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Sammanfattning 
Enligt Betonginitiativets färdplan ska det finnas klimatneutral betong på den svenska marknaden 

från och med år 2030 och ambitionen är att all betong som används i Sverige år 2045 ska vara 

klimatneutral. Betongens klimatpåverkan kommer till stor del från processrelaterade utsläpp 

från cementproduktionen, som i Sverige domineras av en aktör. Det finns i dag klimatförbättrad 

betong på marknaden som minskar koldioxidutsläppen med hjälp av alternativa bindemedel. 

För att nå klimatneutral betong som baseras på cement krävs däremot stora investeringar i 

klimatminskande åtgärder i cementproduktionen.  

Denna rapport är en del av arbetet inom UDI-projektet BETCRETE 2.0 (VINNOVA) i vilken RISE 

tillsammans med Chalmers och IVL har undersökt vilka hinder och möjligheter som finns för att 

säkra de nödvändiga investeringar som behövs för att uppnå cement- och betongindustrins 

färdplanernas mål om klimatneutral betong. 

Syfte med arbetet har varit att identifiera möjligheter och utmaningar för cement- och 

betongindustrin att finansiera omställningen till klimatneutralitet, samt att facilitera dialog 

mellan aktörer inom industrin för att öka förståelsen för industrins behov och utmaning att 

uppnå bred finansieringssamverkan 

Finansiering för klimatneutral cement och betong är i huvudsak kopplat till behovet av 

finansiering av koldioxidavskiljning från cementtillverkningen där den avskilda koldioxiden lagras 

(CCS) eller i vissa fall kan användas i långlivade produkter (CCU). För cement i Sverige handlar 

det i dagsläget om möjligheten att investera i CCS vid Cementas fabrik i Slite på Gotland (”Slite 

CCS”), en investering som beräknas uppgå till 10 miljarder kronor, samt en ökning av 

driftskostnaderna till nästan det dubbla.  

Våra resultat och rekommendationer 

De viktigaste hindren för att kunna uppnå färdplanernas mål som har identifierats i denna studie 

är: 

• Osäkerheter kring förutsättningarna att förverkliga planerna på CCS vid 
cementfabriken i Slite, kopplat till miljötillstånd, elinfrastruktur, val av CCS-teknik, och 
lagringsmöjligheter för koldioxid. 

• Osäkerhet om det kommer finnas avsättning för betydligt dyrare klimatneutral cement 

 
Dessa hinder bedöms vara de viktigaste att hantera då de bidrar till att öka risken för finansiärer 

av investering i klimatneutral cement. Vi föreslår att hindren hanteras genom att 1) minska 

osäkerheten kopplade till utfall av miljötillståndsprocesser, 2) stärka efterfrågan för 

klimatneutral cement, 3) dela på finansieringsrisken mellan flera aktörer, och 4) förbereda en 

långsiktig färdplan som främjar cirkularitet. Mer specifikt ger vi följande förslag för att minska 

de finansieringsrelaterade hinder som finns för att nå målen om klimatneutral betong. 
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1. Arbeta för snabba, förutsägbara och tillförlitliga tillståndsprocesser 
1.1 Beslutsfattare bör arbeta för att göra tillståndsprocesser snabbare, mer förutsägbara och 

tillförlitliga. Givet hur svensk cementmarknad ser ut i dag förlitar sig branschen på att Cementa 

kan genomföra Slite CCS för att nå sina klimatmål i tid. För Cementa är det i sin tur en 

förutsättning att de får långsiktiga miljötillstånd att bryta kalksten vid Slite för att gå vidare med 

Slite CCS-satsningen. Även för potentiella alternativa bindemedel såsom kalcinerade leror krävs 

miljötillstånd för att kunna bryta råvaran. Detta gäller för många branscher i Sverige, och för att 

öka sannolikheten att svensk industri ska kunna nå sina klimatmål i tid behöver aktörerna i så 

tidigt skede som möjligt veta om de kommer att få tillstånd att genomföra de 

klimatinvesteringar som de planerar.  

Finansiell verksamhet handlar till stor del om att utesluta risk. Genom att minska osäkerheterna 

som är kopplade till tillståndsprocesser, genom kortare tid från ansökan till beslut, möjlighet att 

ha rimliga förväntningar på utfall och att kunna lita på att utfallet av tillståndsprövningar är 

korrekt och inte ändras i högre instanser, kan investeringsviljan öka.  

Mer om tillståndsprocesser kommer att presenteras i en kommande delrapport inom BETCRETE 

2.0 på temat Tillståndsprövningar - utmaningar, hinder och möjligheter. 

2. Stärk efterfrågan på klimatneutral betong 
2.1 Tvingande klimatkrav samt incitamentsnivåer för klimat bör skärpas i offentlig 

upphandling för att driva på innovation samt för att skapa och signalera framtida efterfrågan 

på klimatförbättrad betong. Offentliga aktörer köper 35–40% av all cement i Sverige, och en 

tydlig signal från dessa att låg klimatpåverkan premieras vid materialval skulle kunna signalera 

att det kommer finnas en efterfrågan klimatneutral betong om Slite CCS verkställs eller att 

motsvarande kan upphandlas från annan leverantör. 

2.2 Betong-, bygg- och anläggningssektorn bör tillsammans med beställare av infrastruktur 

och fastigheter åta sig att köpa klimatneutrala produkter när de väl finns på marknaden. De 

bör inspireras av initiativ som First Movers Coalition och svensk stålindustri som säkrar en 

marknad för klimatneutrala produkter genom att kunder åtar sig att köpa klimatneutrala 

produkterna när det väl finns på marknaden. Förslagsvis kan sådant åtagande arbetas fram av 

de aktörer som har antagit färdplanerna för betongsektorn samt bygg- och anläggningssektorn, 

tillsammans med beställare av infrastruktur och fastigheter. Detta kan bidra till att skapa 

förutsättningar för riskdelningen i termer av finansieringslösningar. 

2.3 Svensk politik och svenskt näringsliv bör uppmana EU-parlamentariker att rösta för att 

fasa ut de fria utsläppsrätterna till cementindustrin tidigare än planerat för att påskynda 

branschens klimatsatsningar. Fri tilldelning av utsläppsrätter till cementindustrin senarelägger 

klimatomställningen genom att minska cement- och betongindustrins incitament att sänka 

produkternas klimatpåverkan i stor skala. De fria utsläppsrätterna är främst ett medel för att 

reducera risken för att klimatintensiv produktion flyttas utanför EU, en risk som bedöms vara 

liten för cementindustrin. Utan fria utsläppsrätter skulle kostnadsskillnaden mellan 

konventionell cement och klimatneutral cement kunna utraderas, och till och med göra 

konventionell cement dyrare om priset på utsläppsrätter fortsätter stiga.  
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3. Dela på finansieringsrisken mellan flera aktörer 
3.1 Staten bör säkerställa att villkoren för Riksgäldens kreditgarantier för gröna investeringar 

är tillräckligt attraktiva för att uppnå önskad effekt och påskynda klimatomställningen av 

svensk industri. Riksgäldens program för statliga kreditgarantier för gröna investeringar 

initierades för att underlätta för företag som vill finansiera stora industriinvesteringar i Sverige 

som bidrar till att Sveriges mål i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. 

