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Inledning 

Mänskliga aktiviteter har ökat koncentrationen av koldioxid i atmosfären och bidragit 
till den stigande växthuseffekten. Trots en global pandemi ser vi rekordhöga siffror 
av koldioxid i atmosfären världen över - 412.5 PPM (Parts per million) år vid en 
mätning år 2020. Den årliga ökningen av koldioxid i atmosfären sett över de senaste 
60 åren är ungefär 100 gånger snabbare än tidigare naturliga ökningar, till exempel 
de ökningar som skedde under den senaste istiden 11,000–17,000 år sedan. Nu står 
mänskligheten inför utmaningen att råda bot på den ständigt ökande 
växthuseffekten. Det finns många förslag på potentiella lösningar för att hjälpa kurva 
koldioxidproblemet, vi kommer i denna text presentera våra tankar kring detta.  

Problematiken 

Samhället och företagen har mycket att vinna på att återanvända den koldioxid som 
annars hade släppts ut i atmosfären, både från en ekonomisk och miljömässig 
aspekt. I samband med produktionen av plast räknar man i snitt med ett utsläpp på 2 
till 3 kg växthusgaser per kg material (Climatehero, 2020). 

Papperstillverkningen är en annan stor bov när man tittar på utsläpp av 
växthusgaser inom Sverige. Beroende på vilken massa papper är baserat på 
varierar också utsläppen men generellt gäller att 1 ton papper genererar 300-1450kg 
Co2 emissioner. Sverige tillverkade år 2020 9,3 miljoner ton papper 
(Skogsindustrierna, 2020). 

Sist men inte minst är också tillverkningen av cement inget man kan blunda för. 
Grovt taget utgör cementtillverkningen 7–8% av alla utsläpp från industri och 
energisektorn och utgör idag omkring 3–4% av världens totala utsläpp av koldioxid 
(Nordman, 2020).  

Lösningsförslag 

Ett alternativ som diskuterats som en potentiell lösning för att motverka 
växthuseffekten är koldioxidinfångning- och användning (CCU – Carbon capture and 
utilization). Genom CCU återvinns koldioxiden för andra ändamål såsom till exempel 
kemikalier, byggmaterial eller bränslen. 

Innan vi kan redogöra för vårt lösningsförslag måste vi titta närmare på 
huvudkomponenten i lösningen som i detta fall är Olivin.  

Olivin är en av världens vanligaste bergarter och förekommer runt om i världen, 
inklusive Sverige. Tidigare har Olivin använts som tillsats i järnmalmspellets för att 
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förbättra kvaliteten på stålet. Vad man nu funnit är genom att krossa Olivinet till 
pulverform kan man skapa en kemisk reaktion tillsammans med koldioxid som utgör 
en tillsats som går att använda i tillverkning av papper, plast och cement (Brightlands 
Newsroom, 2018). Här binder man alltså koldioxiden med Olivinkrosset och har på 
detta vis också tillverkat en produkt som kan återanvändas inom den svenska 
industrin. Det finns ytterligare användningsområden för just Olivinet, forskare har 
framtagit ett sorts yttertaksmaterial som i kontakt med regnvatten orsakar en kemisk 
reaktion och där då binder koldioxiden i luften. Nedan visas en bild på ovannämnd 
process. 

 

Från Postma, K. (2018) the story of Green Minerals [Bild] 
https://innovationorigins.com/app/uploads/2018/09/Screen-Shot-2018-09-30-at-15.28.58.png 

Vår tanke här är då att de industrier runt om i landet som använder sig av 
koldioxidsavskiljning sammankopplas till ett lokalt transporteringsnät. Dessa nät 
transporterar koldioxiden med hjälp av rörledningar till en station där man tar vara på 
koldioxiden och utvinner den ovannämnda tillsatsen med hjälp av Olivinkross. För att 
minska kostnaderna för ett sådant projekt bör man alltså ha flera lokala stationer för 
uppsamling och tillverkning av tillsatsen snarare än färre och utspridda. Tekniken för 
transport av koldioxid finns redan idag och man har även konstaterat att transport via 
rörledningar är ett av de billigaste alternativen idag.  

Ekonomin bakom förslaget 

I dagsläget så köper företag utsläppsrätter eller blir tilldelade dessa. Företagen och 
industrin betalar ca 600kr per ton utsläppt koldioxid, priset för detta fortsätter att stiga 
och har bara det senaste året ökat med mer än 50% (Törnwall, 2021). Detta beror 
huvudsakligen på skärpta klimatlagar på direktiv från EU och Parisavtalet.   
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Vi ser hellre att man som företag erbjuds en möjlighet att ansluta sig till ett lokalt 
uppsamlingsnät för koldioxid och kanske helt kringgår det faktum att betala en 
straffavgift. Detta bör ses som ett samarbete med staten och bör också därför 
finansieras av företagen tillsammans med statskassan. Företagen och industrierna 
bör se detta som ett attraktivt alternativ som inte bara gynnar deras egen ekonomi 
men också miljön som helhet.  

Slutsats 

Det grundläggande problemet är att få tekniken att bli ekonomiskt gångbar, därför är 
det av stor vikt att politiker och staten visar sitt stöd för denna typ av projekt. 
Samtidigt behöver företagen och industrin se bortom den ekonomiska vinningen, det 
är i dagsläget mer attraktivt att företaget är synonymt med ord som hållbart, grönt 
och klimatsmart. Rom byggdes inte på en dag, och industrin kommer inte heller att 
bli Co2 neutrala på en dag. Det handlar om en process som behöver ske stegvis i 
takt med tekniska framsteg och en samhällsvillighet i stort.   
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