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Sammanfattning 

Stockholm Exergi AB arbetar för en implementation av en ny teknik inför framtiden som ska leda till en minskning 
av växthusgaser till atmosfären. Från rökgasen från kraftverket vill man installera en efterbränningsprocess till det 
befintliga kraftverket i Värtahamnen, för att kunna fånga och omvandla CO2 till flytande form och därefter 
transportera CO2 till Kollsnes, i Norge. Inom EU i dagsläget råder det höga utsläpp av växthusgaser från industrier 
till atmosfären. Med implementation av BECCS kan minska mängden av utsläppsgaser till atmosfären. 
Implementationen av BECCS kan även leda till ekonomiska fördelar för företaget, om utsläppsrättspriserna från EU 
ETS i framtida scenarion, skulle öka i värde.  
 
Vårt mål med projektet var att finna ett kostnadsoptimum för frakt av CO2 med fartyg samt de tekniska kraven på 
det transporterade godset. Projektet löstes med hjälp av litteratur‐ och artikelsök, intervjuer och möten med 
personer med kompetens och beslutsfattande organ inom företaget. Våra avgränsningar bestod av sträcka en 
sträcka Värtahamnen till Kollsnes, Norge. Alla faktorer relaterade till fraktfartygen är inkluderade i 
transportpriserna. Tre olika fartyg har examinerats, där ett fartyg hade kapacitet på 2,000 ton, den andra hade 
3,000 ton samt den sista har en kapacitet på 10,000 ton. Det fartyg som har störst kapacitet har visat sig vara den 
mest kostnadseffektiva lösningen för företaget. 
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Abstract 
Stockholm Exergi AB are planning to implement a new technology for the future. From the powerplants flue gas, 

Post‐Combustion CO2 capture at the plant in, Värtahamnen through various techniques and then transport the 

liquified CO2 to Kollsnes in Norway. In Europe today, a large amount of, factories are releasing a great amount of 

CO2 which contributes to an increase of the average temperature, in form of the greenhouse effect. With 

implementation of BECCS provides us with the opportunity to slow down the increasing amount of CO2 to the 

atmosphere. The implementation of BECCS can also lead to an economical benefit for the company, if the prices of 

emission set by the EU commission should increase.  

 

Our goal was to find the most cost‐effective solution and technical requirements for CO2. We accomplish the goal 

using data sources, interviews, telephone calls and help from colleagues.  

The limitations consisted of a distance from Värtaverket to Kollsnes in Norway. All factors relating to vessels are 

included in the transportation prices. The results of the project have showed that it is preferable to use a larger 

vessel for a transportation of CO2. Three different variants of vessels were examined, where one vessel had a 

capacity of 2 000 tonnes, the other had a capacity of 3 000 tonnes and the last vessel had a capacity of 10 000 

tones. The vessel with the largest capacity proved to be the most cost‐effective vessel for the company. 
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1 Inledning  

I detta kapitel beskrivs varför man vill ha negativ emission och vad det kan tillföra till dagens 

miljöproblem. Problemet illustreras för att få förståelse för syftet för denna rapport och var arbetet 

avgränsar sig.  

1.1 Negativ emission 

Högaktuellt idag (2018) är frågan om hur vi på en industriell nivå ska kunna uppfylla FN:s målsättning 

att den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2◦ C (European Commission, 2016). 

Utsläpp av diverse gaser till atmosfären skapar ett fenomen som vi kallar för växthuseffekten, dessa 

gaser består till stor del av koldioxid, kväveoxid och metangas. Studier från 2010 visar på att 

koldioxiden är den största orsaken till den globala uppvärmningen och 21% av utsläppen utgörs från 

industrier (IPCC, 2015). Den globala uppvärmningen påverkar samhället som vi lever i såväl som 

natur. Resultaten av växthuseffekten påverkar faktorer som att fler fattiga områden drabbas av enklare 

spridning av sjukdomar, haven blir surare såväl som varmare, dessutom leder fenomenet till en 

glaciärsmältning som bidrar med en havsnivåökning och extrema väderförhållanden, till exempel i 

egenskap av översvämningar samt värmeböljor med mera (WWF, 2014).  På Stockholm Exergi AB vill 

man utnyttja tekniken med BECCS för att kunna få en negativ emission vid utsläpp av CO2 från 

kraftvärmeverket.   

1.1.1 Vad är BECCS? 

BECCS är en kombination av bioenergi med kolavskiljning och lagring som sker i tre steg. Det kan 

brytas ned i olika steg men denna rapport kommer endast redovisa möjligheterna med att införa 

BECCS till Stockholms Exergi AB:s kraftvärmeverk i Värtahamnen. Värtaverket förser till stor del 

Stockholmsborna med fjärrvärme med hjälp utav att förbränna biomassa för att generera värme. 

Industrier av denna klass har noterbart en hög grad av koldioxidutsläpp som bidrar till en ökning av 

koldioxid till atmosfären. Genom att implementera teknikerna som tagits fram för kolfångst från 

kraftvärmeverket, kan CO2 omvandlas till önskade kriterier för att därefter transporteras vidare till 

utforskade geologiska reservoarer. Väl vid reservoarerna injiceras den infångade CO2 under jord för 

lagring och även till utarmade oljefält för att kunna tvinga fram ytterligare olja, detta fenomen är även 

känt som EOR (Almuth & Munnion , 2016).  

Figur 1. Illustration av BECCS process med koluppfångst och lagring.  
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Bioenergi antas vara kolneutralt, då den CO2 som emitteras vid förbränning kommer återupptas till ny 

växtlighet och på så sätt skapas en negativ emission. Fotosyntesen är den kemiska processen som 

bygger själva biomassans fibrer. Under fotosyntesen så binds kol genom att CO2 spjälkas från 

atmosfären, medan syret från CO2 molekylen släpps fritt (Karlsson, et al., 2010). Med utnyttjandet av 

BECCS vill man alltså på en industriell nivå återställa kretsloppet för CO2. Sekvensering av 

koldioxidutsläppen från bioenergi beräknas alltså minska mängden CO2 som redan utsöndrats till 

atmosfären (Almuth & Munnion , 2016). 

1.2 Problembakgrund 

Klimatfrågan är en fråga som väcker oro i världen, då koldioxidhalten växer fort. Idag ligger 

koldioxidhalterna högre än någonsin förr. Om inget görs kommer medeltemperaturen ökas med tre 

grader. Under 2016 låg koldioxidhalterna upp till 403,3 PPM från 400 PPM året innan. En stor del av 

dagens koldioxidutsläpp sker vid industrier och av den anledningen är det högaktuellt för samtliga 

företag att beakta dessa utsläpp för att kunna uppnå FN:s målsättning att begränsa den globala 

temperaturökningen till under 2◦C. Införingen av BECCS fångar och lagrar CO2-utsläppet i 

underjorden för undvika ökningen av CO2-utsläppet till atmosfären (Klimatupplysningen, 2010). 

Sverige släpper ut betydligt mer koldioxid än vad Norge gör. Det finns mer möjligheter att lagra 

koldioxid i norska delen då lagringspotentialen som finns idag i Norge är avsevärt större än Sveriges. 

Varför Sverige inte kan lagra koldioxid i berggrunden lika bra som Norge beror på den geologiska 

formationen av Sverige. Väst om Skånes kust är en optimal lagring för koldioxiden. 

Lagringspotentialen längs Norges kust landar runt 29 miljarder ton, Vid Skåne kan det lagras så lite 

som 1600 miljoner ton. Det har visat sig att BECCS har en större inverkan på åtgärder för hantering av 

koldioxidutsläpp än många andra metoder (Karlsson, Byström och Wiklund, 2010). 

1.3 Syfte  

Vid implementation av kolfångst på kraftvärmeverket i Värtahamnen, är det en viktig aspekt för 

Stockholm Exergi AB att undersöka transportkostnaderna för frakten av CO2. Denna rapport bygger på 

att undersöka en kostnadsoptimallösning för transporten av CO2 till slutdestinationen i Kollsnes i 

Norge. 

En avgörande faktor för att kunna implementera en transportprocess av koldioxid är att undersöka 

kriterier för de tekniska kraven för CO2, som efterfrågas av redarna såväl som vid terminalen i 

Kollsnes.  

1.4 Mål  

Målet med denna rapport är att hitta ett kostnadsoptimum för frakt av CO2 från Stockholm till 

Kollsnes.  

1.5 Avgränsningar  

• Endast transport med hjälp av fartyg kommer att redovisas i denna rapport. 

• Fraktkostnaden beräknas för (max) 100 000 ton CO2 per år. 
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1.6 Lösningsmetoder 

Nedan redovisas vilka lösningsmetoder som skall användas för att lösa problemet. 