Programmet garanterar upp till 80% av de lån som företag tar upp hos kreditinstitut, i syfte att 

öka möjligheten för företagen att bli beviljade krediter.  

3.2 Det bör utredas om och i så fall hur en branschövergripande omställningsfond (så som 

föreslagits av Mistra Carbon Exit (2021)) kan implementeras. En sådan innebär att en ’grön’ 

premium tas ut vid försäljning av cement (eller i slutanvändarledet för produkter som innehåller 

cement, t.ex., en byggnad eller en betongbro) och fonderas för att användas till att investera i 

transformativa klimatreducerade tekniker (t.ex. investeringar i CCS i nuvarande eller eventuellt 

framtida cementfabriker). Omställningsfonden skulle vara ett sätt förbranschens aktörer dela på 

omställningsrisken. Den exakta strukturen på en omställningsfond behöver däremot analyseras 

vidare. 

4. Cirkulär färdplan 
4.1 Cement-, betong-, bygg- och anläggningssektorn bör tillsammans med beställare av 

fastigheter ta fram en långsiktig färdplan som främjar cirkularitet. För att säkra långsiktig 

livskraft inom sektorn är det nödvändigt att planera för att hantera andra resurs- och miljöfrågor 

än endast klimat, exempelvis minskad tillgång av råmaterial såsom kalksten, samt miljöfrågor 

som biologisk mångfald och tillgång till färskvatten. En minskad efterfrågan på råmaterial tycks 

ofrånkomlig på längre sikt. Såväl prisökningar på cement, ökade cirkulära och värdebevarande 

aktiviteter, nya regelverk från EU och begränsning i tillgång på kalksten pekar på det nödvändiga 

i detta. Cement- och betongbranschen, liksom andra branscher i värdekedjan (kanske främst 

bygg- och anläggning) måste successivt anpassa sig till den förändrade marknaden och hitta nya 

innovativa nischer och affärer på vägen. Vi föreslår därför att cement- och betongbranschen, 

tillsammans med övriga branscher i värdekedjan, tar fram en långsiktig färdplan som främjar 

cirkularitet och resurshushållning, med tydliga åtaganden för dem själva och förslag till politiken 

för att stödja branschens utveckling mot radikalt mer resurseffektivt nyttjande av cement. Ju 

mer europeiskt perspektiv som kan tas i en sådan färdplan, desto bättre. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en delrapport för UDI-projektet BETCRETE 2.0 (VINNOVA) som samlar 19 

parter i en nationell strategi med målet att samordna och kommunicera aktiviteter för 

implementering av cement- och betongindustrins färdplaner. I detta arbete har RISE 

tillsammans med Chalmers och IVL undersökt vilka hinder och möjligheter som finns för att säkra 

de nödvändiga investeringar som behövs för att uppnå färdplanernas mål om att lansera 

klimatneutral cement och betong år 2030 och att all betong som används i Sverige från 2045 ska 

vara klimatneutral.  

1.1 Syfte 
BETCRETE 2.0 har som mål att samordna och kommunicera aktiviteter för implementering av 

cement- och betongindustrins färdplaner. Denna rapport har som syfte att identifiera 

möjligheter och utmaningar för cement- och betongindustrin att finansiera omställningen till 

klimatneutralitet, samt att facilitera dialog mellan aktörer inom industrin för att öka förståelsen 

för industrins behov och utmaning att uppnå bred finansieringssamverkan.  

1.2 Avgränsningar 
Denna rapport fokuserar på faktorer som påverkar investeringsviljan för att investera i 

transformativ teknologi för att producera klimatneutrala cement- och betongprodukter. I dag 

utgörs merparten av betongprodukters koldioxidutsläpp från cement som används som 

bindemedel. I rapporten diskuteras främst alternativ för att uppnå klimatförbättrat eller 

klimatneutralt bindemedel till betong, dvs. cement eller alternativa bindemedel, och inte övriga 

aktiviteter som betong- och byggsektorn behöver göra för att nå klimatneutralitet. Rapporten 

utgörs av en kvalitativ diskussion. Att kvantifiera finansieringsbehoven för olika teknologiska 

lösningar har legat utanför vad som ryms i arbetet.   

1.3 Metod 
För att identifiera möjligheter och utmaningar kopplat till finansiering för cement- och 

betongindustrins omställning har vi genomfört en litteraturstudie och en intervjustudie. Under 

projektet genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med representanter från cement- och 

betongvärdekedjan samt finanssektorn, se Appendix A intervjuade parter. Representanterna i 

intervjuerna var exempelvis tekniska chefer, hållbarhetsansvariga, och byggspecialister från 

värdekedjan cement till färdigt hus eller anläggning, samt hållbarhetsexperter från 

finanssektorn. Intervjuerna genomfördes i mars och juni 2022 och varje intervju varade mellan 

1 – 1½ timmar. Intervjuerna genomfördes digitalt. En intervjuguide användes med frågor som 

intervjuobjekten fick resonera kring, se Appendix B.  

Intervjustudien bidrog också till att fånga upp olika inspel som sedan diskuterades på ett av de 

projektgemensamma mötena, den 7 april 2022. 
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1.4 Rapportens struktur 
Avsnitt 2 ger en överblicksbild av cement- och betongsektorns struktur, dess huvudsakliga 

utsläppskälla av koldioxid och vilka tekniska alternativ som diskuterats för att minska 

koldioxidutsläppen. I avsnitt 3 diskuteras faktorer som påverkar investeringsviljan för Slite CCS. 

Avsnitt 4 ger en övergripande bild av de hinder som cement- och betongsektorn står inför för 

att nå deras klimatmål och vilka möjligheter som finns. I avsnitt 5 för vi fram rekommendationer 

som vi bedömer kan bidra till att branschen kan uppnå färdplanernas mål. Avslutningsvis förs en 

kort diskussion om miljö samt marknadsdynamik inom sektorn i avsnitt 6.  
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2 Introduktion av cement- och 
betongindustrins omställning 

Denna del beskriver cement- och betongindustrins övergripande struktur, sektorns huvudsakliga 

utsläppskälla av koldioxid, och vilka tekniska möjligheter som diskuteras för att minska 

koldioxidutsläppen.  

2.1 Aktörer 
Cementindustrin i Sverige domineras av ett företag, Cementa, som har monopolliknande 

ställning eftersom de är det enda företaget som tillverkar cement i Sverige (Energimyndigheten, 

2021a). Cementa ägs av tyska HeidelbergCement som är en av världens största producent utav 

byggmaterial med verksamhet i över 50 länder (HeidelbergCement, 2021). Ungefär 80% av den 

cement som Cementa producerar används i Sverige, resterande 20% exporteras i huvudsak till 

Baltikum och Danmark (Cementa, u.å.-a). Även andra cementproducenter inom Europa har 

monopolliknande situationer, som förstärks av att miljötillstånd och skalekonomi för 

kalkbrytning är viktiga faktorer för att det ska vara ekonomiskt att driva cementproduktion 

(Karltorp m.fl., 2019). Cementproducenters monopolliknande situation förstärks även av att det 

är vanligare att cementbolag även börjar göra betong och äga byggföretag, än att byggföretag 

börjar göra betong även om det förekommer (Karltorp m.fl., 2019).   

