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Sammanfattning  

De ökande växthusgasutsläppen till atmosfären leder till skadliga effekter för jordens klimat. 

Växthusgasutsläppen minskar i för långsam takt för att klimatpolitiska mål ska kunna nås, till 

exempel Parisavtalet från 2015. Koldioxidlagring eller CCS (Carbon Capture and Storage) ses 

som en viktig teknik för att minska industriers utsläpp, speciellt inom energiproduktion men 

även inom cementindustri, för att minska utsläpp från tillverkningsprocessen. I den här studien 

undersöks möjligheterna för koldioxidlagring i ett område i sydöstra Östersjön. Syftet är att 

undersöka möjligheten att Gotland kan reducera en stor del av sina koldioxidutsläpp genom 

CCS-teknik. En source to sink-matchning utförs genom att matcha koldioxidutsläppen från 

utvalda industrier på Gotland med geologiska reservoarer i Östersjön, för att se om 

reservoarerna kan lagra koldioxiden. Resultaten visar att lagringskapaciteten i området är enorm 

teoretiskt sett, i praktiken är kapaciteten låg och det krävs en undersökning av ett större område 

än det som undersöktes i denna studie. Kostnaderna för CCS-teknik är mycket höga och det 

krävs statliga finansieringar inledningsvis för implementering. Kostnaden för koldioxidutsläpp 

bör vara högre än kostnaden för koldioxidlagring. Teknikutveckling, samhällsförändring och 

samarbete mellan länder är viktigt för att öka takten av CCS implementering. 

 

Abstract 

Increasing greenhouse gas emissions will lead to harmful effects on the climate of the Earth. 

The emissions are decreasing too slowly in order to achieve policy objectives such as the Paris 

Agreement, 2015. CCS (Carbon Capture and Storage) is considered important to reduce 

industrial emissions, especially in the energy generation sector, but also in the cement industry, 

to reduce emissions connected to the production processes. The possibilities for CCS in an area 

in the southeastern Baltic Sea are investigated. The objective is to investigate the possibility 

that Gotland can reduce a great deal of its carbon dioxide emissions through CCS-technology. 

A source-to-sink match is performed by matching emissions from selected industries in Gotland 

with geological reservoirs in the Baltic Sea, to see if the reservoirs can store carbon dioxide. 

The results show that the theoretical storage capacity in the area is huge, but in practice it´s low. 

This shows that a study of larger areas is required. The costs of CCS technology are very high, 

government funding is initially required. The cost of carbon dioxide emissions should be higher 

than the cost of carbon dioxide storage. Technology development, social change and 

cooperation between countries are needed to increase the pace of CCS implementation. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sverige släppte år 2017 ut 52,7 miljoner ton växthusgaser varav 80 % var koldioxid, där 

utsläppen uppgår till ca 42 miljoner ton (Morfeldt et al., 2018; Statistiska Centralbyrån, u.å.). 

De senaste tre åren har utsläppen befunnit sig på ungefär samma nivå och minskningen har varit 

under en procent. Under samma år beslutade Sveriges riksdag om ett nytt ramverk inom 

klimatpolitiken där målen innebär att Sveriges territoriella nettoutsläpp av växthusgaser ska till 

år 2045 vara obefintliga, det krävs alltså kraftiga utsläppsminskningar. Jämfört med år 1990 ska 

de årliga minskningarna vara mellan 85 - 100 %. För industrisektorn har utsläppen av 

växthusgaser ökat sedan föregående år (Morfeldt et al., 2018).  

Sveriges utsläppsprofil skiljer sig till viss del från den globala utsläppsprofilen, där utsläppen 

av koldioxid härrör från elproduktion med användning av fossila bränslen som kol, olja och 

naturgas. Sverige producerar istället el till största delen med hjälp av vattenkraft, kärnkraft samt 

förbränning av biobränsle, metoder som anses vara koldioxidneutrala. Det finns dock flera 

industrier i landet som använder fossila bränslen inom sina processer och därför genererar stora 

utsläpp av koldioxid vid punktkällor (Erlström et al., 2011).  

I Naturvårdsverkets årliga uppföljning av Sveriges miljömål (2018), fastställs att målet som 

kallas ”Begränsad klimatpåverkan” inte kan nås i dagens läge, utan det krävs mer än de åtgärder 

och beslut som finns. Utvecklingen är negativ, med ökande växthusgasutsläpp där halterna i 

atmosfären beräknas ligga på omkring 470 ppm koldioxidekvivalenter (CO2e). För koldioxid 

är halterna numera över 400 ppm. Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 enades samtliga 

deltagande länder om en överenskommelse där en global temperaturhöjning ska hållas under 

2°C, och ansträngningar skulle ske för att minska den ytterligare, målet är att höjningen ska 

hållas under 1,5°C. Överenskommelsens innebörd var att öka takten i bekämpandet av 

klimatförändringarna och hålla framtidens koldioxidutsläpp på en låg nivå (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 2019). Enligt FN:s organ för 

meteorologi, World Meteorological Organization, WMO, (2018) visar analysen av de 

mätningar som utförts under år 2017 att atmosfärens halt av både koldioxid (CO2), metan (CH4) 

och dikväveoxid (N2O) är högre än de någonsin varit tidigare. Dessa tre växthusgaser ger en 

kraftig påverkan på biosfären och haven. Samtliga hör samman med mänskliga aktiviteter, där 

koldioxid är den gas som bidrar mest till påverkan. Förbränning av fossila bränslen och 

cementproduktion tillsammans med avskogning och förändrad markanvändning är enligt WMO 

de huvudsakliga mänskliga aktiviteterna som orsakar utsläppen av koldioxid till atmosfären. 

Dessa ökningar av växthusgaser leder till ökad uppvärmning globalt. För Sveriges klimat kan 

dessa förändringar innebära stora och skadliga effekter. Inom fjällområden och Östersjön finns 

miljöer som är speciellt känsliga och riskerar att förstöras eller rentav försvinna, och 

uppvärmningen kan även komma att ge en negativ inverkan på svenskt jord- och skogsbruk, 

samt ekosystemen (NV, 2018). 