1.6.1 Litteratur- och artikelsök 

Vid fördjupning och utökad kunskap inom ämnet har vetenskapliga artiklar, böcker och avhandlingar 

utnyttjas. 

1.6.2 Kostnadskalkyl 

För att validera målet har en kostnadskalkyl designad av Stockholm Exergi utnyttjats för att 

sammanställa samtliga kostnader som inkluderas i transporten. 

1.7 Disposition  

Kapitel 1 det inledande kapitlet av denna avhandling introducerar vad projektet handlar om och 

beskriver problembakgrunden samt vad arbetet ska leda till. 

Kapitel 2 är en nulägesbeskrivning på hur företaget ser ut idag och vilka möjligheter det finns för 

införandet av BECCS. Även innehåller kapitlet de verktyg som har använts för att bearbeta den 

insamlade data från observationer och mätningar. 

Kapitel 3 redovisar hur genomförandet av projektet har gått till med hjälp av metoderna som har tagits 

fram.  

Kapitel 4 presenterar resultatet för denna rapport i form av slutgiltiga kostnader för transporten.  

Kapitel 5 analyseras reflekteras och analyseras resultaten och jämförs med målsättningen, dessutom 

ges rekommendationer för vidare forskning inom ämnet. 
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2 Aktuellt kunskapsläge och teori  

I detta kapitel beskrivs hur Stockholm Exergi AB ser ut i dagsläget och hur marknaden för koldioxid 

ser ut idag, dessutom fördjupas problembakgrunden där en tydligare bild av problemet och syftet 

redovisas. Ytterligare redovisas referensramarna som utnyttjas för att formulera och analysera 

resultaten i kommande kapitel. 

2.1 Stockholm Exergi AB 

Fortum AB:s kraftvärmesystem är delägt av Stockholms stad och har nu alternerat sitt namn till 

Stockholm Exergi AB, ett energibolag som erbjuder sina kunder diverse alternativ av lösningar såsom 

el, värme, kyla, återvinning samt avfallshantering. Företagets merpart av kunder har fjärrvärme som 

är Stockholm Exergi AB:s största fokus. Fjärrvärme har varit en bidragande faktor till Stockholms 

minskade energiutsläpp då den halverats under senaste åren. Idag använder Stockholm Exergi AB 

ungefär 90% återvunnet eller förnybar energi inom fjärrvärme, dock är målet att uppnå 100 procent 

(Fortum AB, 2017). 

Stockholm Exergi AB har olika anläggningar runt om i Stockholm för att kunna producera fjärrvärme 

till kunder som är bosatta i Stockholms län. Fjärrvärmen skapas med hjälp av biobränslen, 

fossilbränslen samt avloppsvatten. Anläggningen som behandlas i denna rapport befinner sig i 

Värtaverket där företagets största kraftvärmeverk ligger samt huvudkontoret. I Bristaverket görs el och 

värme med hjälp av biobränslen samt avfall. Högdalenverket producerar fjärrvärme samt renar 

miljögifter. Hässelbyverket skapar el och värme samtidigt och fördrivs med biobränsle. 

Hammarbyverket har världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat 

avloppsvatten (Stockholm Exergi AB, 2017). 

2.2 EU ETS 

EU ETS är ett system för handel med utsläppsrätter, systemet är ett nyckelverktyg för att minska 

utsläppen av växthusgaser kostnadseffektivt och är en hörnsten inom EU:s politik för att bekämpa 

klimatförändringar. Syftet med EU:s system är att länder eller företag ska få möjligheten att välja 

mellan att genomföra utsläppsminskade åtgärder, i det egna landet eller företaget, eller att köpa 

utsläppsrätter som ger utsläppsminskningar någon annanstans. Systemet för utsläppsrätter, 

introducerades 2005 och är världens första och största internationella handelssystem med 

uppsläppsrätter. Handelssystemet verkar över samtliga 28 länder inom EU inklusive Island, 

Liechtenstein och Norge, där systemet sätter gränser på utsläppen av växthusgaser från 

energiintensiva installationer inom kraftverk och tillverkningsindustrin.   

2.2.1 Priser  

Åren 2008–2012 byggdes stora överskott av utsläppsrätter upp eftersom att utsläppen samtliga år har 

varit lägre än antalet utsläppsrätter. För att detta ska undvikas i framtiden bestämde sig EU för att 

införa en marknadsstabilitetsreserv år 2019, där reserven innebär att det skall ske en automatisk 

justering av mängden utsläppsrätter som auktioneras ut.  År 2017 beslutades att det totala antalet av 

utsläppsrätter skall minskas med 2,2% per år från och med år 2021 till skillnad från dagens 1,74% per 

år (Gunnarsson, 2018).  
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2.2.2 Vad tjänar industrier på en koldioxidmarknad? 

Som nämnt tidigare under inledningen ges en översiktlig insikt på hur BECCS på ett industriellt plan 

kan tillämpas för att skapa negativ emission och varför det är en intressant lösning utifrån ett 

miljömässigt perspektiv. Men på längre sikt kan det även tillämpas på ett stort ekonomiskt perspektiv 

för ett företag att beakta. Utsläpp från industrier är idag reglerade av EU ETS. Utsläppsrätterna 

fungerar som en valuta där företag antingen köper eller erhåller utsläppsrätter, varje ersättning ger 

innehavaren rätt att avge ett ton av CO2 som är den största växthusgasen. Alternativt ger varje 

ersättning innehavaren rätten att avge motsvarande mängd av två andra kraftfulla växthusgaser som 

är; kväveoxid (N2O) och perfluorkolväten (PFC). Vid fall där utsläppsrätter kvarstår efter årsskiftet, 

kan antingen säljas eller utnyttjas under kommande år. Skulle företag besitta mer utsläppsrätter än 

vad som behövs för att prestera inom branschen, så kan dessa säljas vidare till andra företag. Varje år 

måste ett bolag kunna uppge tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka industrins samtliga utsläpp, 

skulle ett företag överskrida sina utsläpp än vad utsläppsrätterna ger tillstånd. Till det kommer böter 

att åläggas företaget. Priserna på dessa utsläppsrätter är satta av EU:s politiska organ som arbetar för 

att minska utsläppen av CO2 från industrier. Utsläppsrätterna minskas årligen där priset är rörligt 

beroende på vad vi globalt måste uppnå för att kunna uppfylla Parisavtalet. Det gör det svårt för ett 

företag att kunna prognosera vad priserna kan antas till i framtiden och hur mycket utsläppsrätter 

industrierna kommer att behöva. BECCS kan då bli en lösning på hur en industri kan minska på 

mängden på koldioxidutsläppen till atmosfären och på så vis undgå att inhandla utsläppsrätter.  

2.3 Geologiska utgångspunkter 

CCS går inte att applicera på samtliga platser där det i dagsläget befinner sig stora industrier med höga 

utsläpp och kapital nog att implementera tekniken. Den lokala geologin är den avgörande faktorn för 

var man kan implementera CCS. CO2 som ska återföras till berggrunden stöter på avgörande problem 

inom den svenska marknaden, då i Sverige består majoriteten av berggrunden av kristallin, bergarter 

som gnejs och granit. Förutsättningarna för koldioxidlager finnes i sedimentära berggrunder vilket är 

mycket begränsade i stora delar av den svenska regionen (SGU, 2017). En rapport från NORDICCS 

forskning av potentiella lagringsplatser i norden för koldioxid redovisar att det främst finns 

möjligheter för koldioxidlagring i Faludden i Östersjön och i sydvästra Skåne. Forskning har utförts på 

tre potentiella injiceringspunkter i den nordiska regionen, vilket är Gassum, Faludden och Utsira där 

den sistnämnda platsen anses vara det mest lämpade alternativet, då lagringsarbete från Sleipner har 

skett i nästan 20 år. Lagringsmöjligheterna är dessutom störst i Utsira och en annan givande faktor är 

att CCS har använts där under en längre period och av den anledningen finns kompetens av CCS i 

området (Mazzetti, et al., 2015).  

2.4 Transport 

Det finns stora möjligheter för en koldioxidmarknad och en nyckelfråga i processen är vilken typ av 

transport man skall använda sig utav. NORDICCS analys av de mest kostnadseffektiva transportsätten 

resulterade i att vid de flesta fall visade sig att transport med fartyg är den mest effektiva lösningen. Ett 

annat möjligt alternativ kan även vara utnyttjandet av pipelines, dock är riskerna och kostnaderna 

höga vid utbyggnad av pipelines. Norge har dessutom stora erfarenheter med transport av CO2 inom 

livsmedelsindustrin där mängder av CO2 transporteras fartyg till den europeiska 

livsmedelsmarknaden(Mazzetti, et al., 2015).   
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2.5 Gassnova 

Norge är ett av flera länder som har en strikt policy för att främja processen av CCS eller BECCS på ett 

regionalt likväl som på ett internationellt plan. Möjligheterna med CCS, för att nå negativ emission, 

har tagits till nya politiska arenor såväl som internationella förhandlingar om klimatförändringar och 

utvecklingsbistånd. Av den anledningen prioriterar Norge CCS för externt inriktade politiska riktlinjer 

för att harmonisera Norges klimat- och energimål (Roettereng, 2014). 

