om kärnkraftsavvecklingen. 
Liksom tidigare debatter på samma tema var ersättningen av kärnkraften i 
centrum. Motståndare till avveckling av kärnkraften pekade på att det enda 
alternativet till kärnkraften var fossilt bränsle. Statliga utredningar och 
energipolitiska beslut hade nyligen klargjort att kolkraft inte var önskvärd för 
svenskt vidkommande. Men med den gradvisa internationaliseringen av el-
marknaden kunde numera även samband med ökningar av fossilbränsle-
användningen i grannländerna betonas. Ola Karlsson (m), ledamot av när-
ingsutskottet, riktade mot denna bakgrund in sin kritik mot det svenska 
skattesystemet och pekade på att följden kunde bli att svenskproducerad el 

                                                                                                                                                        
Nilsson, Y. (1997) ”El-export hinder för renare luft – Kraftleveranser till Sverige försvårar dansk minskning av 
koldioxidutsläpp”, Svenska Dagbladet, 29 april. 
750 Anshelm (2000) s. 458-461. 
751 SOU (1995b) s. 319. 
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som miljömässigt var bättre än grannländernas blev dyrare och därmed 
riskerade att bli utkonkurrerad. Den åsyftade ersättningselen var kolkondens 
från Tyskland eller Danmark. Med detta resonemang kunde som sagt ett 
bibehållande eller till och med en utbyggnad av kärnkraft legitimeras oavsett 
behovet av mer effekt i Sverige.752 

Uppmärksamheten kring import av så kallad ”smutsig kolkraft” blev be-
svärande för partierna (s, v, c) i energiuppgörelsen. Den planerade kraftlänken 
mellan Polen och Sverige gjorde frågan än mer trängande i och med att den 
stärkte argumentationen för att norra Europa var ett integrerat energisystem 
med elflöden över nationsgränserna.753 Inför valet 1998 utredde därför de tre 
partierna (s, v, c) hur elimporten skulle kunna regleras för att just kol-
kraftselen skulle hindras.754 Turerna kring kärnkraften var ingalunda över i 
och med uppgörelsen som kom till stånd 1997. Redan 1998 blev de ur-
sprungliga planerna att avveckla reaktorn Barsebäck I uppskjutna i och med 
regeringsrättens ställningstagande att vissa juridiska oklarheter utgjorde hin-
der.  

År 1996 påbörjades avregleringen av den svenska elmarknaden. Vattenfall, 
som hade bolagiserats 1992, var vid tiden den största aktören på 
energimarknaden i Sverige. Konkurrensverket hade anmärkt på denna 
dominans – något som bemöttes av Vattenfalls VD, Carl-Erik Nyquist, som 
påtalade att Sverige var i behov av ett starkt energibolag. Energi-
kommissionens rapport följdes av en vinter präglad av ovanlig kyla och 
därmed stor belastning på energisystemet med ett maximalt nyttjande av 
befintliga anläggningar. Nyquist visade även att Vattenfall hade planer på 
stora investeringar i de angränsande nordiska länderna.755 Parallellt med att 
debatten om kärnkraftsavvecklingen intensifierades från och med andra 
halvan av 1990-talet påbörjade det statsägda Vattenfall expansionen i an-
gränsande länder, varav en stor andel utgjordes av kolkraft. Det tyska, polska 
och danska kolet hade i flera avseenden blivit svenskt och kunde framgent 
även i och med det statliga ägandet av Vattenfall, framställas som en inte-
grerad del i svensk energipolitik.  

 

 

                                                 
752 Karlsson, O. (2001) ”Smutsig dansk och tysk kolkraft gynnas”, Nerikes Allehanda, 15 maj.,  
 Reisch, F. & Persson, L. (2000) ”Kärnkraftsavvecklingen – Kolkraft ersätter Barsebäck II”, Svenska Dagbladet, 
24 juli. 
753 För en utförlig analys av kontroverserna kring nämnda Polen-kabel se Alm, M (2006) Nationell kraft och 
lokal motkraft – En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link. 
754 Baltscheffsky, S. (1998) ”S vill stoppa kolkraftsimport”, Svenska Dagbladet, 18 september. 
755 Samuelsson, M. (1998) ”Vattenfall satsar utomlands med pengar för Ringhals”, Eskilistuna-Kuriren, 29 april. 
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Det tyska kolet i den svenska energipolitiken 
 
Energisektorn kom mot slutet av 1990-talet att genomgå omfattande 
förändringar. Dessa tog formen av avregleringar, skapandet av nya mark-
nader, privatisering av statliga energibolag och allt mer uppmärksamhet riktad 
mot miljö- och klimatproblem. Med anledning av de energipolitiska besluten 
1997 blev det möjligt för Vattenfall att påbörja omfattande etablering utanför 
Sverige. Från och med 1999 fick Vattenfall ett gradvis starkare fäste på den 
tyska marknaden och sedermera även på bland andra de danska och polska 
marknaderna. Det var i huvudsak befintliga koleldade anläggningar som för-
värvades, men även kärnkraftsanläggningar. Från Vattenfalls sida uttrycktes 
att företaget med nödvändighet måste förvärva fler anläggningar och energi-
företag för att kunna bibehålla lönsamheten. Lars G. Josefsson, koncernchef 
på Vattenfall sedan år 2000, gjorde gällande att det enbart var genom växande 
volym som den huvudsakliga konkurrensfördelen kunde uppnås och han 
målade upp en bild av att det pågick en kapplöpning mellan de stora domin-
erande europeiska energiföretagen om att växa genom uppköp.756 I tidskriften 
Affärsvärlden framställdes Josefsson som den nye Gustav II Adolf med 
expansiva erövringsplaner i Centraleuropa.757 År 2004 var Vattenfall Tysk-
lands tredje största energiproducent med på bara några år tredubblad om-
sättning till cirka 100 miljarder kronor och ytterligare planer på en snar för-
dubbling därutöver genom förvärv i Nederländerna, Frankrike, Tjeckien, 
Österrike, Schweiz, Norge och Danmark.758  

Debatten om kol i Sverige kom att internationaliseras ännu mer i och med 
Vattenfalls ökande aktivitet på de tyska, danska och polska marknaderna samt 
utbyggnaderna av elöverföringskapacitet länderna emellan. Att ett statsägt 
energiföretag förvärvade kolkraft väckte på flera håll starka känslor och stort 
engagemang. Debatten blev särskilt livlig då det aktualiserades att en 
sorbisk759 by i östra Tyskland vid namn Horno skulle flyttas för att ge plats åt 
brunkolsbrytningen i ett av Vattenfalls dotterbolags dagbrott. 

Riksdagsmännen Ewa Larsson (mp) och Sture Arnesson (v) begav sig 
under hösten 2001 till östra Tyskland där den uppmärksammade byn Horno 
hade legat – byn är numera omplacerad. Vid tiden pågick en känsloladdad 

                                                 
756 Vattenfall (2004) ”På väg mot vår europeiska vision”. En allmänt spridd föreställning inom energiindustrin i 
Europa är att det enbart finns plats för ett fåtal stora aktörer på marknaden. De företag som inte lyckas nå upp till 
den storleksmässiga brytningspunkten kommer slås ut eller bli uppköpta.  För en analys av detta se t. ex. 
Thomas, S. (2003) “The Seven Brothers” 
757 Ett av Vattenfalls större kolkondensverk i östra Tyskland heter Schwarze Pumpe efter den intilliggande 
staden med samma namn. Staden fick sitt namn efter 30-åriga kriget då stadens pumpar målades svarta, vilket 
symboliserar pesten, i syfte att skrämma bort kringstrykande svenska trupper. 
758 Askman, T. (2004) ”Den nye erövraren”, Affärsvärlden, 5 oktober. 
759 Sorber är en etnisk minoritet, även kallade vender. Flertalet sorbiska byar revs eller tvångsförflyttades under 
DDR-tiden. 
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kontrovers om byns förflyttning på grund av att den var lokaliserad på ett 
brunkolsfält tillhörande Vattenfalls dotterbolag Laubag. Michael Gromm, 
tysk miljöaktivist och talesman för motståndarna till byflytten, sade: ”Vi ska 
exportera konflikten till Sverige. Ännu har koncernchefen Lars Josefsson chansen att 
framstå som en framsynt och human företagsledare. Annars kommer imageförlusten för 
företaget att bli mycket kännbar och det politiska priset för Sveriges regering högt”.760 
Kritiken i Sverige blev massiv och kom från flera håll. Nils Bronner som varit 
projektledare inom Vattenfalls kärnkraftverksamhet yttrade exempelvis 
följande: ”byn Horno skall skövlas av brunkolsbrytning, som numera är en stor 
verksamhet för Vattenfall efter inköp av kraftföretag i Tyskland och Polen. Det skall bli 
intressant att se vilken självprövning politikerna är beredda till när man ska nysta upp 
härvan – trådändan ligger nu i den lilla tyska byn”.761 

Under hösten 2001 åkte en delegation från den sorbiska minoriteten på 
inbjudan från flera svenska riksdagspartier till riksdagen för att framföra sina 
åsikter.762 Delegationens resa till Sverige hade föregåtts av ett informations-
möte av gruvbolaget Laubag och företrädare för Brandenburgs delstats- 
näringsdepartement. Rolf Schulz-Roloff från nämnda departement framförde 
att kolbrytningen var oumbärlig med hänvisning till regionens höga arbets-
löshet: ”De lokala kraven måste underställas allmänhetens väl”.763 Från svenskt håll 
kom frågan emellertid att till stor del handla om ansvarsfördelning gällande 
sociala och miljömässiga frågor – var det Vattenfalls, svenska statens och i 
sådana fall riksdagens, regeringens eller näringsdepartementets eller var det de 
tyska myndigheternas ansvar?  Debatten om brunkolsbrytningen i Tyskland 
blev känsloladdad men kom även att bli ifrågasatt på mer formella grunder 
med fokus på brister i formerna för ägarstyrningen och om Vattenfall verkade 
i enlighet med 1997 års beslut om att vara en ledande aktör i omställningen av 
det svenska energisystemet. Dessa frågor föranledde så småningom Riks-
revisionsverket att 2004 göra en utredning samt anmälningar till konstitu-
tionsutskottet.764 

Även hypoteserna om marginalel i form av kolkondens från Danmark och 
Sverige kom att befästa Sveriges ihopkoppling med övriga europeiska del-
system. Hösten 2001 gav Energimyndigheten ECON konsult i uppdrag att 
utreda om den svenska marginalelen var tysk och dansk kolkondens. Efter ett 
år kom rapportens svar, vilket bekräftade hypotesen att det svenska energi-

                                                 
760 Selling, J. (2001) ”Horno – byn som vägrar ge sig”, Göteborgsposten,  18 november. 
761 Bronner, N. (2001) ”Energipolitik utan moral”, Svenska Dagbladet, 8 oktober. 
762 Karlsson, L-I. (2001) ”Vattenfall i Tyskland: Hel by hotas i jakten på brunkol”, Dagens Nyheter, 28 
september. 
763 Eriksson, T. (2001) ”Statliga Vattenfall tvingar sorber flytta”, Dagens Nyheter. 21 september. Laubag var till 
93% ägt av energiföretaget HEW som i sin tur var majoritetsägt av Vattenfall sedan 2001. HEW slogs sedan 
samman med Vaeg som även det var majoritetsägt av Vattenfall till Vattenfall Europé AG. 
764 Konstitutionsutskottet (2003) ”Granskningsbetänkande (2002/03:KU30)”, Näringsutskottets betänkande 
(2007) ”Statliga företag (2006/07:NU4)” 
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systemet i mycket hög grad var sammanlänkat med de tyska och danska. 
Ändrad energiomvandling och användning i Sverige hävdades påverka ut-
släpp genererade av kolanvändning i grannländerna.765 

Sommaren 2002 fattade riksdagen ett nytt beslut om energipolitikens 
inriktning för de kommande åren. Den nya målsättningen blev att öka 
användningen av förnybar energi med 10TWh fram till 2010, vilket var en 
ambitionshöjning från 1997 års energipolitiska program som hade inneburit 
en ökning med endast 1,5TWh under en femårsperiod. Som centrala ingred-
ienser för att uppnå målet omnämndes, utöver stöd till teknikutveckling av 
förnybar energiteknik samt investeringsstöd, behovet av ökat konkurrens-
tryck. Målsättningen sades vara att införa konkurrensneutrala stöd med 
avseende på olika förnybara energitekniker för att främja affärsmässiga ställ-
ningstaganden.766 Mot bakgrund av den hårdare skrivningen om förnybar 
energi kunde Vattenfalls förvärv av kolkraft framstå som än mer paradoxal. 

Av Riksrevisionens utredning framgick att riksdagens uppfattning om 
Vattenfalls roll i energipolitiken i flera avseenden avvek från Vattenfalls egen 
syn. Förvärven fram till 2004 för cirka 70 miljarder kronor i Tyskland innebar 
stora satsningar på energiomvandling av just den art riksdagen beslutat att 
undvika i Sverige. Enligt riksrevisionsrapporten uppfattade riksdagen att 
Vattenfall hade ett energipolitiskt uppdrag, men inom ramen för affärs-
mässighet. Det energipolitiska uppdraget gick i korthet ut på att Vattenfall 
skulle ge ett väsentligt bidrag till omställningen av det svenska energisystemet. 
Utöver förväntningarna om affärsmässighet skulle bolaget avsätta medel till 
ny elproduktionsteknik för att bidra med ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
i det svenska energisystemet. Riksdagens förväntningar på satsningar på 
förnybar energi hade inte infriats enligt Riksrevisionsverket. Riksrevisionens 
huvud-sakliga kritik riktade sig emellertid inte mot Vattenfall utan främst mot 
att ”ägarförvaltningens styrning av bolaget inte har varit tillräckligt tydlig för att undvika 
att bolagets verksamhet i Tyskland uppfattats stå i betydande motstridighet till svenska 
miljö- och energipolitiska mål”.767 

Kritikerna av rapportens slutsatser hävdade att riksdagens förväntningar 
inte var rimliga med hänvisning till att det inte gick att tumma på 
affärsmässigheten bara för att Vattenfall var ett statligt företag.768 Riks-
revisionen bedömde inte att Vattenfall agerat utanför ramen för ägar-
direktivet, utan konstaterade att Vattenfall valt att lägga tyngden på affärs-
mässighet. Riksdagen hade tidigare bifallit KU:s granskning 2003 som fastslog 

                                                 
765 I en rapport från Elforsk 2006 kartlades olika aktörers syn på marginalelbegreppet. Av rapporten framgår att 
det 2006 inte längre fanns någon samsyn kring marginalelen, inte ens kring om marginalel var ett relevant 
begrepp. (Sköldberg, H., Unger, T. & Olofsson, M., 2006)   
766 Regeringens proposition (2002) Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning. 
767 Riksrevisionsverket (2004) ”Vattenfall AB – uppdrag och statens styrning”, s. 8-9, 31-35, citatet s. 9.  
768 Ibid. 
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att Vattenfalls agerande i Tyskland inte låg i linje med den långsiktiga om-
ställningen av energisystemet.769  

Claes Ånstrand, statssekreterare i näringsdepartementet som skötte ägar-
förvaltningen av Vattenfall, framförde i Riksrevisionens rapport att det var 
orimligt att förvänta sig att Vattenfall skulle vara ett energipolitiskt redskap 
och att företagets åtaganden för omställningen av det svenska energisystemet 
inte kunde utvärderas mot bakgrund av vad företaget gjorde i andra länder. 
Vidare hävdade han att Vattenfall inte kunde åläggas att ta större miljöhänsyn 
än vad som var affärsmässigt med hänvisning till den konkurrensnackdel 
detta skulle medföra. Ånstrand betonade dessutom att Vattenfall visst gjort 
stora insatser för ny ekologisk energiteknik med hänvisning till genomförda 
och planerade investeringar i vatten-, vind- och biokraft om drygt 10 milj-
arder kronor.770  

På socialdemokraternas tillväxtkongress under våren 2004 betonades, del-
vis i polemik med Ånstrand, att Vattenfall var ett viktigt verktyg för 
energiomställningen, elförsörjningen och tillväxten. Vattenfalls finansdirektör, 
Mats Ekman, kommenterade denna ståndpunkt och menade att det bara var 
ett kongressbeslut utan egentlig betydelse så länge det inte avspeglades i ägar-
direktiven.771 Både kritiken mot Vattenfalls agerande samt Vattenfalls och 
andra aktörers svaromål rymdes inom ramen för gällande ägardirektiv och 
energipolitiska beslut. Aktörerna förhöll sig till samma dokument men gjorde 
olika tolkningar med tyngd på olika aspekter. Genom att betona att den tyska 
kolkraften var eller skulle bli ren kunde argument skapas för att satsningarna 
även låg i linje med den svenska energipolitiken. 

Det smutsiga kolet blir rent? – CCS förs in i debatten 
 
Redan 1998 konstaterades av Vattenfall i en rapport skriven på uppdrag av 
Närings- och teknikutvecklingsverket att CO2 skulle kunna lagras i sydvästra 
Skåne utan fara för varken människa eller natur. Mikael Erlström på Sveriges 
geologiska undersökning sade angående geologisk lagring av CO2: ”Ingenting 
skulle märkas för oss här. Det berör inte vårt grundvatten på något sätt. På de djupen där 
koldioxiden trycks ner är det mycket gammalt vatten. Det man i sådana fall märker är de 
ovanjordsanläggningar i anslutning till borrhålen som man måste göra”.772 Rapporten 
fick inte mycket uppmärksamhet och det skulle dröja flera år innan möjlig-
heterna uppmärksammades massmedialt igen. 

                                                 
769 Konstitutionsutskottet (2003) 
770 Riksrevisionsverket (2004) s. 75-77. 
771 Forsberg, B. (2004) ”Statliga Bolag: Regeringens dubbelspel”, Veckans Affärer, 26 april. 
772 Hörle, S. (1998) ”Utsläpp av koldioxid kan dumpas i underjorden”, TT, 24 augusti.  
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Hösten 2004 gick fyra svenska forskare ut i Svenska Dagbladet, Dick Hedberg, 
Kungliga vetenskapsakademin, Sven Kullander, professor i högenergifysik vid 
Uppsala universitet, Göran A. Persson, projektledare för Ingenjörsveten-
skapsakademins Energiframsyn, samt Henning Rodhe, professor i kemisk 
meteorologi vid Stockholms universitet. De gav, i ett av de första upp-
märksammade inläggen i svenska massmedia, med bestämdhet uttryck för att 
den enda metoden att påtagligt reducera utsläppen av växthusgaser var att 
avskilja och lagra CO2. De argumenterade för att Sverige omedelbart borde 
engagera sig i denna tekniska lösning. Analysen gjordes mot bakgrund av att 
de ansåg att gällande klimatmål, både svenska och internationella, i det 
närmaste bara var symboliska. Växthuseffekten beskrevs som trängande, 
vilket motiverade de kraftfulla åtgärder som enbart var möjliga med CCS: 
”Energisystemet måste förändras radikalt för att vi ska kunna lyckas hantera denna 
utmaning. Enligt vår mening är infångning och lagring av koldioxid den enda metod som 
redan på 10-20 års sikt påtagligt skulle kunna bidra till en minskning av 
klimatgasutsläppen”.773 Uttalandet är anmärkningsvärt med avseende på den 
implementeringstid forskarna hävdar vara realistisk för CCS. Inte någon 
informant i Kapitel 6, inte eller någon rapport i Kapitel 5, inte ens de mest 
CCS-positiva, ger stöd åt att CCS kan vara annat än i ett demonstrationsskede 
eller tidigt kommersialiseringsskede de kommande 10 till 20 åren.   

Kullander, en av nämnda forskare, skrev redan 1988 ett debattinlägg, där 
kolet som ersättning till kärnkraften presenterades som ett skräckscenario. 
Tilltron till CCS kan därmed troligtvis antas vara en starkt bidragande orsak 
till Kullanders ändrade syn på kol 2004. Forskarna hade tidigare samma år 
även utgjort redaktionsråd vid produktionen av en rapport som var frukten av 
ett samarbete mellan Kungliga ingenjörsakademin och Kungliga vetenskaps-
akademien, Fossila bränslen utan koldioxid – är det möjligt? (2004), skriven under 
ledning av miljökonsult Kerstin Lövgren. Rapporten hade även granskats av 
Lennart Billfalk, Vattenfalls vice VD och forskningschef. I rapporten gjordes 
en schematisk beskrivning av CCS, dess förmodade kostnader, risker, lag-
ringsmöjligheter i Sverige och exempel från pågående utvecklingsprojekt. De 
slutsatser som drogs var att CCS minskar verkningsgraden i kraftverken med 
cirka 10 procentenheter och höjer produktionskostnaderna med 10-20 
öre/kWh. Kunskapsläget beskrivs vara oklart gällande främst lagringsfrågorna 
och i rapporten görs tydliga ställningstaganden för att CCS inte får tillåtas 
tränga ut satsningar på förnybar energiteknik eftersom grundantagandet är att 
inte en enda teknik kan lösa klimatproblematiken. CCS beskrivs mest troligt 
få genomslag i länder med omfattande fossilbränsleanvändning, men 
internationaliseringen av energisystemen samt CCS tillämplighet i samband 

                                                 
773 Hedberg, D. et al (2004) ”Fånga in koldioxiden”, Svenska Dagbladet, 14 september. 
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med industriella processer leder till rekommendationen att Sverige bör delta i 
det internationella CCS-samarbetet och dessutom börja undersöka de rättsliga 
aspekterna av CCS redan nu.774  

Rapportens innehåll skilde sig med andra ord kraftigt från de mer 
förbehållslöst optimistiska uttalandena för CCS som gjordes av dess 
redaktionsråd i Svenska Dagbladet några månader senare. Billfalk figurerade 
även i Dagens Nyheter samma år och bedömde då att CCS kunde börja bli 
storskalig om tidigast 10-15 år, fast han poängterade att det återstod flera 
oklarheter om främst lagringen. Han framhöll dock att det som krävdes för 
att skapa en fungerande avskiljningsprocess var ”vanligt ingenjörsarbete och 
materialutveckling”. Uttalandena om CCS gjordes mot bakgrund av den tidigare 
uppmärksammade kontroversen om Vattenfalls brunkolsanvändning i Tysk-
land. Fortsatta satsningar på kol beskrevs som det mest rimliga med 
hänvisning till det fortsatta oundvikliga beroendet av kol i Europa och 
världen.775  Det var med andra ord inte en svensk inlåsning till fossilt bränsle, 
utan en global inlåsning som utgjorde ett av huvudargumenten för att Sverige 
skulle börja beakta CCS.  