Betong- och byggsektorerna är fragmenterade sektorer och utgörs dels av ett antal större 

aktörer som dominerar anbudsgivningar i stora projekt, dels – främst för byggsektorn – av 

många mindre företag (Karltorp m.fl., 2019; Material Economics, 2019). De stora bolagen 

upplevs vara de som sätter randvillkoren för samarbeten när de anlitar mindre företag och blir 

därmed de som dominerar innovationssystemets utveckling.1 

2.2 Cement 
Mer än 90% av de koldioxidutsläpp som kopplas till betong härstammar från produktionen av 

cement (Svensk Betong, 2022). Ungefär 40% av utsläppen kommer från det bränsle som används 

för att värma ugnarna för framställningen av cement, medan resterande 60% av utsläppen 

härstammar från den kemiska reaktionen som sker i kalcineringsprocessen (Karltorp m.fl., 2019). 

De senare brukar benämnas processutsläpp. 

Cement har ett lågt värde i förhållande till sin vikt vilket leder till att transportkostnaden utgör 

en stor del av kostnaden för produkten (Energimyndigheten, 2021a). Det låga värdet av cement 

i förhållandet till sin vikt gör det ofta olönsamt med internationell handel av råvaran. Globalt 

sett handlas mindre än 3% av den totala cementproduktionen mellan länder, vilket bidrar till de 

lokala producenternas monopolliknande ställningar (Energimyndigheten, 2021a).    

 
1 Intervjuer med C. Claeson-Jonsson, J. Jeppsson & S. Uppenberg (2018) för rapporten Statens roll för 
klimatomställning i processindustrin. RISE rapport 2019:15 
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2.3 Tekniska lösningar  
För att minska de koldioxidutsläpp som kopplas till betong diskuteras i huvudsak tre potentiella 

tekniska lösningar: i) inblandning av alternativa bindemedel, ii) infångning av koldioxid från 

cementprocessen med efterföljande lagring av den infångade koldioxiden s.k. CCS, och iii) 

minskning av de fossila koldioxidutsläppen från bränslet för att värma ugnarna genom att öka 

andelen biobränsle eller genom att elektrifiera. Fler omställningsalternativ som diskuteras är 

förlängd livslängd på de cementbaserade produkterna, använda mindre material, ökad 

återvinning och cirkulära flöden, ökad kolupptagning i betong, och icke-konventionella 

bindemedel, se exempelvis Karlsson m.fl. (2020a) och Karltorp m.fl. (2019).  

2.3.1 Alternativa bindemedel 

För att minska CO2-avtrycket från betong kan andra bindemedel än cement användas i högre 

utsträckning än vad som görs i dag. De alternativa bindemedel som används i störst utsträckning 

är flygaska från koleldade kraftverk och slagg från stålproduktion. Flygaska och slagg är 

restprodukter från andra industrier och är ett klimateffektivt alternativ till cement 

(Energimyndigheten, 2021a).  

Det finns även ett begränsat utbud av både flygaska och slagg, och mycket av resursbasen 

används redan i andra industriprocesser (Pädam m.fl., 2021). Resursbasen är även minskande 

då kolförbränning måste fasas ut om klimatmålen ska nås, vilket följaktligen minskar volymen 

flygaska. Detsamma gäller om direktreduktion med vätgas ersätter masugnsbaserad 

ståltillverkning i stor skala, vilket ger minskade slaggvolymer (Karlsson m.fl., 2020a; Karltorp 

m.fl., 2019).  

I vår intervjustudie finner vi att potentialen att byta ut cement mot alternativa bindemedel i 

dagsläget begränsas av bland annat standarder och regelverk som styr hur stor andel cement 

som får ersättas, samt att det kan påverka betongens egenskaper (både positivt och negativt), 

vilket i sin tur kan påverka branschens processer och villighet att använda sådan betong. 

Exempel som har nämnts är att betong med lägre andel cement kan ha längre torktid, vilket 

påverkar arbetsprocesser och att det kan bli svårare att möta de tidsrelaterade krav som ställs i 

upphandlingar.    

Andra alternativa bindemedel som diskuteras är kalcinerade leror, som finns i större volymer 

globalt än flygaska och slagg, men som likt kalksten behöver brytas och därmed precis som för 

kalksten kräver miljötillstånd. 

2.3.2 Uppvärmning av ugnar 

I framställningen av cement används ugnar som behöver mycket energi för att hålla 

temperaturer på mellan 1 000 och 1 500 grader (Cementa, u.å-b). Genom att byta ut det kol och 

avfall som i dag används för att värma upp ugnarna mot att endast använda biomassa eller 

genom att elektrifiera ugnarna skulle koldioxidutsläppen från cementframställningen kunna 

minskas med 35–40% (Karltorp m.fl., 2019).   

Ett hinder för att använda biomassa är att det är dyrare än avfall och efterfrågan på biomassa 

förväntas öka från flera sektorer och riskerar därmed att göra biomassan ännu dyrare (Karlsson 
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m.fl. 2020b). Elektrifiering av ugnar skulle kräva stora investeringar och förändringar i den 

tekniska infrastrukturen. En fördel med att ha elektrifierade ugnar är att CCS-processen skulle 

bli effektivare, vilket potentiellt minskar kostnaden för CCS (Energimyndigheten, 2021a).   

2.3.3 CCS 

För att kunna åstadkomma klimatneutral cement är det nödvändigt att fånga koldioxidutsläppen 

från cementprocessen med hjälp CCS-teknik (Carbon Capture and Storage), eftersom 

majoriteten av utsläppen är så kallade processutsläpp från den kemiska reaktionen som sker i 

samband med framställningen av cement från kalksten. Cementa har genomfört en förstudie 

med finansieringsstöd från Industriklivet för en CCS-satsning i Slite för att kunna fånga upp till 

1,8 miljoner ton koldioxid per år (Cementa, 2021a). År 2020 släppte Cementa ut 1,5 miljoner ton 

koldioxid från sin fabrik i Slite och 0,4 ton från sin fabrik i Skövde (Naturvårdsverket, u.å.-a). 

Förstudien resulterade i en rekommendation att så kallad post-combustion-teknik (med den 

aminteknik som används i Norge) är det bästa valet för Slite och att studien ”visar tydligt att 

projektet är tekniskt, logistiskt, miljömässigt och finansiellt genomförbart” (Cementa, 2022a).  