1.2 Koldioxidlagring - CCS 

Koldioxidlagring eller CCS (Carbon capture and storage) innebär att infångning och avskiljning 

av koldioxid sker vid en specifik källa, exempelvis en industri. Därefter transporteras gasen till 

en lagringsplats där den injekteras och lagras djupt nere i berggrunden eller under havsbottnen 

(Sund energy, 2010). Figur 1 visar ett exempel. 
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Figur 1. Koldioxidlagring/CCS (Modifierad från Mortensen et al., 2017). 

Koldioxidlagring är en process som minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären genom att 

utsläppen undviks och metoden har potential att kunna genomföras globalt (Ketzer et al., 2012). 

Den här teknologin har med stor framgång använts i Norge sedan 1996, där ett gasfält kallat 

Sleipner används för att lagra koldioxid. Torp & Gale (2004) kallar projektet världsledande, då 

det är första gången koldioxidlagring använts kommersiellt. För att minska 

växthusgasutsläppen behövs liknande projekt för att visa att teknologin är något som både går 

att genomföra samt ger resultat. Sleipner ligger mitt i Nordsjön och mängden koldioxid som 

lagrats där uppgår till 1 miljon(M) ton CO2 per år sedan starten i september 1996. Formationen 

som finns 1000 m under havsbotten kallas Utsira och består av ett sandlager som innehåller 

saltvatten. Utsira-formationens takbergart fungerar som ett stopp, vilket innebär att 

sannolikheten för att gasen som lagras ska läcka ut är väldigt låg (Torp & Gale, 2004).  

Det finns flera tekniker som kan användas för infångning och separation av koldioxiden från en 

specifik källa. Innan lagring behöver koldioxiden skiljas från andra gaser i gasströmmen. 

Metoderna för separation kan delas in i fyra grupper där teknikutvecklingen kommit längst 

(figur 2). Inom varje grupp finns olika typer av tekniker som kan användas (IVL Svenska 

Miljöinstitutet, 2011; Karlsson & Byström, 2011). 

• Post-förbränning: Koldioxiden separeras efter förbränning och tekniken används vid 

Sleipnerprojektet i Nordsjön. Genom att använda ett lösningsmedel som koldioxiden 

binds till kan andra ämnen i gasströmmen avlägsnas med hjälp av uppvärmning.  

• Pre-förbränning: Koldioxiden separeras innan förbränning. Exempel på teknik är att 

använda förgasning för att bränslet ska bli vätgas och koldioxid, och sedan kunna 

avskilja koldioxiden från vätgasen. 

• Oxy-förbränning: Koldioxiden separeras med hjälp av förbränning av syrgas och rökgas 

som recirkulerats. 

• Industriella processer: Koldioxiden fångas in direkt i processen. Avskiljning och 

separation är integrerad i industriprocessen (IVL, 2011; Karlsson & Byström, 2011).  
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Figur 2. De fyra olika metoderna för CO2 infångning och separation. (K & V = kraft och 

värme (Modifierad från Ketzer et al., 2012; Karlsson & Byström, 2011). 

Vid både post- och pre-förbränning kan separationen ske med hjälp av membran, absorption, 

adsorption eller kryo-separation. Skillnaden mellan teknikerna är att i pre-förbränning skiljs 

koldioxiden från vätgasen medan i post-förbränningen skiljs koldioxiden från gasströmmen. 

Genom pre-förbränning skapas ett högre tryck som underlättar separationen av koldioxid. Vid 

användning av oxy-förbränning skiljs syrgas från luften och används i bränsleförbränningen, 

vilket skapar en gasström där koncentrationen av koldioxid är hög. Det blir sedan enkelt att 

skilja koldioxiden från gasströmmen (Ketzer et al., 2012). Innan koldioxiden transporteras 

behöver den trycksättas för att underlätta hanteringen. Trycksättningen medför att gasen 

övergår till en fas där den agerar som något mellan en gas och en vätska, fasen kallas 

superkritisk fas. Transportalternativen för koldioxiden beror på mängd samt distans. 

Rörledningar under jord passar för stora mängder och kortare distanser, medan fartyg fungerar 

för längre distanser samt vid transport över vatten. Vid fartygstransport kyls koldioxiden ner 
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och trycksätts till en lägre nivå eftersom gasen då övergår till vätskefas och möjliggör transport 

i stora tankar på fartyget. Det skulle även vara möjligt att använda lastbil eller tåg, men i dessa 

fall kan bara mindre mängder koldioxid transporteras (Karlsson & Byström, 2011). Nästa steg 

är att koldioxiden injekteras i en slags brunn, liknande de brunnar som används vid utvinning 

av olja eller gas. Koldioxiden bör då befinna sig i den superkritiska fasen för att kunna strömma 

från injektionsbrunnen till reservoaren (Ketzer et al., 2012). 

Ericsson et al. (2016) anser att koldioxidlagring tillsammans med andra åtgärder är en möjlig 

metod för att industriers utsläpp ska minimeras. För att industrisektorn ska minska sina utsläpp 

långsiktigt finns inga andra alternativ än att använda CCS, eller helt fasa ut fossila bränslen. 

Sveriges cement- och kalkindustri är en bransch med höga utsläpp av växthusgaser. Branschen 

anses enligt IVL (2011) ha stor potential eftersom punktutsläppen ofta kommer från få punkter 

och koldioxidhalten i gasströmmen är hög. Rökgaserna från cementfabriker har en hög 

koncentration av koldioxid, ca 14 - 33 %, vilket är en högre koncentration än vad rökgaser från 

kraftverk som drivs av fossila bränslen har. Möjligheten att implementera CCS inom denna typ 

av anläggningar är därför intressant (Bosoaga et al., 2009). 

CCS-tekniken är en möjlighet för dessa industrier med ofrånkomliga processutsläpp, här krävs 

en kombination av CCS och minskad användning av fossila bränslen för att kunna minska 

utsläppen. Implementering av CCS-tekniken skulle inte kräva några större förändringar i det 

svenska energisystemet, eftersom koldioxidutsläppen förhindras även då användningen av 

fossila bränslen fortsätter. På sikt är det även möjligt att industrin kan nå negativa utsläpp med 

hjälp av CCS. Fungerande infrastruktur för CCS är dock grundläggande för att tekniken ska 

kunna utvecklas, och den behöver även kombineras med minskad användning av fossila 

bränslen (Ericsson et al., 2016).  