De fyra forskarna som skrev debattartikeln i Svenska Dagbladet var 
emellertid inte ensamma om att anse att det fanns möjligheter för CCS i 
Sverige. År 2004 påtalade Elforsk, elbranschorganisation ägd av Svensk energi 
och Svenska kraftnät, att möjligheterna för CCS borde undersökas i Sverige. 
Vid fortsatt avveckling av kärnkraften hävdade Elforsk att förnybar energi 
inte har kapacitet att vara ersättare. Därför förespråkade Elforsk att naturgas 
och kol borde få ökad betydelse, antingen i svenska anläggningar eller genom 
import av kol- respektive naturgaskraft. Elforsk pekade på att det fanns 
lämpliga lagringsplatser för CO2 i sydvästra Skåne och att teknikutvecklingen 
på området redan var långt gången, även om vissa kunskapsluckor fort-
farande existerade.776 Vid denna tid meddelade Lars G. Josefsson sin syn på 
investeringarna i kolkraft i ett debattprogram i svensk TV och gav följande 
kommentar då miljövänligheten ifrågasattes:  
 

Här är det så att man kan ha olika uppfattningar. Samtidigt vill jag 
gärna säga det att Vattenfall engagerar sig oerhört starkt i det här 
och de kolkraftverk som finns i Tyskland, de är den bästa teknik 
som nu finns. Det finns bara ett kvarstående problem och det är 
koldioxiden. Nu har vi ju precis investerat i en revolutionär teknik 
som ska leda fram till det utsläppsfria kolkraftverket /…/ Vatten-

                                                 
774 Lövgren, K. (2004) ”Fossila bränslen utan koldioxid – är det möjligt? – Om infångning och lagring av 
koldioxid från förbränning av fossila bränslen” 
775 Karlsson, L-I. (2001) ”Vattenfall satsar på kol”, Dagens Nyheter, 23 mars. 
776 Gode & Hovsenius (2005) s. 16-17. 
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fall tar ett större ansvar än alla andra kring kolkraftverken, vi är 
erkänt internationellt ledande i att göra dom här miljövänliga. 
Naturligtvis måste vi skapa en bro till framtiden.777 

 
Kritiken som riktades mot Vattenfall med avseende på ansvar för miljön 
kunde därmed bemötas med hänvisning till pågående och kommande 
teknikutveckling inom kolkraft, på liknande sätt som kritiken bemöttes med 
hänvisning till PFBC och andra rena koltekniker på 1980-talet. Lars 
Strömberg, ansvarig för projektet ”det koldioxidfria kolkraftverket”, beskriver 
hur CCS-tekniken togs emot med öppna armar av Vattenfalls ledning, vilket 
kan tolkas som att CCS betraktades som en räddande ängel: ”Hittills har 
attityden i Vattenfalls styrelse varit mycket positiv, jag har aldrig varit med om att en så 
kraftfull satsning [CCS] har runnit så snabbt genom beslutsprocessen”.778 Josefsson 
refererades i Dagens Nyheter hösten 2004 där han, enligt artikeln, ansåg att den 
kritiska hållningen i Sverige till stor del berodde på okunskap om vad kolkraft 
innebar idag. Josefsson breddade försvaret mot kritiken till att inte enbart 
handla om att företaget faktiskt agerade affärsmässigt och i enlighet med 
respektive lands lagstiftning:  
 

Den svenska opinionen beror till stor del på att man inte är 
informerad och inte vet vad det är frågan om. Man har inte varit där 
och tittat. Dagens kolkraftverk är oerhört rena, du ser inga partiklar, 
ingen smuts, ingenting. Och när det gäller kolbrytningen är jag 
oerhört stolt och imponerad över det ansvarstagande som finns. 
Den svenska opinionen lever med en bild från Londonsmogen från 
50-talet.779 

 
Argumentationen påminner om den som ABB förde fram om PFBC-
tekniken under andra halvan av 1980-talet. Vidare påpekade Josefsson att det 
inte fanns något egenvärde i att spara energi eftersom det inte fanns någon 
energibrist,780 vilket kan tolkas som ett uttryck för att energiproblem i första 
hand betraktas som en tillförselfråga.  

Under 2005 hade Vattenfall planer på att fram till 2010 investera fem 
miljarder kronor i utvecklingen av det som av företaget benämndes ”det 
koldioxidfria kolkraftverket” i östra Tyskland baserad på CCS-teknik.781 Lars 
Strömberg beskrev situationen i närmast ultimativa termer och ställde den 

                                                 
777 SVT (2005) ”Vattenfall bygger renare kolkraftverk” 
778 Johansson, N. (2006) ” ENERGI: Klockan tickar för Vattenfall”, Veckans Affärer, 30 november. 
779 Rognerud, K., K. (2004) "Vattenfalls vd vill gå in i Norge - Vår vision är att bli ett ledande företag i Europa”, 
Dagens Nyheter, 5 november. 
780 Ibid. 
781 Mer specifikt kallas tekniken för oxyfuel och i detta fall är anläggningen på 30MWe. 
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svenska riksdagen och landets medborgare inför något som kunde tolkas som 
ren utpressning: ”Tekniskt ser jag inga problem, det funkar, det har vi bevisat. Att vi 
inte får acceptans är hotet, men alternativet är att elda kol utan koldioxidavskiljning. Det 
finns inte en chans att vi klarar oss utan fossila bränslen under de närmaste 50 åren”.782 
Bland andra Angela Merkel tog tillsammans med Josefsson det första spad-
taget vid pilotanläggningen.783 Tekniken är fortfarande på pilotprojektstadiet 
och bedöms kunna drivas i en större demonstrationsanläggning först 2020. 
Projektet är för närvarande Vattenfalls största forskningsprojekt.784 Eva 
Flyborg (fp) beklagade att parallellt med denna process finns planer på att 
investera 12 miljarder kronor i nyanläggning av två konventionella kol-
kraftverk i östra Tyskland.785 Tekniken är utvecklad i samarbete mellan 
Vattenfall, Chalmers tekniska högskola och universitetet i Stuttgart. Vidare 
deltar Vattenfall i fem CCS-relaterade projekt som i olika hög grad är EU-
finansierade.786 Vattenfall är koordinator för ett av projekten – ENCAP.  

Den CCS-teknik Vattenfall utvecklar (oxyfuel) beskrivs vara den första i 
världen av sitt slag och insatsen karakteriserades av VD:n för dotterbolaget 
Vattenfall Europé AG, som att företaget tar en ledande roll i utvecklingen av 
framtida, klimatvänligare energiutvinning ur brunkol.787 De uttalanden 
Vattenfalls företrädare har gjort ligger även i linje med Herzogs i Dagens 
Industri i september 2007. Herzog betonar i artikeln att det inte finns några 
alternativ till kolkraft och att det därför blir nödvändigt med CCS. De 
tekniska osäkerheterna och lagringsosäkerheterna viftar Herzog bort: ”jag är 
ändå till 99 procent övertygad om att det kommer att fungera tekniskt. Vår uppskattning 
är att 99 procent av gasen kommer att finnas kvar efter 1000 år”. Han lägger förvisso 
in en brasklapp beträffande Japans och Kinas lagringsutrymmen och betonar 
vidare att de egentliga problemen handlar om att få till stånd globala klimat-
överenskommelser.788 Även Lennart Billfalk, chef för Vattenfall Koncern-
strategi, förde in en liten reservation om CO2-lagring generellt genom att 
hänvisa till att det saknas erfarenheter av storskalig CO2-lagring i andra 
geologiska formationer än de där det tidigare har legat olja eller naturgas. Han 
konstaterade vidare att ”det som krävs är rejält stora demonstrationsanläggningar. 
Innan dess är man inte beredd att satsa på kommersiella anläggningar”.789 Billfalk 
menade att CCS var en teknik som företaget satte tillräckligt stor tilltro till för 
                                                 
782 Johansson (2006) 
783 Lewenhagen (2006) 
784 Muntlig kommunikation, Claes Ekstrand, projektledare ”Det utsläppsfria kolkraftverket”. 
785 Flyborg, E. (2005) “Vattenfalls kolkraftsäventyr fortsätter”, pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i 
riksdagen, 15 maj. 
786 De fem projekten är: ENCAP, CASTOR, Carbon sink, Carbon store och Carbon net. 
787 Eriksson, L. (2005) ”Vattenfall testar koldioxidfritt kolkraftverk”, Ny Teknik, 19 maj, Vattenfall (2005b) 
“Vattenfall’s newsletter on the carbon dioxide free power plant projekt – Bridging to the future”, nr. 1, januari. 
788 Törnwall, M (2007) ”Vill rädda miljön med ny kolkraft”, Dagens Industri, 7 september. 
789 Karlsson, L-I. (2004) ”Vattenfall satsar på kol - Kraftjätten tror att problemet med växthuseffekten går att 
lösa”, Dagens Nyheter, 23 mars. 
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att motivera stora insatser i form av forskning och utveckling. Vidare hävdade 
han att ”Europa liksom världen i övrigt är väldigt beroende av kol och gas idag. Vi ser 
inget som radikalt skulle kunna ändra det under de närmaste tjugo, trettio åren”. Liksom 
Josefsson påpekade han att det skulle ta 10 till 15 år innan tekniken går att till-
ämpa i större skala, men därutöver 10-tals år innan alla kraftverk med den 
konventionella tekniken är utbytta.790 

Den första kritiken av CCS 
 
Entusiasmen inför CCS var inte lika stor på alla håll. Den socialdemokratiske 
miljöministern Lena Sommestad hävdade att koldioxidavskiljning var ett ko-
mplement till andra åtgärder men inte en lösning i det riktigt långa persp-
ektivet och pekade på risker med till exempel läckage av CO2. Hon betonade 
att tekniken inte var aktuell för svensk del och att det i Sverige skulle satsas 
med full kraft på förnybar energi. I samma andetag klargjorde hon att CCS 
inte motsvarade uppdraget att utveckla förnybar elproduktionsteknik och att 
större satsningar på förnybar energi borde göras av Vattenfall, men hon 
uteslöt inte att CCS kunde vara en relevant teknik ur ett tyskt perspektiv. 
Sommestad gav även en direkt kommentar om Vattenfalls CCS-utveckling: 
”Vattenfall har ett särskilt uppdrag att utveckla förnybar elproduktionsteknik och det här 
motsvarar inte det uppdraget. Vattenfall borde satsa på mer förnybar energi än vad 
företaget gör nu”.791 Sommestads ståndpunkter stod därmed inte i direkt mot-
sättning till Vattenfalls pågående satsning på CCS, utan gav utrymme för olika 
tolkningar. Som kommer visas senare i kapitlet tog nästkommande borgerliga 
regering starkare ställning för CCS.  

Som kommenterats tidigare var en betydande del av den massmediala 
uppmärksamheten under den studerade perioden riktad mot styrningen av 
Vattenfall och avvecklingen av kärnkraften. I båda fallen användes kolkraften 
som argument för olika ståndpunkter. I och med att CCS fördes in inom 
ramen för Vattenfalls verksamhet kunde de gjorda investeringarna i kolkraft 
legitimeras. Vattenfall utvecklade en teknik för att komma till rätta med det 
som under senare år allt mer kommit att framställas som det största bekymret 
– CO2-utsläppen. Under våren 2005 intensifierades återigen påtryckningarna 
om att ägardirektiven för Vattenfall borde ses över. Svante Axelsson, 
generalsekreterare i Svenska naturskyddsföreningen, förespråkade skarpare 
formuleringar kring Vattenfalls ansvar för energiomställningen och hänvisade 
till det reella händelseförloppet sedan 1997 års riksdagsbeslut: ”Vattenfalls inv-
esteringar i vindkraft motsvarar hittills bara två promille av brunkolssatsningen: 140 
miljarder kronor”. Slutledningen därav var att regeringens energipolitik var 
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dubbel; på samma gång som målet var att fossilt bränsle på sikt skulle fasas ut 
genomfördes de största satsningarna på just fossilt bränsle.792 Ägardirektivet 
kom att ses över. Eva Flyborg, riksdagsman (fp), anklagade näringsminister 
Thomas Östros (s) för att vara naiv i samband med att det nya ägardirektivet 
presenterats eftersom det nya ägardirektivet för Vattenfall var formulerat på 
nästintill samma vis som det föregående – nämligen att ”inom ramen för affärs-
mässighet vara det ledande företaget i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt 
uthållig svensk energiförsörjning”. Flyborgs slutsats var att Vattenfall skulle kunna 
fortsätta med satsningar på kolkraft och ökande CO2-utsläpp utanför Sveriges 
gränser så länge detta genererade vinster.793  

Debatten om kolanvändning inom nationsgränsen var i det närmaste från-
varande. Däremot fanns det ett spirande intresse för att diskutera hur 
kolanvändningen i angränsande länder påverkade det svenska energisystemet 
och hur Sverige skulle agera i relation till denna påverkan. Det skulle dröja 
ända till 2006 innan den första riksdagsmotionen skrevs om CCS. Två 
riksdagsledamöter hade dock året dessförinnan skapat sig starka före-
ställningar om CCS egenskaper. Fredrik Lundberg och Ingegerd Saarinen 
(mp) var mycket kritiska till Vattenfalls agerande och hävdade att satsningarna 
på CCS från Vattenfalls sida i huvudsak var en dimridå. Kärnan i kritiken, 
utöver risker vid lagring och osäkerhet om kostnader, var att den CCS-teknik 
som utvecklades inte kunde appliceras på befintliga anläggningar och dess-
utom – enligt Vattenfalls egen utsago – skulle vara utvecklad tidigast 2020 
och kunna få märkbar effekt på global nivå, på CO2-koncentrationerna, enligt 
IEA, tidigast om cirka 75 år.794 Enligt SRCCS kan CCS ge betydande effekt 
på global nivå efter 2050. Med andra ord menade kritikerna att CCS inte 
hinner ge någon verkan inom den tidsrymd som insatserna verkligen behövs 
för att hantera växthuseffekten. Vidare framhöll de att Vattenfall ville in-
vestera 12 miljarder kronor i byggnation av kolkraftverk med konventionell 
teknik utan CCS. Slutsatsen Lundberg och Saarinen drog var att pilotprojektet 
med det koldioxidfria kolkraftverket egentligen bara tjänade syftet att skapa 
acceptans för befintliga kolkraftverk och framförallt för de planerade. 
Lundberg och Saarinen poängterade att den totala kostnaden för pilot-
projektet på 370 miljoner kronor bara motsvarade en kostnadsökning på tre 
procent av de planerade kolkraftsinvesteringarna – vilket de menade var en 
blygsam summa för att vinna acceptans. Istället förespråkade Lundberg och 
Saarinen att större satsningar borde göras på förnybar energiteknik där både 

                                                 
792 Axelsson, S. (2005) "Miljökrav på Vattenfall riskerar att bli snömos”, Göteborgsposten, 23 april. 
793 Flyborg, E. (2005) ”Smutsiga affärer Östros”, Svenska Dagbladet, 26 april. 
794 Som jag visade i Kapitel 5 anger IEA att CCS kan få stor betydelse tidigare än om 75 år.  
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de tekniska och ekonomiska riskerna var mindre och där positiva effekter 
kunde fås jämförelsevis omgående.795 

Även de två första riksdagsmotionerna kom från miljöpartister, från Åsa 
Domeij, Ingegerd Saarinen och Helena Hillar Rosenqvist i april 2006 och från 
språkröret Peter Eriksson tillsammans med 18 övriga mp-riksdagsledamöter i 
oktober samma år.796 Motionerna gick i samma anda och innehöll argument-
ationer för att tekniken var oacceptabel ur ett miljö- och klimatperspektiv. 
CCS beskrevs som kostsam, osäker och energikrävande med hänvisningar till 
SRCCS. Vidare framhölls att CCS var för underutvecklat i dagsläget och 
därmed inte kunde ge verkan förrän om 10-tals år, om ens då. Kraftig kritik 
riktades även mot Vattenfalls satsningar på CCS som beskrevs som en taktik 
för att rättfärdiga investeringarna i brunkol, vilket i förlängningen uppgavs 
kunna undergräva Sveriges trovärdighet i den internationella klimatpolitiken. 
Eriksson uppmanade regeringen att förmå Vattenfall att överge CCS-
forskningen.797 Denna kritik var hårdare än den som framkommit i EU-
dokument, CCS-rapporter och genom muntliga utsagor av CCS-experter i 
tidigare kapitel.   

Även några folkpartister motionerade om CCS, men till skillnad från 
miljöpartisterna uppmanade de regeringen att undersöka möjligheterna och 
intresset att utveckla CCS som en del i den nationella klimatstrategin. De 
gjorde hänvisningar till att allt flera forskare framhållit CCS förtjänster med 
enda hänvisning, utan exakt referens, till Herzogs forskning som påstods visa 
att merkostnaden för CCS kan bli 8–40 öre/kWh i framtiden.798 Alla motion-
erna fick avslag av riksdagen. Forskningsminister Lars Leijonborg (fp) var 
emellertid positiv till forskning och utveckling av CCS och berömde Vatten-
falls ansträngningar i ett tal på konferensen Shell Global Scenarios i 
Stockholm i november 2006. Leijonborg hävdade bland annat att CCS-
forskningen borde få större möjligheter: ”Sverige har redan utvecklat en forskning 
av hög internationell klass när det gäller avskiljning och lagring av koldioxid och jag skulle 
gärna se att den forskningen fick större möjligheter”.799 Den socialdemokratiska 
regeringen var ”försiktigt positiv” till lagring av CO2 i geologiska formationer, 
men förde inga ingående argumentationer i 2006 års klimatpolitiska pro-
position annat än att göra korta referat från SRCCS.800 Den borgerliga 

                                                 
795 Lundberg, F. & Saarinen, I. (2005) ”Koldioxidförvaring som klimatpolitik”, PM: Miljöpartiet de gröna. 
796 Domeij, Å. et al (2006) ”Med anledning av prop. 2005/06:172 - Nationell klimatpolitik i global samverkan”, 
riksdagsmotion miljöpartiet. 
797 Eriksson, P. et al (2007) “Klimatpolitiken”, riksdagsmotion miljöpartiet. Kritiken är mycket lik den som 
framställdes av energirådgivare Torbjörn Klittervall i naturvårdsverkets tidskrift Miljö Aktuellt i augusti 2005 
(Klittervall, 2005).  
798 Fremling, L. et al (2006) ”Med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan”, 
riksdagsmotion folkpartiet. 
799 Britz, J. (2006) “Lars Leijonborg vill se mer forskning om koldioxidlagring”  
800 Regeringens proposition (2006b) 
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regering som tillträdde hösten 2006 har som hållning att stödja EU:s energi-
politik där kol och naturgas kommer att stå för en betydande del av EU:s 
energimix på kort och medellång sikt. I EU:s energipolitik beskrivs även 
renare och miljövänligare användning av dessa fossila bränslen som be-
tydelsefull och ibland oundgänglig för att uppnå klimatmålen. I EU:s nya 
energipolitik betecknas kolkraft med CCS som hållbart kol. Regeringen upp-
manar även EU att ta ett globalt ledarskap för utveckling av CCS.801 I EU-
kommissionens förslag till direktiv som kom i januari 2008 betonas att 
ramverket för CO2-lagringsfrågor ska utformas centralt av EU och inte av de 
enskilda staterna och dessutom omfattas av subsidiaritetsprincipen med 
villkor för tillståndsgivning, gemensamma villkor för ansvarsöverföring till 
staten, bestämmelser om lika tillgång till transport och lagring och bestäm-
melser om tillstånd för gränsöverskridande lagring. EU-kommissionen kom-
mer vidare att granska alla tillstånd för lagring.802 