CCS bedöms i huvudsak leda till kraftigt förhöjda driftkostnader (OPEX) för att producera cement 

(Nykvist m.fl., 2020, Maltais m.fl., 2022). Cementa uppskattar investeringskostnaden (CAPEX) till 

10 miljarder kronor (Cementa, 2022a). Storleken på driftkostnaderna kommer att bero på vilken 

CCS-teknik som väljs och det finns ett antal uppskattningar på hur kostnadsökningarna kommer 

att se ut. Nykvist m.fl. (2020) bedömer att produktionskostnaderna för klimatneutral cement 

nästan dubbleras (90%) jämfört med typiska kostnader i Europa, Pädam m.fl. (2021) redovisar 

kostnader från €42–83,5 per ton CO2 för CCS, samt Johnsson m.fl. (2021) beräknar att 

kostnadsökningen för CCS ligger på cirka €40/ton för avskiljning och €25–40/ton för transport 

och lagring. I arbetet som har gjorts i denna rapport har vi antagit en snittmerkostnad på 70% 

för klimatneutral cement från Rootzén och Johnsson (2017).  

Trots att CCS skulle leda till att priset på cement alltså nästa fördubblas, skulle den totala 

kostnadsökningen för bostadsbyggande bli mindre än 0,5% (Rootzén och Johnsson, 2017) och 

för infrastrukturprojekt bli runt 2-4%.2 Claeson-Jonsson och Jeppsson3 gör bedömningen att en 

sådan kostnadshöjning ändå är tillräckligt hög för att i nuläget inte direkt kunna överföras på 

kund i privata byggprojekt.  

 

 
2 Intervju med H, Johansson & J, Rootzén (2018) för rapporten Statens roll för klimatomställning i processindustrin. 
RISE rapport 2019:15 
3 Intervju med C, Claeson-Jonsson & J, Jeppsson (2018) för rapporten Statens roll för klimatomställning i 
processindustrin. RISE rapport 2019:15 
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Figur 1. Investeringar nya låg-CO2 cement- och cementproduktionsprocesser skulle 
kräva kraftig ökning i säljpriser av cement (samma fås för stål), men prisökningen för 
en färdig byggnad skulle enbart påverkas marginellt (och samma för en bil i 
koldioxidneutralt stål). Källa: Rootzén och Johnsson, Mistra Carbon Exit, 2021. 
Baserat på Rootzén och Johnsson (2016, 2017). 
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3 Slite CCS – faktorer som påverkar 
investeringsvilja 

För att kunna åstadkomma koldioxidneutral cement kommer CCS-teknik krävas för att fånga de 

utsläpp som sker i samband med framställningen av cement. Färdplanerna för cement och 

betong som tagits fram tillsammans med Fossilfritt Sverige har som mål att klimatneutral betong 

finns på marknaden 2030 och används överallt år 2045 (Betonginitiativet, u.å). Heidelberg 

Cement har beslutat att satsa på att Cementas fabrik i Slite ska bli klimatneutral till år 2030 

genom att planera för investering i CCS på denna fabrik (Cementa, 2021b). Givet den regionala 

marknad som karaktäriserar cementmarknaden i Sverige är stora delar av värdekedjan beroende 

av att CCS-anläggningen i Slite byggs och byggs i tid för att bygg- och anläggningssektorn ska nå 

sina klimatmål. Dock råder det i dagsläget osäkerhet när, hur eller om anläggningen kommer att 

byggas, se nedan. Förutsägbarhet, tillförlitlighet och långsiktighet är ofta viktiga faktorer hos 

privata finansiärer, och till dess att Cementa kan påvisa dessa för Slite CCS kan tillgången på 

privat kapital vara begränsat. Nedan beskrivs ett antal utmaningar som kommer påverka 

investeringsviljan kopplat till förutsägbarheten och långsiktigheten för Slite CCS.  

3.1 Miljötillstånd 
Cementas miljötillstånd för att bryta kalksten på Slite löpte ut den 31 oktober 2021 men de fick 

ett tillfälligt tillstånd av Regeringen som sträcker sig till 31 december 2022 (Regeringskansliet, 

2021b; Regeringskansliet 2021c). Cementa har den 19 april 2022 skickat in en ny ansökan för att 

få bryta kalksten i ytterligare fyra år i Slite, men Cementa planerar även att vid årsskiftet 

2022/2023 skicka in en ansökan för brytning under cirka 30 år (Cementa, 2022b). Satsningen på 

Slite CCS är alltså helt beroende av att Cementa får tillstånd att bryta kalksten på lång sikt.  

3.2 Elbehov 
CCS-teknik kommer kräva mycket energi och Cementa uppskattar att deras energibehov 

kommer att femdubblas till och med 2030 (Cementa, 2021c). Elbehovet för CCS kommer att bero 

på vilket teknikval som Cementa väljer men de uppskattar att elbehovet kommer att öka till 250 

MW från dagens 45 MW, baserat på förstudiens rekommenderade val att använda Amin-teknik 

för CCS (Cementa, 2022a). Det går inte att utläsa från presentationen av förstudien om elen 

endast ska gå till att driva infångningsprocessen eller om den även ska täcka andra funktioner, 

exempelvis sådana som studeras i de projekt som drivs inom CemZero.4 

Svenska kraftnät avbröt sitt arbete med en planerad ny stamnätsförbindelse till Gotland år 2017, 

men meddelade 2021 att elförsörjningen till Gotland kommer att behöva förstärkas och att en 

nätutredning för att identifiera den bästa helhetslösningen är initierad (Svenska Kraftnät 2017; 

Svenska Kraftnät, 2021a). Givet att en ny stamnätsförbindelse etableras kvarstår fortfarande 

osäkerheter och utmaningar gällande tillgången på fossilfri el. Olika uppskattningar på Sveriges 

 
4 CemZero är ett paraplynamn för tre forskningsprojekt som Cementa genomför i samverkan med Vattenfall som 
har som mål att ersätta traditionella bränslen i cementprocessen med fossilfri el och underlätta infångandet av 
processutsläpp. 
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långsiktiga behov av fossilfri el vid 2045-2050 varierar mellan 234-310 TWh, från dagens 140 

TWh (Energiföretagen, 2021; Svenska Kraftnät, 2021b; Energimyndigheten, 2021b). 

Energimyndigheten antog 2019 att elanvändningen 2050 kommer bli 200 TWh, medan de 2021 

uppdaterade antagandet till 234 TWh (Energimyndigheten, 2021b). Motsvarande revideringar 

gäller även för Energiföretagen som mellan 2019 och 2021 har höjt sina uppskattningar från 

190TWh till 240-310TWh för 2045 (Bruce m.fl., 2019; Gode m.fl., 2021). Detta ger en indikation 

på att det ökade elbehovet från elektrifieringen av industrin är osäkert men att fler 

elektrifieringsprojekt har tillkommit under de senaste åren och bidragit till att prognoserna höjts 

(se Johnsson m.fl., 2021).  