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC undersökte redan år 2005 CCS som en av 

fem möjliga teknologier för att reducera koldioxidutsläpp till atmosfären. Tillsammans med 

andra teknologier kan CCS möjliggöra att stora mängder koldioxidutsläpp undviks. Scenariot 

anses vara ett alternativ för att uppfylla det som FN:s klimatkonvention United Nations 

Framework on Climate Change, UNFCCC strävar efter: …”stabilization of greenhouse gas 

concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic 

interference with the climate system” (IPCC, 2005, s 53). Tekniken anses vara en av de 

viktigaste för att kunna möta klimatförändringarna och lyckas hålla den globala 

temperaturhöjningen under 2°C (International Energy Agency, IEA, 2013). För att målen som 

bestämdes under klimatkonferensen i Paris ska kunna nås, är CCS avgörande. Det krävs att 

tekniken sprids i hög fart, för att undvika att flera biljoner ton CO2 släpps ut i atmosfären per 

år. I nuläget ligger siffran på omkring 37 M ton CO2 per år, som fångas in, transporteras och 

lagras (Havercroft & Consoli, 2018).  

Source to sink-matchning innebär att para ihop potentiella källor med sänkor. Det utförs genom 

att undersöka hur mycket källorna släpper ut, var de är lokaliserade samt vilken typ av industri 

de är, och därefter länka utsläppskällorna till sänkor, dvs. geologiska reservoarer som har rätt 

djup och förutsättningar att lagra koldioxid (Ketzer et al., 2012). 
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1.3 Gotlands potential 

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU (2019) finns ett av områdena med potential för 

koldioxidlagring i sydöstra Östersjön, i närheten av Gotland (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ett av områdena med potential för koldioxidlagring i södra Östersjön. Den ljusgröna 

delen visar Faluddensandstenens utbredning medan den turkosa visar potentiell lagringsplats 

(Modifierad från SGU, 2019). 

Med hjälp av geofysik har undersökningar utförts bland annat på Gotland och i södra Östersjön, 

vilket innebär att kunskapen om hur berggrunden ser ut är stor. Oljeprospekterings AB (OPAB) 

har producerat olja från ordoviciska rev inom flera gotländska landområden under åren 1974 - 

1986. Produktionssiffrorna uppgick till 78 281 m3 olja. Med start år 1973 utfördes även ett antal 

borrningar under samma tidsperiod, där OPAB borrade elva hål för att undersöka potentialen 

hos den kambriska sandstenen och försöka hitta strukturer i södra Östersjön där kolväte kunde 

finnas. Resultatet gav inga större förhoppningar om en lönsam produktion av olja. I ett borrhål, 

fann OPAB visserligen kolväten i en större mängd, men då dessa till stor del bestod av gas, 

falnade intresset eftersom olja var huvudfokus. Efter detta fortsatte bland andra Gotlandsolja 

AB produktionen, och utvann under år 1988 - 1992 omkring 30 000 – 40 000 m3 olja (Erlström 

et al., 2014). 

1.4  Norcem i Brevik 

CEMCAP var ett projekt som pågick under åren 2015 - 2018 där fyra olika tekniker för 

infångning och avskiljning av koldioxid från cementfabriker testades, och därefter beräknades 

kostnaderna. Teknikerna var tre olika slag av post-förbränning och en där man använde oxy-

förbränning. Projektet finansierades av EU och en av de deltagande industrierna var Norcem i 

Brevik, Norge (Rugstad Knudsen et al., 2018). Fabriken släpper ut omkring 1 M ton CO2 årligen 
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med en uppskattad drifttid på 8000 h/år (Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter, Tel-

tek, 2009). Anläggningen för CO2-infångning och separation är integrerad i fabriken. Rökgasen 

som kommer från skorstenen går direkt till en kylare för nedkylning från 100 - 165°C till 

omkring 30°C. Svaveldioxid (SO2) och väteklorid (HCl) avskiljs genom tillsättning av 

kaustiksoda (NaOH) och rökgasen sjunker till botten av en absorber. I absorbern sker en 

reaktion där CO2-molekylerna i rökgasen binder med aminvätskan och blir en rik aminlösning 

som sedan pumpas vidare till en desorber där uppvärmning till 120°C sker. Bindningarna 

mellan aminmolekylerna och CO2-molekylerna bryts. I denna del av processen används 

spillvärme från fabriken för uppvärmningen, vilket är unikt då det aldrig har använts tidigare. 

Det som nu kvarstår är ren koldioxid som går vidare för att pressas ihop och torkas i fabrikens 

kompressionsanläggning. Trycket ökas i flera stadier, från 1.7 bar till 70 bar, gasen kyls och 

återvänder till flytande fas. För att koldioxiden ska kunna transporteras minskas trycket till 16 

bar och gasen förs till en anläggning där den väntar på att plockas upp för vidare transport med 

skepp till Kolsnes. Norcems anläggning gör att 55 ton koldioxid per timme inte släpps ut till 

atmosfären, vilket ger 400 000 ton per år (Heidelbergcement, u.å.).  

1.5 Syfte 

Syftet med arbetet var att utföra en source to sink-matchning genom att länka potentiella 

utsläppskällor på Gotland till geologiska reservoarer inom lämpligt område som kan möjliggöra 

koldioxidlagring. Detta för att undersöka om Gotland kan reducera en stor del av sina 

koldioxidutsläpp genom CCS-teknik. Enligt personlig vetskap är det första gången en source to 

sink-matchning som undersöker möjligheten att Gotland kan reducera sina koldioxidutsläpp 

genom CCS utförs. Det huvudsakliga fokus riktas mot Cementas fabrik i Slite, eftersom denna 

fabrik är en av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige (NV, å.u b).  

De frågeställningar som har undersökts är: 

• Hur mycket koldioxid kan avskiljas genom CCS-teknik från CO2-källorna på Gotland? 

• Hur mycket koldioxid kan lagras i de utvalda reservoarerna i Östersjön? 

• Hur länge kan man använda de utvalda reservoarerna för koldioxidlagring? 

• Hur mycket kommer denna CCS-kedja att kosta? 
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2. Metoder och material 

2.1 Litteraturstudier  

Litteraturstudier har till största delen använts för information och insamling av data. De 

användes för att ta reda på Sveriges utsläppsprofil av växthusgaser samt vilka typer av industrier 

som genererade högst utsläpp av koldioxid på Gotland och deras lokalisering. Industrierna 

valdes ut då de bedriver miljöfarlig verksamhet och har skyldighet att rapportera sina utsläpp. 