Den hårdaste kritiken av CCS kom från en miljöorganisation. Den 26 
september 2006 anmälde Greenpeace Nordic, med dess generalsekreterare 
Lennart Daléus som talesman, Vattenfall för vilseledande marknadsföring 
gällande CCS till Marknadsdomstolen. Motiveringen löd: ”Vattenfall marknads-
för sin satsning på CCS-tekniken som ”koldioxidfri”, fastän den inte är koldioxidfri. 
Vattenfall försöker på så sätt framställa kolbaserad el som miljövänlig och genom det ska-
ffa sig en bättre marknadsposition. Greenpeace anser att det kan skada diskussionen om 
framtidens energisystem”.803 Av anmälan framgår att Greenpeace hållning är, att 
inget annat än nolltolerans när det gäller läckage kan accepteras, en fråga som 
Daléus menade visserligen kunde diskuteras. Det som Daléus däremot kate-
goriskt vände sig mot var att ordet koldioxidfri användes av Vattenfall för att 
beskriva framtida kolkraftverk med CCS. Ett kolkraftverk med CCS släpper 
enligt Vattenfall ut mellan 150 och 190g CO2/kWh, vilket i och för sig är 
långt mindre än utan CCS där motsvarande nivå är närmare 1kg CO2/kWh. 
På grund av kolkraftverkens storlek släpper ett kolkraftverk på 1600MW med 
Vattenfalls värden för CCS hypotetiskt ut cirka 1,5 miljoner ton CO2 årligen – 
en nivå som Greenpeace menade inte kunde anses som CO2-fri.804  

I en artikel i Ny Teknik gick Vattenfalls presschef, Martin May, i svaromål. 
Han hävdade att CCS inte använts i marknadsföringssyfte, utan att det är en 
forsknings- och utvecklingssatsning och att ambitionen inte heller har varit att 
få EU-bidrag för forskningen. May poängterade att Vattenfall stöder CCS-
forskning på europeiska universitet.805 Även Karl Bergman, forskningschef på 
Vattenfall, gick i svaromål massmedialt. Han menade att Greenpeace an-
                                                 
801 EU-nämndens sammanträde (2007), EU-nämndens sammanträde (2008) 
802 Europeiska Gemenskapernas kommission (2008e) 
803 Daléus, L. (2006) “Betr. Anmälan av Vattenfall för vilseledande marknadsföring” 
804 Ibid. 
805 Karlberg, L., A. (2006). ”Greenpeace anmäler Vattenfall för bluff”, Ny Teknik, 26 september.  
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klagelse byggde på en ”olycklig sammanblandning av begrepp och projekt”. Mer 
specifikt att projektet ”det koldioxidfria kolkraftverket”, som är en liten 
brunkolspilotanläggning med CCS, inte borde sammanblandas med de nya 
kolkraftverk som byggs idag utan CCS, där Vattenfall inte gjort gällande att de 
senare ska vara CO2-fria.806 Detta förtjänar en kommentar. I Greenpeace an-
mälan hänvisas till att det med CCS inte går att få CO2-fria kolkraftverk – ett 
påstående som jag inte sett ifrågasatt varken av IPCC, någon expert eller i 
annat forskningsmaterial, givet att det ska vara ekonomiskt rimligt. Enligt 
SRCCS är 85-95% avskiljning rimlig och en 10-40% större bränsle-
förbrukning, vilket i sin tur med ett livscykelperspektiv orsakar ännu lägre 
värden av från atmosfären undanhållna växthusgaser. Det räkneexempel 
Greenpeace presenterade baserades på värden i linje med de SCRRS använder 
applicerade på framtida hypotetiska anläggningar med CCS. Att hävda att ett 
kolkraftverk med CCS är CO2-fritt, som pilotprojektets namn antyder, strider 
som sagt mot i princip alla forskningsresultat.807   

Målet kom att behandlas av Marknadsdomstolen i Sverige. Vattenfall 
bemötte inte i första hand frågan om kolkraftverkens utsläpp utan kon-
staterade att det åberopade lagrummet var fel och yttrade följande:  
 

MFL [marknadsföringslagen] är enbart tillämpligt på framställningar 
av rent kommersiell natur vilket betyder att framställningen skall ha 
ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till 
föremål. Detta förhållande innebär att ingripande med stöd av MFL 
inte kan ske mot framställning som är inriktade på att bibringa 
allmänheten vissa värderingar eller påverka deras allmänna beteende 
i viss riktning. /…/ Såväl syfte som innehåll måste vara komm-
ersiellt för att yttrandefrihetsskyddet inte skall gälla /…/ Någon 
marknadsföring av denna metod [CCS] som sådan har givetvis inte 
förekommit och skulle heller inte vara möjlig.808  

 
Vattenfall förde vidare fram att även om marknadsföringslagen skulle 
bedömas tillämplig så var det anmälda materialet inte under någon om-
ständighet vilseledande. Antagandet motiverades med hänvisning till att mat-
erialet i första hand riktade sig till aktörer som journalister, forskare, 
myndigheter och en intresserad allmänhet vilka bedömdes ha stor detalj-
kunskap om CCS. Om nu en helt okunnig person skulle se materialet skulle 
denne ändå, enligt Vattenfall, direkt inse vad CCS-projektet handlade om 

                                                 
806 ”Koldioxidfri teknik kan införas om 15 år” (2006) Dagens Industri, 4 oktober. 
807 Med ett livscykelperspektiv är det orimligt att få 0% utsläpp av CO2ekv.  
808 Marknadsdomstolen (2007) ”DOM”, s. 4-5. 
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eftersom det i nära anslutning till beskrivningarna om projektet alltid fanns 
detaljerad information.809 

Det skulle dröja ett drygt år innan frågan avgjordes av Marknads-
domstolen. Den tolfte december 2007 avvisade domstolen Greenpeace 
yrkande. Domstolen ansåg att uppgifterna på Vattenfalls hemsida bör ses som 
opinionsbildning och inte som marknadsföring eftersom CCS inte beskrivs av 
Vattenfall i syfte att direkt få avsättning för en produkt och inte heller är av 
utpräglat kommersiell natur. Vidare gör Vattenfall inte någon direkt 
hänvisning till företagets elproduktion.810 Vattenfall hade anfört i domstols-
förhandlingarna att visionen var att nå nära noll eller nollutsläpp av CO2 och 
av den anledningen gett CCS-projektet det visionära namnet, även om 
företaget också anför att visionen ser ut att vara nåbar. Vattenfall betonade 
återigen i denna process att ”ingen annan lösning kan idag med genomförbar kostnad 
åstadkomma så stora utsläppsminskningar och därmed bromsa klimatförändringarna”.811 
Staffan Görtz, informationsansvarig för det omtvistade projektet, sade om 
den avslutade processen: 
 

Denna process har rört en semantisk fråga. Termen ”det koldioxidfria 
kolkraftverket” har vi använt för att vi ville ha ett namn som låg nära 
vardagsspråket. Namnet i sig är inte det relevanta. Vattenfall har 
valt att inte längre använda det nuvarande namnet som benämning 
på projektet. Vårt fokus ligger helt på de utmaningar som tekniken 
ska bidra till att lösa.812  

 
Daléus var upprörd: 
 

Domen visar att man som ett storföretag får ljuga hur mycket som 
helst om vad som helst i sin öppna marknadskommunikation så 
länge lögnerna inte är direkt kopplade till försäljningen av en 
specifik vara.813  

 
Följden av detta var enligt Daléus att: 
 

Vattenfall kan alltså fortsätta låtsas som om man har lösningen på 
problemen med kolanvändningen och därmed locka till sig svenska 
konsumenter som vill medverka till att hejda klimatproblemet, 

                                                 
809 Ibid. s. 5-6. 
810 Ibid. s. 6-8. 
811 Ibid. s. 4. 
812 Görtz, S. (2007) ”Marknadsrättsprocess om ordval avgjord”  
813 Alpman, M. (2007) ”Vattenfall vann målet om det koldioxidfria kraftverket”, Ny Teknik, 12 december. 
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samtidigt som de fortsätter sin enorma satsning på kol i framför allt 
Tyskland.814  

 
I Tyskland blev däremot utfallet ett annat. En tysk domstol dömde till 
Vattenfalls nackdel med hänvisning till att begreppet är vilseledande. Utfallet 
blev att begreppet varken får användas i tal eller i skrift och att ett brott mot 
förbudet leder till 250000 euro i böter per tillfälle.815 

Vattenfall tar på sig en ledande roll i den globala klimatpolitiken 
Med anledning av bland annat satsningarna på CCS utsågs Lars G. Josefsson 
hösten 2005 till ”europeisk hjälte” och ”Mr Clean” av tidskriften Time Magazine 
och framställdes som en stor förebild för ledare av andra stora energiföretag. 
Den generella beskrivningen av utmärkelsen är att den tilldelas: ”extraordinary 
people who illuminate and inspire, preserve and provoke. They take on challanges the rest of 
the world often prefers to avoid, reminding us all just how much a single person, even in the 
face of adversity, can accomplish”.816 Samma höst fanns även fyra av Vattenfalls 
kolkraftsanläggningar på WWF:s Dirty Thirty-lista över de största utsläpparna 
av CO2 i Europa.817 I april 2008 tilldelades Vattenfall dessutom ett pris av den 
internationella organisationen för elektroingenjörer, IEEE, för CCS-pilot-
projektet. Projektet benämndes av IEEE ha ”potentialen att göra den största 
sociala nyttan” av alla nya innovationer som tagits fram under det senaste 
året.818 Den svenska energipolitiken hade under perioden inte bara blivit 
internationaliserad i och med kraftkablar till grannländerna och Vattenfalls 
investeringar i centraleuropeisk kolkraft – den hade även blivit global. 
Vattenfall hade förvandlats till en global aktör med en framträdande roll på 
G8-möten, inom CCS-forskningen och i den internationella klimatdebatten.  

För att verkligen understryka Vattenfalls ambitiösa och nyväckta 
målsättning gällande växthuseffekten publicerades 2006 en cirka 80 sidor lång 
intervju i bokform med Josefsson, The future in our hands,819 med det officiella 
syftet att väcka och inspirera världens storindustrier att inta en ledande roll 
beträffande hanteringen av en av världens största utmaningar – klimat-
förändringen. Både problem och lösningar diskuteras. Argumentationen by-
ggde på Curbing Climate Change (2006). Josefssons starka övertygelse om hur 
växthuseffekten ska lösas framgick även tydligt i en intervju i Dagens Industri: 

                                                 
814 Greenpeace Sverige (2007) ”Svensk lag tillåter lögner om klimatet – Vattenfalls marknadsföring fälldes i 
Tyskland” 
815 Alpman (2007). I den tyska tidskriften der Spiegel har Vattenfall haft en omfattande reklamkapanj där de har 
hävdat att de är världsledande med att utveckla det koldioxidfria kolkraftverket. Vattenfall benämner den tyska 
domen mellanbeslut vilket kan tolkas som att de anser att frågan inte är avgjord än. 
816 Gumbel, P. (2005) “Industrious Activist”, TIME Magazine, vol. 166, nr. 15, oktober. 
817 Karlberg, L., A. (2006) ”Vattenfallchefen är Europas Mr Clean”, Ny Teknik, 11 oktober. 
818 Malmborg, J. (2008) “Vattenfall får pris för miljövänligt kraftverk”, Dagens Nyheter, 29 april. 
819 Fager (2006) 
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”Jag har en djup övertygelse om vad som är nödvändigt för att lösa det mycket stora 
problemet. Den här frågan kan bara lösas genom att låta marknadskrafterna spela”.820 I 
The Future in our hands argumenterade Josefsson för att dagens politiska 
institutioner inte förmår att med tillräcklig kraft genomdriva de förändringar 
som är nödvändiga – han uppmanade därför istället till starka initiativ från 
industrivärlden. Fossilt bränsle väntades dominera även i framtida energi-
system med följd att de utsläppsreduceringar som antas vara nödvändiga till 
stor del måste ske med hjälp av CCS – en teknik med vilken ”the aim is that 
eventually nothing [CO2] will end up in the atmosphere /.../ but the main challange as far 
as storage is concerned is perhaps in terms of public opinion rather than any actual technical 
problems”.821  

De hinder som presenterades för ett effektivt hanterande av klimat-
förändringarna var först och främst av politisk art. I överensstämmelse med 
en stor del av CCS-forskningen bedömde Josefsson den allmänna 
acceptansen som det potentiellt största problemet. Lösningarna som 
presenterades var att industrin skulle ta större initiativ och stabila spelregler 
sättas upp för marknadsbaserade handelssystem. Med denna grund kvarstår 
att utveckla den teknik som kan möjliggöra kraftiga reduceringar av utsläpp – 
vilken i första hand hävdas vara CCS. I Vattenfalls årsredovisning för 2006 
beskrev Josefsson i avsnittet koncernchefen har ordet den ”banbrytande och 
framsynta satsningen /…/ av det första kolkraftverket fritt från utsläpp av koldioxid 
/…/ med denna satsning leder vi den globala utvecklingen inom ett teknikområde som 
kommer att vara oundgängligen nödvändigt för att överhuvudtaget kunna lösa 
klimatfrågan”.822 Som har visats i tidigare kapitel avviker Josefssons be-
skrivning av CCS som CO2-fritt från merparten av den internationella CCS- 
och klimatforskningen. Inte heller föreställningen om CCS som en ound-
gänglig teknik för att kunna hantera växthuseffekten är vanligt före-
kommande. Vattenfalls rapporter och handlingsplaner har rönt stor upp-
märksamhet. Josefsson bjöds bland annat in till Förenta Nationerna för att 
presentera förslagen vid en plenarsession med FN:s kommission för hållbar 
utveckling i New York.823 Utöver att ha blivit utsedd till Angela Merkels 
rådgivare i energi- och klimatfrågor i december 2006 utsågs Josefsson i mars 
2007 även till medlem i svenska regeringens nya kommission för hållbar 
utveckling.824  

                                                 
820 Olson, B., A. (2007) ”Sverige vill driva klimatfrågan”, Dagens Industri, 3 februari. 
821 Fager (2006) s. 56, 58. 
822 Vattenfall (2007d) s. 7. 
823 von Hofsten,  E. (2006) ”Lars G. Josefsson blir rådgivare i klimatfrågor till Tysklands förbundskansler”, 
Newsdesk, 1 december. 
824 May, M. (2007) “Lars G Josefsson appointed member of Swedish Commission for Sustainable 
development”, Press Release, Vattenfall AB. 



 

 257 

Vattenfalls handlingsplan ska enligt Josefsson ha fått starkt stöd från 
Tyskland och av den ryske energiministern Andrey Chubajs samt från 
amerikanskt håll. Josefsson klargör i dessa sammanhang att: ”det enda sättet att 
komma till rätta med klimatfrågan är att fortsätta använda kol med till exempel den 
teknik som vi själva utvecklar”.825 Den teknik som åsyftas är CCS och 
teknikutvecklingen sägs gå hand i hand med värnandet om klimatet och främ-
jandet av ekonomisk tillväxt. Vattenfalls kraftfulla engagemang i klimatfrågan 
har växt fram i takt med att forskningen och utvecklingen av CCS fått större 
momentum. Den möjliga lösning som CCS kan utgöra har medfört att 
växthuseffekten inte bara har erkänts utan även att företrädare för den verk-
samhet som är växthuseffektens främsta orsak, kan göra anspråk på att gå i 
främsta ledet för att lösa problemet. Argumentationen ligger väl i linje med 
den rubriksättning Vattenfall valde att ha på en reklamkampanj i svensk 
dagspress med början i mars 2007. Där påstås att förnybar energi har liten 
potential att begränsa växthuseffekten och att Vattenfall därför utvecklar rena 
kolkraftverk som minimerar CO2-utsläppen: ”Är man en del av klimatproblemet, 
kan man också vara en del av lösningen”.826 Genom att försöka inta en ledande 
position i klimatpolitiken ökar Vattenfall sina möjligheter att påverka valet 
eller prioriteringarna mellan alla de lösningsförslag som är politiskt accept-
erade. Genom att ta på sig en framträdande roll förbättrar bolaget också sina 
möjligheter att definiera och forma teknikens möjligheter och funktioner. 

Liknande skeenden påvisades tidigare då främst svavelemissioner var i 
fokus – det finns tendenser till att problem accepteras som problem först då 
det finns inomparadigmatiska lösningar på dem. Problemet med svavel-
dioxiden accepterades först då förvissningen om att den inomparadigmatiska 
lösningen – svavelrening – skulle fungera, var stor. Den första internationella 
lagstiftningen kring transnationella utsläpp dröjde ända till 1986 – en tid då 
utvecklingen av svavelreningsteknik började få momentum. Vid tiden då 
svaveldioxidproblemen uppmärksammades bedömdes svavelreningen som en 
omogen teknik och alternativet att sluta elda kol var då liksom nu en 
utomparadigmatisk lösning. Bazerman betonar förhalningen av erkännandet 
av problem på grund av att problemen inte kan lösas inom rådande institut-
ioner och med befintlig teknik. Det är möjligt att de stora energiföretagen 
blivit mer drivande i klimatpolitiken på senare år tack vare att CCS har börjat 
betraktas som genomförbart. De fördelar CCS har för de stora energibolagen 
är vid en första anblick bland annat att befintlig infrastruktur kan bibehållas, 
teknikexport och befintlig kunskap kan brukas även fortsättningsvis samt att 
mängden ekonomiskt utvinningsbar olja ökar genom tillförsel av CO2. Vidare 

                                                 
825 Åström, K. (2006) ”Angela Merkel hoppas på Josefsson”, SR Ekot, 1 december. 
826 Vattenfall (2007e) ”Är man en del av klimatproblemet, kan man också vara en del av lösningen”, Dagens 
Nyheter 7 och 8 mars, Svenska Daglbadet, 7 mars.  
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ges fossilt bränsle legitimitet genom att bindas samman med visionerna om 
en framtida vätgasekonomi – vilket är särskilt tydligt i de norgerelaterade 
projekten, varav ett kortfattat beskrivs nedan.  

CCS går från idé till möjlighet även i Sverige 
Hösten 2007 initierade Elforsk i samarbete med Vattenfall ett seminarium 
som samlade ett 40-tal deltagare från energiindustrin och akademin under 
rubriken ”CO2-avskiljning och lagring i Sverige – framtida FoU-behov”, med 
syfte att diskutera och påskynda utvecklingen av CCS i Sverige.827 Vid tiden 
hade byggnationen av två pilotanläggningar nyligen påbörjats. E. ON byggde 
i samarbete med ALSTOM en pilotanläggning i anslutning till oljekraftverket i 
Karlshamn och Fortum byggde i samarbete med det norska företaget Sargas 
AS i det PFBC-koleldade Värtaverket i Stockholm.  

Pilotanläggningen i Karlshamn är på 5MWe och omfattar i detta skede, 
liksom pilotanläggningen i Värtan enbart avskiljning. I nästa skede planerar 
E.ON att flytta anläggningen till det större naturgaseldade Öresundsverket 
som ska uppföras i Malmö och dessutom om möjligt påbörja lagring av 
CO2.828 I Malmö ska CO2 injekteras i en akvifär, som enligt Elforsks studie är 
det enda lämpliga området i Sverige.829 Björn Fredriksson Möller, forskare på 
E.ON, menar att utmaningen ligger i att finna naturliga lock som ska 
förhindra CO2 från att spridas upp till ytan igen, men betonar att det enligt 
forskningen inte ska uppstå några kraftiga läckage utan i värsta fall små 
gradvisa läckage vilka inte resulterar i mer än en neutralisering av det 
lagringsarbete som redan gjorts.830  

Fredriksson Möllers uttalanden i Sydsvenska Dagbladet bemöttes med 
invändningar om att det nog inte var så enkelt som att effekterna vid läckage 
som sämst blev en neutral klimatpåverkan utan att CO2 även är en giftig gas 
och i andra sammanhang har orsakat personskador.831 Att allmänheten skapat 
sig uppfattningar om CCS först när lagring av CO2 påbörjats eller börjat 
planeras konkret har iakttagits i bland annat nederländska forskningsprojekt. 
Den vanligaste reaktionen brukar vara att det uppstår en skepticism eller en 
motvilja mot att lagringen ska ske just i den egna bygden.832 

                                                 
827 Kol Nytt (2007a) Svenska Kolinstitutet, september. 
828 Karlberg, L., A. (2007) ”Karlshamn testplats för ny koldioxidfälla”, Ny Teknik, 8 mars. 
829 Gode & Hovsenius (2005)  
830 Bergström, B-M. (2007) “Gas kan lagras i gamla borrhål”, Sydsvenska Dagbladet, 22 september. 
831 Hemming, J-G. (2007) “Återanvänd koldioxiden i stället för att lagra den”, Sydsvenska Dagbladet, 16 
oktober. 
832 I det nederländska fallet, som var en studie från Alkmaar i norra Nederländerna, var regionen belägen ovanpå 
naturgasfyndigheter som vid flera tillfällen orsakat smärre jordbävningar och viss skada. Att injektera CO2 

påverkar trycket i en geologisk formation och kan på så vis skapa ytterligare jordbävningar. (de Coninck & 
Huijts, 2003) 
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Beskrivningarna i massmedia förefaller ändå vara övervägande positiva till 
CCS, något som troligtvis kan förklaras av att det nästan uteslutande är CCS-
experter som uttalar sig. Detta kan ytterligare exemplifieras med uttalanden av 
Bengt Assarsson, VD ALSTOM Power Sweden AB, som med anledning av 
satsningarna sade: ”Detta innebär att Alstom bygger upp lokal spetskompetens i Sverige 
för denna viktiga teknik som tillför ett stort värde för Alstoms övergripande forskning och 
utveckling”.833 ”Det vi gör idag inom utveckling av system för koldioxidavskiljning 
kommer få stor betydelse för världens befolkning inom en snar framtid”.834 
Argumentationen är som tagen från 1980-talets debatt om utvecklingen av 
PFBC-tekniken, där de främsta argumenten inte i första hand var samman-
kopplade med det specifika kraftverket, utan snarare motiverades genom 
hänvisning till exportmöjligheter och hållbar industrialisering av utvecklings-
länderna.   

