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Presentationsanteckningar
Cementa och HCNE har satt ett ambitiöst mål för var vi skall vara år 2030De flesta planer och utredningar vi ser presenterade av olika organsiationer (tex Roadmaps) fokuserar än längre fram i tiden, ofta 2050.Vi har bestämt oss för att vara väldigt aktiva och siktar högt, med en viss fara att vi är alltför ambitiösa.
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Mål: Hållbart samhälle 
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Betong är världens mest använda konstruktionsmaterial 

(%) 

Source: Karen Scrivener, professor 
at the Swiss Ecole Polytechnique Federale (Lausanne) 
American Ceramic Society Bulletin, Vol. 91, No. 5 

 
 

■ Världens befolkning fortsätter 
att växa samt urbaniseringen 
fortsätter. 

 
 
■ Betong är och kommer 

fortsättningsvis att vara det 
dominanta byggmaterialet: 

- funktion 
- tillgång 
- kostnadseffektivt 
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Betong stödjer samhällets utveckling och bidrar till lång 
livstid 

75% hus 25% 
infrastruktur 

90% 
av nybyggda 
lägenheter är 

byggda i betong. 

All infrastruktur är 
beroende av betong.  

Infrastruktur krävs för 
transport, handel, energi- och 

vattensystem etc. 

Betongvolymer i 
Sverige:  



 

Cementa AB 

Antal anställda 425 
Omsättning 2 miljarder SEK 
Årsproduktion 2,9 milj. ton 
Antal fabriker 3 
Antal depåer 17 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Cementa ingår i HeidelbergCement-koncernen, en av världens största byggmaterialproducenter med 60 000 medarbetare i 60 länder



Cementproducenternas utmaning 
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Hur kan vi minska koldioxidutsläppen? 

Energieffektivisera 

Öka användning  
av biobränslen 

Minska cementklinker- 
andelen 

Karbonatisering  
av betong 

Koldioxidavskiljning, 
lagring och/eller 
återvinning 
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Dessa fem områden representerar både våra möjligheter och utmaningar vilka vi kommer att gå närmare in på.Kort förklaring av begreppet karbonatisering – koldioxidupptag i betongkonstruktioner som pågår under och efter en konstruktions hela livstid.
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Vår vision – noll koldioxidutsläpp år 2030 

Energieffektivitet 

Biobränslen 

Klinkerandel 

CCS och CCR 

kg CO2/ton cement 

CO2 

Karbonatisering 
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CCS och CCROm nollvisionen skall uppnås krävs några «större tekniska språng» CCS har varit i fokus under en längre tid, främst kopplat till olje- och naturgasrelaterad industi i Norge och Nordsjön smat kraftproduktion. Vi menar att man även behöver finna lösningar kopplat till traditionell landbaserad industri för att nå en jämförbar utveckling. 



Koldioxidavskiljning,-lagring eller-återvinning (CCS/CCR) 
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Förklaring av principen för koldioxidavskiljning från cementindustrin.Koldioxiden uppkommer då kalkstenen omvandlas i ugnen. I denna process behövs även bränslen som kan vara både fossila och biogena.Avskiljning av koldioxiden från produktionsprocessen nödvändig följt av transport och lagring antingen onshore eller offshore. Primärt söks det i vår region efter lagringsmöjligheter i Östersjön eller Nordsjön. Ett mer långsiktig utveckling är istället att betrakta koldioxiden som insatsmaterial i biologiska eller kemiska processer där finkemiklier, biooljor eller kemiskt framställda karbonat kan fås. 