Det statligt ägda företaget Gassnova bidrar till att hitta nya och mer effektiva tekniska lösningar för att 

infångning och lagring av CO2 kan genomföras och implementeras. Efter ytterligare statliga 

finansieringar annonserades det i juni 2017 att Gassnova tilldelat Statoil kontraktet för projektets 

första fas. Kort därpå går norske Shell och Total E & P Norge in som lika partner med Statoil i den 

ledande rollen för projektet. Samtliga partners kommer bidra med ekonomiskt stöd, människor med 

kompetens och erfarenheter, för att leda arbetet framåt (Gassnova, 2017). 

I den första fasen av CO2 projektet räknar man med att nå upp till en lagringskapacitet på cirka en och 

en halv miljoner ton per år. Projektet skall utformas i syfte att stimulera nya kommersiella CO2 

projekt, regionalt i Norge och nå ut globalt över hela världen för att ge möjligheter till att lyckas lagra 

ytterligare koldioxidvolymer. Skulle man lyckas implementera detta så har projektet potential att bli 

den första lagringspunkten av CO2 som tar emot CO2 från industriella källor i flera länder (Equinor, 

2017). 

Med positiva slutgiltiga investeringsbeslut av ett fullskaligt koldioxidlagringsprojekt i Norge, tilldelade 

från den norska regeringen, har man valt att ta emot CO2 på den norska västkusten på Kollsnes för att 

slutligen lagra i berggrunden. Byggandet av landsterminalen är planerat för 2019, den geologiska 

platsen är utvald av Gassnova och Statoil baserat på en övergripande utvärdering av faktorer som 

säkerhet, tekniska- och kommersiella förhållanden, kostnader och de stora expansionsmöjligheterna 

(Gassnova, 2017). 
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2.6 Pughs matris  

Metoden har utnyttjats i start-fasen av detta projekt för att få en överblick över hur en optimal 

transportlogistik för frakt av koldioxid med fartyg kan se ut.  

 

Vid en inledande fas kan det vara lämpligt att bygga en förståelse för hur resultatet kan komma att se 

ut. Början av detta projekt utformades en Pughmatris för att kunna illustrera samt estimera en optimal 

transportlogistik vid frakt av CO2. 

Pughmatrisen som illustreras nedan är en förenklad variant (Mc Dermott, 2015). Matrisen jämför tre 

olika varianter av fartyg där vi har ett mindre, mellanstort och stort fartyg.  Matrisen innehåller sex 

olika kriterier som antas ge underlag för att kunna finna mest lämpade fartygslösningen. Om vi kollar 

på tabellen ser vi att Fartyg C är den som fått högst poäng av dem tre och är den optimala lösningen till 

vårt problem.  

Tabell 1. Pughmatris av fartygen.  
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2.7 Tekniker vid koldioxidupptagning 

Nedan redovisas olika tekniker vid koldioxidfångst. Teknikerna är beskrivna överskådligt och tar ej 

hänsyn till exakta kostnader. Det existerar ytterligare forskning av flera olika tekniker vid 

kolupptagning men vi tar endast hänsyn till de tekniker som Stockholm Exergi AB ser över att 

implementera.  

2.7.1 Post combustion 

Post combustion eller efterbränning, är en process där man utnyttjar kemiska lösningsmedel för att 

kunna få bort CO2 från avgaserna som släpps ut från olika typer av kraftverk eller 

industrianläggningar.  I denna rapport kommer det belysas hur efterbränningsprocessen kan utnyttjas 

för Stockholm Exergis kraftvärmeverk men tekniken kan även utnyttjas vid industrianläggningar som 

exempelvis vid stål- eller järnproduktion. Vid kolfångst med BECCS, så sker det genom förbränning av 

olika typer av biobränslen där gasen från förbränningen går igenom en kammare för att omvandlas till 

flytande CO2 (Cleanair task force, 2018).  

Figur 2. Ett enkelt schema över efterbränningsprocessen. 

Fördelarna med implementeringen är att det kan eftermonteras till befintliga anläggningar vilket 

möjliggör fortsatt drift under implementationen. Av den anledningen så anses detta vara den mest 

lönsamma lösningen för befintliga anläggningar dock finns det ytterligare tekniker av koluppfångst 

men som inte kommer beröras i denna rapport (Global CCS Institute, 2017). 
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2.7.2 Aminer 

Utnyttjandet av aminer förekommer ofta vid industrier vid koldioxidfångst, den mest frekventa 

tekniken som används inom aminer är, MEA eller monoetanolamin. MEA är en efterbränningsprocess 

med en mycket hög absorptionshastighet, som dessutom är en synnerlig effektiv process (Global CCS 

Institute, 2017). MEA-processen består till största del av en absorberare, värmeväxlare och en 

strippare. CO2 kommer in till botten av absorberaren och den kylda vattenlösliga MEA kommer in i 

toppen av absorberaren. Selektivt så absorberas CO2 genom en exoterm reaktion, därefter dräneras 

den kylda och rika CO2 lösningen för att passera genom värmeväxlaren för uppvärmning. Den numera 

uppvärmda lösningen går in i toppen av stripparen och CO2 desorberas under mycket höga 

temperaturförhållanden, som därefter fångas upp för att omvandlas till flytande form. Den låghaltiga 

CO2-lösningen dräneras till ett avlopp för att kylas ned för att återigen gå tillbaka till absorberaren. 

Energin för tekniken går till 80% att värma upp lösningen vilket är den största energiförlusten för 

processen (Jaeheum, et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. En förenklad illustration över aminprocessen (Jaeheum, et al., 2013). 

En negativ faktor med utnyttjandet av MEA är att vid produktion av aminlösningen så utsöndras även 

höga utsläpp av koldioxid, vilket ur ett rent miljömässigt perspektiv är en faktor att beakta vid 

utnyttjandet av MEA (Luis, 2015). Ytterligare är det viktigt att utvärdera eventuella risker med 

utnyttjandet av aminer som är kända att ha en negativ effekt på människors hälsa och miljö. 

Kemikalierna är kända för att ha specifika giftmekanismer gentemot vattenlevande organismer, där 

även vissa nedbrutna aminer kan utgöra risker för människors hälsa. Av den anledningen är det viktigt 

att utvärdera miljöpåverkan för processen och om nödvändigt även använda 

utsläppsminskningsteknologier inom kolfångstprocessen (Kimura, et al., 2015) 
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2.7.3 Ammoniak  

Ammoniak(NH3) är ett ämne som är lik amin. För att kunna förbättra absorptionseffektiviteten 

använder man låga temperaturer. Metoden separerar koldioxid från avgaser med kyld ammoniak för 

att kunna absorbera CO2. Detta är en teknik som används mindre än aminteknik som har en potential 

för en lägre energiförbrukning av C02/ton. En beprövad teknik som kan reducera kostnader 

(Techonlogy Centre Mongstad, 2010).  

Rökgasen kommer från anläggningen och in i en gaskonditionering för kunna få vattenånga samt ånga 

upp rester som ger en minskad volym av gas som skall behandlas, innan rökgasen införs i ammoniak. 

Den gas som nu gått igenom konditioneringen skall passera en kolonn där CO2 absorberas genom en 

reaktion med ammoniaklösning som tillsammans bildar ammoniumkarbonat((NH4)2CO3). Den 

behandlade rökgasen skickas igenom en ytterlig kolonn för att återvinna ammoniakångan som kan 

skicka ut en rengjord gas genom skorsten upp till atmosfären. Ammoniumlösningen har ett högt 

innehåll av CO2, det trycksätts och pumpas in till en generator som hettas upp och får CO2 att 

separeras från ammoniumlösningen. Nu kan CO2 enkelt transporteras och lagras, 

ammoniumlösningen som separeras från CO2 åker tillbaka till absorbern för återanvändning 

(Techonlogy Centre Mongstad, 2010).  

I mer detalj är NH3-CO2 en komplicerad kemisk blandning. Rökgasen som innehåller CO2 pumpas in i 

en absorber som innehåller en kemiskblandning av ammoniumkarbonatlösning och H2O. CO2 reagerar 

med lösningen vilket leder vidare till ammoniumvätekarbonat. Denna lösning som bildats med CO2 

pumpas vidare till en generator där värme ansätts och får ut CO2 från lösningen.  