Utvecklingen av CCS i Sverige har flera band till utvecklingen i Norge. De 
nationella ansträngningarna för CCS är mycket stora i Norge och där finns till 
skillnad från i Sverige flera projekt som är långt framskridna. Värtanprojektet 
är exempelvis knutet till det norska företagets Sargas AS planer på att bygga 
koleldade CCS-PFBC-kraftverk i Norge för vilka tillstånd har sökts för 
byggstart 2008.835 Sargas studier visar att 95% avskiljning kan nås till en 
kostnad av 15€/tCO2.836 Storskalig avskiljning i Värtan bedöms enligt Sargas 
kunna ske tidigast 2008/09.837 Satsningarna motiveras av Sargas VD Henrik 
Fleischer enligt följande: ”Mer än 40 procent av världens el kommer idag från 
kolkraftverk. Koltillgångarna är flera gånger större än tillgången till naturgas och har 
rimligare utvinningskostnader. Det lägre kolpriset ger möjligheter till rimliga kostnader för 
elproduktion inklusive CO2-avskiljning”.838 Projektets betydelse understryks även 
genom jämförelser med månresor, en återanknytning till statsminister Stolt-
enbergs nyårstal där CCS beskrevs vara Norges industrihistorias största 
händelse och Norges motsvarighet till den amerikanska månlandningen på 
1960-talet. I norska statliga utredningar tillskrivs CCS mycket stor betydelse. 
Fossilbränsleindustrin är Norges största industrisektor, inte bara på grund av 
stora fyndigheter utan även i och med betydande export av relaterad teknik. I 
en norsk statlig utredning från 2004 betonas att vätgasen troligtvis är fram-
tidens energibärare och att fossila bränslen kommer att fortsätta dominera det 

                                                 
833 Karlsson, H. (2007) “Alstom skriver kontrakt med E.ON för att bygga en demonstrationsanläggning för CO2-
avskiljnig i Sverige”, Alstom Power Sweden AB, pressmeddelanden, 25 juni.  
834 Assarsson, B. (2007) ”Alstom satsar på nya tekniker för avskiljning av koldioxid för att motverka global 
uppvärmning”, Alstom Power Sweden AB, pressmeddelanden, 25 oktober. 
835 Doyle, A. (2007) “Clean Coal Test Traps 95 Pct Carbon - Norway Firm”, Planet Ark, 19 november. 
836 Hetland, J. & Christensen, T. (2007) “Assessment of a fully integrated SARGAS process operating on coal 
with near zero emissions” 
837 Haraldsen, C., H. (2007) ”Tar knekken på CO2-utslippene”, Aftenposten, 10 juni. 
838 Lindman, E-K. (2007) “Fortum Värme testar koldioxidavskiljning i Värtaverket, Stockholm”, Fortum, 3 
mars. 
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globala energisystemet för lång tid framöver med den logiska följden att den 
framtida vätgasen måste produceras från CO2-fritt fossilt bränsle. Med hän-
visning till en internationell trend för vätgasens framtid, pådriven av starka 
aktörer som USA och EU, har Norge givit den nationella utvecklingen av 
CCS hög prioritet.839 

I december 2007 blossade en kontrovers upp kring CCS-projektet i Mong-
stad i Norge som drivs av StatoilHydro, Dong Energy, Shell och Vattenfall. 
Under rubriken ”Stoltenberg har lurt hele folket” beskrevs i Aftenposten hur bygg-
nationen av CCS-anläggningen i Mongstad som påbörjades 2006 blivit allt 
mer komplicerad och att driftssättningen därför skjuts upp fyra år till 2014. 
Det är framförallt hur transporten av CO2 ska ske som har utgjort 
problematiken, då de initiala kostnadsuppskattningarna visade sig vara alldeles 
för optimistiska. Projektet har blivit för dyrt och istället för att lagra avskild 
CO2 ska CO2 fram till 2014 släppas ut i atmosfären och kompenseras för 
genom köp av utsläppsrätter. Den norska oppositionen riktar med anledning 
av senareläggningen av projektet kraftfull kritik mot regeringen. Till kritiken 
hör bland annat att Stoltenberg skulle ha vetat om detta problem länge men 
medvetet undanhållit informationen i avvaktan på att Balimötet och Freds-
priset till IPCC och Al Gore skulle vara avklarade.840 Både Al Gore och 
Rajendra Pachauri är för övrigt förespråkare av CCS.  

Som visats ovan har företrädare för energiföretag gjort flera massmediala 
uttalanden om kolets och CCS beskaffenhet, deltagit i utredningar, kon-
ferenser och kommissioner av olika slag. Som ett led i detta arbete ingår även 
att förstå och påverka allmänhetens uppfattningar och attityder till CCS och 
kolkraft via så kallade acceptansstudier och acceptanskampanjer. Flera olika 
aktörer har bedrivit denna typ av verksamhet – bland andra EU-
kommissionen, Vattenfall och forskningsinstitutioner finansierade av energi- 
och oljebolag. Som kommenterats ovan presenteras ofta i massmedia att det 
enda hotet mot CCS är bristande allmän acceptans. Bilden är att det inte finns 
några tekniska problem som inte är hanterbara och att CCS är oundgänglig 
för att hantera växthuseffekten. I föregående kapitel har jag i kontrast till 
denna övertygelse visat både att det finns flera osäkerheter som det råder 
delade meningar om inom forskarvärlden beträffande om de kan hanteras 
och att flera säkra uttalanden och slutsatser vilar på grundantaganden som 
baseras på osäker grund, till exempel extrapolering av ökad energianvändning 
och global BNP, teknikutveckling och spridning, stabila bränslepriser och 
stabila och fungerande globala institutionella ramverk för CO2-handel. 

                                                 
839 Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet (2004) 
840 Lödemel, N. & Spence, T. (2007) "En blöff fra regjeringen”, Aftenposten, 18 december., Mathismoen, O. 
(2007) ”Fanget CO2 slippes ut”, Aftenposten, 18 december., Spence, T. (2007) ”Stoltenberg har lurt hele folket”, 
Aftenposten, 19 december. 
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Hur allmänhetens inställning kommer att formas beror till viss del på hur 
CCS beskrivs i massmedia. Av den hittills presenterade genomgången har 
CCS-experters uttalanden varit mest representerade massmedialt och CCS har 
beskrivits i det närmaste utan inslag av osäkerheter. De kritiska inslagen har 
varit få, en bild som även överrensstämmer med internationella studier av hur 
CCS beskrivs i massmedia.841 En mer intensiv debatt om ny energiteknik 

                                                 
841 Jag har funnit tre studier av hur CCS speglas och presenteras i massmedia. En av studierna har Nederländerna 
(tidsperioden 1991-2006) som fall och är skriven av van Alpen et al (2007), en har USA (tidsperioden september 
2002 till mars 2003) av Bradbury & Dooley (2004) och den tredje har fem länder - Storbritannien, USA, 
Australien, Nya Zeeland och Kanada (tidsperioden mitten av november 2002 till och med december 2003) som 
fall av Mander & Gough (2006). Utgångspunkterna för studierna var att massmedierepresentationerna har stort 
inflytande över befolkningens inställning till CCS och dess realiserande. De tre studierna är även skrivna i syfte 
att underlätta CCS utveckling. I denna fotnot gör jag först en kort beskrivning av de tre studierna för att sedan 
göra en kort jämförelse med hur CCS speglas och porträtteras i svenska massmedia. Massmediabeskrivningen i 
USA var överlag positiv eller neutral, vilket enligt författarna delvis borde kunna förklaras med att i nästan en 
tredjedel av de artiklar som omfattades citerades eller intervjuades företrädare från amerikanska 
energidepartementet. De mest frekventa positiva ordalagen var att CCS kan utgöra en lösning på problemen med 
utsläpp av växthusgaser, att CCS omvandlar inhemskt kol till en miljövänlig resurs samt att samhället genom 
CCS köper tid för övergången till ett ekologiskt hållbart samhälle. Till de negativa aspekterna hörde kostnader, 
att CCS är en obeprövad teknik, risker och att andra alternativ är bättre. (Bradbury & Dooley, 2004) Mander och 
Gough jämförde, till skillnad från i den föregående studien, även den uppmärksamhet CCS får i relation till 
andra relevanta energifrågor som förnybar energi, kärnkraft och kolkraft utan CCS. Frekventeringen av CCS, 
både relativt sett och i absoluta tal, varierar mellan länderna, men ökar med tiden. I Storbritannien, som för 
övrigt hade flest energirelaterade artiklar av de undersökta länderna, var CCS det näst vanligaste ämnet – efter 
kärnkraften, detsamma även för Australien. USA var utmärkande i och med att CCS frekventerades mer än 
kärnkraft. (Mander & Gough, 2006) Majoriteten av artiklarna i Manders & Goughs studie presenterade en 
neutral eller positiv bild av CCS – sammantaget utgjorde de positiva artiklarna 42% och de negativa 6%. Både 
positiva och negativa aspekter utgjorde 19% och uteslutande neutrala aspekter 32%. Resultaten liknar även de 
som Bradbury & Dooley fick fram. Bland de vanligare positiva aspekterna som lyftes fram i Manders & Goughs 
studie var att CCS möjliggör fortsatt användning av kol och därmed ökar den inhemska försörjningstryggheten 
och att CCS är ett alternativ till kärnkraft.  De negativa aspekterna var i princip samstämmiga med Bradbury & 
Dooleys studie. Mander & Gough konstaterar att den massmediala debatten om CCS varken är het eller 
polariserad och till skillnad från andra debatter om ny teknologi, exempelvis då det begav sig för kärnkraften 
eller vätgasen idag, är CCS-debatten i huvudsak neutral och informativ snarare än emotionell. (Bradbury & 
Dooley, 2004, Mander & Gough, 2006) Inte heller den svenska massmediadebetten om CCS är särskilt 
polariserad, men tendenser till det kan börja skönjas. Denna beskrivning skulle kunna förklaras med att det i den 
ekologiska moderniteten inte lämnas mycket utrymme för argument som kan tolkas som känslomässiga eller 
som civilisationskritiska. Energipolitiken förs i det som Hedrén benämner teknopolitisk form där det nästan 
enbart är genom vetenskapliga eller teknoekonomiskt rationella argument som tillträde ges till energipolitiken 
(Hedrén, 1994). van Alphen et al, som studerade Nederländerna, noterar att CCS sällan förekom i massmedia 
under första halvan av 1990-talet. Fram till 1995 nämndes inget positivt om CCS. År 1996 påbörjade Statoil de 
första storskaliga CCS-försöken vilka även gav avtryck massmedialt, men i huvudsak varken i negativa eller 
positiva ordalag enligt författarnas analys. Det publicerades som mest 15 artiklar per år där CCS omnämndes 
eller diskuterades fram till 2002 och det var då fortfarande en övervikt av neutrala artiklar, eller att CCS bara 
omnämns. Det stora trendbrottet kom 2005 både vad gäller antalet artiklar, vilka mångdubblades, och en 
vändning åt att antalet CCS-positiva artiklar ökade markant och kraftigt översteg antalet negativa. Den allmänna 
trenden var att andelen positiva artiklar fram till sommaren 2006 har ökat från 8% till 59% och att andelen 
negativa har minskat från 17% till 10% och således även att andelen neutrala har minskat till 31% från 75%. Det 
dominerande budskapet har varit löftet om att CCS kan bidra med kraftiga reduceringar av CO2, teknikens 
kostnadseffektivitet jämfört med alternativen, möjligheterna till EOR och affärsmöjligheterna för den inhemska 
industrin (van Alphen et al, 2007). Som jag har visat tidigare är en positiv och optimistisk beskrivning av CCS 
även dominerande vid studiet av skriftligt material inom politiken och forskningen. NGO:s stod för merparten av 
de negativa artiklarna, även om cirka 20% av NGO:s utsagor var positiva. van Alphen et al beskriver NGO:s 
ställning till CCS som bejakande, om än motsträvigt eftersom CCS inte beskrivs som förstahandsalternativet 
(van Alphen et al, 2007). Genomgående i massmediastudierna är att CCS beskrivs antingen i av vad som 
bedöms som neutrala eller övervägande positiva termer och att CCS främsta egenskap är löftet om fortsatt 
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brukar emellertid inte framträda förrän det börjar bli aktuellt med 
implementering. Under de inledande månaderna av 2008 finns tendenser till 
att den massmediala debatten om CCS i Sverige kan komma att tillta vilket 
kan exemplifieras med ordväxlingen mellan Vattenfalls Arne Mogren och 
lekmannen Leif Widén.842  

Diskussion 
 
Förhoppningarna som knyts till CCS förefaller i dagsläget vara mycket stora. 
Det är vanligt att CCS beskrivs vara en bro till det framtida energisystem som 
ska baseras på förnybar energi och att tekniken är omistlig för att hantera 
klimatproblemen. Några forskare har gått ut i massmedia och intygat att 
växthuseffekten inte kan bemästras utan CCS, till stor del med huvud-
argumentet att kolet oundvikligen kommer att svara för en betydande andel 
av framtida energisystem. Vidare ges de osäkerheter som är förbundna med 
CCS ofta en undanskymd plats, vilket även gäller eventuell bristande allmän 
acceptans. Uttalandena i massmedia förefaller vara mer kategoriskt optimist-
iska till CCS utveckling än vad som framkommer vid intervjuer och studier av 
forskning som visar CCS möjliga framtida utveckling. I de två föregående 
kapitlen har jag visat att det finns en rad osäkerheter, även av teknisk och 
naturvetenskaplig karaktär som är förbundna med CCS framtid. I debatten i 
massmedia sker en kraftig reducering av dessa osäkerheter och en linjär 
utvecklingstrend målas upp av CCS förespråkare. Den marginella kritik som 
har förts fram mot CCS har kommit från Greenpeace och miljöpartiet, men 
har inte väckt någon nämnvärd debatt i vare sig riksdagen eller massmedia. 
Under de inledande månaderna av 2008 kan dock början till en kritisk debatt 
även bland allmänheten skönjas. Kritiken har varit tydligare i den empiri som 
har presenterats i föreliggande kapitel än i de tidigare. Mot bakgrund av en 
internationell utblick förefaller kritiken av CCS i Sverige överensstämma med 
den begränsade förekomsten av kritik i Nederländerna, Storbritannien, USA, 
Australien, Nya Zeeland och Kanada. Till stor del kan detta förklaras av att 
det är utvecklare av CCS som fått störst massmedialt utrymme.  

Diskurskoalitionen för CCS förefaller även i ett svenskt perspektiv vara 
bred då den samlar riksdagspolitiker, ministrar, universitetsforskare och 
energiföretag. Den story-line de knyter an till är samma som beskrevs i 
                                                                                                                                                        
förbränning av fossilt bränsle samtidigt som klimatmålen kan nås. van Alphen et al hävdar att den massmediala 
beskrivningen i mycket stor utsträckning färgas av hur pågående CCS-projekt marknadsförs, nya politiska 
direktiv och tonen i klimatrapporter.  
842 Widén, L. (2008a) ”Lagrad koldioxid ett dödligt hot”, Svenska Dagbladet, 28 februari., Mogren, A. (2008) 
”Vattenfalls teknik säker – replik – lagring”, Svenska Dagbladet, 3 mars., Widén, L. (2008b) ”Retirera inte för 
kraftbolagens PR-kampanjer - Slutreplik till Arne Mogren Säker teknik för lagring av koldioxid?” , Svenska 
Dagbladet, 6 mars.  
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föregående kapitel. CCS story-line förefaller med andra ord vara så stark att 
den tar sig likartade uttryck oberoende av i vilka sammanhang den studeras, 
exempelvis om den studeras i en internationell kontext eller en nationell eller 
genom analys av forskarrapporter eller intervjuer med rapporternas upphovs-
män. Vid en närmare granskning har den visserligen nyansskillnader och är 
behäftad med inre motsättningar och flera av dess bärande delar förs i vissa 
sammanhang fram med betydande reservationer, men då komplexitet och 
osäkerhet reduceras i enlighet med logiken hos en story-line, framställs CCS 
återigen som en eftersträvansvärd lösning på klimatproblemen av diskurs-
koalitionens aktörer. Kritik som kan tolkas som att så inte är fallet är sällsynt 
– även om den hypotetiskt sett skulle kunna finnas. Som jag har förklarat 
tidigare är CCS väl positionerad inom den ekologiska moderniseringen. Flera 
informanter uttryckte emellertid oro inför den kraftiga industrialiseringen och 
det de ansåg vara ett överutnyttjande av energi – farhågor för bland annat de 
med Becks terminologi reflexiva eller moraliska aspekterna av industri-
samhället vilka inte kommer fram i rapporter de själva skriver. I det av-
slutande kapitlet kommer jag, utöver den story-line som dominerar gällande 
CCS, konstruera ytterligare två. Dessa två har inte varit framträdande, men 
små fragment har skymtats.  

När Vattenfall runt år 2000 påbörjade expansionen i Tyskland, Polen och 
Danmark, företrädesvis genom förvärv av befintliga kolkraftverk, väcktes 
starka protester i Sverige. Kritikerna menade att det inte var förenligt med 
den svenska energi- och klimatpolitiken att ett statsägt företag, med ett 
ägardirektiv att vara ledande i energiomställningen, skulle vara bland de 
största kolanvändarna i EU. Förespråkarna för Vattenfalls nya strategi hävd-
ade å sin sida att svensk energipolitik borde avgränsas till vad som hände 
inom rikets gränser. Som ett sätt att legitimera den nya verksamheten förde 
Vattenfall fram att de hade investerat miljardtals kronor i miljövänlig teknik 
och långt gången rening och påtalade att de var bland de ledande i Europa 
och till och med i världen inom CCS. 

Den situation som hade uppnåtts några år in på 2000-talet var intressant 
nog slående lik den som hade efterfrågats drygt 20 år tidigare av dåtidens 
Energikommission och statliga utredningar. Det statsägda Vattenfall hade 
förvärvat betydande kolfyndigheter på en närliggande marknad, de rena kol-
teknikerna ansågs ha kommit långt i utvecklingen i och med ABB:s 
kommersialiserade PFBC-teknik och Vattenfalls med samarbetspartners 
pilotprojekt kring CCS. Aktörerna bakom denna händelseutveckling var nu 
tvungna att försvara pågående händelseförlopp, vilket gjordes på flera plan. 
För det första gjordes, som nyss nämnts, en skarp markering att det som 
pågick utanför de svenska gränserna inte omfattades av svensk energipolitik. 
För det andra hävdades att verksamheten inte stred mot berört lands 
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(Tysklands) lagstiftning. För det tredje klargjordes att det främst var affärs-
mässighet som skulle beaktas inom ramen för Vattenfalls ägardirektiv. Tätt 
sammanflätad med denna debatt var även den om kolkraftens miljöpåverkan 
och relation till växthuseffekten. Vattenfall förfäktade att det nya rena 
hållbara kolet var något helt annat än det gamla smutsiga kolet. Likheterna är 
stora med händelserna under sent 1980-tal då ABB bedrev kampanjer för att 
skapa acceptans kring PFBC-tekniken under parollen att det nya rena kolet i 
det närmaste var väsensskilt från det gamla smutsiga kol som gemene man 
hade i sin föreställningsvärld. Under senare år har Vattenfall börjat föra ut 
liknande budskap fast med hänvisning till CCS. Acceptansen under 1980-talet 
blev emellertid inte tillräcklig och det byggdes bara ett PFBC-kraftvärmeverk i 
Sverige trots regeringens stöd under 1980-talet. En delförklaring kan vara att 
den framväxande klimatdebatten hade fokuserat på CO2-utsläpp, vilka PFBC-
tekniken inte på något vis kunde reducera.  

Det finns ytterligare historiska paralleller. Till skillnad från perioden då 
svavelproblemen först uppmärksammades under 1960-talet gavs svavel-
problemen under 1980-talet stort erkännande även av kraftindustrin som 
tidigare hade förnekat dem. I och med de rena kolteknikerna fanns en lösning 
som underlättade ett accepterande av problemet. Under det sena 1980-talet 
hade klimatfrågan givits större vetenskaplig och politisk tyngd vilket till en 
början skapade starka argument mot svenska satsningar på kolkraften. Kol-
kraften kom att omvärderas mot bakgrund av dess förmodade inverkan på 
växthuseffekten – ett problem som diskuterats kortfattat i statliga utredningar 
sedan 1970-talet men vid den tiden inte tillskrevs nämnvärd betydelse. Seder-
mera, under 1990-talets inledningsskede, blev växthuseffekten i och med 
CO2-skatten en tvingande ekonomisk realitet, förvisso inte för kolkondens, 
men för koleldade kraftvärmeverk. Vid tiden hade planerna på kolkondens 
lagts på is av främst andra skäl – de tidigare gjorda prognoserna för elbehovet 
visade sig vara överskattade och elbehovet ansågs av de flesta tillgodosett för 
överskådlig framtid.      