Då Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för statistik och fakta inom miljöområdet användes 

sökfunktionen på deras webbplats, samt länkar från den till andra myndigheters webbplatser 

som berör området, bland andra SGU och Energimyndigheten. Rapporter från dessa 

myndigheter har studerats och genom att även studera referenser i rapporterna har ytterligare 

information inhämtats. Vidare användes litteraturstudier för att undersöka vilka kriterier som 

bör vara uppfyllda för att en geologisk reservoar ska kunna lagra koldioxid, och potentiella 

geologiska reservoarer i det närliggande området kring de utvalda industrierna undersöktes. 

Insamling av data om reservoarerna utfördes och jämfördes därefter med kriterierna. De 

strukturer som uppfyllde kriterierna och fanns inom lämpligt avstånd från industrierna valdes 

ut. En stor anledning till att strukturerna valdes var den mängd information som finns om dessa. 

För geologisk information har data från SGU till stor del använts. Tidigare utförda samt 

pågående CCS-projekt inom Norden har studerats för jämförelse och information, både genom 

rapporter och vetenskapliga artiklar. Dessa projekt har framförallt varit NORDICCS, Skagerak-

projektet och Sleipner.  

För att ta reda på hur mycket koldioxid som kan infångas och avskiljas jämfördes Cementas 

fabrik med en liknande fabrik, Norcem i Brevik, Norge. Vid Norcems fabrik har ett CCS-

projekt pågått och en studie har innan projektstart utförts. Information från dessa studier har 

använts som referens för att få en mer realistisk bild. Enligt studien utförd av Tel-tek (2009) 

släpper Norcem i Brevik ut ca 1 M ton CO2 årligen med uppskattad drifttid på 8000 h/år. Genom 

att använda mängden CO2 som förhindras att släppas ut i atmosfären årligen kan mängd 

infångad och avskild CO2 räknas ut. Mängden uppgår till 400 000 ton CO2 (Heidelbergcement 

u.å.). Det ger 40 % av de totala årliga koldioxidutsläppen vilket är det värde som har använts 

för de gotländska industrierna. 
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2.2 Bedömning av lagringskapacitet 

Kapacitetsberäkningarna som utförts har baserats på en metod där en modell kallad Techno-

Economic Resource-Reserve Pyramid for CO2 Storage Capacity beskrivs (Bachu et al., 2007; 

Bradshaw et al., 2007). Figur 4 visar en enkel illustration av den. 

 

Figur 4. Techno-Economic Resource-Reserve Pyramid som visar de olika kapaciteterna 

(Modifierad från Bachu et al., 2007). 

Den teoretiska kapaciteten innebär att hela utrymmet i reservoaren kan intas av koldioxid, vilket 

i verkligheten är omöjligt, eftersom detta begränsas av ett flertal faktorer, förutom fysiska, 

tekniska och ekonomiska finns även lagar och regler att ta hänsyn till. Sammantaget påverkar 

det möjligheten att använda den här lagringskapaciteten. Den effektiva kapaciteten innebär en 

del av den teoretiska kapaciteten och är en mer realistisk bedömning som utgår från antaganden 

om den delen av den teoretiska som koldioxid kan inta. Vid bedömning av den praktiska 

kapaciteten tas hänsyn till fler faktorer som teknik, regler, infrastruktur och ekonomi vilket 

minskar lagringskapaciteten ytterligare. I pyramidens topp finns den matchade kapaciteten som 

utgår från den praktiska kapaciteten. Denna del innebär mer detaljer, specifika utsläppskällor 

matchas med lämpliga geologiska områden med hänsyn till reservoarernas förutsättningar. Ju 

högre upp i pyramiden desto säkrare är lagringspotentialen, och desto lägre blir kostnaden 

(Bachu et al., 2007). 

I det här projektet har beräkningar av den teoretiska samt den effektiva kapaciteten utförts 

eftersom övriga begränsande faktorer att ta hänsyn till inte finns i det här läget. För den effektiva 

kapaciteten antogs att CO2 kan inta den del av reservoaren där den uppskattade oljevolymen 

finns, alltså CO2 byts ut mot oljevolymen. 

Den teoretiska kapaciteten beräknades enligt: 

Volym x medelporositet x CO2 densitet på djupet = Teoretisk kapacitet 

Den effektiva kapaciteten beräknades enligt: 

Oljevolym x CO2 densitet på djupet = Effektiv kapacitet 
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Baserat på resultaten av dessa beräkningar valdes de tre strukturer som hade störst 

lagringskapacitet för matchning. Den matchade kapaciteten innebär här antal år som koldioxid 

från källorna kan lagras i reservoarerna och beräknades enligt: 

Lagringskapacitet i ton/CO2-utsläpp i ton per år = antal år 

2.3 Kostnader 

Kostnadsberäkningarna grundades även de på tidigare studier inom området, där ett uppskattat 

värde i euro per ton CO2 användes. Kostnaderna antogs vara samma oavsett typ av industri då 

studier inom området oftast utförts på storskaliga industrier inom tillverkningsindustrin, som 

cement, eller kraftverk för energiförsörjning. Ett problem som uppstod var att de uppskattade 

kostnader som studerats oftast inte omfattar hela kedjan av CCS, vilket här innebär infångning, 

transport, lagring och övervakning, samt kostnader för ombyggnad och drift i fabriken. Det 

medför svårigheter att utföra exakta kostnadsberäkningar och därför är kostnaderna endast 

uppskattningar. I de fall olika kostnader för de olika delarna av CCS-kedjan studerats, 

adderades dessa samman. Flera olika uppskattningar studerades för att jämföra. Avståndet 

mellan Cementas fabrik i Slite och området där de utvalda lagringsplatserna finns är omkring 

180 km (Erlström et al., 2014). Detta avstånd har använts för att uppskatta kostnader för 

rörledningar.  