Ammoniumkarbonatet som separerades från CO2 skickas tillbaka till absorbern samt den CO2 som 

separerades skickas vidare och tvättas med vatten för att återfå ammoniak som komprimeras och 

skickas tillbaka till det första steget som skall behandla rökgaser som kommer igen. CO2 behandlas 

ytterligare för en producering samt kan uppfylla krav för slutanvändning (Techonlogy Centre 

Mongstad, 2010).  
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2.7.4 Kaliumkarbonat 

Vid storskalig efterbränning av CO2-avskiljning, från främst kolkraftverk, så talar man ofta om 

absorptionsbaserade lösningar som lämpliga tekniker för processen. Absorptionsprocesserna som 

innefattas av MEA eller monoetanolamin är emellertid ofta mycket energiintensiva och dyra. 

Processerna resulterar i stora förluster i värme på grund av vattendunstning och det 

kompressionsarbete som krävs för att komprimera CO2 till ett sekvenseringsklart tryck. Detta blir då 

en negativ aspekt att beakta ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv där man vill främja ett högt 

energiutnyttjande vid koldioxidfångst. Ny forskning visar på att tillämpa en ny varm 

karbonatsabsorptionsprocess, även kallad för ”Hot-CAP”, med kristalliseringsaktiverad 

högtrycksstrimning för att minska energianvändningen i samband med CO2-avlägsnande och 

komprimering (Zhang, et al., 2004).  

Karbonatslösningen är en koncentrerad kaliumkarbonat- eller bikarbonatlösning i vätskeform 

(K2CO3/KHCO3 eller PCB). Processen bryts ned i tre huvudenhetsoperationer som involverar CO2-

absorption, bikarbonatkristallisation och CO2-avlägsnande. Det givna resultatet av denna process 

resulterar i att värmeförlusten som är förknippad med vattenförångningen minskar, även en 

kompression av CO2 sker direkt i processen (Zhang, et al., 2004). 

Figur 4. En förenklad illustration över kolfångst med kaliumkarbonat (Zhang, et al., 2004). 

En negativ faktor med CO2-absorption med kaliumkarbonatlösning i jämförelse med användandet av 

aminer är att vid absorption med aminer får man en mycket snabbare absorptionsprocess, men som 

dessvärre avger den höga värmeförlusten. Kaliumkarbonatlösningen absorberar med mycket lägre 

värmeenergi, i jämförelse med aminer, men absorptionshastigheten är signifikativt långsammare 

(Behr, et al., 2011).  

 

  



12 

 

3 Genomförande och analys 

I detta kapitel så redovisas hur transportlogistiken har utformats för att kunna hitta en optimal 

kostnad för transporten. Specifikationer samt begränsningar för transporten tas upp, även vilka 

fartygsvarianter som har undersökts.  

3.1 Exportspecifikation för CO2 
För att transportera CO2 till Kollsnes i Norge så ställer huvudkoncernen Gassnova. Olika 
exportspecifikationer på gasen. Som nämnt tidigare skall CO2 omvandlas till flytande form och det 
kräver att gasen kyls ned till -26◦ C och vid 15 atm i toppen av buffertbehållaren på land.  
Tabellen som redovisas nedan beskriver innehållet av föroreningar som den exporterade CO2 
maximalt får innehålla. Det är även viktigt att ta hänsyn till att dessa gränser kan komma att ändras 
under projektets gång. För att kunna uppfylla kravet om fullständigt flytande CO2 är innehållet icke 
kondenserbara gaser såsom exempelvis kväve, väte, metan, kolmonoxid, argon begränsade. Bör även 
ta hänsyn till att förteckningen nedan till viss del är skräddarsydd för de norska fångstprojekten som 
utnyttjas av fångstprocesser med aminer eller ammoniak, andra fångstprocesser kan introducera 
ytterligare komponenter som kan vara oönskade i CO2-produkten. 1 

Tabell 2. Exportspecifikation för den exporterade koldioxiden. 
 

 

 

 

  

                                                             
1 Camilla Bergsli, Gassnova. E-mail 2018-04-18. < cb@gassnova.no >. 

mailto:cb@gassnova.no
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3.2 Farledsbegränsningar 

Hinder kan uppstå för stora fartyg som passerar Stockholms skärgård, alltför stora båtar får inte 

tillåten passage då sjöfartsverket har uppsatta restriktioner på storleken av båten. I tabellen nedan så 

redovisas farledsbegränsningarna för passagen genom Sandhamn (Sjöfartsverket, 2017). 

Dagsljus och god sikt  

Max mått Sandhamn 

Längd  200,00 m 

Bredd  32,31 m 

Djupgående 11,00 m 

Mörker och väsentlig nedsatt sikt 

Längd  175,00 m  

Bredd 26,00 m 

Djupgående  9,00 m 

Tabell 3. Farledsbegränsningar genom Sandhamn (Sjöfartsverket, 2017). 

3.3 Fartyg 

CO2 som fraktas ställer krav på att fartyget har rätt sorts utrustning för att kunna genomföra 

transporten. Den svenska marknaden idag har dock ett lågt utbud på fartyg utrustade för frakt av 

koldioxid. Dock finns det möjligheter, med hjälp av mindre modifikationer på ett LPG-fartyg, 

möjliggöra för att kunna transportera CO2. Det som krävs är främst att fartyget har utrustning för att 

kunna transportera kyld- och trycksatt gas, vilket är en möjlighet för flertalet av LPG-fartygen 

(Karlsson, et al., 2010).  

3.4 Transportmöjligheter  

Idag är det inte känt hur stora volymer av CO2 som Stockholm Exergi AB kan fånga upp och frakta per 

år. Av den anledningen har uträkningarna baserats på eventuella kostnader vid frakt upp till 100 000 

ton CO2 per år.2 Fartygets storlek kan vara en avgörande faktor hur höga kostnader blir. För att få fram 

ett optimum redovisar denna rapport tre olika alternativ, där uppskattade kostnader refererar till tre 

fartyg med olika stora fraktvolymer.  

                                                             
2 Fabian Lehvin, Stockholm Exergi AB. Intervju 2018-04-16  
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3.5 Fartygsvarianter 

Det finns ett stort utbud av fartygsstorlekar på marknaden, efter intervjuer med företaget har tre olika 

storlekar på fartyg räknats på som kan vara lämpliga för Stockholm Exergi att utnyttja vid transporten. 

Samtliga fartyg som tagits fram är aktiva och används i drift i dagsläget, av rättsliga skäl kommer det 

inte redovisas vilket fartyg som har räknats på, då varken tillåtelse från rederiet existerar eller ett avtal 

med Stockholm Exergi AB har tecknats med fartygsägaren (Marinetraffic, 2018). För mer information 

och förståelse för uträkningarna hänvisas till Ekvationer (4.8) samt Bilagor. 

➢ Fartyg A  

Fartyg A är ett mindre CO2-fartyg som kan frakta till en kapacitet på 2 000 ton CO2. 

➢ Fartyg B 

Fartyg B är ett LPG-fartyg som kan frakta till en kapacitet på 3 000 ton CO2. 

➢ Fartyg C 

Fartyg C är det största fartyget som har utnyttjas i denna studie, fartyget är ett LPG-fartyg som 

kan frakta en kapacitet på 10 000 ton CO2.  

3.6 Hamnkostnader 

Hamnkostnaderna i Stockholm vid Värtahamnen är framtagna från dagens marknad. Problematik 

uppstår vid uppskattade hamnkostnader vid Kollsnes då terminalen inte är färdigbyggd. Av den 

anledningen har hamnkostnaderna uppskattats utifrån Bergens hamnar, då Bergen ligger i nära 

anknytning till Kollsnes. Vidare beskrivning gällande hamnpriserna hänvisas till Bilagor.3 Uppgifterna 

kring kostnaderna kan variera, det kan tillkomma ytterligare avgifter, men dessa avgifter uppskattas 

ha en marginell påverkan på utgiften.4 Ytterligare kan företaget behöva få statligt godkännande för att 

kunna lasta CO2 vid Värtahamnen i Östermalm, detta är något som i sådant fall behöver utföras i ett 

senare skede vid implementering av beslutsfattande organ inom företaget.  