Begreppet rent kol, clean coal, introducerades redan under 1970-talet, som 
svar på den internationellt växande uppmärksamheten kring surt regn och 
storstadssmog, men den praktiska tillämpningen låg i sin linda fram till 1980-
talet. Det förnekades vid tiden inte från något håll att kolkraften hörde till de 
mer miljöskadliga alternativen. I argumentationen för kolkraft, som var starkt 
teknikoptimistisk, betonades liksom idag istället att kolkraften i framtiden 
tack vare kommande tekniska framsteg skulle komma att bli tillräckligt miljö-
vänlig och osäkerheterna bemästras. Kolet gavs en framträdande roll i 1970-
talets och den första halvan av 1980-talets statliga utredningar trots att kolet i 
samma utredningar beskrevs som ett av de ur miljösynpunkt sämsta brän-
slena. Som jag har visat i främst föregående kapitel stödjer flera inflytelserika 
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aktörer utvecklingen av CCS främst med hänvisning till att alternativen, som 
de i första hand förespråkar, är omöjliga att genomdriva av politiska skäl. 
Prognoser med kraftiga ökningar av energibehovet och minskade möjligheter 
till oljeimport ger ytterligare förklaringar till att kolet som fram tills nyligen 
präglats av stabila priser och tillförsel framstod som ett ekonomiskt rationellt 
alternativ. I föregående kapitel visade jag att prognoser av detta slag är 
dominerande även i dagsläget och används som argument i debatten. Då 
liksom nu var stor uppmärksamhet riktad mot att begränsa oljeberoendet 
vilket överskuggade stora delar av energipolitiken. Till och med miljörörelsens 
bidrag, MALTE, i Energikommissionens utredning på 1970-talet föreslog 
betydande satsningar på kolkraft. Att tidigare kritiska miljöorganisationer slöt 
upp bakom den ekologiska moderniseringen för att kunna få tillträde den till 
den politiska debatten var enligt Hajer vanligt förekommande under tids-
perioden. Det kan illustreras av att det i MALTE ingick en total avveckling av 
kärnkraften till 1985, vilket delvis bara ansågs kunna kompenseras med ny 
kolkraft. Kolkraften målades i sammanhanget inte upp som skräckalternativet 
till kärnkraft, utan istället som mindre dåligt än kärnkraften. Även idag lever 
kolkraften för svenskt vidkommande till stor del kvar som ett alternativ vid 
en eventuell avveckling av kärnkraften och konkret i några små projekt och i 
planer om fullskalig implementering. Staten uppmanade kraftbolagen till fors-
kning och utveckling av kolkraften och efter andra halvan av 1980-talet blev 
det aktuellt att planera för byggnation av de första svenskutvecklade rena 
kolkraftverken med PFBC-teknik i Sverige. Som visats levde rent kol, som 
PFBC i Värtan, upp till de krav om hållbarhet och miljövänlighet som re-
geringen hade satt upp i och med den hårdare miljöpolitiken även efter 1987 
– så även CCS 2008. 

Den sedan 1990-talet framväxande skepticismen och motståndet gentemot 
kol har idag i flera avseenden bytts mot tilltro. Elforsk och Vattenfall har till 
och med börjat förespråka nya koleldade anläggningar med CCS på svensk 
mark. Byggnation av testanläggningar för CCS har påbörjats i anslutning till 
stora befintliga koleldade respektive oljeeldade anläggningar av Fortum och 
E.ON med respektive samarbetspartners. Från statsmakternas håll ligger 
fortfarande formuleringarna fast om att användningen av fossila bränslen i 
Sverige måste minska. Den borgerliga regering som tillträdde hösten 2006 är 
tillskyndare av utveckling av CCS för svenskt vidkommande och står bakom 
EU:s nya energipolitik vars fastställande påbörjades i mars 2007 och verkar 
mynna ut i att den europeiska användningen av hållbart kol ska öka och med 
CCS kunna stå för en del av måluppfyllelsen att uppnå 20% växthusgas-
reducering i EU fram till 2020. Hållbart kol betraktas i dessa sammanhang 
inte som en oxymoron utan är ett väletablerat begrepp. I och med att fram-
tida kolanvändning definieras som hållbar har Vattenfall, som ett av flera 
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internationella energibolag, kunnat inta en pådrivande roll i den globala 
klimatpolitiken, vilket även ökar möjligheterna att påverka vilka lösningar 
som ska användas – CCS saluförs i flera av dessa sammanhang som en oum-
bärlig lösning.  
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8. Avslutning 
 

Att kolkraften skulle få en renässans i tider med allt större fokus på CO2-
emissioner och växthuseffekten, hade få kunnat ana så sent som för några år 
sedan. Kolkraftens historiska skuld till växthuseffekten är dessutom allt 
mindre omtvistad. I ljuset av detta hade argumentationerna för bibehållen 
eller ökad andel kolkraft varit omöjliga om möjligheterna att samtidigt kunna 
troliggöra en snabb och effektiv utveckling av CCS inte hade funnits. CCS 
kan bli ett av de största infrastrukturprojekten i mänsklighetens historia och 
är förbunden med en förpliktelse som sträcker sig över generationer i och 
med långtidshanteringen av geologiskt lagrad CO2. I debatten om CCS 
framställs ofta mänskligheten stå inför ett vägval där alternativen är att 
antingen släppa ut CO2 i atmosfären eller att begrava den i jordskorpan – 
alternativet att drastiskt minska CO2-produktionen är i dessa sammanhang 
marginaliserat. Argumenten för CCS oundgänglighet framställs, så som tid-
igare visats, med stor övertygelse och enighet i flera centrala politiska dok-
ument, i forskningen och i massmedia. Det är först vid en närmare gran-
skning och med alternativa perspektiv som motsättningar kan blottläggas och 
en mer nyanserad bild framträder. 

I detta avslutande kapitel ska jag inledningsvis föra en diskussion mot bak-
grund av avhandlingens syfte och frågeställningar och föra samman några 
centrala spår. Därpå följer en analys av CCS utifrån Hajers tre idealtyper som 
bygger på olika perspektiv på och tolkningar av ekologisk modernisering. 
Idealtyperna presenterades i Kapitel 3 och avsikten är nu att utifrån dessa pre-
sentera tre olika perspektiv på politiken kring CCS, även om de sällan före-
kommer i så renodlade former som här presenteras. Därpå följer en kort 
avslutande reflektion kring de tre idealtyperna och vilka lärdomar som kan 
dras beträffande politiken kring CCS. 

Sammanfattande diskussion 
 

I en tid med allt större betoning av klimatproblematiken har kol paradoxalt 
nog åter kommit att framstå som ett bränsle för framtiden. Flera starka 
aktörer utformar politiska och tekniska program för hur kolkraften ska bestå 
eller öka och visar på framtidsbilder där detta framstår som möjligt och 
förenligt inte bara med värnandet om klimatet utan även med global rättvisa, 
ökande välfärd, ekonomisk tillväxt och ökad energitillförsel. Många gånger 
beskrivs ökad eller bibehållen kolanvändning inte bara som möjlig utan även 
som oundviklig. Både en ambitiös klimatpolitik och frånvaron av en klimat-
politik leder enligt dominerande framtidsbilder till betydande kolanvändning, 
ibland till och med ökande. Tolkningen i den story-line som dominerar är att 
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ju hårdare klimatpolitik desto mer kol eller andra fossila bränslen. Denna 
framtidsbild har blivit möjlig på grund av att CCS har återaktualiserats i 
energi- och klimatpolitiken.  

Att CCS på kort tid har kunnat etableras och befästas i energi- och 
klimatpolitiken kan på en övergripande nivå förklaras av att tekniken ligger i 
linje med det Unruh och Carillo-Hermosilla benämner carbon lock-in, i och 
med att tekniken konserverar de existerande fossilbränslebaserade energi-
systemen. CCS möjliggör en förlängning av de fossilbränsledominerade ener-
gisystemen inte bara på grund av att kolanvändningen därmed består utan 
även på grund av att CCS med EOR/EGR kan bidra till att mängden 
utvinningsbar olja och naturgas ökar markant. CCS är den enda metoden för 
att lindra växthuseffekten med dessa egenskaper, vilket delvis kan förklara 
varför så många inflytelserika aktörer bejakar eller driver utvecklingen av 
CCS. Genom CCS håller det tidigare kontroversiella med expanderande kol-
användning på att stöpas om till att vara förenligt med hållbar utveckling och 
en ambitiös klimatpolitik. IPCC tar till exempel upp CCS som en metod för 
att minska klimatrubbningarna som jämförbar med förnybar energi. EU-
kommissionen har utarbetat förslag till direktiv om att CCS ska utgöra en del 
av målet om 20% växthusgasreducering till 2020 samt att lagrad CO2 ska lik-
ställas med CO2 som aldrig har producerats. EU-kommissionen benämner till 
och med CCS och kolförbränning för hållbart kol. Hur har detta gått till? 

Att förklara skeendet med att CCS drivs fram av carbon lock-in skapar 
viss förståelse, men denna kan fördjupas. Samhällets val av tekniker i framtida 
anläggningar är komplex och låter sig inte nöjaktigt förklaras med att de ligger 
i linje med befintliga tekniska och institutionella förhållanden. I denna 
avhandling har därför utgångspunkten varit att studera och analysera hur olika 
diskurskoalitioner förhåller sig till CCS, hur de argumenterar för CCS och 
vilka metoder de använder för att framställa CCS som en eftersträvansvärd 
teknik och hur detta kan ses i ljuset av övergripande teorier om miljö- och 
energipolitik. För att få en nyanserad bild av detta har flera empiriska nedslag 
i olika praktiker gjorts. 

Gemensamt för de fyra empiriska kapitlen är att jag där har lyft fram hur 
CCS analyseras och beskrivs av framförallt aktörer som verkar för CCS 
utveckling. Inslag av kritisk opinion har även påvisats, men är relativt sett 
närmast försvinnande små. Bland annat genom att inflytelserika aktörer 
verkar för att en specifik beskrivning blir politiskt accepterad och legitim 
framstår CCS som eftersträvansvärd. Med beskrivning avses då inte enbart 
tekniska specifikationer och egenskaper utan i första hand CCS framtida 
påverkan på naturen, människan, det ekonomiska systemet, välfärden, inter-
nationella relationer, regleringar och lagar. Detta meningsskapande återfinns 
så gott som uteslutande på den diskursiva nivån. En utgångspunkt för av-
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handlingen har varit att CCS inte finns implementerat i den tilltänkta formen 
– det finns ännu inget fullskaligt CCS-system för kraftproduktion utan bara 
pilotanläggningar eller kommersiell CO2-avskiljning i andra industriella 
processer. Storskalig CCS finns därmed främst som föreställningar, idéer, 
visioner och uppskattningar hos olika aktörer eller som beskrivningar i veten-
skapliga rapporter, utvecklingsplaner, politiska dokument och massmediala 
uttalanden. Det är i nämnda sammanhang jag har studerat CCS.  

Jag ska här sammanfatta de argument som förekommer och som kan 
användas för att vinna acceptans och legitimitet för utvecklingen av CCS. 
Denna beskrivning är återkommande och lättillgänglig och det är först vid en 
djupare granskning som återkommande inre motsättningar beträffande argu-
mentationen för CCS framträder, vilket diskuteras därefter.  

Argumentationerna för CCS tar oftast avstamp i några centrala grund-
antaganden, observationer, orsakssammanhang och värderingar. Dessa är till 
att börja med att energianvändningen ständigt ökar, att den har gjort det 
historiskt och kommer att göra det också i framtiden, vilket förklaras med 
hänvisning till en ständigt pågående BNP-ökning och legitimeras med hän-
visning till forskning från ansedda organisationer som IPCC, IEA eller 
universitet. Eftersom denna ökning måste tillgodoses och förnybar energi har 
inneboende begränsningar, kvarstår det fossila bränslet. Det globala energi-
systemet beskrivs med bestämdhet vara hänvisat till fossila bränslen för flera 
decennier framöver och en innan århundradets slut en mångdubblad global 
BNP. Problemställningen blir därmed att det under perioden kommer att 
produceras en ökande mängd CO2 med den logiska slutsatsen att det är bättre 
att lagra denna i jordskorpan än att släppa ut den i atmosfären. Detta är en 
förenklad beskrivning som gång på gång förs fram i massmediala och formellt 
politiska sammanhang såväl som i vetenskapliga. I vetenskapliga sammanhang 
utgör beskrivningarna dessutom centrala grundantaganden. Att skapa fram-
tidsbilder, även om det enbart är genom att peka på möjliga framtider, är att 
utöva politik. Att skapa positiva framtidsbilder av de egna alternativen och 
avfärda konkurrerande lösningar är i detta avseende betydelsefullt inom CCS-
politiken. 

I vetenskapliga rapporter där CCS möjliga framtid målas upp råder 
konsensus om att CCS bör utvecklas. I flera rapporter görs uttryckliga 
rekommendationer om att CCS bör utvecklas och anvisningar ges för hur det 
kan ske genom anpassning av lagar, regler och finansiering av forskning och 
demonstrationsanläggningar samt aktiviteter för att skapa acceptans bland 
allmänheten. Som jag har visat förekommer även implicita rekommendationer 
i och med att CCS i flera scenarier framställs som ett kostnadseffektivt, väl-
färdsmässigt och tekniskt genomförbart alternativ som har stora fördelar jäm-
fört med övriga alternativ. I de flesta fall framställs scenarier med CCS som 



 

 270 

mer kostnadseffektiva än scenarier utan CCS, i synnerhet vid en ambitiös 
klimatpolitik. Som Hajer har betonat är det centralt hur problem formuleras i 
miljöpolitiken. Från och med slutet av 1980-talet har en övertygelse gradvist 
växt fram att det största miljöproblemet som är relaterat till energipolitiken är 
växthuseffekten. Parallellt har även värderingarna som hör samman med den 
ekologiska moderniseringen och hållbar utveckling fått fotfäste i energi-
politiken. Den dominerande problemformuleringen har fokuserat hur ekon-
omisk tillväxt ska kunna förenas med ekologiska hänsyn, på samma gång som 
ansvar för social rättvisa tas genom att utvecklingsländerna under en över-
gångsperiod tillåts att fortsätta öka sin fossila energianvändning utan av-
skiljning. Genom att snäva in problemformuleringen blir de där till hörande 
möjliga lösningarna färre. Som lösning är CCS väl positionerad inom ramen 
för denna problemformulering.  

För att påvisa CCS förenlighet med rådande värderingar och krav på 
kostnadseffektivitet och klimathänsyn kan som sagt forskningsrapporter om 
dess framtida utveckling produceras. Ofta utgör dessa rapporter underlag för 
politiska dokument eller argument hos politiker. Jag har analyserat hur dessa 
rapporter är konstruerade. Centralt i mina analyser har varit hur osäkerheter 
hanteras och vilka inre motsättningar som är återkommande. Eftersom CCS 
ännu inte finns i drift finns det många inneboende osäkerheter, i synnerhet 
mot bakgrund av att CCS förutsätter långtidslagring, storskalighet och 
betydande teknisk komplexitet. I den vetenskapliga forskningen går det att 
urskilja några olika förhållningssätt till osäkerheterna. Det vanligaste för-
hållningssättet är att det enbart nämns eller förs en kort diskussion om att det 
finns betydande osäkerheter. Det kan till exempel nämnas att det finns 
begränsad kunskap och erfarenhet av lagring av CO2, ofullständiga data om 
lagringsutrymme, svagt grundade kostnadsuppskattningar eller att det inte 
finns en global marknad för handel med CO2. Trots att dessa aspekter kan 
hindra utvecklingen av CCS exkluderas de oftast från modelleringarna och 
konstruktionerna av scenarierna – det kan tolkas som att det förutsätts att 
dessa aspekter faller väl ut. En närmast linjär utvecklingstrend målas upp där 
tekniska och naturvetenskapliga problem antas bli lösta i takt med att CCS 
implementeras. På så vis kan CCS troliggöras eller rekommenderas i rapp-
orterna och de politiska satsningarna på CCS legitimeras. 

Ovanstående beskrivning står i några väsentliga avseenden i motsättning 
till vad som framkommer i de i denna avhandling genomförda intervjuer med 
de experter som har producerat dessa rapporter. I detta sammanhang beskrivs 
flera osäkerheter som så pass betydande att rapporternas utfall förefaller 
mycket osäkra. Att göra framtidsbilder förklarar flera experter vara förenat 
med bland annat gissningar, risk för överskattningar av teknikutveckling och 
kraftigt förenklade antaganden. Dessa brister till trots står experterna för sina 
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rekommendationer om att CCS bör utvecklas. Till dessa diskrepanser har jag 
givit några tentativa förklaringar. Att lyfta fram alla osäkerheter skulle 
underminera rapporternas legitimitet. Att framhålla alla osäkerheter, god-
tyckligheter och normativitet skulle inte gagna experternas sak i de fall de gör 
gällande att CCS är ett realistiskt och värdefullt, om än inte alltid idealiskt, 
bidrag till lösningen på problemet med växthuseffekten. Eftersom CCS syftar 
till att rädda mänsklighetens framtid helgar ändamålet medlen, trots att det 
riskerar att ge allmänhet och politiker bristfälligt beslutsunderlag. En annan 
förklaring betonar experternas pragmatiska hållning. Det moderna industri-
samhället är förbundet med risker, utmaningen ligger i att värdera och fördela 
dessa. Energitillförsel utan CO2-emissioner framställs på kort sikt av i stort 
sett alla experter som orimligt, om än önskvärt. Därmed kvarstår att hantera 
producerad CO2 på det minst riskfyllda sättet. Att släppa ut CO2 i atmosfären 
bedöms oftast som det sämsta alternativet, även om det finns några få 
rapporter som lyfter fram att lagringen kan vara förenad med för stora risker. 
En tredje förklaring vilar på att det finns påvisat i tidigare forskning en be-
nägenhet hos framtidsforskare att bortse från inslag som kan störa modell-
eringarna. Att omfatta alltför många osäkerheter och hypotetiska diskont-
inuiteter omöjliggör produktionen av både scenarier och prognoser eftersom 
de av komplexitetsskäl inte kan inneslutas i en modell. Slutligen tenderar exp-
erter att vara överoptimistiska gällande den teknik de själva utvecklar. En 
positiv och närmast deterministisk syn på teknikutveckling är vanlig, vilket 
yttrar sig i en föreställning om att de flesta problem och osäkerheter med 
tiden blir lösta.  

Till de förenklingar som förekommer hör antaganden om bestående låga 
kolpriser, ett grundantagande som redan några få år efter dessa rapporters till-
blivelse har upphört att gälla. Kolpriserna har under loppet av ett år (2007) 
mer än fördubblats och har under inledningen av 2008 stigit med ytterligare 
40%. En fortsatt expansion av kolanvändningen med CCS, som dessutom 
innebär en betydande ökad kolåtgång i och med minskad verkningsgrad, 
medför sannolikt även fortsatt stigande kolpriser. Flera vetenskapliga rapp-
orter förefaller med andra ord redan ha blivit inaktuella. Fler förenklingar 
som görs rör tillkomsten av en effektiv global CO2-marknad, skapandet av ty-
dliga regelverk för CCS och antaganden om att inga betydande problem med 
lagring (varken tekniska eller sociala) ska uppstå trots att detta är områden 
med erkänt många problem. Antaganden om lagringsutrymme vilar på teore-
tiska uppskattningar med höga osäkerhetsmarginaler. För lagringen i Kina 
och Indien, två länder vars tilltänkta CCS-användning tjänar som motivering 
för EU:s och USA:s satsningar att utveckla CCS, saknas data för akvifär-
lagring. Vidare antas i flera fall att ingen oväntat snabb utveckling av förnybar 
energi ska äga rum. En alltför snäv systemgränsdragning vid beräkning av 
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utsläpp innebär att utsläpp av växthusgaser relaterade till kolbrytning och 
transport inte redovisas. Dessutom används lärtillväxter med analogier från 
till exempel utvecklingen av svavelreningen vilka modellenligt kan resultera i 
en 50% större ekonomisk potential för CCS. Jag har utförligt diskuterat 
lärtillväxten i Kapitel 5 med uppföljning i intervjuerna i Kapitel 6 och där 
argumenterat för att den är behäftad med betydande osäkerheter och tenderar 
att ge överskattade resultat beträffande CCS framtida potential. Till detta 
kommer det redan nämnda antagandet om eller troliggörandet av kraftig och 
ihållande ekonomisk tillväxt. Detta kan yttra sig i att scenarier väljs ut där den 
ekonomiska tillväxten och de därtill hörande CO2-utsläppen med tiden mång-
dubblas, vilket i de flesta modeller gynnar utvecklingen av CCS. Alla dessa 
osäkerheter har jag problematiserat och analyserat i tidigare kapitel genom att 
visa på inre motsättningar och förenklingar. Osäkerheter går sålunda att på-
visa bakom en tillrättalagd dominerande story-line kring CCS, vilken även för-
enar flera olika sorters aktörer i en och samma diskurskoalition.  