2.4 Geologiskt undersökningsområde 

I södra delen av Östersjön där Gotland och Öland finns är berggrunden sedimentär, området är 

en del av den Baltiska bassängen. Den sedimentära berggrundens mäktighet ökar söderut och 

är som mest omkring 1200 m inom Sveriges marina gräns. Lagerföljden är kambrisk sandsten, 

siltsten och skiffer tillsammans med ordoviciska och siluriska karbonatbergarter. Sydöst om 
Gotland överlagras den kambrosiluriska lagerföljden av devonska bergarter. Berggrunden 

stupar åt sydost vilket medför en ökad tjocklek åt det hållet. Ett avsnitt med förekomst av 

kambrisk och ordovicisk svart skiffer i form av alunskiffer och Dictyonemaskiffer, anses vara 

den främsta anledningen till att kolväten har kunnat bildas i området. Några sandstenslager 

belägna i södra Östersjön är gas- eller oljereservoarer i området. Främst är det den 

mellankambriska Faluddensandstenen som den kallas inom svenskt område, vars mäktighet 

uppgår till omkring 50 m i sydöstra delen av Östersjön för att sedan avta i mäktighet norrut 

närmare Gotland. Faluddensandstenen är den övre delen av tre sandstensenheter, där de 

underliggande lagren kallas Viklau- och Närsandsten. Dessa enheter har både lägre porositet 

och är mindre homogena än den överliggande sandstenen. Faluddensandstenen överlagras 

delvis av alunskiffer samt en sekvens av lerig ordovicisk sandsten. Den finns på 600 - 1000 

meters djup och porositeten är 12 - 18 %. Flertalet strukturella fällor som är 

förkastningsavgränsade eller bestående av veck alternativt domliknande strukturer har hittats 

inom området. Fällornas storlek och volym varierar (Erlström et al., 2014). Större strukturer i 

området kan ses i figur 5. 
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Figur 5. Större strukturer i sydöstra Östersjön inom svenskt område (Modifierad från 

Erlström et al., 2014). 

Enligt Erlström et al. (2014) uppfyller den kambriska sandstenen i den södra delen av Östersjön 

kriterierna för geologisk lagring av koldioxid. Preliminära bedömningar av kapaciteten i 

området ger en lagringskapacitet på 450 M ton till 4,5 G ton. Anledningen till det stora 

intervallet är osäkra uppgifter om egenskaper som porositet och permeabilitet (Anthonsen et 

al., 2013). För enbart strukturen Dalders har den effektiva lagringskapaciteten uppskattats till 

128 M ton (Sopher et al., 2014).  
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3. Resultat 

3.1 Industrier 

Tabell 1 visar de utvalda industrierna på Gotland och dess totala utsläpp av CO2 under 2018. 

Tabell 1. Utsläpp av total CO2 från de gotländska anläggningarna under 2018 (NV, u.å.a). 

Anläggning Utsläpp av CO2 (ton) 

Cementa AB, Slite 1 740 412 

Kalkproduktion Storugns 

AB 

101 785, 113 

Arla Foods AB, Visby 2 336 

Gotlands Slagteri AB 887 

 

Projektet fokuserar mer på den industri som släpper ut mest, vilket är Cementa som kan ses 

tydligt i figur 6. Arla och Gotlands Slagteri har en så pass liten andel att de knappt syns i 

diagrammet. Därför beskrivs Cementas fabrik och produktion mer ingående än de andra 

industrierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. CO2-utsläpp från industrierna på Gotland. CO2-utsläppen från Arla och Gotlands 

Slagteri motsvarar <1% och syns därför inte. KPAB:s andel uppgår till ca 5,5 %, medan 

Cementas andel är 94 %. 

Nedan följer en kort beskrivning av industrierna i tabell 1. Industriernas lokalisering på Gotland 

visas i figur 7. 

Kalkproduktion Storugns AB, KPAB, tillverkar bränd kalk och finns på norra Gotland, vid 

Kappelhamnsviken i Lärbro. De är ett dotterbolag till Nordkalk, som vid samma anläggning 

bedriver kalkproduktion. Kalktäkten är den största i Skandinavien (Nordkalk, 2019). KPAB:s 

produktion innebär att kalksten hettas upp för att kalciumoxid (bränd kalk) ska bildas, vilket 

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Cementa KPAB Arla Gotlands slagteri
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sker då bland annat koldioxid frigörs från kalkstenen. Samtliga transporter av materialet från 

anläggningen sker med fartyg (KPAB, u.å.). 

Arla Foods mejeri är beläget i Visby på Gotlands västkust. Mejeriet tillverkar mjölk, grädde 

och mjölkpulver av omkring 140 liter mjölk per år (Arla, 2019). Gotlands Slagteri AB är 

lokaliserat i samma område som Visby mejeri. Företaget arbetar med slakt och styckning 

(Gotlands Slagteri AB, 2019). 

Cementa AB producerar cement och är lokaliserade i Slite, på norra delen av Gotlands östkust. 

Större delen av den cement som används i Sverige tillverkas här vilket innebär att fabriken 

spelar en viktig roll, även lokalt som arbetsgivare. Cementproduktionen uppgår till 2,5 miljoner 

ton per år (Cementa AB, u.å.a). Koldioxidutsläppen härrör från tillverkning av cementklinker 

som är själva cementens bas. De faser i tillverkningen där koldioxid bildas är främst då 

kalkstenen hettas upp i ugnen, samt vid uppvärmningen av ugnen. Koldioxid frigörs från 

kalkstenen vid upphettning och släpps ut vid bränsleförbränning. Enligt Cementa (2018) härrör 

omkring två tredjedelar av deras totala koldioxidutsläpp från dessa processutsläpp, medan 

resterande del kommer från förbränning av bränsle, vilket används för uppvärmning av ugnen.  

 

Figur 7. Industriernas lokalisering på Gotland (Modifierad från Erlström et al., 2014). 

Tillverkningsprocessen i Cementas fabrik pågår ständigt och stoppas enbart för underhåll. Den 

startar med att kalksten bryts i en täkt och transporteras till fabriken där stenen krossas för 

vidare transport till ett lager. I lagret blandas materialet för att sedan föras till en råkvarn, där 

det mals ned till mjöl och blandas med sand. Genom varma gaser från ugnen torkas materialet 

och förs via gaserna genom ett elektrofilter för gasavskiljning. Filtret skiljer stoftet från gasen. 