3.3 Legala aspekter av koldioxidexport 
Utöver tekniska hinder har det även funnits legala osäkerheter för Cementas möjlighet att 

exportera den avskilda koldioxiden från CCS-processen. Enligt London-konventionen som 

reglerar handel med avfall är all export av koldioxid för lagring förbjuden.5 Det har gjorts en 

ändring av Londonkonventionen för att möjliggöra CO2-export, men den måste undertecknas 

av 2/3 av medlemsländerna, dvs. av 29 länder6, men vid 2019 har endast 6 länder undertecknat 

(IEAGHG, 2021). Sedan 2019 har en ändring av det s.k. Londonprotokollet accepterats vilket 

tillåter länder att avtala om import/export av CO2 för geologisk lagring (IEAGHG, 2021). 

Ändringen har löst det sista internationella legala hindret för CCS, men ännu har inget avtal 

skrivits och det återstår att se hur avtalen kommer att se ut (IEAGHG, 2021).  

3.4 Ändliga resurser 
Andra långsiktiga utmaningar för cement- och betongindustrin sett till klimatneutral cement 

från Slite CCS är att jungfrulig kalksten på Gotland kommer att ta slut vid något tillfälle. Några 

uppgifter om Cementas kalkfyndigheter har inte hittats, men Nordkalks kalkfyndighet vid Bunge 

Ducker som fick avslag av Mark- och miljööverdomstolen år 2018 förväntades kunna bryta 2,5 

miljoner ton kalksten per år i 25 år innan den täkten var helt utbruten (Nordkalk, 2012; 

Länsstyrelsen Gotland, 2018). Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har som en del av ett 

regeringsuppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika 

sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningar för import7 gjort en 

kartläggning av kalkstenstäkter i Sverige (Göransson m.fl., 2022). De finner att det finns 

begränsat med alternativ som i storlek kan jämföras med Cementas brytning i Slite. Utifrån SGUs 

bedömningskriterier som bland annat inkluderade att alternativa täkter ska kunna leverera 2-3 

miljoner ton kalksten per år under minst 50 och ha rätt kvalitet, finns kalkstenstäkter i sydvästra 

Skåne, på Gotland, Västergötland och på Öland. I deras undersökning har de inte tagit hänsyn 

till om dessa täkter är samhällsmässigt lämpliga. Exempelvis sammanfaller kalkstensområden i 

sydvästra Skåne med tätbefolkade områden, vilket sannolikt försvårar eventuella 

tillståndsprocesser. Täkterna i Västergötland och på Öland bedöms av SGU inte vara tillräckliga 

 
5 Intervju med J, Kjärstad (2018) för rapporten Statens roll för klimatomställning i processindustrin. RISE rapport 
2019:15 
6 Intervju med J, Kjärstad (2018) för rapporten Statens roll för klimatomställning i processindustrin. RISE rapport 
2019:15 
7 Regeringsuppdrag N2021/02658 
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för att enskilt täcka det nationella behovet utav kalksten, utan de skulle kunna användas som 

komplement till import eller vid minskad brytning på Gotland. 
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4 Finansiering av omställning till 
klimatneutral cement- och 
betongindustri 

I detta avsnitt diskuteras de finansiella hinder som behöver övervinnas för att uppnå en 

klimatneutral cement- och betongindustri. Avsnittet tar en övergripande ansats och diskuterar 

många av de faktorer som bedöms kunna påverka investeringsviljan för investeringar i 

produktionsanläggningar av klimatneutral cement- och betong.  

Från den litteratur som finns i ämnet, tillsammans med vår intervjustudie, finner vi att ett av de 

största finansiella hindren är att det saknas tillräcklig efterfrågan på gröna cement- och 

betongprodukter. 

Baserat på analyser och intervjustudier uppskattar Nykvist m.fl. (2020) och Maltais m.fl. (2022) 

har att investeringskostnader och tillgång till kapital inte är ett problem utan att det stora 

hindret för cement är höjda driftskostnader kostnader som följd av att implementera CCS. 

Cementa anger att det är tydligt från deras förstudie att Slite CCS är ”finansiellt genomförbar” 

(Cementa, 2022a). Cementa utvecklar inte vad de menar med uttrycket finansiellt genomförbar 

och det är således otydligt vad de menar. Samtidigt som Cementa anger att deras CCS-projekt 

är finansiellt genomförbart framför Pädam m.fl. (2021) att investeringskostnaden som krävs för 

CCS är det hinder som har mest betydande bäring på utveckling och implementering av CCS, 

vilket direkt går emot Nykvist m.fl. (2020), Maltais m.fl. (2022) och Cementa (2022a). Pädam 

m.fl. (2021) tar upp att en av anledningarna till att investeringskostnaden anses vara ett stort 

hinder är att kapitalmarknader har svårt att bedöma projekt med livstider på 10 år eller mer, 

samt att miljöinvesteringar i basindustrin betraktas som riskfyllda av kreditgivare.  

Material Economics (2019) redovisar ett antal faktorer som gör det utmanande för 

koldioxidintensiva basindustrier att finna kapital. Dessa inkluderar bland annat att många 

tekniker inte är modulära utan kräver stora investeringar direkt, att flera tekniker ännu inte har 

bevisats fungera i stor skala, många lösningar är ”first of a kind” vilket gör det ofördelaktigt att 

vara först med tekniken, samt att stora förändringar i infrastruktur och industrisiter kan ge 

upphov till fler tillståndsprocesser. 

Resultatet från Pädam m.fl. (2021) motsägs av vår intervjustudie i och med att inga av 

respondenterna nämnde att tillgång till kapital för investeringar är något hinder för 

omställningen. Vi tolkar detta som att så fort det bedöms att det kommer kunna finnas 

avsättning för den dyrare men koldioxidfria cementen kommer det gå att få loss kapital för en 

investering i det som krävs för att producera denna cement, främst investering i CCS anläggning 

med nödvändig transportinfrastruktur. Det finns dessutom goda möjligheter till bidrag för tidiga 

projekt genom bland annat via Klimatklivet, Industriklivet och möjlighet att emittera gröna 

obligationer. Ovisshet om affärsmodeller för gröna produkter är ekonomiskt försvarbara 

påverkar investeringsviljan i och med att risken för investeringen blir högre. Så även om kapital 

för investeringar finns, innebär de högre driftskostnaderna ett hinder för att få igenom den 

initiala investeringen.  
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Cementa har inte varit en del av intervjustudien men de har begärt statligt stöd för både 

kapitalkostnader för demonstrationsprojekt av CCS och för driftskostnader (Nykvist m.fl., 2020). 

Under 2021 beslutade Energimyndigheten att genom Industriklivet ge stöd till Cementa för en 

förstudie för att utreda förutsättningarna för en koldioxidneutral cementfabrik (Cementa, 

2021d). 