Utmärkande för CCS är att flera olika typer av aktörer kan enas kring dess 
utveckling. Det gäller intressant nog även aktörer som tidigare hade ofören-
liga intressen. Beträffande utvecklingen av CCS kan stora energiföretag, miljö-
organisationer, politiker, energi- och klimatforskare och hypotetiskt den, om 
CCS ännu omedvetna, moderna människan enas. Kritiken är marginaliserad 
men återfinns hos ett fåtal miljöorganisationer och inte helt övertygade infor-
manter i acceptansstudier, i EU:s allmänna kommunikationer och i offentlig 
debatt. Att CCS inte utsätts för mer kraftfull kritik kan tyckas besynnerligt vid 
en första betraktelse – storskalig långtidslagring av skadligt avfall, ofta dess-
utom tilltänkt under tätbefolkade områden, vilket till råga på allt förlänger den 
fossilbränsledominerade eran, borde rimligen väcka kritiska frågor. Likheterna 
är stora med den på många håll avstannade utvecklingen av kärnkraften och 
den faustiska förpliktelsen att ta hand om det radioaktiva avfallet. Att CCS 
ändå har stark medvind har givits flera förklaringar vilka jag här kort sum-
merar. CCS är en teknik som tillämpas på tillförselsidan, vilket inte enbart 
stärker de stora energiföretagens roll i energiförsörjningskedjan utan även 
medför att kraven på den moderna människan att ändra sin livsstil eller sitt 
beteende minskar. Scenarierna visar att framtider med högre energi-
användning än idag är klimatmässigt och ekonomiskt möjliga. CCS har med 
andra ord inte bara en konserverande inverkan på energisystemen, utan även 
på den moderna energikonsumerande livsstilen. Att skona allmänheten från 
alltför omfattande beteendeförändringar kan ligga i politikernas intressen i 
deras strävan att inte föra fram impopulära uppfordrande förslag. Jag har 
även fört flera diskussioner om CCS som ekologiskt modern, en positionering 
som inte är självklar och som det råder delade meningar om. Den dom-
inerande tolkningen, av politiska och vetenskapliga skrivningar att döma, är 
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ändå att CCS är ekologiskt modern. Att kritisera CCS kan bli liktydigt med att 
kritisera den ekologiska moderniseringen. Det är tydligt att de mest fram-
trädande kritikerna undviker just detta. Den kritik som framförs av främst 
Greenpeace tar istället fasta på av IPCC, och andra ansedda organisationer, 
presenterade forskningsresultat. Det som skiljer CCS-förespråkarna från 
motståndarna tar sig i dessa fall inte uttryck på något ideologiskt eller värder-
ingsmässigt plan utan istället i att betona olika delar av samma osäkerhets-
intervall och andra vetenskapliga utsagor, däribland även andra scenarier.  

Det finns således en diskurskoalition med tillhörande story-line som är 
dominerande. Som jag har visat kan även andra perspektiv på CCS skymtas i 
politiken. I nästa avsnitt ska jag rekonstruera dessa med stöd från Hajers tre 
idealtyper av ekologisk modernisering som presenterades i slutet av Kapitel 3. 
De tre idealtyperna, som också innebär helt olika tolkningar och förhållnings-
sätt till ekologisk modernisering, utgår från var sin historieskrivning, struk-
tureringsprincip, definition av problemet och slutligen vilken socio-politisk 
organisering som är den lämpligaste för att hantera problemet. Jag börjar med 
att analysera CCS i relation till ekologisk modernisering som institutionellt 
lärande vilken är den idealtyp som visar upp störst likheter med den story-line 
som dominerar i politiken rörande CCS. Den ligger i stora drag i linje med 
tidigare analyser eftersom denna idealtyp är den som bäst överrensstämmer 
med de vanligast förekommande beskrivningarna av vad ekologisk mod-
ernisering är. Då denna idealtyp antagligen bäst fångar in hur miljöpolitiken 
bedrivs och förstås idag ger det även en förklaring till varför CCS på så kort 
tid har kommit att anses som eftersträvansvärd. Konstruktionen av de två 
andra idealyperna ger möjligheten att skapa en samlad bild av den kritik som 
finns fragmenterad och marginaliserad i CCS-politiken samtidigt som skill-
naderna mellan olika förhållningssätt till CCS tydliggörs. Genom att diskutera 
CCS i dessa mer generella idealtyper inordnar jag även CCS i ett större 
miljöpolitiskt sammanhang. De studerade aktörerna i avhandlingen behöver 
inte nödvändigtvis höra hemma i en specifik idealtyp utan kan ha drag från 
flera och kan vidare betona de olika delarna olika mycket beroende på samm-
anhang och praktik. Idealtyperna är renodlade konstruktioner som bland 
annat syftar till att åskådliggöra skillnader och att visa på fler tolknings-
möjligheter. Det är också viktigt att klargöra att avsikten med min analys inte 
är att framställa något av de tre perspektiven på CCS som bättre, mer 
trovärdigt eller korrekt än något annat, snarare att peka på tre principiellt 
möjliga idealtypiska tolkningar som kan abstraheras ur min analys av det 
empiriska materialet.  
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Ekologisk modernisering och CCS som institutionellt lärande 
 

Grundsynen är att naturen är bräcklig och att det är människans skyldighet att 
återställa den efter den obalans som skapats genom industriella aktiviteter. 
Det finns scenarier som visar att det är möjligt att åstadkomma 80% 
reduktion av CO2-emissionerna i den industrialiserade världen innan år-
hundradets slut. CO2-koncentrationen kan med andra ord åter ställas i balans 
genom omfattande reduceringar, utan att den industriella aktiviteten, moderna 
livsstilen och ekonomiska tillväxten hotas. Därför avfärdas lösningar med 
tillväxtkritiska förtecken, de anses dessutom som vetenskapligt okvalific-
erade. Problemen kan lösas genom anpassning av rådande institutioner med 
hjälp av natur-, samhälls- och ingenjörsvetenskaperna. Att hantera miljö-
problemen behöver inte vara en belastning utan kan tvärtom vara en möjlig-
het. Att utveckla CCS skapar möjligheter till betydande exportintäkter och ger 
dessutom CO2 som kan avsättas på marknader för EOR/EGR, produktion 
av syntetiska drivmedel, vätgasproduktion eller i CO2-handelssystem. CO2 är 
med andra ord i stor utsträckning en handelsvara som kan betinga ett värde 
och inte bara avfall. Eftersom denna föreställning har etablerats har flera stora 
energiföretag som även varit med i denna etablering, intagit en pådrivande 
roll i klimatpolitiken och förordat en kraftfull global klimatpolitik. Den pågå-
ende ekologiska moderniseringen inrymmer den lämpligaste socio-politiska 
organiseringen.  

CCS ska integreras med hjälp av samhällets befintliga institutioner, vilket 
kan exemplifieras med EU-ETS, CDM och anpassning av befintliga kon-
ventioner och fördrag beträffande deponering och lagring av avfall. CCS är 
således en form av carbon dioxide management. Den centraliserade styr-
ningen kan fortgå och likaså kan de befintliga storskaliga fossilbaserade 
energisystemen bibehållas och förstärkas med ytterligare investeringar i infra-
struktur och utformning av nya regelverk. CCS har stora möjligheter att imp-
lementeras i stor skala tack vare att det inte innebär några stora konsekvenser 
varken för användare eller producenter. Producenterna kompletterar och 
behåller existerande centraliserade storskaliga system och kan fortsättningsvis 
basera sin verksamhet på samma kunskapsbas, tekniska infrastruktur och 
anläggningar, men med några ytterligare processer, vars delar redan existerar 
och är beprövade. Samtidigt kan användarna konsumera el som tidigare utan 
att behöva uppbåda det engagemang och genomföra de livsstilsförändringar 
som krävs vid en decentralisering av energisystemen eller vid en betydande 
minskning av energianvändningen och energieffektivisering. 

Det ligger på vetenskapens bord att handha och kontrollera utvecklingen 
av energisystemen, men inte utan det övriga samhällets stöd. Ansvaret vilar på 
samhällsvetenskapen att skapa detta stöd och påverka eventuell kritisk opi-
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nion att godta dessa lösningar. Kritik beror på okunskap och kan övervinnas 
bara de vetenskapliga argumenten är starka nog, förmedlas och förstås. 
Eventuella protester från lokalbefolkning, i enlighet med NIMBY-fenomenet, 
ogillas med motiveringen att de är uttryck för själviskhet och att de som 
protesterar inte har förstått att CCS implementeras för hela mänsklighetens 
bästa och med förvissningen att dessa lokalbefolkningar på grund av brist-
ande kunskap agerar irrationellt och missbedömer riskerna. De eventuella 
risker som vetenskapen inte lyckas förebygga helt, anses ändå berättigade att 
ta mot bakgrund av den betydligt större risk som CO2 i atmosfären innebär. 

Stor tyngd läggs vid lärprocesser och då inte enbart institutionellt lärande 
utan även vetenskapligt lärande – vetenskapen kan lösa de flesta problem. Att 
det finns bristande kunskap om lagring utgör inget avgörande hinder och inte 
heller att de nödvändiga globala institutionerna saknas. Dessa problem 
kommer att lösas på ett tillräckligt tillfredsställande sätt. CCS blir ett redskap i 
samhällets tjänst som natur- och ingenjörsvetenskapen utvecklar och driver 
och samhällsvetenskapen upplyser om och förklarar behovet av genom 
acceptansstudier, gärna med hjälp av de tidigare tillväxtkritiska men numera 
insiktsfulla och därmed samarbetsvilliga miljöorganisationernas hjälp, efter-
som dessa har medborgarnas förtroende.  

Den kritik som Greenpeace riktar mot CCS kan även den till stor del ses 
som hemmahörande i denna idealtyp. CCS kritiseras inte främst på ideo-
logiska och värderingsmässiga grunder eller med motiveringen att de institut-
ioner CCS ska omfattas av är otillräckliga, utan med utgångspunkt i samma 
vetenskapliga rapporter som förespråkarna stödjer sig på. Ett tydligt exempel 
är att Greenpeace tog SRCCS som intäkt för att farhågorna om CCS var 
rimliga. Bland annat framhölls bristen på kunskap om förutsättningarna för 
lagringen av CO2 och att CCS ur ett klimatperspektiv inte kommer att kunna 
implementeras i betydande omfattning i tid, som allvarliga invändningar mot 
CCS. SRCCS är även den studie som CCS-förespråkarna hänvisar till för att 
få legitimitet för sin politik. Detta kan tolkas som i första hand en yttring av 
att denna syn på ekologisk modernisering är så dominerande att den närmast 
är hegemonisk och därmed tvingar alla som vill delta i debatten om CCS att 
inordna sig efter dess logik. Jag har funnit mer kritik av detta slag, till exempel 
av Baer, Krichsteiger, Hendriks och Viebahn, där det är samma vetenskapliga 
grund som är underlag för kritiken även om de vetenskapliga utsagorna tolkas 
och värderas annorlunda. Bland dessa understryks till exempel att risken med 
CO2 i jordskorpan kan vara lika stor som risken med CO2 i atmosfären och 
att det är svårt att garantera att det finns institutioner som kan ta ansvar för 
lagringen om 100 år. En annan kritik är att om man omfattar alla 
växthusgasutsläpp som är relaterade till CCS blir CCS bara en tredjedel så 
effektivt som i de dominerande beskrivningarna. Denna kritik är i huvudsak 
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inomparadigmatisk och leder inte nödvändigtvis till att CCS döms ut, utan 
kan även leda till slutsatsen att det därför behövs ännu mer forskning och 
utveckling av CCS.  

Synen på relationen mellan människa och natur är även av betydelse för 
värderingar av och politiken rörande CCS. En vanlig föreställning inom 
denna idealtyp är att naturen är till för människan och att de kan skiljas åt. 
Intressant nog kan även ett synsätt som framhåller att det inte finns någon 
absolut gräns föranleda slutsatsen att naturen blivit beroende av mänskliga 
ingrepp. Denna diskussion har tidigare förts av Keith men kan utvecklas med 
Brad Allenbys resonemang.843 Med ett perspektiv med postmoderna för-
tecken som utgår från att allt på jorden på något sätt är präglat av mänsklig 
aktivitet och att landskap och natur är formade efter våra kollektiva behov, 
blir management och inkluderandet av naturen i handelssystem en logisk fort-
sättning. De mest fundamentala systemen såsom kväve-, kol-, fosfor-, sulfat- 
och vattencyklerna är redan utsatta för betydande antropogen inverkan. Slut-
ledningen blir att det inte finns några naturliga system kvar och att det där-
med är naivt att bevara naturen som den nu är med hänvisning till att bevara 
det naturliga. Dikotomin mellan människa och natur är upplöst, och en åter-
gång till ett samhälle där så inte är fallet är en omöjlighet. Människans 
inverkan på de naturliga systemen har blivit så omfattande att mänskligheten 
inte har något annat alternativ än att medvetet ägna sig åt vad Allenby kallar 
earth systems engineering and management (ESEM). 

Människan har redan börjat påverka CO2-cykeln inte bara genom att 
använda fossilt bränsle, utan även, sedan mycket lång tid tillbaka, genom jord- 
och skogsbruk. Vi har tagit halva steget och eftersom möjligheten att gå 
tillbaka inte längre finns, återstår bara att fortsätta och ta steget fullt ut. Med 
väl avvägt ingenjörsskap och rätt bränsle kan varje enskilt kraftverk bli 
utformat på så vis att det inte är en emittent eller icke-emittent, utan istället 
betraktas som ett reglage i ett nätverk bland flera för att reglera kolcykeln. 
Frågan inför framtiden handlar inte om människan kommer utöva ingenjörs-
skap på jorden, det pågår redan sedan lång tid tillbaka. Det centrala är istället 

                                                 
843 Allenby och Keith hade en ordväxling 2000-2001 om huruvida jorden är en artefakt och relaterade detta till 
CCS. De kommer fram till olika ståndpunkter i artefaktfrågan och likaså gällande hur kraftfull storsaklig 
ingenjörskonst som ska tillämpas, men de är eniga om att CCS bör utvecklas. (Keith, 2000b, Allenby, 2000, 
Allenby, 2001) Keith menar att det finns naturlighet kvar och att denna kan ha ett inneboende eller moraliskt 
värde som inte går att handlas med och omfattas på en marknad. Han menar att det är skillnad mellan att göra 
merparten av jorden till artefakt och på att utöva inflytande över den, det förstnämnda är mer omfattande. Att 
benämna världen en artefakt kan enligt Keith förklaras av oförmågan att skilja på medveten manipulation såsom 
exempelvis att anlägga en trädgård, från oönskade bieffekter från mänsklig aktivitet. Medvetenheten är 
nyckelordet för att förstå ingenjörsskap och därmed faller jordbrukets inverkan på kolcykeln bort eftersom den 
inte är intentionen. Keith anser att CCS varken omfattas av ESEM eller geoengineering. Han anser vidare att 
minimering är bättre än management eftersom vi inte behärskar det. Keith är en stor förespråkare av omfattande 
CCS och utvecklar även air capture (infångning av CO2 direkt från atmosfären), vilken otvetydigt är en 
geoengineeringmetod givet att det sker storskaligt, i sin egen forskning och förespråkar detta. (Keith, 2000b)  
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om mänskligheten kommer att göra det rationellt, intelligent och etiskt. 
Därför förespråkas effektiv CO2-management snarare än största möjliga CO2-
minimering.844 Utvecklingen av CCS underlättas av att hela jorden betraktas 
som en artefakt och föremål för mänsklig industriell aktivitet och att skilje-
linjen mellan natur och människa är upplöst, med följd, att det fort-
sättningsvis även är människans ansvar att handha jorden på det sätt som 
ligger i förlängningen av vad som redan har stakats ut. I nästa idealtyp, som 
bara återfunnits fragmentariskt i det empiriska materialet, riktas däremot svid-
ande kritik mot den ekologiska moderniseringen vilket således öppnar upp för 
kraftfull kritik även av CCS.     

Ekologisk modernisering och CCS som teknokratiskt projekt 
 

Befintliga institutioner klarar inte av att lösa klimatproblemen och det 
ifrågasätts att en elit av experter och politiker definierar vad som är prob-
lemen och således även sätter upp ramarna inom vilka lösningarna kan 
skapas. Eftersom detta sker i överensstämmelse med storindustrins och de 
etablerade institutionernas särintressen leder det till lösningar som inte är 
inriktade på att lösa de egentliga problemen – istället skapas så kallade falska 
lösningar. Med teknikfilosofens Jacques Elluls resonemang och begrepp, 
benämns fenomenet teknologisk bluff, det vill säga den dominerande disk-
ursen innebär att problem oavsett karaktär tenderar att ges tekniska lösningar 
som dessutom ses som enda vägen till framgång, vilket leder till att de 
tekniska lösningarna många gånger skapar fler problem än vad de löser.845 
CCS är en sådan falsk lösning. Eftersom CCS inte kan efterinstalleras på be-
fintliga anläggningar och inte implementeras gradvis förrän tidigast 2020, och 
med betydande inverkan på växthuseffekten tidigast efter 2050, är CCS bara 
en dimridå som energiindustrin skapat i syfte att slippa utföra egentliga åt-
gärder. Att CCS ligger i linje med de rådande strukturerna och institutionerna 
är uppenbart – CCS ger mer inlåsning till fossilt bränsle, stärker de stora 
energiföretagens dominans och blir integrerat i handels- och marknadssystem 
utan att annat än smärre förändringar tillåts. Lösningarna är alltså snarlika 
dem som skapade problemen. Problemen med ekonomisk tillväxt kan dock 
inte lösas genom mer ekonomisk tillväxt och problemen med de fossila 
bränslenas skadeverkningar kan inte lösas genom att förstärka inlåsningen av 
existerande energisystem.  

Kritiken mot CCS riktar i första hand inte in sig på brister i exempelvis 
tekniken, lagringssäkerheten eller höga kostnader, vilket var fallet i den kritik 
jag beskrev i föregående idealtyp, även om det inte utesluts kunna vara en 

                                                 
844 Allenby, B. (2001) “Response to: the earth is not yet an artifact”. Se även Smil (2005) s. 361ff. 
845 Ellul, J. (1990) The technological bluff. 
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delkritik. Det utmärkande är istället att det samhälle som förutsätts för att 
omfattande CCS ska vara möjlig, såsom jag visade i främst Kapitel 5, antingen 
inte vilar på ett rimligt antagande eller inte är önskvärt, eller bådadera. 12-24 
gånger högre global BNP 2100 är ingen rimlig målsättning med tanke på de 
stora resursuttag det förutsätter och att ekonomisk tillväxt många gånger för 
med sig negativa verkningar, externa och sociala kostnader, som inte kan 
internaliseras rättvisande i ekonomiska system. Dessa kostnader är till exem-
pel uttryckligen exkluderade i de beräkningar och scenarier SRCCS present-
erar där istället marknadspriser används. Kraftig ekonomisk tillväxt ses inte 
som självklart av godo, utan kanske främst som skapare av ekologiska, 
tekniska och sociala problem. En kritik är att CCS teoretiskt möjliggör denna 
exceptionella ekonomiska tillväxt och även ett bevarande av en ohållbar 
livsstil – en livsstil som i sin tur har skapat de klimatproblem mänskligheten 
idag står inför. Den pågående ekologiska moderniseringen är beklaglig och 
medger inte någon lämplig socio-politisk organisering som skulle kunna lägga 
grunden för en alternativ och ekologiskt hållbar utveckling. 

Enligt dominerande scenarier kommer stora mängder fossilt bränsle 
användas även fortsättningsvis med CCS samtidigt som ytterligare ekonomisk 
tillväxt genereras, storskaligheten ökar, centralismen förstärks och experternas 
inflytande tilltar. Fokus leds därmed bort från de verkliga lösningarna, delvis 
grundade i den befogade tillväxtkritiken som växte fram under 1970-talet. 
Lösningarna förutsätter nya former av demokrati utan teknokratiska styr-
ningsprinciper. För att knyta an till Bazerman och diskussionerna om predict-
able surprise är de dominerande institutionerna kanske i första hand inte 
oförmögna att upptäcka problem utan karaktäriseras snarare av att problem 
som saknar lösningar som kan hanteras inomparadigmatiskt aktivt förträngs 
in i det längsta. Vetenskapen är för okritisk och integrerad i det dominerande 
paradigmet och verkar inte för att människan ska få kontroll över den 
skenande teknokratin och tillväxtjakten. Därför behövs en motexpertis med 
lokal demokratisk förankring som kan påvisa det politiska i de av vetenskapen 
presenterade sanningarna. Ekologisk modernisering är inte av godo utan 
måste ifrågasättas.  

CCS medför nya risker i och med lagringen och eskalerande kolbrytning 
med dess problem. Överproduktionen av CO2 fortsätter således. Skillnaden 
mot förut blir bara att den placeras på ett annat ställe. Det riskerar till och 
med att innebära att mångdubbelt mer CO2 kommer att produceras eftersom 
mer bränsle behövs för samma kraftproduktion och möjligheterna till CCS 
medför att fler fossilbränslebaserade kraftverk än annars kommer att byggas. 
Därmed ställs stora krav på fungerande övervakning. I och med långtids-
lagringen kommer orimligt höga krav att ställas på kommande generationer, 
kanske även långt efter att fossilt bränsle tjänat ut sin roll. CCS är förbundet 
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med en faustisk förpliktelse och löser därför inga egentliga problem, utan 
fördelar bara problem över en längre tidsperiod och byter en risk mot en 
annan. Idén om att gömma och glömma miljöfarligt avfall är produkten av 
det tidiga industrisamhällets vanföreställning om en tålig och förlåtande natur. 
1900-talets miljöhistoria har visat vad denna natursyn långsiktigt leder till. 