Råkvarnen kan utnyttjas för el och fjärrvärme. Vatten och mald kalksten tvättar därefter 

rökgaserna i en våtskrubber, vilket skapar gips som sedan kan återanvändas. Råmjölet 

förkalcineras i en värmeväxlare, för att därefter hettas upp till en temperatur av omkring 1 

450°C i ugnen, som är ett roterande stålrör. Kalcineringen sker då kalksten upphettas och 

innebär att kalciumkarbonat blir kalciumoxid och koldioxid. Ugnstemperaturen medför att 

råmjölet omvandlas till klinker som sedan kyls ned med hjälp av luft i en kylare, och förs vidare 

till cementkvarnen där materialet mals ner tillsammans med gips och ibland kalksten. Resultatet 
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blir cement som sedan lagras i silor, och lastas på båt eller bil för vidare transport (Cementa, 

u.å.b.). Tillverkningsprocessen visas i figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Cementas tillverkningsprocess med förslag på var CO2 kan infångas. (Cementa AB, 

u.å.b.). 

Post-förbränning samt oxy-förbränning är de två tekniker som kan användas där post-

förbränning har en fördel som innebär att ingen större ombyggnad av anläggningen krävs för 

att kunna implementera tekniken för infångning. Oxy-förbränning kan användas för nya 

cementfabriker (Li et al., 2013; Cormos & Cormos, 2017). Tekniken som valts för Norcem-

fabriken i Norge är en post-förbränning med amin-absorption (Rugstad Knudsen et al., 2018).  

Pre-förbränning är inte ett bra alternativ för cementfabriker. Denna typ av teknik kan bara fånga 

in koldioxiden som uppstår vid bränsleförbränningen då uppvärmning av ugnen sker, och inte 

koldioxiden från kalcineringen där den större mängden koldioxid genereras (Bosoaga et al., 

2009). 

Infångning av koldioxid kan ske vid lämplig fas i den industriella processen, kopplat till ugnen 

eftersom det är dessa faser i tillverkningen som skapar koldioxidutsläpp (figur 8). Den 

huvudsakliga infångningen bör därför ske i kalcineringsfasen. Infångningen kan ske genom att 

koldioxiden i gasströmmen fångas in av ett lösningsmedel som är aminbaserat. Rökgasen som 

avgår i processen samlas ihop och förs vidare till lösningsmedlet som sedan pumpas till en 

desorbent. Härifrån kommer koldioxiden då att frigöras, och kan efter rening komprimeras för 

vidare transport till lagringsplatsen (Li et al., 2013). 

3.2 Geologiska förutsättningar för koldioxidlagring 

Tabell 2 visar optimala vs osäkra förutsättningar för koldioxidlagring medan tabell 3 visar den 

data om strukturerna som använts i beräkningarna. De bästa lagringsplatserna för koldioxid är 

porösa sandstenslager med en tjocklek på minst tio m, som ligger djupt ner (Erlström et al., 

2011). För att kunna lagra koldioxid i berggrunden krävs ett visst djup, det optimala spannet 

ligger mellan 800 - 2500 m (Chadwick et al., 2008). Formationen bör vara homogen för att ge 

en homogen vattenströmning omkring formationen. Det blir enklare att säga hur koldioxiden 

kommer att fördela sig samt att övervaka koldioxiden efter lagring. En formation med flera 

Täkt 

Kross Lager Råkvarn 

Filter Skrubber 

Värmeväxlare Ugn 

Kylare Cementkvarn Lastning 

CO2 Infångning 

och separation 
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sandstenslager gör att övervakningen blir svårare, eftersom koldioxiden fördelas på fler ställen 

genom att den rör sig ut i de olika lagren och rör sig längre från injektionsbrunnen jämfört med 

en mer homogen formation som är tjockare. Formationens takbergart behöver vara tät för att 

förhindra koldioxidläckage. Lämpliga bergarter är lersten, lerskiffer och lerig kalksten 

(Erlström et al., 2011). 

Tabell 2. Optimala vs osäkra förutsättningar för koldioxidlagring (Chadwick et al., 2008). 

Egenskap Optimal Osäker 

Djup (m) 800 – 2500 600 – 800 

Porositet (%)  >20 10 – 20 

Permeabilitet (mD) >100 10 – 100 

Mäktighet (m)  >50 15 – 50 

 

Tabell 3. Data om de sex utvalda strukturernas egenskaper som använts för 

kapacitetsberäkningar (Erlström et al., 2014: Mortensen et al., 2017). 

Struktur Bergvolym 

(M m3)  

Oljevolym (M 

m3) 

Djup (m) Porositet 

(%)  

43 266,4 3,7 800 14 

44 924,6 12,9 862 13,9 

48 707,1 9,9 1035 16 

49 33,2 0,5 1000 14 

50 31,8 0,4 1050 14 

55 32,1 0,4 1500 14 

 

För de utvalda strukturerna finns borrhålsdata för två, struktur 44 och struktur 48 vilket innebär 

något säkrare data. Uppskattade genomsnittsvärden för porositet har använts för resterande fyra 

strukturer. Samma värde för koldioxids densitet, 600 kg/m3 har använts för alla strukturer utom 

struktur 51 där 650 kg/m3 användes (Mortensen et al., 2017). 

3.3 Beräkningar  

I tabell 4 illustreras den uppskattade mängden koldioxid som kan fångas in för Gotlands 

industrier. Efter jämförelse med Norcem-fabriken i Brevik, Norge uppskattades mängden till 

40 % av det totala utsläppet. 

Tabell 4. CO2-utsläpp samt uppskattad infångad mängd CO2 från de utvalda industrierna. 

Anläggning CO2-utsläpp 

(ton/år) 

Infångad 

mängd CO2 

(ton/år) 

Cementa AB 1 740 412 696 165 

Kalkproduktion 

Storugns AB 

101 785 40 714 

Arla Foods AB 2 336 934 

Gotlands Slagteri AB 887 355 

Totalt 1 845 420 738 168 
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Kapacitetsberäkningar  

Tabell 5. Teoretisk samt effektiv kapacitet för de sex strukturerna. Grönmarkerade strukturer 

har störst kapacitet. 

Struktur Teoretisk 

kapacitet 

(ton) 

Effektiv 

kapacitet 

(ton) 

43 22 378 000 2 220 000 

44 77 112 000 7 740 000 

48 67 882 000 5 940 000 

49 2 789 000 300 000 

50 2 671 000 240 000 

55 2 921 000 260 000 

 

Baserat på de första kapacitetsberäkningarna enligt tabell 5 valdes struktur 43, 44 och 48 ut för 

fortsatt beräkning då deras kapacitet är störst. Den matchade lagringskapaciteten visas i tabell 

6. Strukturerna som använts är de tre som valdes ut baserat på de tidigare 

kapacitetsberäkningarna. 