Trots att prisökningen för klimatneutral cement får relativt liten påverkan på totalkostnaden för 

slutkund förväntas den i dagsläget troligtvis bli tillräckligt hög för att vara ett hinder för att 

aktörer i bygg- och anläggningssektorn ska använda betong från klimatneutral cement. Utöver 

att exempelvis fastighetsbyggare har finansiella krav på sig nämner respondenter i vår 

intervjustudie att det finns en konflikt mellan klimathållbarhet och social hållbarhet, exempelvis 

att bygga bostäder som alla kan ha råd att bo i. När det finns ett tak på hur mycket varje nybyggd 

kvadratmeter får kosta, finns det begränsat utrymme att välja dyrare, men mer miljömässigt 

hållbara alternativ. För att uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kommer 

byggnader och anläggningar upprättas mer effektivt och mer resurssnålt, vilket kommer kräva 

ändringar av arbetssätt, exempelvis vad gäller tidsplanering och materialval. 

4.1 Faktorer som påverkar efterfrågan på 
klimatneutral cement 

4.1.1 Offentlig upphandling 

För att klimatneutral betong ska vara kommersiellt gångbar kommer det krävas styrmedel som 

stimulerar efterfrågan för sådana produkter på marknaden.  

Ungefär 35-40% av de totala cement- och betongmängderna som används går till offentlig 

infrastruktur och offentliga byggnader (Karltorp m.fl., 2019). Följaktligen har Trafikverket, 

regioner och kommuner stor möjlighet att påverka efterfrågan på klimatförbättrad och så 

småningom klimatneutral betong, genom kravställning i offentlig upphandling. En begränsning 

för offentliga aktörers möjlighet att ställa klimatkrav på betong är att det måste vara tekniskt 

möjligt att uppfylla kraven för att aktörer ska kunna lägga anbud. Från vår intervjustudie 

framkommer att offentlig sektor inte kommer kunna åta sig att köpa produkter som inte finns 

på marknaden än, såsom klimatneutral betong.  

Frågan om hur offentlig upphandling kan vara en drivande faktor i klimatomställningen genom 

kravställning behöver utredas empiriskt. I våra intervjuer framkommer det att det är viktigt att 

ha vetenskapliga belägg för hur klimatincitament i offentlig upphandling ska vara designade för 

att fungera effektivt, inklusive hur de ska kunna följas upp. Vissa aktörer nämner exempelvis att 

de föredrar bonusar över krav, men det är inte nödvändigtvis så att bonusar är den lösning som 

är mest samhällsekonomiskt fördelaktig.  

Det finns ett svenskt lagförslag som är under bearbetning som bland annat säger att ”en 

upphandlande myndighet eller enhet ska alltid beakta klimatet vid offentlig upphandling enligt 

lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen 

om upphandling av koncessioner” (Regeringskansliet, 2021a). Det återstår att se vad 

lagändringarna bidrar till om de träder i kraft givet att formuleringen inte är särskilt stark eller 
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tydlig vad gäller på vilket sätt eller hur långt offentlig upphandling ska beakta klimatet. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 (Regeringskansliet, 2022a). 

Trafikverket har ambitiösa klimatmål och har klimatkrav kopplade till sina upphandlingar. 

Trafikverket har som mål att klimatpåverkan från infrastruktur ska minska med 30% till 2025, 

60% till 2030, 80% till 2035 och 100% till 2040, jämfört med året 2015 (Trafikverket, u.å.). Från 

och med 2030 kan Trafikverket komma att öppna upp möjligheten att köpa negativa utsläpp för 

att nå sina klimatmål (Trafikverket, 2022). Beroende på hur priset för negativa utsläpp år 2030 

förhåller sig till prisökningen av klimatneutral cement till detta år kan detta påverka marknaden 

för klimatneutral cement.  

Under 2021 publicerade Upphandlingsmyndigheten förslag till hur kommuner, regioner, och 

statliga aktörer kan ställa klimatkrav vid upphandlingar av entreprenader och vid projektering 

av vägar och andra anläggningsprojekt (Upphandlingsmyndigheten, 2021). Kraven följer 

Trafikverkets krav genom att baseras på en procentuell minskning av klimatpåverkan i tre nivåer, 

15%, 30% och 50%.   

Naturvårdsverket och Statens Energimyndighet föreslår att införa en myndighetsledd hubb för 

cement och betong i syfte att förenkla för offentliga och privata aktörer att gemensamt ställa 

upphandlingskrav som främjar innovation (Naturvårdsverket, 2022a). Med hubb avser 

myndigheterna ett nätverk för delning av erfarenheter och lösningar mellan aktörer inom 

värdekedjan med syfte att bidra till upphandling som gynnar innovation och lärande.  

4.1.2 Beställargrupper/beställarnätverk 

Det finns tidigare exempel på kundåtagande eller beställarnätverk där aktörer förpliktigar sig att 

köpa klimatneutrala industriprodukter och tjänster när de finns tillgängliga, trots att de kostar 

mer. En effekt av dessa förpliktelser är exempelvis att finansaktörer blir mer benägna att erbjuda 

finansiering stora investeringar för industrins klimatomställning.  

Exempel är det globala initiativet First Movers Coalition, vars medlemmar hittills har förpliktigat 

sig att köpa klimatneutrala produkter och tjänster från flyg, fartyg, stål och lastbilstransport 

(First Movers Coalition, u.å). Initiativet arbetar nu med detaljerna för förpliktigandet för 

sektorerna aluminium, kemikalier, CCS/CCU samt betong (First Movers Coalition, u.å.). 

Andra exempel är från de svenska satsningarna på grönt stål H2 Green Steel (H2GS) och 

SSAB/HYBRIT. H2GS har exempelvis säkrat kontrakt från kunder som förpliktigar sig att köpa mer 

än 1,5 miljoner ton stål per år över en period mellan 5-7 år (H2 Green Steel, 2022). Dessutom 

har exempelvis Scania, som har förpliktat sig att köpa stål från H2GS, investerat i H2GS (Scania, 

2021). SSAB/HYBRIT har skapat partnerskap med kunder som avser använda deras produkter så 

snart de finns på marknaden (SSAB, 2021a, 2021b, 2021c). 

Inom cement- och betongsektorn finns samarbetsgruppen Betonginitiativet som består av 

byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några 

kommuner, vars syfte är att verka för klimatneutral betong (Betonginitiativet, u.å.). I våra 

intervjuer framkommer det att betong och byggsektorn är mer fragmenterad än stålindustrin 

och att det är ett hinder för att kunna skriva kontrakt liknande H2GS. 
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I Tabell 1 visas den genomsnittliga vinstmarginalen mellan 2016-2020 för ett antal aktörer längs 

med cement- och betongvärdekedjan. Trots att företagen har varierade verksamheter, och 

verksamheter som sträcker sig utanför betongbyggande, syns ingen tydlig flaskhals att kunna 

klara av att köpa klimatneutral cement, givet en ökning av totalkostnad av byggen på mindre än 

0,5% och 2-4% för bostäder respektive infrastruktur.  