3.7 Rederier  

I dagsläget finns det ca tre rederier som arbetar kontinuerligt med frakt av CO2 i Sverige, vilket ställer 

till problem vid framtagning av eventuella priser för frakt.5 Dock så finns det rederier i Nederländerna 

som idag transporterar CO2 från andra industrikällor i Sverige, men dessa rederier är inte villiga att 

dela med sig av den informationen.6 

Skulle det uppstå en spotmarknad på CO2, antas det att flera rederier i den nordiska delen av Europa 

utnyttjar denna utveckling och tillför fler CO2-fartyg till marknaden. Möjligheterna som tillkommer 

med en spotmarknad är att återlastning från Bergen till Stockholm kan utnyttjas av företaget eller 

andra aktörer. Fördelarna med återlastning gör att företaget inte behöver bekosta ett tomt fartyg från 

Bergen till Sverige, utan endast finansiera det tomma fartyget från en mer närliggande 

återlastningshamn. I kalkylerna med spotpriser på fartygstransporten, har en återlastning i Klaipeda 

utnyttjas som en potentiell hamn.3 

  

                                                             
3 Jonas Lovgren, GAC. E-mail 2018-05-11. < jonas.lovgren@gac.com >  
4 Mikael Jarlhammer, Stockholm Exergi AB. Intervju 2018-05-04. 
5 Johan Dicksved, Stockholm Chartering AB. E-mail 2018-05-03. < tankers@stochart.com >.  
6 Rickard Müntzing Stem Shipping Tankers. E-mail 2018-04-25. < tankers@stemshipping.se >. 

mailto:jonas.lovgren@gac.com
mailto:tankers@stochart.com
mailto:tankers@stemshipping.se
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3.8 Utsläppsrätter  

Nämnt tidigare under (EU ETS, 2.2) så kan ett företag med oanvända utsläppsrätter vid årsskiftet välja 

att utnyttja dessa nästkommande år eller sälja vidare dessa. Lyckas företaget uppnå att utsläppen till 

atmosfären bli avsevärt mindre från värmeverkets biobränslekällor, så kan företaget fördela de 

oanvända utsläppsrätterna till sina andra värmeverk i regionen eller landet, där det inte finns samma 

möjligheter för implementation av BECCS. Det underlättar då för Stockholm Exergis mindre kraftverk 

i landet att kunna producera till samma grad som tidigare trotts att EU ETS minskar sina antalet 

utsläppsrätter årligen.  

3.9 Ekvationer 

Ekvationerna nedan har utnyttjats för att få fram resultatet som redovisas i nästa kapitel. För att 

kunna granska uträkningar hänvisas till Bilagor. För att tydliggöra ekvationerna som har utnyttjas vid 

resultatberäkningen har förkortningar till kalkyler redovisats nedan. 

Förkortningarna i början av denna rapport är till stor del kopplade till förkortningarna i formlerna 

som följer nedan. BK som står för bunkerkostnad, redovisar vad bränslekostnaden är för fartyget i 

aktuell situation. MGO eller marine gasoil är bränslet som tillåts inom den nordeuropeiska regionen 

för transportfartyg. 7 

➢ Fartygsavgångar 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 (𝑡𝑜𝑛) 

𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑡𝑜𝑛)
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑣𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟/å𝑟  

➢ Kalkylformler 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑦𝑟𝑎 𝑓ö𝑟 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔 = 𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 ℎ𝑦𝑟𝑎 𝑥 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟) 

𝐵𝐾 𝑚𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑠𝑡 = (𝐹ä𝑟𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)𝑥 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑡𝑜𝑛)) 𝑥 𝑀𝐺𝑂 𝑝𝑟𝑖𝑠/𝑡𝑜𝑛 

𝐵𝐾 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡
= (𝐹ä𝑟𝑑𝑡𝑖𝑑 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)𝑥 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑡𝑜𝑛)) 𝑥 𝑀𝐺𝑂 𝑝𝑟𝑖𝑠/𝑡𝑜𝑛 

𝐵𝐾 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =  (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑚𝑛𝑡𝑖𝑑 (𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)𝑥 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑡𝑜𝑛)) 𝑥 𝑀𝐺𝑂 𝑝𝑟𝑖𝑠/𝑡𝑜𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑓ä𝑟𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝐾 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑦𝑟𝑎 𝑓ö𝑟 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑚𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑓ä𝑟𝑑

𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑟 𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑣𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

  

                                                             
7 Mikael Jarlhammer, Stockholm Exergi AB. Intervju 2018-05-04. 
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4 Resultat  

I detta kapitel redovisas vad fartygskostnaderna uppskattas att bli för de tre olika fartygen som har 

tagits fram och behandlats i denna rapport. 

4.1 Kostnad 

I tabellerna nedan redovisas en uppskattad kostnad.  

➢ Fartyg A  

     

 
Fartyg A utan spotmarknad 

 

 
Fraktkostnad per ton 62 € 644 kr 

 

 
  

 

 
Total resekostnad/tur 1 288 400 kr 

 

 
Antalet avgångar per år 50 

 

 
Total kostnad per år 64 418 500 kr 

 
Tabell 4. Fartyg A utan spotmarknad.  

 
Fartyg A med spotmarknad 

 

 
Fraktkostnad per ton 47 € 484 kr 

 

 
  

 

 
Total resekostnad/tur 967 500 kr 

 

 
Antalet avgångar per år 50 

 

 
Total kostnad per år 48 373 700 kr 

 
Tabell 5. Fartyg A med spotmarknad.  
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➢ Fartyg B 

     

 
Fartyg B utan spotmarknad 

 

 
Fraktkostnad per ton 46 € 479 kr 

 

 
  

 

 
Total resekostnad/tur 1 436 500 kr 

 

 
Antalet avgångar per år 33 

 

 
Total kostnad per år 47 883 700 kr 

 
Tabell 6. Fartyg B utan spotmarknad. 

 
Fartyg B med spotmarknad 

 

 
Fraktkostnad per ton 35 € 357 kr 

 

 
  

 

 
Total resekostnad/tur 1 070 900 kr 

 

 
Antalet avgångar per år 33 

 

 
Total kostnad per år 35 696 600 kr 

 
Tabell 7. Fartyg B med spotmarknad.  
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➢ Fartyg C 

     

 
Fartyg C utan spotmarknad 

 

 
Fraktkostnad per ton 26 € 267 kr 

 

 
  

 

 
Total resekostnad/tur 2 667 100 kr 

 

 
Antalet avgångar per år 10 

 

 
Total kostnad per år 26 671 300 kr 

 
Tabell 8. Fartyg C utan spotmarknad.  

 
Fartyg C med spotmarknad 

 

 
Fraktkostnad per ton 19 € 200 kr 

 

 
  

 

 
Total resekostnad/tur 1 998 600 kr 

 

 
Antalet avgångar per år 10 

 

 
Total kostnad per år 19 985 900 kr 

 
Tabell 9. Fartyg C med spotmarknad. 
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4.2 Jämförelse av fartygen 

Kostnaden för de olika fartygen resulterar i skillnader beroende på storleken av fartyget. För att 

illustrera skillnaden mellan fartygen har histogram. 

Histogram 1. Kostnad i ton för fartygen. 

Histogram 2. Totala fraktkostnaden för fartygen.   
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5 Slutsats och rekommendationer  

I detta kapitel så sammanfattas hela rapporten där resultatet jämförs med arbetets målformulering 

och vilka eventuella felkällor som kan ha påverkat resultatet. Dessutom ges rekommendationer för 

vidare arbete inom ämnet. 

5.1 Måluppfyllelse  

Målet för denna avhandling grundade sig i att vår samarbetspartner, Stockholm Exergi AB, ville få 

fram en optimal kostnad på vad frakt av CO2 till Kollsnes kan kosta från företagets kraftvärmeverk i 

Värtahamnen i Stockholm. Dessutom ville kraftbolaget få fram det mest effektiva alternativet för 

storleken på frakten och fartyget.  Resultatet visar att den mest kostnadseffektiva lösningen är att 

utnyttja ett större fartyg, dock kan det bli svårt för företaget att implementera. Samtliga 

transportlösningar är framtagna från dagens marknad.   

• Fartyg A med kapacitet på 2000 ton beräknas pendla 50 gånger mellan Stockholm och 

Kollsnes för att uppnå projektets mål att frakta 100 000 ton CO2 per år. Kostnaden för fartyget 

resulterade i 62,54 €/ton utan spotmarknad eller 46,96 €/ton med spotmarknad. 

• Fartyg B med kapacitet på 3000 ton beräknas pendla mellan 33–34 gånger mellan Stockholm 

och Kollsnes för att uppnå projektets mål att frakta 100 000 ton CO2 per år. Kostnaden för 

fartyget resulterade i 46,49 €/ton utan spotmarknad eller 34,66 €/ton med spotmarknad. 