Tabell 6. Matchad lagringskapacitet för utvalda strukturer. 

Anläggning S43 (år) S44 (år) S48 (år) 

Cementa 32 - 3  111 - 11 97,5 – 8,5 

Samtliga 30 - 3 104,5 – 10,5 92 - 8 

 

Tabell 6 visar att det totala antal år som koldioxiden kan lagras i de tre strukturerna är mellan 

240,5 – 22,5 år för Cementa, och 226,5 – 21,5 år för samtliga industrier inkluderat Cementa. 

3.4 Kostnader 

I beräkningen har post-förbränning använts som teknik för infångning. Resultaten visas i tabell 

7. Kostnader för övervakning kommer att tillkomma. 

Tabell 7. Kostnader för de olika delarna av CCS-kedjan (Barker, 2010; Wildenborg, 2005). 

Del av kedja Euro/ton 

Infångning 46 

Lagring 2  

Transport 3 

Totalt 51 

 

CCS-teknik ökar energibehovet i processen, både värme och el behövs, men det går att använda 

överskottsvärmen från andra delar i processen vilket innebär att själva energianvändningen inte 

behöver öka (Ericsson et al., 2016). Sett till hela ledet med infångning, behandling, transport 

och injektion för lagring är infångning av koldioxiden mest kostsam. Det beror på att det krävs 

en ökad investering för att tekniken som används för infångningen ska fungera samt kunna 

underhållas. En kostnad som ligger omkring 50 - 60 euro per ton CO2 totalt för hela CCS-ledet 

har tidigare diskuterats, men kostnaden behöver ligga på en lägre nivå än kostnaden för 
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utsläppen. Utsläppskostnaden ligger på omkring 8 euro per ton CO2 (Jönsson et al., 2013). 

Enligt en studie utförd av Tel-tek et al. (2012) där kostnaderna för infångning för fem industrier 

studerades, blev resultatet 45 - 65 euro per ton CO2. Denna kostnad utgör omkring 75 % av den 

totala kostnaden för CCS, där den totala kostnaden även inkluderar transport och lagring. Det 

skulle innebära en kostnad på omkring 60 – 87 euro per ton CO2 för hela CCS-ledet. Enligt 

Røkke et al. (2016) uppskattning är kostnaden för enbart infångning 55 – 90 euro per ton CO2 

vilket skulle ge en högre total kostnad. 

Vid transport av koldioxid till en plats som inte är landbaserad finns två alternativ: rörledningar 

och skepp. Rörledningar kostar mer initialt och är kostnadseffektivt vid stora volymer och 

kortare avstånd. Skepp är inte lika kostnadseffektivt vid ett sådant scenario, men ger mer 

flexibilitet. Vid mindre volymer och större avstånd är rörledningar ett sämre alternativ 

(Jakobsen et al., 2017). Transportkostnaden uppskattas till 12 – 20 euro per ton CO2 enligt 

Røkke et al. (2016) medan uppskattningen av samma kostnad för Östersjöregionen är 4 – 8 euro 

per ton CO2, då med en antagen projekttid på 30 år (Energimyndigheten, 2010). 

 

4. Diskussion och slutsatser 

Studien syftar till att undersöka möjligheten att Gotland kan reducera en stor del av sina 

koldioxidutsläpp genom CCS-teknik. Enligt jämförelse med en liknande industri som en av 

industrierna i studien antogs att 40 % av koldioxidutsläppen kunde infångas och avskiljas och 

att koldioxiden kan lagras i de tre största strukturerna i 226,5 – 21,5 år. Det innebär att det finns 

en enorm kapacitet i området, men den är teoretisk. Lagringskapacitetens högre värde är inte 

möjligt. Det finns gränser för hur mycket som kan injekteras i en reservoar, och det går inte att 

fylla hela porositeten med koldioxid. Det lägre värdet är mer troligt, men osäkert. 

Kapacitetsberäkningarna baseras på äldre data från SGU och det krävs fler geologiska 

undersökningar för att få en mer verklighetsbaserad bild av hur kapaciteten ser ut i området, 

något som även Mortensen et al. (2017) konstaterar. Den effektiva kapaciteten visar att det inte 

är ekonomiskt försvarbart med tanke på de stora investeringar som krävs för att sedan bara 

kunna använda lagringsplatserna i drygt två decennier. SGU har bedömt att potential för att 

lagra koldioxid finns i detta område, men ett större område behöver undersökas. De strukturer 

som valdes ut i studien har inte tillräcklig lagringskapacitet för att kunna lagra de stora 

koldioxidutsläpp som industrierna på Gotland genererar. Dalders-strukturen är intressant för 

vidare undersökningar eftersom den är stor och Sopher et al. (2014) uppskattar dess effektiva 

lagringskapacitet till 128 M ton. Det skulle innebära att 40 % av Cementas koldioxidutsläpp 

kan lagras där i drygt 184 år, medan 40 % av koldioxidutsläppen för samtliga utvalda industrier 

på Gotland kan lagras i Dalders-strukturen i ca 173 år. Skillnaden är stor jämfört med de 

strukturer som undersökts i studien, där den effektiva lagringskapaciteten blev 22,5 år för 

Cementas koldioxidutsläpp och 21,5 år för samtliga utvalda industrier. Det kan dock vara 

problematiskt att Dalders-strukturen befinner sig mittemellan flera länder, den delas mellan 

Sverige, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Svårigheter att komma överens kan uppstå, 

men samtidigt inbjuder det även till möjligheter för samarbete mellan länder. 

Det är svårt att bedöma vad det kostar att implementera och använda CCS. De totala 

kostnaderna för hela ledet i CCS beror av många olika faktorer som typ av industri, 

transportsträcka, tillgänglig infrastruktur, mängd koldioxid, eventuella tillstånd med mera. De 

uppskattade kostnaderna är väldigt osäkra. Det hade varit enklare att använda en liknande metod 
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som Røkke et al. (2016), där olika scenarier användes då kostnadsberäkningar utfördes. För till 

exempel transportkostnader kunde ett scenario där transport med skepp till specifik plats 

undersökas och sedan jämföras med ett scenario där transport sker i rörledningar till platsen. 