Tabell 1. Genomsnittlig vinstmarginal 2016-2020 

Organisation Vinstmarginal 

Cementa Aktiebolag 11,9% 

Aktiebolaget Strängbetong 2,5% 

Thomas Concrete Group Aktiebolag 5,2% 

Skanska AB 4,8% 

NCC Aktiebolag 1,3% 

Riksbyggen Ekonomisk Förening 3,9% 

Swerock 6,1% 

JM 13,1% 

PEAB 5,4% 

HSB Bostad AB 7,8% 

Trafikverket* -26,8% 

* Verksamhetsutfall 

Källa: Alla Bolag, Riksbyggen årsredovisningar, NCC årsredovisningar 

Även delvis låg kunskapsnivå om klimatförbättrande åtgärder bedöms vara ett hinder för att 

implementera åtgärderna. Pädam m.fl. (2021) och Naturvårdsverket (2022a) argumenterar att 

samverkande beställargrupper skulle kunna höja kunskapsnivån inom branschen.  

4.1.3 Utsläppsrätter 

Cementindustrin, och därmed Cementa, omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS). 

Cementa släppte ut 1,9 miljoner ton CO2 under 2020 och blev tilldelade gratis utsläppsrätter för 

1,4 miljoner ton (Naturvårdsverket, u.å.-a). Flera rapporter, såsom Samverkansgruppen 

Näringslivets klimatomställning8, pekar på att priset på utsläppsrätter är för lågt för att påverka 

investeringsviljan i klimatneutral cement (Hammar m.fl., 2022; Maltais m.fl., 2022; Nykvist m.fl., 

2020; Material Economics, 2019). Priset på utsläppsrätter inom EU ETS vid författandet av dessa 

rapporter har varierat mellan 20 och 60 EUR (Nykvist m.fl., 2020; Karltorp, m.fl., 2019; Hammar 

m.fl., 2022). Uppskattningar på hur högt priset på utsläppsrätter behöver vara för att CCS ska 

vara lönsamt för cementindustrin i Europa sträcker sig mellan €40-150 per ton CO2 (Barker m.fl., 

2009, Jakobsen m.fl., 2017, Santibanez-Gonzalez, 2017). Under 2022 har priset vid tillfällen nått 

€90 per ton (Europeiska centralbanken, 2022). Figurerna 2 och 3 visar hur prisutvecklingen har 

 
8 https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finansiering_deep-
greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf 

https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finansiering_deep-greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finansiering_deep-greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf
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sett ut för EU ETS från 2005 till 2020, samt hur olika aktörer prognosticerar hur prisutvecklingen 

kommer att se ut mellan 2022 och 2030.  

 

 

 Figur 2 Prisutveckling EU ETS futures 2005-2020  

 Källa: European Environment Agency, RISE 

 

 

 Figur 3 Prognos prisutveckling för utsläppsrätter  

 Källa: Marcu m.fl., 2022 State of the EU ETS Report 

 

Motiveringen bakom fri tilldelning av utsläppsrätter till vissa industrier är att minska risken för 

koldioxidläckage, dvs. att koldioxidintensiva företag flyttar till länder utanför EU med lägre 

miljökrav för att släppa ut CO2 i de nya länderna, men fortsätta sälja produkterna till EU-länder 

(Naturvårdsverket, u.å.-b). För cementindustrin borde risken för detta vara tämligen liten 
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eftersom mindre än 3% av cementen handlas internationell. Material Economics (2019) 

argumenterar däremot att om kostnadsskillnaden för cement blir tillräckligt stor mellan EU-

länder och dess grannar är ändå sjöväga cementimport en reell möjlighet. 

Det är svårt att komma till en annan slutsats än att fri tilldelning av utsläppsrätter för 

cementproduktion utgör ett hinder för att lyckas marknadsföra klimatförbättrad och 

klimatneutral cement eftersom den relativa prisskillnaden för dessa produkter blir större när 

priset på kolintensivt cement är subventionerat genom den fria tilldelningen. Gratis 

utsläppsrätter senarelägger klimatomställningen för cement- och betongsektorn genom att de 

minskar sektorns incitament att sänka produkternas klimatpåverkan i stor skala.  

Utan fria utsläppsrätter skulle kostnadsskillnaden mellan konventionell cement och 

klimatneutral cement kunna utraderas, och till och med göra konventionell cement dyrare om 

priset på utsläppsrätter fortsätter stiga. Vi beräknar att om den fria tilldelningen av 

utsläppsrätter till cementproduktionen upphör skulle priset på cement öka cirka 70% baserat på 

Cementas produktion och utsläpp år 2020, givet ett koldioxidpris på €80-90/ton. Jämfört med 

Mistra Carbon Exits (2021) uppskattning att klimatneutral cement blir 70% dyrare än 

konventionellt cement ser vi att prisskillnaden mellan klimatneutral cement och konventionell 

cement potentiellt skulle utraderas om den fria tilldelningen upphör.  

I skrivande stund hanteras ett förslag inom EU att expandera och justera EU ETS, bland annat 

med att tidigarelägga utfasningen av fria utsläppsrätter. I stället för fri tilldelning av 

utsläppsrätter är en gränsjusteringsmekanism benämnd Carbon Border Adjustment Mechanism 

(CBAM) på förslag. Denna syftar till att produkter som inom EU omfattas av EU ETS ska handlas 

på lika villkor oavsett om de produceras utanför EU eller inom EU. CBAM kräver att EU-

importörer behöver köpa ”CBAM-certifikat” motsvarande det pris på utsläppsrätter som skulle 

ha betalats om produkten hade blivit producerad inom EU och omfattats utav EU ETS 

(Europeiska rådet, 2022). 

22 juni 2022 röstade EU-parlamentet igenom att utvidga systemet med utsläppsrätter till 

byggnads- och transportsektorerna (s.k. ”ETS2” eller ”ETS BRT”), samt att systemet med gratis 

tilldelning ska fasas ut från och med 2027 och tas bort 2032 för industrier som kommer att täckas 

av CBAM (Europaparlamentet, 2022). ETS2 avser utsläpp från bränslen som används för 

uppvärmning av bostäder och från transportsektorn. Följaktligen kan sektorn påverkas av 

förslaget genom förhöjda transportkostnader men borde inte påverka kostnaderna för 

byggnader eftersom naturgas och eldningsolja endast utgör 0,5-1,5% av totala 

energianvändningen för uppvärmningen av bostäder och lokaler (Naturvårdsverket, 2022b). I 

vilken grad transportkostnader påverkas vid införande av ETS2 kommer att bero på hur övriga 

styrmedel såsom energi- och koldioxidskatt för drivmedel och reduktionsplikten utvecklas 

(Naturvårdsverket, 2022b).  
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4.2 Finansieringsalternativ för att finansiera 
omställningen 

4.2.1 Omställningsfond 

Rootzén och Johnsson har föreslagit att aktörer involverade i koldioxidintensiva värdekedjor 

etablerar omställningsfond som finansieras av projekten (Mistra Carbon Exit, 2021). En 

omställningsfond skulle underlätta investeringsbördan för teknologier som kan minska 

klimatutsläppen från industrin, medan den minskar risken för enskilda bolag, regeringar, och 

skattebetalare (Mistra Carbon Exit, 2021).  