• Fartyg C med kapacitet på 10 000 ton beräknas pendla mellan 10 gånger mellan Stockholm 

och Kollsnes för att uppnå projektets mål att frakta 100 000 ton CO2 per år. Kostnaden för 

fartyget resulterade i 25,89 €/ton utan spotmarknad eller 19,40 €/ton med spotmarknad. 

5.2 Felkällor  

Verkligheten ser dock inte helt ut som den i beräkningarna med proportionella skalfördelar mellan 

kostnad och transportvolym då det kan uppstå andra faktorer med utnyttjandet av ett större fartyg. 

Kraftvärmeverket på Värtahamnen står centralt i Stockholm vilket kan ha avgörande konsekvenser 

gällande att upprätthålla färdiglager för den omvandlade CO2. Det större fartyget med en maxkapacitet 

på 10 000 ton, vill man lasta i på 24 timmar vilket förutsätter att en pålastningsterminal finns på plats. 

Detta är något som kan bli svårt att genomföra då företaget måste få godkännande från 

Stockholmsstad att få lagra 10 000 ton flytande CO2 vid hamnen i Östermalm.  

Ett annat problem med det större fartyget är att det endast kommer göra ca tio avgångar från 

Värtahamnen för att uppfylla kvoten om att transportera 100 000 ton CO2 per år, där resan mellan 

Värtahamnen och Kollsnes uppskattas att ta mindre än tio dagar. Det innebär i sin tur att båten står 

stilla vid majoriteten av året, här är det viktigt att finna andra transportgods som båten kan 

transportera, dock vill inte de rederier som har intervjuats frakta andra gaser i samma tanker som man 

har utnyttjat för frakt av CO2 på grund av de föroreningar som kan kvarstå. Detta kan även vara en 

nackdel för en eventuell spotmarknad då våra beräkningar bygger på att man efter Kollsnes kan 

återlasta i Klaipeda. 
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Terminalen vid Kollsnes är som känt inte färdigkonstruerad i dagsläget vilket gör att hamnpriserna är 

tagna från dagens marknad vid Bergens hamnar. Aktuella hamnavgifter vid Kollsnes hamnar kan skilja 

från det som har redovisats i denna rapport, men dessa divergenser beräknas vara marginella. Likaså 

kan det även tillkomma ytterligare avgifter för hamnagenter och ökade tullavgifter. Bränslekostnad 

och valutaförändringar är svåra eller omöjliga att prognosera vilket även kan påverka kostnaden vid 

framtida projekt.  

5.3 Rekommendationer  

Denna lösning med BECCS kan i framtida scenarion leda till positiva ekonomiska resultat beroende på 

hur utsläppsrättpriserna utvecklas. Blir utsläppsrätterna, som förmodas öka i pris inom de 

nästkommande 10 åren, en dyrare lösning jämfört med koluppfångst mot ett geologiskt lager så är det 

en lösning som Stockholm Exergi bör implementera till sitt kraftvärmeverk. Som även nämnt i (3.8) så 

kan även utsläppsrätterna som kvarstår fördelas till andra kraftverk inom företaget eller säljas vidare 

för ytterligare ekonomisk tillväxt. 

En hel del forskning och undersökning måste göras av företaget innan implementation av resultatet 

från denna rapport. Till en början kan det vara viktigt att undersöka problemet från utgångspunkten 

vilket gäller kolfångsmetoder. Kostnaden för att eftermontera en koluppfångstmetod till 

kraftvärmeverket bör undersökas samt vilken metod som är mest lämplig. Om detta skall 

implementeras behöver nuvarande anställda utbildas inom den nya tekniken. 

Gällande frakten bör företaget undersöka närmare bland fler möjligheter vid fartygsstorlekar som kan 

vara mer optimal än vad som har redovisats. Även kan det vara intressant för Stockholm Exergi att 

undersöka möjligheterna med att öppna en terminal längre ut i Stockholms skärgård exempelvis i 

Nynäshamn. Anledningen för denna undersökning är att det med stor sannolikhet är lättare för 

företaget att kunna lagra CO2 lokalt i Nynäshamn till skillnad från i Värtahamnen i Stockholm. 

Grunden för detta antagande är att Värtahamnen ligger centralt i Stockholm, med många närliggande 

företag och arbetsplatser och dessutom många bosatta i närheten av kraftvärmeverket. Det kan göra 

att beslutsfattande statliga organ kan komma att motsätta sig att företaget öppnar en terminal med 

flytande CO2 i hamnen. Dock ser det annorlunda ut i Nynäshamn där en terminal kan öppnas vid ett 

område med mindre bosatta i närheten. Dessutom kan detta även vara en positiv fördel för att kunna 

utnyttja ett större fartyg som inte behöver följa restriktionerna vid passagen genom Sandhamn.  

Slutligen bör företaget även undersöka möjligheterna med rederier, exempelvis om det är mest 

optimalt för företaget att konstruera ett eget CO2-fartyg eller om företaget skall upphandla ett 

begagnat fartyg och i båda fallen låta ett rederi stå för själva transporten. Fördelarna med att 

konstruera ett helt nytt fartyg är att dimensionerna kan styras av företaget och dessutom kan 

bränsleförbrukningen optimeras vilket kan ge fördelar miljömässigt och kostnadsmässigt. 



I 

 

Referenser 

Skriftliga 

Almuth E. & Munnion O, Editor: Smolker R., Last-ditch climate option or wishfull thinking?, 

Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Biofuelwatch and Heinrich Böll Stiftung, april 2016. 

http://www.biofuelwatch.org.uk/wp-content/uploads/BECCS-report-HBF-web.pdf 

(2018-04-03) 

Behr P., Maun A., Deutgen K., Tunnat A., Oeljeklaus G. & Görner K., ”Energy Procedia”, Kinetic study 

on promoted potassium carbonate solutions for CO2 capture from flue gas, 2011 

Vol. 4 sid.87-88 

https://ac.els-cdn.com/S1876610211000282/1-s2.0-S1876610211000282-main.pdf?_tid=d90a323f-

eee7-4e0a-9647-b4a5863747d7&acdnat=1523618134_feb6775599aae66fb6ba42354e459345 

(2018-05-11) 

CLEANAIR TASK FORCE, Post-Combustion Capture, 2018 

http://www.fossiltransition.org/pages/post_combustion_capture_/128.php 

(2018-05-02) 

Equinor, Statoil, Shell and Total enter CO2 storage partnership, 2017-10-4 

https://www.statoil.com/en/news/statoil-shell-total-co2-storage-partnership.html 

(2018-05-01) 

European Commission, Paris Agreement 2015-12 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en (2018-03-19). 

Fortum AB, Det här är Fortum, 2017-12-19 https://www.fortum.se/om-oss/vart-foretag/det-har-ar-

fortum (2018-04-13). 

Gassnova, 2017 https://www.gassnova.no (2018-04-29) 

Global CCS Institute, Advantages and disadvantages of major CO2 capture technologies, 2017. 

https://hub.globalccsinstitute.com/publications/technology-options-co2-capture/advantages-and-

disadvantages-major-co2-capture (2018-05-05).  

Gunnarsson K., Utsläppshandel, 2018-05-07,  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/ (2018-05-29) 

IPCC, Climate Change 2014, 2015 

ISBN 978-92-9169-143-2 (2018-03-20). 

IPCC, The EU Emission Trading System (EU ETS), 2016 

ISBN 978-92-79-62396-7 (2018-05-29).  

  

http://www.biofuelwatch.org.uk/wp-content/uploads/BECCS-report-HBF-web.pdf
https://ac.els-cdn.com/S1876610211000282/1-s2.0-S1876610211000282-main.pdf?_tid=d90a323f-eee7-4e0a-9647-b4a5863747d7&acdnat=1523618134_feb6775599aae66fb6ba42354e459345
https://ac.els-cdn.com/S1876610211000282/1-s2.0-S1876610211000282-main.pdf?_tid=d90a323f-eee7-4e0a-9647-b4a5863747d7&acdnat=1523618134_feb6775599aae66fb6ba42354e459345
http://www.fossiltransition.org/pages/post_combustion_capture_/128.php
https://www.statoil.com/en/news/statoil-shell-total-co2-storage-partnership.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://www.fortum.se/om-oss/vart-foretag/det-har-ar-fortum
https://www.fortum.se/om-oss/vart-foretag/det-har-ar-fortum
https://www.gassnova.no/
https://hub.globalccsinstitute.com/publications/technology-options-co2-capture/advantages-and-disadvantages-major-co2-capture
https://hub.globalccsinstitute.com/publications/technology-options-co2-capture/advantages-and-disadvantages-major-co2-capture
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/


II 

 

Jaeheum J., Su Jeong Y., Lim Youngsub., Lee C.S & Han C., “Energy Procedia” Advanced CO2 Capture 

