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Granskat

Den 25 april var en stor dag för betongbranschen. Då
fick regeringen ta del av cement- och betongindustrins
färdplaner för klimatneutral framställning år 2045.
Färdplanerna innehåller en hel del utmaningar för
branschen men också en utpekning av politiska beslut
som behövs.

Klimatfärden
har börjat

Mikael Damberg, närings-,
och innovationsminister,
Isabella Lövin, klimatminister,
Malin Löfsjögård, vd Svensk
Betong, och Magnus Ohlsson,
vd Cementa.

startades som ett initiativ av regeringen
inför klimatmötet i Paris 2015 med målet
att Sverige ska bli ett av världens första
fossilfria välfärdsländer.
Cementindustrins färdplan har tagits
fram av Cementa medan färdplanen för
betongindustrin tagits fram av Betonginitiativet, ett samarbete mellan byggbolag,
betong- och cementtillverkare, fastighets-

bolag, myndigheter, forskare och några
kommuner.
– Det är viktigt att lyfta fram att det
inte bara är Svensk Betong och betongindustrin som står bakom färdplanen utan
flera aktörer. Det ger den ännu bättre
förutsättningar att lyckas, säger Malin
Löfsjögård, vd, Svensk Betong.
Cementindustrins färdplan bygger på >>

TIDSKRIFTEN BETONG
GRNSKAT

– JAG ÄR ENORMT glad att vi kommit så här
långt. Vi har drivit på Parisavtalet, vi har
världsunika förutsättningar att gå före och
visa att det går att få ett fossilfritt Sverige år
2045 och det här är första steget. Jag känner mig fylld av hopp, säger Isabella Lövin,
klimatminister och vice statsminister.
De båda färdplanerna har tagits fram
inom ramen för Fossilfritt Sverige som
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>> Cementas Nollvision som de tog fram
redan år 2012. Den innehåller fem steg
och delar upp koldioxidutsläppen i de
60 procent som kommer av den kemiska
reaktionen när kalksten upphettas och
de 40 procent som kommer från bränslet
vid upphettning av ugnen till 1450 grader.
Den senare delen fokuserar på att få bort
fossila bränslen och ersätta klinkern med
andra bindemedel som flygaska.
– Vi ser över möjligheterna att använda el som bränsle, men det är en lång väg
att gå. Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor per år fram till år 2040 inom
ramen för Industriklivet, för att göra
svensk basindustri fossilfri och vi hoppas
att det kommer fortsätta oavsett regering,
säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa.
– Vi ska ha klimatneutral och förnyelsebar energiförsörjning i cementproduktionen, vi ska bara hitta vad som passar
cementbranschen. El kan vara en möjlighet, men det kan finnas andra lösningar
också, säger Karin Comstedt-Webb, klimatchef på Cementa.

TIDSKRIFTEN BETONG
GRANSKAT

NÄR DET gäller de 60 procent som kommer
från den upphettade kalken för både betong- och cementindustrins färdplaner
fram kravet på CCS, Carbon Capture Storage, det vill säga att fånga upp koldioxiden
och lagra den.
– Vårt systerföretag Norcem i Norge
jobbar med lösningar på det och de ligger
långt framme med tester i stor skala. Nu
inväntar de politiken för att starta för
fullt och då kommer de använda Nordsjön som lagringsplats där oljeindustrin
lämnat en lämplig infrastruktur, säger
Karin Comstedt-Webb.
– Det här handlar om en satsning på
flera hundra miljoner för cementindustrin om vi ska ställa om processen mot
CCS och det är viktigt att få testa i större
skala för att se att det fungerar. Vi måste
veta att vi klarar det. Här behövs stöttning av andra industrier och staten, säger
Magnus Ohlsson.
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BÅDE KLIMATMINISTER Isabella Lövin och
närings- och innovationsminister Mikael
Damberg, som personligen mottog färdplanerna, inser behovet av CCS.
– Vi förstår att industrin inte klarar en
sån här satsning på egen hand. Vi ska titta på förslag som finns, titta på forskning
och innovation, om vi kan samarbeta
med Norge. Färdriktningen är tydlig och
principiellt är vi öppna för att stödja
pilotsatsningar, säger Mikael Damberg.
– Vi tillsätter nu en utredning av CCS
för att se hur vi bäst går vidare. Vi har
ambitiösa klimatmål och koldioxidinlag-