Det finns inga andra alternativ inom cementproduktion än infångning av koldioxid för att kunna 

minska dessa utsläpp rejält. Kostnaderna blir ett problem, och enligt Li et al. (2013) krävs 

statliga finansieringar inledningsvis för att installering ska kunna ske. Cementa har tagit fram 

en färdplan för den svenska cementindustrin. Färdplanen beskriver vägen mot ett fossilfritt 

Sverige där de pekar på vikten av offentliga investeringar för att implementera CCS. De menar 

att tekniken finns men att det inte håller affärsmässigt för dem att göra dessa stora investeringar 

(Cementa, 2018). Industrier som vill implementera CCS-teknik bör ha möjlighet till det, men 

det måste löna sig på något sätt. Det är inte troligt att industrier med stora utsläpp av koldioxid 

vill betala stora kostnader för något som hjälper miljön utan att få något tillbaka. Om Sverige 

ska kunna nå sina klimatmål bör möjligheten till någon slags statlig finansiering i 

inledningsskedet undersökas.  

Kostnaderna beskrivs även av Jakobsen et al. (2017) som ett hinder. CCS-teknik kan kraftigt 

minska utsläpp från den tunga industrin och från kraftverk som använder fossilt bränsle. Enligt 

Sund energy (2010) uppgår reduceringen till 90 % eller mer. Det här innebär att det finns en 

möjlighet för en fortsatt användning av fossila bränslen, med små utsläpp, vilket kan leda till 

att storskaliga investeringar i CCS kommer att ske. Egentligen är det kanske inte det som bör 

vara målet, men det är svårt att bli av med koldioxidutsläpp. Tills en lösning har hittats och 

medan omställningen till mer förnybar energitillförsel pågår kan CCS-teknik vara en väg framåt 

under den tid som omställningen kommer att ta. Som Jönsson et al. (2013) påpekar behöver 

kostnaden för att använda tekniken, alltså att fånga in, transportera och lagra koldioxiden vara 

lägre än vad det kostar att släppa ut den, för att CCS ska bli ett alternativ. Teknikutveckling 

som hjälper till att minska kostnaderna för infångning och avskiljning är viktigt i 

sammanhanget, enligt Tel-tek et al. (2012) är det där fokus behöver vara för att lyckas med 

kostnadsreduceringar. 

För transporten är rörledningar det mest kostnadseffektiva alternativet i Östersjöområdet. Det 

är mer kostnadseffektivt att samla större koldioxidvolymer i större rörledningar än att använda 

ett system av flera mindre, parallella ledningar. Det är därför viktigt att industrier samarbetar 

då flödet av koldioxid ökar vilket innebär lägre kostnad. Det leder till att det kan vara värt att 

använda CCS även om industrin är mindre. (Energimyndigheten, 2010; Tel-tek et al., 2012). 

Ett alternativ kan vara att bygga en lagringsanläggning, s.k. hub vid Cementa där koldioxid kan 

lagras innan vidare transport till lagringsplatsen. Det möjliggör lagring av flera källors utsläpp 

och skulle kunna hjälpa till att sänka kostnaderna till viss del om fler industrier delade på dessa. 

Cementas fabrik i Degerhamn på Öland ligger inom lämpligt område och släppte år 2018 ut 

241 897 ton CO2 (NV, u.å.c). Det hade varit intressant att göra en source to sink-matchning där 

den fabriken inkluderades eller ett scenario med enbart den, eftersom utsläppen är lägre och 

skulle kunna lagras i de utvalda strukturerna under längre tid. Cementa beslutade dock i mars 

att avveckla produktion av cement och klinker vid denna fabrik, vilket skedde 30/4 (Cementa, 

2019). Det är alltså inte aktuellt att undersöka det. Trots att Cementa (u.å.a) beskriver sin 

anläggning i Slite som både modern och miljöanpassad kvarstår det faktum att fabriken finns 

med på listan över de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige. De fanns år 2018 på 

plats nummer tre (NV, u.å b). 
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Erlström et al. (2014) påpekar att Östersjön är ett påverkat område där fiske, övergödning och 

andra utsläpp bidrar till att öka stressfaktorer för ekosystemet och gör det känsligt. Den typ av 

verksamhet som föreslås i projektet innebär ett ökat tryck på Östersjön och risken finns att det 

leder till ökade miljöproblem inom området. Det bör dock påpekas att implementering av CCS-

teknik på lång sikt kommer att leda till förbättrad miljö och därför är viktig trots riskerna för 

miljöproblem eller koldioxidläckage.  

Allmänhetens inställning till CCS har undersökts av Eurobarometer, som är 

Europaparlamentets opinionsundersökningar. Resultat från år 2011 visade att det fanns en stor 

okunskap om CCS, endast 10 % av de tillfrågade visste vad CCS är. I de länder där tekniken 

används var kunskapen dock mycket högre. Flera studier har visat att i de nordiska länderna är 

människor mer medvetna om problemet med klimatförändringar. När en undersökning gjordes 

i Norge svarade 63 % av de tillfrågade att de visste vad CCS är. En positiv inställning finns hos 

flera icke-statliga organisationer i landet, vilket antagligen beror på att CCS-teknik har skapat 

affärsmöjligheter för Norge (Tel-tek et al., 2012). Consoli et al. (2017) skriver att det går 

långsamt att implementera och sprida CCS-teknik. En av orsakerna till den långsamma takten 

är politik, det behövs flera politiska ramverk som kan öka takten och se till att länder kommer 

igång. Det här är något som Norge har lyckats med. En artikel publicerad i Dagens Nyheter i 

mars meddelade att Norge planerar en storskalig anläggning för CCS (Kihlberg, 2019). Det 

möjliggör för andra länder i närheten som saknar egen potential för koldioxidlagring att till 

exempel hyra lagringsutrymme eller att samarbeta på något annat sätt. För Sveriges del är detta 

positivt, det kan finnas möjligheter för Cementa att påbörja något slags samarbete med Norge. 

Företaget tillhör samma koncern som Norcem, och deras CCS-projekt har fungerat. 

Infrastrukturen kan vara ett hinder, men används skepp kan koldioxiden fraktas från Cementa 

till Norges gasfält. En hub vid Cementa skulle även göra att resterande industrier på Gotland 

kan lagra koldioxid och frakta den tillsammans. Avstånden mellan industrierna på ön är korta, 

då samtliga industrier är lokaliserade på den norra delen av ön. 
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