Koldioxidavskiljning i Norge 

 Första 
koldioxidavskiljningsprojektet inom 
cementindustrin 

 Samfinansierat mellan den norska 
staten och industrin  

 Cementfabriker lämpliga för 
koldioxidavskiljning 
– Hög koncentration av koldioxid 
– Tillgänglig spillvärme från 

cementugnen 
– Fyra tekniker utvärderade 
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1. Aker Solutions Amine Technology2. RTI Solid Sorbent Technology3. DNV GL/ NTNU/ Yodfat Engineers Membrane Technology4. Alstom Power Regenerative Calcium CycleI linje med det behov cementindusrin har för att utveckla lösningar kopplat till koldioxidavskiljning har Norcem, Cementas systebolag i Norge, initierat ett utvecklingsprojekt för avskiljningsteknologier. Ett testcenter kommer att etableras i anslutning till fabriken i Brevik där en uppsättning olika teknologier för avskiljning av CO2 från våra rökgaser kommer att testas.Fabriken I Brevik har stor grad av flexibilitet vilket innebär att resultaten i stor utsträckning kommer att vara överförbara till andra fabriker. Samfinansieringen med den norska staten är på plats och projektet har startat.ECRA (European Cement Research Academy) är också en viktig part då det finns ett betydande internationellt perspektiv på projektet och hela industrin kommer att kunna dra nytta av resultaten..I detta projekt skall fyra teknologier testas men det kommer att vara möjligt att framledes testa fler teknologier och “koppla på” dessa i ett senare skede.Stort fokus på energiåtgången vid avskiljning och hur spillvärmen från en cementfabrik kan användas och förhoppningsvis täcka energibehovet. Det är av vikt att industrin gör reella försök inom detta område. Detta kommer att ge oss ett helt annat underlag till att värdera hur realistiskt CCS är för cementsektorn. 



Norsk nationell CCS-strategi banar väg för fullskala 

 Världens första full-skala demoanläggning i cementindustrin 
2022? 
 

 Full kedja från avskiljning, transport och geologisk lagring 

CO2-källor: 
Norcem:  400 000 tonn/år 
Yara:  600 000 tonn/år 
Klemetsrud:  300 000 tonn/år 

Statoil: 
Lagringsplats 
- Smeaheia 

 



Cementproducenternas utmaning 

Kalksten, 
CaCO3 

CO2 

Bränslen 

Cement, 
CaO 



Elektrifiering – en långsiktig hållbar energiförsörjning 

98% av svensk 
elmix är fossilfri 

Sverige har en 
riklig 
elförsörjning 

Elpriserna för 
industrin är 
internationellt 
gångbara 

Framtida 
möjligheter för 
expansion för 
vind/sol-el är 
bra 



’Road map’ CemZero 

”Genomförbarhetsstudie” 
 
- Kartläggning av möjliga  teknologier, 
  val av koncept. 
 
 

 
 

Genomför
barhets-
studie  

Pilot Demo  Full 
skala 

2018 2-3 år 2030 



Möjliga teknologier och koncept 

 Teknologier för värmeöverföring? 
 

 Koncept för cementtillverknings-processen? 



’Road map’ CemZero 

”Genomförbarhetsstudie” 
 
- Kartläggning av möjliga  teknologier, 
  val av koncept. 
 
- Utvärdering av valda teknologier. 
 
- Energi- och elanalys. 
 
- Affärsanalys. 
 

 
 Rekommendationer och en 
tydlig strategi för fortsatt 
utveckling.  
 

 
 

Genomför
barhets-
studie  

Pilot Demo  Full 
skala 

2018 2-3 år 2030 



 Elektrifiering eliminerar CO2 från bränslen 
samt underlättar omhändertagandet av CO2 
 

 För att undvika utsläpp till atmosfären är 
omhändertagande av fångad CO2 
nödvändigt  
 Carbon capture and utilisation eller 
storage lösningar (CCU/CCS) är 
nyckelparametrar. 

  
 

 
 

En hållbar framtida lösning 



Nollvision och hållbart samhällsbyggande  

Bodil Wilhelmsson PhD Projektledare 
bodil.wilhelmsson@cementa.se 
www.cementa.se 

2018-02-01 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avsluta förklara att man gärna får ställa frågor samt att vidare information finns på www.cementa.se
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