Med Becks resonemang kännetecknas dagens samhälle av att det pro-
duceras risker som inte alla kan kontrolleras. Lösningarna på dessa risker 
hämtas dessvärre från det gamla industrisamhället, vilket i detta fall kan tolkas 
som geoengineeringlösningar eller lätt modifierade varianter därav såsom 
CCS. Eftersom lagringen av CO2 kan bli väldigt omfattande (ackumulerat 
200-2200 GtCO2 innan århundradets slut) blir Becks analys att riskerna är glo-
bala och hypotetiskt kan drabba fattig som rik och oavsett etnicitet och klass 
tillämplig i denna idealtyp. Då riskerna med CCS är omöjliga att överblicka 
och kalkylera och vetenskapen inte kan ge några absoluta svar krävs nya 
former för beslutsfattande och inflytande. De institutioner som förespråkas i 
föregående idealtyp är inte de rätta för att hantera denna typ av risker. Becks 
kritik av risksamhället kan placeras här med förslag om andra socio-politiska 
principer och annan organisering än dem som är formade efter vetenskapens 
och ekonomins rationaliteter. De förslag Beck för fram vilar på en reflexiv 
politik med större utrymme för subpolitiken, mindre centralstyre och större 
politisk delaktighet för medborgare, sociala rörelser och anställda.846  

Byrne och Yun ifrågasätter de moderna demokratiska staternas förmåga 
att hantera globala miljöproblem och risker såsom växthuseffekten. De 
problemformuleringar som väljs tenderar att premiera lösningar som vilar på 
en föreställning om naturen som en vara och de håller därför för troligt att 
klimatpolitiken kommer att mynna ut i en regim där målet är ”efficient global 
warming” genom kapitalisering och management av naturen. Den kritiserade 
problembeskrivningen går ut på att växthuseffekten är ett ineffektivitets- och 
managementproblem. Kyotoförhandlingarna har utmynnat i att stor vikt läggs 
vid de flexibla mekanismerna (ET, JI och CDM) med vilka växthuseffekten 
betraktas som ett ineffektivitetsproblem.847 De flexibla mekanismerna är ut-
veckling och globalisering av existerande marknader och vilar på en före-
ställning om att vetenskapen i samspel med marknadens prissignaler på 
effektivast möjliga sätt ska kunna handha atmosfären som en avstjälpnings-
plats för CO2, och här kan man i och med CCS även lägga till jordskorpan 
som avstjälpningsplats. Den starkaste kritiken Byrne och Yun riktar mot detta 
projekt, vilket är ekologiskt modernt i den mening som diskuterades i 
idealtypen ovan, är att de som har orsakat problemen, med för mycket CO2 i 

                                                 
846 Beck (1996) s.149ff., 214 ff. 
847 Byrne et al (2001) menar att även Brundtland-kommissionens linje faller väl inom ramen för denna 
utvecklingstrend. 
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atmosfären, numera kan köpa ansvarsfrihet genom att betala till länder i tredje 
världen (t. ex. genom att köpa CO2-sänkor) och även leda in dem på samma 
utvecklingsspår som den industrialiserade delen av världen. I effektivitetens 
namn och med legitimitet från Kyotoprotokollet kommer de rika länderna att 
lägga beslag på de billiga åtgärderna och därmed lämna kvar de dyra 
åtgärderna till utvecklingsländerna den dag de själva ska omfattas av den 
globala klimatregimen fullt ut och tvingas leta efter inhemska åtgärder.848 
Naturen blir i det ekologiskt moderna projektet föremål för naturveten-
skaplig, teknologisk och ekonomisk design där målet är att kontrollera CO2-
cykeln och i denna strävan passar dessvärre CCS väl in. Detta globala projekt 
kan enbart styras av den elit som kontrollerar kapitalet och kunskapen, med 
andra ord en elit som ofta inte är demokratiskt ansvarig och som trumfar 
igenom falska lösningar istället för verkningsfulla riktiga lösningar såsom 
minskad energianvändning och absoluta och mycket omfattande verkliga 
minimeringar av CO2-produktionen.849    

Denna nya form av förståelse av ekologin benämner Byrne et al för 
postmodern ekologi och den leder till att det globala energisystemets status 
quo försvaras till priset av uppkomsten av en global miljökris.850 Den post-
moderna ekologin kännetecknas av att en materiell förståelse av naturen 
sammanblandas med en virtuell representation där människan manipulerar 
den modellerade naturen genom handelsscheman, simuleringar och tillämp-
ning av neoklassisk ekonomisk teori i förvissning om att denna ger en rätt-
visande bild av verkligheten. De internationella förhandlingarna har blandat 
ihop det materiella med dess virtuella representation på ett sätt som gör det 
svårt att upptäcka vad som är vad. Synen på atmosfären och naturen som 
handelsvaror representerar en ny syn på relationen mellan natur och samhälle, 
menar Byrne et al, och blir en form av reproduktion av den motsägelsefulla 
natur- och samhällsregim som präglat moderniteten.851 Detta perspektiv står i 
strid med den människa-natursyn, där naturen och människan är ett, som 
beskrevs i föregående idealtyp. Enligt detta CCS-kritiska perspektiv är dikot-
omin mellan människa och natur giltig och slutsatsen blir en föreställning om 
                                                 
848 Byrne & Yun (1999), se även Grönkvist (2005) för en kort diskussion om huruvida den industrialiserade 
delen av världen lägger beslag på de enkla och billiga klimatåtgärderna. 
849 Byrne & Yun (1999), Byrne et al (2001) 
850 Som stöd för denna dystopi tar de upp tre exempel. 1) Att stabiliseringsmål väljs som är förenade med stora 
risker och havsnivåökning som hotar flera små ö-nationer. 2) Atmosfären görs till en handelsvara vilket hittils 
har medfört att ett lands ökade CO2-utsläpp kompenseras genom ett annat lands minskning. De faktiska 
minskningarna uteblir därför och har i flera fall till och med visat sig innebära absoluta ökningar. 3) Skog har 
kommit att betraktas som en CO2-sänka i dessa system. Skog som sänka är förbundet med många osäkerheter 
såsom att den kan brinna upp, huggas ner eller inte växer i planerad omfattning. Det är alltså ingen permanent 
eller tillförlitlig sänka men behandlas så i handelssystemen. Byrne och Yun menar att det är troligt att de flexibla 
mekanismerna inte kommer att resultera i faktiska minskningar. Se även Carbon Trading - A Critical 
Conversation on Climate Change, Privatisation and Power (2006) för analyser och utförliga fallstudier som 
ligger i linje med denna kritik. 
851 Byrne et al (2001) 
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att människan inte har och aldrig kommer att få tillräcklig kunskap för att 
reglera jordens temperatur med CCS som termostat – riskerna är oacceptabla. 
Här finns en möjlig paradox. Den natursyn som var utmärkande för den 
industrimoderna eran, eller för perspektivet traditionell pragmatism, som 
dominerade fram till och med 1970-talet – som denna idealtyp har växt fram 
som en kritik av – innebär även den en dualistisk uppdelning av människa 
och natur men med den skillnaden att naturen värderas och bemästras för 
människans skull. En dualistisk syn på relationen människa och natur kan 
med andra ord leda både till en negativ och till en positiv inställning till CCS. 
I föregående idealtyp visade jag att föreställningen om att människan och 
naturen är oskiljbara även den kan utgöra ett argument för CCS. CCS är med 
andra ord förenlig med många olika föreställningar om människa-natur-
relationen, vilket kan vara ytterligare en delförklaring till dess breda stöd 
bland olika sorters aktörer och uppkomsten av den starka diskurskoalition 
som förespråkar utvecklingen av CCS för att hantera växthuseffekten. 

Ekologisk modernisering och CCS som kulturell politik 
 

De två ovan diskuterade idealtyperna innehåller inbördes motsättningar med 
ömsesidigt riktad kritik, även om det förekommer ett visst mått av CCS-kritik 
inom den första idealtypen. Föreliggande idealtyp vilar på en annan 
kunskapssyn och kan därför inte sägas vara för eller mot CCS på samma sätt 
som de ovanstående. Den vilar på en annan kunskapstradition och har inte 
annat än undantagsvis återfunnits i CCS-politiken och forskningen. De två 
tidigare vilar på en realistisk kunskapssyn vilket speglas bland annat i Byrnes 
et al kritik av ekologisk modernisering (som institutionellt lärande) för att ha 
blandat samman verkligheten med dess representation och diskussionerna om 
verklighetens beskaffenhet, exempelvis i samband med tolkningar av veten-
skapliga data. En av konfliktlinjerna mellan de två förra blir med andra ord att 
vinna legitimitet för egna sanningsanspråk och påståenden om ideala framtida 
samhällen. Föreliggande idealtyp vilar istället på en socialkonstruktivistisk 
grundsyn, vilket öppnar för ett annat perspektiv på politiken och vetenskapen 
rörande CCS, bland annat sanningsanspråk samt politikens och vetenskapens 
kulturella inbäddning granskas. Därmed kan legitimitet och alternativ prob-
lematiseras. 

Energi- och klimatpolitik samt vetenskap ses då istället som pågående 
debatter om hur verkligheten ska definieras. Ekologisk modernisering är 
därför i första hand en uppsättning anspråk på hur verkligheten är beskaffad 
och den centrala uppgiften blir att analysera hur dessa anspråk är kon-
struerade – både beträffande problem och lösning – och i och med det även 
vad som inkluderas, exkluderas och därmed även vad som görs möjligt respe-
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ktive omöjligt. Ambitionen är att rekonstruera dessa sociala konstruktioner 
och placera dem i en historisk och kulturell kontext. Wynne menar att ”norm-
ativa förpliktelser och åtaganden förtigs i vetenskapens ”naturliga” diskurs, vilket visar på 
den i grunden sociala, förhandlingsbara definitionen av gränslinjen mellan vetenskap och 
politik”.852 Därmed antas att det inte finns någon naturtrogen verklighets-
beskrivning med följden att det inte heller finns någon objektivt bästa lösning, 
vilket öppnar för andra alternativ än de som för stunden dominerar politiken.  

Delar av detta perspektiv ligger i linje med de idéer som är utgångspunkten 
för de samhällsvetenskapliga studierna av vetenskap, teknik och kunskap som 
diskuterades i Kapitel 3. I dessa konkluderas att förhållningssätt och sannings-
anspråk ändras i takt med att tekniska, politiska, ekonomiska, vetenskapliga 
och kulturella omständigheter skiftar. Teknikutveckling legitimeras över tiden 
med olika argument. Detta kan exemplifieras med politiken kring kärnkraften 
som från och med 1950-talet dominerades av föreställningar om att riskerna 
var försumbara, avfallsproblemet en icke-fråga och vetenskapens förmåga att 
hantera eventuella problem var stor. Kritik mot kärnkraften betraktades av 
den tekniska eliten i första hand som uttryck för bristande kunskap. Kärn-
kraften var lösningen på det formulerade problemet, hur den kraftigt stigande 
efterfrågan på energi skulle kunna tillgodoses. Vetenskapliga försanthållanden 
och argument för utvecklingen av kärnkraften förändrades över tiden. Kol-
kraften har, än mer än kärnkraften, historiskt varit ansedd som en av de mer 
betydande förutsättningarna för industrialisering och ekonomisk tillväxt. 
Problemformuleringarna som kolanvändningen har konfronterats med har 
varierat över tid och så även lösningarna. Ett mönster som varit åter-
kommande är att problemen formuleras på så vis att kolanvändningen kan 
bevaras med enbart små avsteg från business as usual. Med detta perspektiv 
riktas då uppmärksamheten mot bland annat hur problemet växthuseffekten 
hade en svag och destabiliserad ställning under 1960-1990-talen och inte 
accepterades fullt ut förrän lösningen CCS, som inte innebär stora avsteg från 
business as usal, kunde framställas som rimlig. Det pågår ständigt politiska 
förhandlingar om CCS. Kontroversen om SRES är ett tydligt exempel där 
metoder och grundantaganden om framtida skeenden är i fokus. Genom en 
viss konstruktion av framtiden blir vissa lösningar attraktiva och möjliga och 
andra inte. Detta kan vidare exemplifieras med det förhärskande vetenskapligt 
grundade antagandet att ju större de framtida CO2-utsläppen är desto mer 
oundgängligt blir CCS. Genom att exkludera och inkludera vissa beskriv-
ningar konstrueras fördelaktiga respektive ofördelaktiga bilder av CCS. Att 
flera inflytelserika aktörer exempelvis har lyckats definiera CCS som ekolog-
iskt hållbart och därmed öppnat för möjligheterna att inkludera CCS i de 

                                                 
852 Wynne (1993) s. 16. 
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flexibla mekanismerna betyder inte att CCS är ekologiskt hållbart utan bara att 
en viss beskrivning av CCS har blivit dominerande.  

Bazerman menar att starka särintressen utövar stort inflytande över dessa 
ofta vetenskapligt förklädda politiska processer. Ett sätt att skapa legitimitet 
för olika intressen är som nyss visats att konstruera vetenskapligt förankrade 
framtidsbilder – scenarier och prognoser. I dessa reduceras osäkerheter och 
ett stort utrymme lämnas till att välja grundantaganden och inputvärden som 
sedan kan visa att en viss framtid borde vara önskvärd eftersom den leder till 
mer ekonomisk tillväxt och till större elproduktion. Eftersom sanningen är 
framförhandlad kommer den även med tiden att bli föremål för framtida 
omförhandling. En teknik som genererar stora mängder avfall (eller varor) 
som ska deponeras (eller lagras) och förutsätter ett av de mest omfattande 
infrastruktursystemen i mänsklighetens historia ger mycket begränsad flexi-
bilitet den dag sanningen eventuellt är omförhandlad på ett sätt som innebär 
att geologisk lagring anses vara olämplig eller en återvändsgränd. Dagens 
beslut om CCS kommer att bli bestående för lång tid med tanke på de om-
fattande infrastrukturella investeringarna och långtidshanteringen av CO2 och 
inte minst med tanke på den enorma omfattningen vid globala satsningar. Att 
sanningsanspråk kommer att omförhandlas förefaller i ett historiskt pers-
pektiv vara troligt och vid en forcerad implementering till och med ound-
vikligt, därför behövs en ny socio-politisk organisering som kan hantera detta. 
Denna socio-politiska organisering liknar den som föreslås i föregående 
idealtyp. Den kan vara utformad på så vis att medborgarna ges möjligheter till 
allmänna utfrågningar av den verkställande enheten eller vetenskapen med 
efterföljande inkluderande politiska debatter. Vid en mer långtgående tolk-
ning omförhandlas lagar, regler, antaganden och mål ständigt beroende på 
kontext och fall. 

Aktuella erfarenheter från Kalifornien, där en ny lag från 2007 som 
reglerade geologisk lagring av CO2 drevs igenom på kort tid, visar möjliga 
konsekvenser av bristen på öppna samhällsdialoger när ny energiteknik ska 
implementeras. Beslut om lagen hade drivits igenom utan opposition och 
invändningar från remissinstanserna som inkluderade bland andra nationella 
miljöorganisationer. När lagen hade stiftats och sedermera uppmärksammats i 
samband med en lokaliseringsfråga kom protester från flera lokala miljö-
grupper som var verksamma i det område som var tilltänkt för CO2-
lagringen. De påtalade riskerna för kontaminering av grundvattnet och 
kraftiga läckage och oklarheter om vem som var ansvarig vid läckage, det vill 
säga realistiskt grundad kritik. Ordföranden i Kaliforniens underhus, Jared 
Huffman, drog frivilligt tillbaka lagen och utlyste fortsatta förhandlingar 
under 2008 även om han gav uttryck åt att lagen i nuvarande utformning inte 
har någon framtid. De lokala miljögrupperna misstrodde inte bara industrins 
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intressen utan även de nationella miljöorganisationerna, vilket speglar kom-
plexiteten då lokala, nationella och globala intressen ställs mot varandra. 
Frånvaron av kontroverser i den formella politiken var i detta fall ingen intäkt 
för att det inte skulle komma betydande sub-politiska protester, vilka i sin tur 
öppnade för fortsatta förhandlingar om verklighetens beskaffenhet.853  

I föreliggande idealtyp påvisas det icke-absoluta vilket öppnar för alter-
nativa scenarier där det viktiga är att dessa inte präglas av särintressen utan 
istället utmärks av en bättre samordning av expert- och lekmannakunskap. 
Vetenskapens osäkerhet ses inte i första hand som genant, utan snarare som 
att vetenskapen befinner sig i en lärprocess där flera steg återstår att ta. 
Genom att öppna de tre svarta lådorna, samhälle, teknologi och natur ges 
därmed även utrymme för de alternativ som nu är reducerade och marginal-
iserade. Perspektivet i denna idealtyp innebär inte nödvändigtvis en negativ 
inställning till utvecklingen av CCS och syftar inte heller till att, som Wynne 
uttrycker saken, ”läxa upp vetenskapen”, påtala att den far med osanning eller 
förneka dess betydelse.854 Det innebär däremot kritik av hur politiken bedrivs 
och av vetenskapens anspråk på objektiv kunskap, vilket skulle kunna exemp-
lifieras med EU:s CCS-politik där betydande osäkerheter reduceras och med 
hur acceptansstudier genomförs där medborgarna informeras om vad CCS är. 

EU-kommissionen utformade i januari 2008 två förslag till direktiv om 
geologisk lagring av CO2 och om att inkludera CCS i EU-ETS, vilka under 
vintern/våren 2008 är ute på remiss i hela EU och till vilka EU-parlamentet 
och rådet ska ta ställning samma år. EU:s medborgare förefaller fortfarande 
vara ovetande om detta, då de allmänna konsultationerna som beskrevs i 
Kapitel 4 både var knapphändiga och missriktade eftersom möjligtvis mer-
parten som svarade var experter. Medborgarna riskerar därför att snart ställas 
inför det faktum att regelverket för CCS redan är utformat och att energi-
industrin därmed har givits klartecken att fördjupa sin CCS-verksamhet. 
Vidare vilar förslagen till direktiv på EU-kommissionens tolkningar av de 
bakomliggande forskningsresultaten med risk för att dessa inte blir föremål 
för inkluderande förhandlingar. Förhandlingar om vetenskapen är viktiga 
eftersom risken finns, vilket bland andra Wynne påpekar, att förenklings-
processen annars till stor del bara leder till en reproduktion av normativa 
modeller av sociala relationer och då i synnerhet expertisens.  Wynne betonar 
vikten av att en vidare social krets måste inbegripas i dialogen då vetenskaplig 
kunskap sprids.855 Bristen på sådan inkludering kan exemplifieras med EU-
kommissionens agerande då den gör gällande att växthuseffekten inte kan 
hanteras utan CCS trots att CCS-experternas resultat lika gärna kan tolkas att 

                                                 
853 Brown, V., J. (2007) “Of Two Minds – Groups Square Off on Carbon Mitigation” 
854 Wynne (1993), s. 14.  
855 Wynne (1993) 
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så visst är fallet, men att det då kostar mer. Den betydelsefulla kostnadsfrågan 
borde öppnas upp och bli belyst då den, som jag har visat i främst Kapitel 5, 
lika gärna kan omförhandlas till att bli ett argument mot utvecklingen av CCS. 
Liknande resonemang går att föra om värderingen av risker, inter-
generationella frågor och de alternativ till CCS som finns. Det gagnar inte 
någon av aktörerna att vänta med inkluderande dialoger om CCS. Energi-
industrin kan annars tvingas avbryta påbörjade kostsamma projekt, och 
dialogen kring globala lösningar på hur växthuseffekten ska hanteras kan 
komma att präglas av misstro och bristande tillit, vilket i sin tur kan leda till 
raserad politisk legitimitet och omfattande medborgerliga protester. Dess-
utom kan betydelsefull kunskap från annat håll än från eliten komma att 
förbises. Om inte den demokratiska dialogen breddas är risken överhängande 
att de politiska trauman som uppstod i samband med hanteringen av 
kärnkraften i flera europeiska länder kommer att återuppstå kring CCS. 

Avslutande reflektioner 
 

Vad dessa idealtyper – liksom denna avhandling i sin helhet – visar är 
betydelsen av att problematisera både den vetenskapliga kunskapsproduktion 
och de politiska processer i vilka energi- och klimatpolitiken utformas. 
Genom att enbart betrakta CCS utifrån det dominerande perspektivet, 
ekologisk mod-ernisering som institutionellt lärande, förbises flera befogade 
frågor och prob-lem rörande CCS. Ekologisk modernisering rymmer, som jag 
har visat, för-visso såväl bevekelsegrunderna för ställningstaganden för CCS 
som realist-iskt baserad CCS-kritik, men missar flera andra perspektiv. I 
avhandlingen har jag belyst flera fall och exempel där betydande osäkerheter 
har reducerats och där i grunden osäkra och diskutabla centrala antaganden 
blivit befästa och okritiskt reproducerade. Den kritiska granskning jag har 
genomfört av CCS har kanske inte främst varit realistiskt grundad utan 
snarare grundad i ett perspektiv liknande det som presenterades i idealtypen 
ekologisk modernisering som kulturell politik. Den återstående idealtypen, 
ekologisk modernisering som teknokratiskt projekt, innehåller kritik som 
hade stor betydelse för omförhandlingen om kärnkraften på 1970-talet. 
Betraktelser av och kritik av CCS utifrån dessa två idealtyper förefaller 
emellertid vara marginaliserade i politiken, massmedierna och vetenskapen 
vilket inte står i överensstämmelse med den potential de har för att berika 
och fördjupa den demokratiska debatten om CCS och inte minst påverka det 
politiska beslutsfattandet. Att utnyttja denna potential för fördjupad 
reflektion borde på sikt vara angeläget både för dem som uppfattar CCS som 
den mest genomförbara och eftersträvansvärda metoden för att begränsa 
CO2-utsläppen och för dem som ställer sig kritiska därtill. 
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Summary 
 

Background and aim 
 
In these times of increasing focus on CO2-emissions, a renaissance of coal 
power would have been unexpected as late as a few years ago. The historical 
debt of coal power, as the largest cumulative CO2-emitter, and its impact on 
climate change is seldom disputed today. In the light of this history, a 
maintained or even increased share of coal power would have been politically 
impossible if it could not be argued that a massive and efficient implem-
entation of carbon dioxide capture and storage (CCS) was made possible.     