Vi tillsätter nu en
utredning av CCS för att se
hur vi bäst går vidare. Vi
har ambitiösa klimatmål
och koldioxidinlagring
kommer ingå i sån
ekvation.
/Isabella Lövin

ring kommer ingå i sån ekvation, säger
Isabella Lövin.
Karin Comstedt-Webb välkomnar de
positiva signalerna men höjer ett varnade
finger.
– En utredning är bra, men det är viktigt att förstå att om vi ska ha en fullskalig CCS-teknik på plats i tid är det angeläget att starta offensivt redan i dag.
Även CCU nämns i färdplanerna. Det
står för Carbon Capture and Utilization,
det vill säga även användning av den
fångade koldioxiden.
– Vi forskar på det, till exempel har
Heidelberg en anläggning i Marocko där
alger föds på rökgas, något som även provas i mindre skala på Cementas fabrik i
Degerhamn, säger Magnus Ohlsson.
Algerna äter 5-10 procent av koldioxiden i rökgasen.
Även om kostnaden är stor initialt för
en klimatneutral cementframställning så
blir prisbilden för slutkonsument inte så
stor. Forskning från Chalmers visar att
klimatneutral cement uppskattas bli cirka 70 procent dyrare än dagens cement,
utifrån dagens teknik, men kostnadsökningen för den färdigställda byggnaden
blir fördyringen endast 0,5 procent. Allt
enligt Cementas färdplan.
bygger i
mångt och mycket på cementindustrins
men tillför några viktiga saker.
– För betongtillverkarna behövs på
kort sikt fortsatt utveckling av optimering
av betongsammansättning och användning av alternativa bindemedel, men
även att minska klimatpåverkan från
transporter och själva betongtillverkningen, säger Malin Löfsjögård.
Betongbranschen har tagit fram ett
mål att nå minskad klimatpåverkan på
50 procent inom fem år. Där har man
redan kommit ner till 20-30 procent och
klimatförbättrad betong finns redan på
marknaden.
– Men för att den klimatförbättrade
betongen ska ta marknadsandelar behöver beställare, både offentliga och privata,
BETONGINITIATIVETS FÄRDPLAN

efterfråga den framför den konventionella betongen, säger Malin Löfsjögård.
I färdplanen efterlyses även en utbildningsinsats.
– Regeringen bör anslå medel för att en
omfattande och långsiktig utbildningsinsats görs för hela byggsektorn med syfte
att höja kunskapen om möjligheterna
att välja mer klimatvänlig betong, säger
Malin Löfsjögård.
Färdplanen ställer även krav att offentliga upphandlingar ska ställa hållbarhetskrav, vara materianeutrala och att
upphandlingsregler ska baseras på funktionskrav ur ett livscykelperspektiv.
– Utgångspunkten för bedömning av
en byggnations eller en infrastruktursatsnings klimatpåverkan bör vara utifrån ett
livscykelperspektiv på 100 år eller mer,
säger Malin Löfsjögård. ◆

Mer om
Betongbranschens
färdplan
I SLUTET AV Betonginitiativets färdplan
finns en punktlista på vad som behövs
göras från och med nu och framåt för att
målet klimatneutral betong ska nås:

• Alla aktörer inom värdekedjan cement
och betong till färdiga slutprodukter
behöver nu sätta egna klimatmål, identifiera åtgärder och planera for genomförande på kort och lång sikt.
• Politiska beslut och ett politiskt ledarskap för att undanröja de hinder som
presenterats. Framförallt för att visa att
Sverige ar beredd att ta de nödvändiga
tekniksprången – införandet av CCS/CCU.
Dessa beslut behövs skyndsamt.
• Spridning av kunskap från vetenskap
och praktiska exempel.
• Färdplanen behöver kontinuerligt följas
upp, utvärderas och revideras vartefter
utvecklingen sker. Konkretisering av färdplanen vilket bör ske inom två år parallellt
med att alla aktörer sätter upp egna målsättningar och vidtar åtgärder.
• Med start år 2020 följer vi upp färdplanens arbete med en avstämningsdag
som sedan sker årligen/vartannat år där
de olika aktörerna bjuds in för redovisning och kunskapsöverföring.
• Vart femte år sker en skarp avstämning
där färdplanen följs upp hur arbete går
med minskning av klimatpåverkan samt
att förslag och åtgärder utvärderas. En ny
reviderad färdplan tas då fram för det
fortsatta arbetet.