Process Using MEA Scrubbing: Configuration of a Split Flow and Phase Separation Heat Exchanger, 

2013 Vol 37 sid. 1779-1782  

https://ac.els-cdn.com/S187661021300297X/1-s2.0-S187661021300297X-main.pdf?_tid=9096fe8d-

f8d6-47ac-a056-6a1113eff3f1&acdnat=1523974886_6df0e2bf9bb59c3b73543896d29e29fc (2018-05-

01) 

Karlsson H., Byström L. & Wiklund J., ”BECCS som klimatåtgärd”, En rapport om koldioxidlagring 

från biomassa i ett svensk-norskt perspektiv, 2010. 

http://biorecro.se/BECCS_Rapport_100922_Biorecro.pdf  (2018-03-19) 

Kimura H., Kubo T., Shimada M., Kitamura H., Fujita K., Suzuki K., Yamamoto K. & Akai M. “Energy 

Procedia”, Environmental Risk Assessment of MEA and its Degradation Products from Post-

combustion CO2 Capture Pilot Plant: Drafting Technical Guidelines. Juli, 2014,  

Vol. 114 sid 6491–6492 

https://ac.els-cdn.com/S1876610217319872/1-s2.0-S1876610217319872-main.pdf?_tid=97437d72-

a6ad-45e9-ae99-6a9d595dd877&acdnat=1524163619_3864e34af26a9616908c876cc3852db4 

(2018-05-06) 

Luis P., “Desalination” Use of monoethanloamine (MEA) for CO2 capture in a global scenario: 

Consequences and alternatives, 15-02-16 Vol 380 sid. 94-98 

https://ac.els-cdn.com/S001191641500418X/1-s2.0-S001191641500418X-main.pdf?_tid=2e00a062-

2b77-4fd9-ac5b-860488985de8&acdnat=1523976095_df70fc3da22375e55ff7a699908012ef 

(2018-05-06) 

Marinetraffic, 2018 https://www.marinetraffic.com/ (2018-04-22).  

Mazzetti. M.J., Eldrup N. & Røkke N.A., Nordic CCS Roadmap, A vision for Carbon Capture and 

Storage towards 2050. Nordic CCS, 2015 

https://www.sintef.no/globalassets/project/nordiccs/nordiccs-roadmap-updated-2015-12-033.pdf 

(2018-05-04) 

Mc Dermott, D., How to use the pugh matrix, 2018-05-25 

https://www.decision-making-confidence.com/pugh-matrix.html (2018-05-29) 

Roettereng Jo-K.S., “The Foreign policy of carbon sinks: Carbon Capture and storage as foreign policy 

in Norway”. Energy Procedia Vol. 63 (2014) 6927-6944 sid. 6929-6936 

https://ac.els-cdn.com/S1876610214025429/1-s2.0-S1876610214025429-main.pdf?_tid=2f63789f-

6f92-42a9-a1dc-06cbf7ac37b1&acdnat=1523607561_842a35b6f355a4e47e79024dacd9331d 

(2018-04-27) 

Sjöfartsverket, Riktvärden: Tankfartyg, 2017-07-05 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden-

-restriktioner/Farledsbegransningar/Stockholm/Riktvarden-Tankfartyg-Stockholm/ (2018-03-29). 

Stockholm Exergi, Våra anläggningar, https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-

anlaggningar/ (2018-04-13). 

https://ac.els-cdn.com/S187661021300297X/1-s2.0-S187661021300297X-main.pdf?_tid=9096fe8d-f8d6-47ac-a056-6a1113eff3f1&acdnat=1523974886_6df0e2bf9bb59c3b73543896d29e29fc
https://ac.els-cdn.com/S187661021300297X/1-s2.0-S187661021300297X-main.pdf?_tid=9096fe8d-f8d6-47ac-a056-6a1113eff3f1&acdnat=1523974886_6df0e2bf9bb59c3b73543896d29e29fc
http://biorecro.se/BECCS_Rapport_100922_Biorecro.pdf
https://ac.els-cdn.com/S1876610217319872/1-s2.0-S1876610217319872-main.pdf?_tid=97437d72-a6ad-45e9-ae99-6a9d595dd877&acdnat=1524163619_3864e34af26a9616908c876cc3852db4
https://ac.els-cdn.com/S1876610217319872/1-s2.0-S1876610217319872-main.pdf?_tid=97437d72-a6ad-45e9-ae99-6a9d595dd877&acdnat=1524163619_3864e34af26a9616908c876cc3852db4
https://ac.els-cdn.com/S001191641500418X/1-s2.0-S001191641500418X-main.pdf?_tid=2e00a062-2b77-4fd9-ac5b-860488985de8&acdnat=1523976095_df70fc3da22375e55ff7a699908012ef
https://ac.els-cdn.com/S001191641500418X/1-s2.0-S001191641500418X-main.pdf?_tid=2e00a062-2b77-4fd9-ac5b-860488985de8&acdnat=1523976095_df70fc3da22375e55ff7a699908012ef
https://www.marinetraffic.com/
https://www.sintef.no/globalassets/project/nordiccs/nordiccs-roadmap-updated-2015-12-033.pdf
https://www.decision-making-confidence.com/pugh-matrix.html
https://ac.els-cdn.com/S1876610214025429/1-s2.0-S1876610214025429-main.pdf?_tid=2f63789f-6f92-42a9-a1dc-06cbf7ac37b1&acdnat=1523607561_842a35b6f355a4e47e79024dacd9331d
https://ac.els-cdn.com/S1876610214025429/1-s2.0-S1876610214025429-main.pdf?_tid=2f63789f-6f92-42a9-a1dc-06cbf7ac37b1&acdnat=1523607561_842a35b6f355a4e47e79024dacd9331d
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Farledsbegransningar/Stockholm/Riktvarden-Tankfartyg-Stockholm/
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Farledsbegransningar/Stockholm/Riktvarden-Tankfartyg-Stockholm/
https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anlaggningar/
https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anlaggningar/


III 

 

Sveriges geologiska undersökning, Koldioxidlagring, 2017-11-28 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/koldioxidlagring/  (2018-05-09) 

Technology centre Mongstad, Chilled ammonia technology, 7-20-2010 

http://www.tcmda.com/en/Technology/Chilled-ammonia-technology/ 

(2018-05-09) 

Världsnaturfonden WWF, Konsekvenser, 2018-02-13 http://www.wwf.se/wwfs-

arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat (2018-03-19). 

Zhang S., Ye X. & Lu Y., “Energy Procedia”, 2004, Vol 63, sid. 666-667 
https://ac.els-cdn.com/S187661021401889X/1-s2.0-S187661021401889X-main.pdf?_tid=490ead57-
ac10-468b-9f5b-0c6023239e3f&acdnat=1523619637_89a076f2f21b57d4eb2261c41ff83d13 (2018-05-
11).  

Ej refererade källor  

Oil Monster, 2018 

https://www.oilmonster.com/bunker-fuel-prices/northern-europe/44 

(2018-05-23) 

Sea-distances, 2018  https://sea-distances.org/ (2018-05-17) 

Valuta, 2018 http://www.valuta.se/ (2018-05-17) 

  

https://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/koldioxidlagring/
http://www.tcmda.com/en/Technology/Chilled-ammonia-technology/
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat
https://ac.els-cdn.com/S187661021401889X/1-s2.0-S187661021401889X-main.pdf?_tid=490ead57-ac10-468b-9f5b-0c6023239e3f&acdnat=1523619637_89a076f2f21b57d4eb2261c41ff83d13
https://ac.els-cdn.com/S187661021401889X/1-s2.0-S187661021401889X-main.pdf?_tid=490ead57-ac10-468b-9f5b-0c6023239e3f&acdnat=1523619637_89a076f2f21b57d4eb2261c41ff83d13
https://www.oilmonster.com/bunker-fuel-prices/northern-europe/44
https://sea-distances.org/
http://www.valuta.se/


IV 

 

Bilagor 

Hamnkostnader Stockholm 

I bilagorna som följer redovisas vad hamnkostnaderna uppskattas till i Stockholm för tre olika skepp 

som potentiellt kan transportera CO2 mellan Värtahamnen och Kollsnes. 

Fartyg A 

I tabellen som följer redovisas vad hamnkostnaderna uppskattas ligga på ett mindre CO2 fartyg i 

Stockholm: 

 

 

  



V 

 

Fartyg B 

I tabellen som följer redovisas vad hamnkostnaderna uppskattas ligga på ett lite större LPG-fartyg i 

Stockholm:  



VI 

 

Fartyg C 

I tabellen som följer redovisas vad hamnkostnaderna uppskattas ligga på ett större LPG-fartyg i 

Stockholm: 

  



VII 

 

Hamnkostnader Bergen 

I bilagorna som följer redovisas vad hamnkostnaderna uppskattas till i Bergen för tre olika skepp 

som potentiellt kan transportera CO2 mellan Värtahamnen och Kollsnes. 