This dissertation focuses on the politics surrounding this new technology 
– CCS. The IPCCs definition of CCS is as follows:  
 

Carbon dioxide (CO2) capture and storage (CCS) is a process 
consisting of the separation of carbon dioxide from industrial and 
energy-related sources, transport to a storage location and long-
term isolation from the atmosphere /…/ Capture of carbon 
dioxide can be applied to large point sources. The carbon dioxide 
would then be compressed and transported for storage in geological 
formations, in the ocean, in mineral carbonates, or for use in 
industrial processes.  

 
Recently CCS has received more political acceptance as a climate change 
mitigation option. According to the IPCC special report on CCS (SRCCS) 
most scenarios argue that the economic potential of CCS would amount to 
220–2200 GtCO2 cumulatively, which would mean that CCS could contribute 
15–55% to the cumulative mitigation effort worldwide until 2100.  In 
addition, the inclusion of CCS in a mitigation portfolio is found to reduce the 
costs of stabilizing CO2 concentrations by 30% or more. The approval 
process of CCS has been fast as more and more countries and organizations 
support the development of the technology. Statements claiming that coal 
power and CCS are compatible with sustainable development and equal to 
solar, water and wind power is no longer controversial in many contexts. The 
concept of sustainable coal is no longer an oxymoron. This can be 
exemplified by the proposals of a new EU energy policy, where the European 
Commission claims it is impossible to reach the necessary 50% cut in CO2-
reductions, in EU and world wide, until 2050 without CCS.  

However, the development of CCS is connected to significant un-
certainties and risks. It is a technology that promises CO2-reductions and at 
the same time paradoxically prolongs the fossil fuel domination of the global 
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energy system as CCS applies mainly to coal power plants. CCS deals with the 
management and long-term disposal or storage of harmful waste, according 
to IEA possibly 4.7 - 37.5 GtCO2 every year by 2050. The technological 
complexity is substantial, and there are concerns that CCS development will 
crowd out and delay the development of renewable energy sources. Today 
CCS is only marginally implemented; a few pilot plants or separate 
components exist. Furthermore, no CCS demonstration coal plant exists yet. 
In addition, you have the inherent uncertainty interconnected with claims 
about future development. The public understanding of, and knowledge 
about, CCS is very limited and within CCS-research there are several know-
ledge gaps. In spite of this, there are major visions and expectations among 
scientists, politicians and business leaders concerning CCS future role in the 
energy system. CCS is in a development stage where not only its techn-
ological development is rapid, but where primarily visions and ideas about its 
implications, significance and future are made.  

The overarching aim of this dissertation is to analyze the scientific and 
political efforts to show that CCS is a rational and viable solution to the 
global climate change problems. From the aim the following research 
questions emanate:  
 

• Who are the main actors behind the implementation and development 
of CCS? 

 
• What arguments and methods are being used to win acceptance and 

legitimize the implementation and development of CCS? What role do 
the experts have in this context? 

 
• What reappearing contradictions can be found in the argumentations? 

 
• Is there consensus in the debate vis-à-vis the development of CCS, or 

can areas with major disagreement or uncertainty concerning 
knowledge, values or future promises be found? If any, how is critical 
opinion heard?  

 
• How can CCS be understood from the perspective of ecological 

modernization? 
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Theoretical basis of the study and previous research 
 
The previous research is categorized into two parts: first, studies of values 
and politics concerning new energy technology, and secondly, historical 
studies of path dependency and the development of energy systems. These 
reviews can be exemplified by studies conducted by, in alphabetical order, 
Jonas Anshelm, Thomas Baumgartner, Maarten A. Hajer, Bengt Jacobsson, 
Bill Keepin, Lars, J. Lundgren, Atle Midttun, Vaclav Smil, Gregory Unruh 
and Brian Wynne. 

This dissertation is not theory testing nor does it aim to develop theory. 
However, the theoretical frame of reference guides the empirical inter-
pretations. The theoretical framework, ecological modernization, is under-
stood to be one of the dominant sociological theories that interprets how 
modern society is managing environmental problems.  

From the perspective of ecological modernization, modern environmental 
and energy policy is characterized by a belief that the care of the environment 
can be managed within the existing societal structures and institutions. Also, 
environmental damages can be calculated and quantified by the combined 
efforts of natural and economical sciences. Thus, the costs of environmental 
impacts and the profits earned to prevent them can be quantified in cost-
benefit-analyses. Contrary to the previous dominating beliefs in environ-
mental politics, preventing environmental damage is not a zero-sum game, 
but instead has positive net outcomes. In ecological modernization a strong 
belief in technological progress dominates. Discourse coalition and story-line 
are among the central concepts that I make use of. According to Hajer 
ecological modernization can be interpretated in three different ways. In the 
final chapter I return to these in order to construct three ideal types of how 
CCS may be interpreted.      
 

Method 
 
As mentioned before, a starting point is that CCS is far from a large-scale 
implementation. CCS exists primarily in visions, representations, and estim-
ations found in actors’ imaginations, scientific reports, development plans, 
political documents, and mass media statements. It is in this context that I 
have studied CCS.  

The empirical material has been collected primarily through interviews 
with CCS-experts, analysis of political documents, scientific articles and 
reports, mass media articles and press releases. Special attention has been paid 
to reports containing prognoses, models and scenarios of CCS future 
development. The four empirical chapters have varying methodological focus. 
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Discussion and results 

 
In the CCS debate an often-used proposition is the claim that mankind stands 
at a historic crossroads. The two paths are either to release the CO2 in the 
atmosphere or bury it in the crust of the earth – in this context the alternative 
to dramatically reduce the CO2 production is marginalized. The arguments 
for the necessity of CCS are stated with strong conviction and consensus in 
several political documents, research reports and in mass media. It is not until 
a closer look is taken through a different perspective that the contradictions 
can be found and a more nuanced picture appears.   

CCS enables the prolongation of the fossil fuel dominated energy systems. 
CCS has this impact not only because it enables coal combustion without 
contradiction to what is considered as sustainable development, but also 
because the CO2 can be used for enhanced oil recovery and delay the natural 
gas and oil peak by decades. Furthermore, hydrogen may be extracted in the 
CO2 separation process. This is one of the favoured methods of producing 
hydrogen for the proposed future hydrogen economy. CCS is the only 
technology to mitigate climate change with these characteristics, which 
explains why so many influential actors support or affirm the CCS develop-
ment. Coal power and CCS is nowadays proposed to be compatible with 
sustainable development and a stringent climate policy. This can be 
exemplified by the European Commission’s proposals for directives on 
geological storage of CO2 and the inclusion of CCS in the greenhouse gas 
emission allowance trading system. These directives enables CCS to 
constitute a part of the aim to reach 20% green house gas reduction by 2020 
and will equate stored CO2 with CO2 that has never been produced – the coal 
of the near term future is labelled “sustainable coal”. Also a large part of the 
environmental NGOs support these politics. 

The four chapters have in common the primary focus on analyzing actors 
who support the development of CCS. Elements of critical opinion may be 
found, but they are relatively marginalised. Through the influential actors’ 
descriptions of a specific future development CCS is made politically 
acceptable and legitimate. By descriptions is not only meant technical speci-
fications and capacities but principally CCS impact on nature, humanity, the 
economical system, welfare, international relations and laws and regulations. 
This meaning making is found exclusively on the discursive level. I will briefly 
summarize the arguments for winning acceptance and legitimacy for the 
development of CCS. This description is reappearing and easily accessible and 
it is not until a deeper analysis executed that the contradictions stand out, an 
analysis I will return to below.  
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The argument rests on some central basic assumptions, observations, causal 
relations and values. This can be exemplified by the explanation of the 
continuous growth of energy demand through continuous GNP-growth, and 
research results from influential organisations. Since the growing demand for 
energy has to be met and renewable energy has inherent limitations the use of 
fossil fuels remains a necessity. The global energy system is often pictured as 
locked into the use of fossil fuels, especially coal, for the rest of the century, 
and the economical system as bound to be a growth of up to 12-24 times the 
present level. The way of looking at the problem is consequently reduced to 
an idea of ever-increasing production of CO2-emissions, with the logical 
conclusion that it is better to store the CO2 underground than to release it 
into the atmosphere. This simplified description is frequently presented in 
mass media and in formal political as well as in scientific contexts. To create 
visions of the future, even though the purpose is only to point out possible 
futures, is politics. To create positive pictures of the future for self-preferred 
alternatives and downplay competing alternatives is in this respect an 
important practice in CCS politics.  

In scientific reports where possible CCS futures are presented you find 
consensus about how CCS should be developed. In several reports explicit 
recommendations are made and instructions on how the development may be 
accelerated. Also implicit recommendations are made since the scenarios 
show CCS cost effectiveness and technological feasibility. In most cases 
scenarios with CCS are presented as more cost-effective than the scenarios 
without CCS, especially when coupled to a stringent climate policy. The 
dominating way of looking at the problem is to combine economical growth 
and ecological sustainability while caring for the developing countries by 
allowing them to continue to increase CO2-emissions without CCS in a 
period of transition. By specifying the problem, the framing of the solutions 
is narrowed. CCS is well positioned as a solution within this problem 
definition. 

In this study, the analysis of contradictions and how uncertainties are 
managed have been in focus. Contradictions and uncertainties can be found 
behind the slanted CCS story line. In the studied research reports you can 
distinguish a number of recurring positions. The general position is to have a 
brief discussion or only mention that there exist significant uncertainties. It 
can be lack of knowledge and experience in storing CO2, incomplete data on 
storing capacity, vague cost estimations and the notion that there is no global 
CO2 market. These uncertainties may delay or even be a barrier to the 
development of CCS, but they are almost entirely excluded in the modelling 
and constructions of the scenarios. Thus, a linear development trend is 
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visualized in which technological and scientific problems are assumed to be 
solved as CCS is implemented.  

Among the simplifications in the CCS reports are assumptions on 
constant low coal prices – a condition that since the publications of the 
reports, a few years ago, have changed dramatically as coal prices have 
doubled. Several scientific reports already appear to be out of date. 
Furthermore assumptions on storage capacity rest on theoretical estimations 
within vast margins of error. For China and India there exist no data for 
aquifer storage, even though the future use of CCS in these countries is a 
motive for the EU and the USA to develop CCS. Narrow system boundaries 
often used when estimating emissions results in significant amounts of green 
house gases associated with coal extraction and transportation being excluded 
from the modelling. Moreover learning rates are constructed based on 
analogies to the development of desulphurization technologies, which results 
in a 50% larger impact for CCS in the energy systems modelling. The 
assumptions these learning rates rests on have many uncertainties that may 
lead to an overestimation about the future potential of CCS. Additionally, the 
recently mentioned assumption on continuous economic growth leads to 
scenarios with multiplied CO2-emissions, which in most models favours CCS.     

In some essential respects the above description contradicts the empirical 
evidence from the interviews with those experts who have constructed these 
reports. In the interviews several uncertainties are regarded as significant 
enough to disqualify the results of the reports. Scenario modelling is viewed 
by several experts, as bound to guesses, overestimations of technological 
progress, simplifications and sometimes arbitrary assumptions. In spite of 
these problems, the experts stand up for their recommendations – CCS 
should be developed. These discrepancies are given some tentative 
explanations.  

What is distinguishing about CCS is that the discourse coalition that 
supports the development of CCS is heterogeneous. Actors, such as 
multinational utilities, environmental NGO’s, politicians, energy and climate 
researchers and hypothetically, modern man, who previously had incoherent 
ambitions and aims can unite in the development of CCS. The critique is 
marginal, but can be found among a few environmental NGO’s and 
unconvinced respondents in acceptance studies in the EUs public consult-
ations and in public debate. At a first glance the fact that CCS is not the 
subject of massive critique could be considered remarkable. Large-scale long-
term waste management in densely populated areas, prolonged use of fossil 
fuels and a risk of delaying the implementation of renewable energy could 
have raised major concerns. Parallels can be drawn to the stand-still of 
nuclear power development in many places, and the Faustian bargain to 
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manage its waste. The fact that CCS is enjoying such strong support has been 
given several explanations, and here I’ll give a brief summary.  

CCS is a technology applied on the supply side, a fact that not only 
strengthens the large energy utilities role in the energy systems but also eases 
the requirements of modern man to do with life style or behaviour changes. 
In the scenarios, claims are made that a future with a higher energy use than 
today is viable from both a climate change and economical perspective. Thus, 
CCS not only preserves the energy system, but also the modern energy 
consuming lifestyle. Considering the dominating interpretation in the emp-
irical material, CCS can be characterized as ecologically modern. To criticize 
CCS is synonymous with criticizing ecological modernization. It is obvious 
that the most apparent critics avoid that kind of critique. The critique that is 
found, e.g. from Greenpeace, lays focus on research results from IPCC and 
other prominent organizations. The differences between the CCS proponents 
and opponents are generally not based on ideology or values, but instead on 
emphasizing different parts of the very same scientific reports. Thus, there is 
a discourse coalition surrounding CCS describing a dominating story line. But 
I also illustrate some other perspectives on CCS that fragmentarily can be 
found in CCS politics. Therefore, I conclude with a discussion of three diff-
erent ideal typical interpretations of ecological modernization and CCS. By 
doing this I sum up the sometimes fragmented CCS critique and at the same 
time elucidate the differences between the different perspectives on CCS. The 
first ideal type describes the dominant practices and understandings of 
environmental politics and provides an understanding to why the popularity 
of CCS has grown so fast lately. The second ideal type is critical towards CCS, 
based on the questioning of the politics of ecological modernization. The 
third ideal type has, in contrast to the two former, a social constructivist 
perspective and problematizes the shaping of scientific knowledge. 
Broadening the political debate with these perspectives would be of benefit 
for both the opponents and proponents of CCS. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. CCS-projekt fram till mars 2008. 
Projektnamn Land Bränsle Storlek MW Teknik  Lagring Startår 
Total Lacq  Frankrike Olja 35 Oxy Seq 2008 
Vattenfall Oxyfuel  Tyskland Kol 30/300/1000*  Oxy ? 2008 
AEP Alstom Mountaineer  USA Kol 30 Post Seq 2008 
Callide-A Oxy Fuel  Australien Kol 30 Oxy Seq 2009 
GreenGen  Kina Kol 250/800**  Pre Seq 2009 
Williston  Kanada Kol 450 Post EOR 2009-15 
ZeroGen  Australien Kol 100 Pre Seq 2010 
NZEC  Kina Kol ? ? Seq 2010 
E.ON Killingholme  UK Kol 450 Pre Seq 2011 
AEP Alstom Northeastern  USA Kol 200 Post EOR 2011 
Sargas Husnes  Norge Kol 400 Post EOR 2011 
Scottish & Southern Energy 
Ferrybridge  

UK Kol 500 Post Seq 
2011-
2012 

Naturkraft Kårstø  Norge Kol 420 Post ? 
2011-
2012 

WA Parish  USA Kol 125 Post EOR 2012 
BP Carson (DF2)  USA Petcoke 500 Pre EOR 2012 
Coastal Energy Teesside  UK Kol/Petcoke 800 Pre EOR 2012 
Appalachian Power  USA Kol 629 Pre ? 2012 
Wallula Energy Resource 
Center  

USA Kol 600-700 Pre Seq 2013 

RWE npower Tilbury  UK Kol 1600 Post Seq 2013 
Tenaska  USA  Kol 600 Post EOR 2014 
BP Rio Tinto Kwinana 
(DF3)  

Australien Kol 500 Pre Seq 2014 

UK CCS project  UK Kol 300-400 Post  Seq 2014 
Statoil Mongstad  Norge Gas 630   Post Seq 2014 
RWE Zero  CO2  Tyskland Kol 450 Pre Seq 2015 
Monash Energy  Australien Kol 60 k bpd  Pre Seq  2016 
Powerfuel Hatfield  UK Kol 900 Pre EOR ? 
ZENG Worsham-Steed  USA Gas 70 Oxy EOR ? 
Polygen Project  Kanada Kol/Petcoke 300 Pre ? ? 

UAE Project    
Förenade 

Arabemiraten 
Olja 500 Post EOR ? 

ZENG Risavika  Norge Gas 50-70 Oxy ? ? 
E.ON Karlshamn  Sverige Olja 5 Post ? ? 
Avbrutna             
FutureGen  USA Kol 275 Pre Seq ? 
BP Peterhead (DF1)  UK Gas 475 Pre EOR ? 
SaskPower Clean Coal  Kanada Kol 450 Oxy ? ? 
Halten CO2 Project 
(Draugen)  

Norge Gas 860 Post ? ? 

Källa: Carbon Capture and Sequestration Technologies at MIT (2008) (egen bearbetning) 
 
Förkortningar i tabellen:  
bpd = barrels per day  
CHP = Combined Heat and Power 
EOR = Enhanced Oil Recovery 
Oxy = Oxyfuel 
Post = Post-combustion 
Pre = Pre-combustion  
Seq = Sequestration, lagring. * 30/300/1000 = Pilot/Demonstration/Kommersiellt 
** 250/800 = Demonstration/Kommersiellt 
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Bilaga 2. Frågemall intervjuomgång 1 och 2 
 
 
Bakgrund till intervjustudie om CCS  
Denna intervjustudie grundar sig på en studie som gjordes för drygt ett år 
sedan där politiker, näringsliv, miljöorganisationer, myndigheter och andra 
fick uttala sig om sina tankar kring avskiljning (fjerning) och lagring av 
koldioxid (CCS). I den studien konstaterades bland annat att fundamentalt 
skilda åsikter finns kring CCS samt att kunskapsnivån utanför forskningen 
generellt är låg. I denna studie ligger fokus på näringsliv och forskare som 
främjar utvecklingen av CCS. Avsikten är bland annat att visa på hur man 
arbetar konkret för att realisera tekniken som idag bara befinner sig i sin linda. 
Varför behövs tekniken? Vilka förhoppningar finns för CCS inför framtiden? 
Vilka hinder finns och hur skall de övervinnas. Syftet är också att analysera 
hur man pratar om CCS inklusive de grundantaganden och kopplingar som 
görs samt vilka rationaliteter som anses giltiga. 
 
Studien är inte avsedd att utröna vilka åsikter och kunskaper som är ”sanna” 
eller ”falska”, ”bra” eller ”dåliga”. Kunskapssynen i studien är således 
relativistisk. Förhoppningen är istället att studien ska nyansera bilden av CCS 
genom att ge läsarna en inblick i forskarvärlden. De sociala aspekterna ligger i 
fokus genom kopplingen till samhällsvetenskapliga teorier såsom diskurs-
analys och STS. 
 
Som komplement till intervjuerna hör även ett frågeformulär med frågor 
kopplade till natursyn och ekologi. (se bifogad excel-fil)856 
 
Frågor 
Vilken utbildning har du? 
Kan du beskriva din karriär? 
När kom du i kontakt med CCS första gången, och kommer du ihåg vad du 
tyckte? 
Tycker du att satsningen på CCS är viktig? Av vilken anledning? 
På vilket sätt arbetar du med CCS? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Vilka problem stöter du på i ditt dagliga arbete? 
Hur söker du information/vilka är auktoriteterna du vänder dig till? 

                                                 
856 Detta frågeformulär innehöll ett så kallat NEP-test (New Ecological Paradigm) som med 15 frågor mäter 
människa-natursyn. Se t. ex. Widegren, Ö (1998) för att se mer om denna metod. På grund av låg svarsfrekvens 
kom denna del inte att omfattas av någon fortsatt analys. Flera informanter ansåg att frågorna var för mångtydiga 
för att kunna besvaras. 



 

 323 

Vilka samarbetar du med/vilka finansierar ert arbete? 
Vilken roll/betydelse ser du att du själv har i utvecklingen av CCS? 
Vilka faktorer överlag tror du är viktigast för CCS framgång? 
Vilken betydelse kommer CCS få? 
När tror du att tekniken kommer att slå igenom? 
Kommer tekniken att behövas för all framtid? Varför/varför inte? 
Vilka problem ser du med CCS? 
Hur kan man komma runt problemen? 
Finns det något som du tror kan hindra implementeringen av CCS i stor 
skala? 
Hur säker är kunskapen om CCS, vilka brister finns och hur kan de hanteras? 
 
Mårten Bryngelsson, KTH, mrtn@kth.se och Anders Hansson, LiU, 
andha@tema.liu.se 
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Bilaga 3. Frågemall intervjuomgång 3 
 
Frågor 
How are you involved in CCS-research/politics? What are you an expert in? 
(eg capture/storage/policy/scenario) How would you rate your own 
knowledge on CCS? 
When did you first hear about CCS? How did you react? 
What are your main arguments for implementing CCS? 
What do you think is most important for a successful development of CCS? 
How important is CCS? Is it possible to manage the climate problem without 
CCS? 
Is CCS the most important solution? 
Is it possible to break the fossil fuels' lock-in, do you think CCS will prolong 
the fossil fuel era? CCS relation to renewables? What do you think about the 
”bridge metaphor”? 
When do you think CCS will be implemented globally on large scale? 
What are the major problems with CCS? 
How to handle these problems? 
What about technical uncertainties vs. social/political uncertainties – where 
are the largest uncertainties or knowledge-gaps? 
Are there anything that could stop the development of CCS? 
How certain is the knowledge/science on CCS? 
A lot of the CCS research is on future development – what do you think 
about the likelihood of these studies? What do you think about prognosis 
stretching over for example 50 years? 
Basic assumption? 
Learning rates? 
Fuel prices? 
Economic growth? 
Diffusion/leap frogging? 
Global Carbon market? 
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