Fartyg A 

I tabellen redovisas det vad hamnkostnaderna för Fartyg A uppskattas att ligga på i Bergens hamnar: 
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Fartyg B 

I tabellen redovisas det vad hamnkostnaderna för Fartyg B uppskattas att ligga på i Bergens hamnar: 

  



IX 

 

Fartyg C 

I tabellen redovisas det vad hamnkostnaderna för Fartyg C uppskattas att ligga på i Bergens hamnar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



X 

 

Transportkostnader utan spotmarknad  

Fartyg A 

2000 DWT CALCULATION IN EUR Stockholm Exergi  

   

Voyage Stockholm/Bergen  
Vessel size, CBM 0 CBM 

Vessel size, DWT 2000 DWT 

Daily T/c hire, Euro 7500 eur 

Speed 10 kn 

Daily consumption laden / ton 9 mts 

Daily consumption ballast / ton 8 mts 

Daily consumption idle / ton 1 mts 

MGO price / ton 566,12 Euro 

    
Voyage    
Open Bergen  
Load Stockholm  
Port Cost Load, Euro 6288  
Discharge Bergen  
Port Cost Discharge, Euro 8261  
PORT COST 14549 Euro 

    
Time    
Time for load/discharge ports 2,5  
Laden 879nm 3,67  
Ballasting  879nm 3,67  
TIME USED 9,84 Days 

    
T/C hire    
Daily hire 7500  
Total 73800 Euro 

    
Bunker   

Bunkercost laden 18699  
Bunkercost ballast 16621  
Bunkercost idle 1415,3  
BUNKER COST 36736 Euro 

   

TOTAL COSTS 125085 Euro 

   

COST PER TON 62,54 Euro 

   
   



XI 

 

Fartyg B 

3000 DWT CALCULATION IN EUR Stockholm Exergi  

   
Voyage Stockholm/Bergen  
Vessel size, CBM 0 CBM 

Vessel size, DWT 3000 DWT 

Daily T/c hire, Euro 8044 eur 

Speed 10 kn 

Daily consumption laden / ton 11 mts 

Daily consumption ballast / ton 10 mts 

Daily consumption idle / ton 1 mts 

MGO price / ton 566,12 Euro 

    
Voyage    
Open Bergen  
Load Stockholm  
Port Cost Load, Euro 6733  
Discharge Bergen  
Port Cost Discharge, Euro 8535  
PORT COST 15268 Euro 

    
Time    
Time for load/discharge ports 2,5  
Laden 879nm 3,67  
Ballasting 879nm 3,67  
TIME USED 9,84 Days 

    
T/C hire    
Daily hire 8044  
Total 79152,96 Euro 

    
Bunker   
Bunkercost laden  22854  
Bunkercost ballast 20777  
Bunkercost idle 1415,3  
BUNKER COST 45046 Euro 

   
TOTAL COSTS 139467 Euro 

   

COST PER ton 46,49 Euro 
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Fartyg C 

10 000 DWT CALCULATION IN EUR Stockholm Exergi  

   

Voyage Stockholm/Bergen  
Vessel size, CBM 0 CBM 

Vessel size, DWT 10000 DWT 

Daily T/c hire, Euro 15256 eur 

Speed 9,5 kn 

Daily consumption laden / ton 14 mts 

Daily consumption ballast / ton 13 mts 

Daily consumption idle / ton 2 mts 

MGO price / ton 566,12 Euro 

    
Voyage    
Open Bergen  
Load Stockholm  
Port Cost Load, Euro 18697  
Discharge Bergen  
Port Cost Discharge, Euro 12424  
PORT COST 31121 Euro 

    
Time    
Time for load/discharge ports 2,5  
Laden 879nm 4,08  
Ballasting  879nm 4,08  
TIME USED 10,66 Days 

    
T/C hire    
Daily hire 15256  
Total 162628,96 Euro 

    
Bunker   

Bunkercost laden 32337  
Bunkercost ballast 30027  
Bunkercost idle 2830,6  
BUNKER COST 65194 Euro 

   

TOTAL COSTS 258944 Euro 

   

COST PER TON 25,89 Euro 
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Transportkostnader med spotmarknad  

Fartyg A 

2000 DWT CALCULATION IN 
EUR Stockholm Exergi  

   

Voyage Stockholm/Bergen  
Vessel size, CBM 0 CBM 

Vessel size, DWT 2000 DWT 

Daily T/c hire, Euro 7500 eur 

Speed 10 kn 

Daily consumption laden / ton 9 mts 

Daily consumption ballast / ton 8 mts 

Daily consumption idle / ton 1 mts 

MGO price / ton 566,12 Euro 

   

Voyage   

Open Klaipeda  
Load Stockholm  
Port Cost Load, Euro 6288  
Discharge Bergen  
Port Cost Discharge, Euro 8261  
PORT COST 14549 Euro 

   

Time   

Time for load/discharge ports 2,5  
Laden 869nm 3,67  
Ballasting 265nm 1,08  
TIME USED 7,25 Days 

   

T/C hire   

Daily hire 7500  
Total 54375 Euro 

   

Bunker   

Bunkercost laden 18699  
Bunkercost ballast 4891  
Bunkercost idle 1415,3  
BUNKER COST 25006 Euro 

   

TOTAL COSTS 93930 Euro 

   

COST PER ton 46,96 Euro 
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Fartyg B 

3000 DWT CALCULATION IN 
EUR Stockholm Exergi  

   

Voyage Stockholm/Bergen  
Vessel size, CBM 0 CBM 

Vessel size, DWT 3000 DWT 

Daily T/c hire, Euro 8044 eur 

Speed 10 kn 

Daily consumption laden / ton 11 mts 

Daily consumption ballast / ton 10 mts 

Daily consumption idle / ton 1 mts 

MGO price / ton 566,12 Euro 

    
Voyage    
Open Klaipeda  
Load Stockholm  
Port Cost Load, Euro 6733  
Discharge Bergen  
Port Cost Discharge, Euro 8535  
PORT COST 15268 Euro 

    
Time    
Time for load/discharge ports 2,5  
Laden 879nm 3,67  
Ballasting 265nm 1,08  
TIME USED 7,25 Days 

    
T/C hire    
Daily hire 8044  
Total 58319 Euro 

    
Bunker    
Bunkercost laden 22854  
Bunkercost ballast 6114  
Bunkercost idle 1415,3  
BUNKER COST 30384 Euro 

   

TOTAL COSTS 103971 Euro 

   

COST PER ton 34,66 Euro 
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Fartyg C 

10 000 DWT CALCULATION IN EUR Stockholm Exergi  

   

Voyage Stockholm/Bergen  
Vessel size, CBM 0 CBM 

Vessel size, DWT 10000 DWT 

Daily T/c hire, Euro 15256 eur 

Speed 9,5 kn 

Daily consumption laden / ton 14 mts 

Daily consumption ballast / ton 13 mts 

Daily consumption idle / ton 2 mts 

MGO price / ton 566,12 Euro 

    
Voyage    
Open Klaipeda  
Load Stockholm  
Port Cost Load, Euro 18697  
Discharge Bergen  
Port Cost Discharge, Euro 12424  
PORT COST 31121 Euro 

    
Time    
Time for load/discharge ports 2,5  
Laden 879nm 4,08  
Ballasting 265nm 1,21  
TIME USED 7,79 Days 

    
T/C hire    
Daily hire 15256  
Total 118844,24 Euro 

   

Bunker   

Bunkercost laden 32337  
Bunkercost ballast 8905  
Bunkercost idle 2830,6  
BUNKER COST 44072 Euro 

   

TOTAL COSTS 194038 Euro 

   

COST PER TON 19,40 Euro 

   
   



XVI 

 

Valutakurser  

Aktuell kurs 2018-05-17 

Norsk krona 1 NOK 

Svensk krona 1,07 SEK 

 

Aktuell kurs 2018-05-17 

Euro 1 € 

Norsk krona 9,6 NOK 

 

Aktuell kurs 2018-05-17 

Euro 1 € 

Svensk krona 10,3 SEK 

 
 

 

 

 

MGO Price/ton 

 

 

 

Sjöavstånd 

Sjöavstånd 

Stockholm - Bergen 879 nm 

Stockholm - Klaipeda 265 nm 

 
 

Aktuell kurs 2018-05-17 

USD 1 $ 

Svensk krona 8,69 SEK 

Aktuell kurs 2018-05-23 

Rotterdam 566,12 € 
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