Rootzén och Johnsson föreslår att relevanta intressenter inom en värdekedja går ihop och 

etablerar en fond genom en s.k. special purpose entity (SPE), dvs. en juridisk person som ofta 

sker i form av ett samägt företag med ett specifikt syfte, i det här fallet att ställa om cement- 

och betongsektorn mot klimatneutralitet. Relevanta intressenter för bygg- och 

anläggningsvärdekedjorna är exempelvis privata och offentliga upphandlare, konsulter, 

entreprenörer, materialleverantörer. Den exakta finansiella designen för en omställningsfonden 

behöver analyseras djupare. Rootzén och Johnssons övergripande förlag är att fonden 

finansieras genom att ta ut en avgift (en ’grön’ premium) av varje aktör i projektet, där nivån till 

exempel skulle kunna baseras på aktörens omsättning i projektet. Avgiften skulle då bli mycket 

liten för varje aktör men det gäller att det hela är transparent och att kostnaden kan överföras 

till slutkunden. Fonden förvaltas förslagsvis av en finansiell aktör, från vilken det borde finnas 

en möjlighet att emittera obligationer för att anskaffa kapital i utbyte mot framtida intäkter från 

den gröna premiumavgiften. Fondens medel används för att stötta investeringar i 

transformativa teknologier såsom CCS. Allteftersom konventionella produkter byts ut mot 

klimatneutrala produkter sänks den gröna premiumavgiften. Fonden föreslås också innehålla en 

mekanism där de bolag som får stöd från omställningsfonden återbetala delar eller hela det 

investeringsstöd de fått från fonden, efter det att en marknad för klimatneutralt cement har 

etablerats.  

En omställningsfond skulle kunna vara ett sätt att säkra investeringarna i CCS, men har, med det 

upplägg som diskuteras ovan, begränsad möjlighet att användas för att minska de förhöjda 

driftskostnaderna som CCS medför. En förhöjd avgift på cement innan klimatneutral cement 

finns kan däremot stimulera efterfrågan på klimatneutral cement genom att minska 

kostnadsskillnaden mellan konventionell cement och klimatneutral cement. Man skulle också 

kunna undersöka möjligheten att använda de fonderade medlen för att hantera de ökade 

driftskostnaderna (exempelvis genom att länka till ett system för Carbon Contracts for 

Difference (CCfD)9). 

 
9 Carbon Contracts for Difference (CCfD) är ett projektbaserat finansiellt instrument med syfte att överkomma 
hinder kopplade till osäkerhet kopplat till koldioxidpriset genom att staten garanterar privata företag som 
investerar i utsläppminskande teknik ett fast koldioxidpris över en viss tidsperiod (Naturvårdsverket, 2022a). 
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4.2.2 Gröna obligationer 

Företag som söker finansiering för projekt med miljösyfte kan söka grön finansiering genom att 

emittera gröna obligationer eller ansöka om gröna lån hos banker. I dag finns det ingen standard 

för vad som krävs för att en obligation ska kunna kallas grön utan det utgår ifrån ett grönt 

ramverk som emittenten (utgivaren) har arbetat fram som beskriver de investeringar som 

obligationen ska gå till (Ferlin & Sternbeck Fryxell, 2020).  

Ur ett kreditriskperspektiv är traditionella obligationer och gröna obligation teoretiskt identiska 

genom att investerare har en fordran på hela emittentens balansräkning, inte något specifikt 

projekt eller investering (Climate Bonds Initiative, 2022; Ferlin & Sternbeck Fryxell, 2020). Ett 

företag som emitterar både traditionella obligationer och gröna obligationer borde ha samma 

kreditrisk för båda typer av obligationer. Finansiärer kan komma att erbjuda lägre 

finansieringskostnader (ränta) till gröna obligationer än traditionella obligationer om de anser 

att utgivningen av gröna obligationer kommer leda till högre återbetalningsförmåga (Ferlin & 

Sternbeck Fryxell, 2020), men det finns i dag inget som garanterar att en grön obligation ger 

lägre ränta än en konventionell.  

Som en del av EU:s green deal investeringsplan har ett förslag tagits fram för en standard för 

gröna obligationer (European green bond standard) som är frivillig och baseras på EU:s taxonomi 

(Europeiska kommissionen, u.å.). Standarden är hittills ett förslag och behöver gå igenom en 

översyn och godkännande av Europeiska rådet och Europaparlamentet (Europeiska 

kommissionen, u.å.).  

Cementproduktion omfattas av EU-taxonomin och kommer kunna använda EU:s standard för 

gröna obligationer som ramverk. Dock är det osäkert hur marknaden kommer att prissätta gröna 

obligationer jämfört med traditionella obligationer framöver, men det finns indikationer att 

finansieringskostnaden för gröna obligationer hittills kan bli lägre i vissa fall (Climate Bonds 

Initiative, 2022). En positiv sidoeffekt av att emittera gröna obligationer är att det bidrar till att 

företag snabbare ställer om, vilket i längden bör öka deras återbetalningsförmåga jämfört med 

ett bolag som inte ställer om (Ferlin & Sternbeck Fryxell, 2020). 

4.2.3 Statliga kreditgarantier för gröna 
industriinvesteringar 

För att dela risken mellan näringslivet och staten har det efterfrågats statliga kreditgarantier för 

gröna industriinvesteringar, vilket har uppmärksammats bland annat av Samverkansgruppen 

Näringslivets klimatomställning10 och Maltais m.fl. (2022). Under 2021 fick Riksgälden i uppdrag 

att fram till och med 2024 ställa ut statliga kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos 

kreditinstitut för att finansiera stora industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen 

i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås (Riksgälden, 2021). Statliga 

kreditgarantier innebär att staten går in som garant för företag som söker finansiering, 

exempelvis från banker, genom att garantera upp till 80 procent av lånet (Riksgälden, 2021). 

 
10 https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finansiering_deep-
greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf  

https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finansiering_deep-greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finansiering_deep-greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf
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Kreditgarantierna syftar till att öka långivares vilja att bevilja låntagare krediter för obeprövade 

processer och tekniker (Regeringskansliet, 2021d).  

Garantiramen uppgår 2020 till 50 miljarder och beräknas utökas till 65 miljarder 2023 och till 80 

miljarder år 2024 vilket är det planerade sista året för programmet (Riksgälden, 2021). Löptiden 

för kreditgarantin får max vara 15 år, följaktligen kan godkända garantier gälla till och med år 

2039 som längst enligt förordning (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar. 

Hittills har endast fyra formella ansökningar om gröna kreditgarantier inkommit. En ansökan har 

beviljats och de andra tre är under behandling (Riksgälden, 2022; Riksgälden, 2021). 

Bokstavsutredningen Finansiering av näringslivets gröna omställning (2022) presenterar flertal 

förslag för finansiering av näringslivets gröna omställning. Ett förslag är om utökade möjligheter 

för Riksgälden och EKN att garantera krediter. För Riksgälden föreslås att garantiramen vidgas 

till att omfatta stora samhällsomvandlingsinvesteringar och att ramen ökas från 80 till 300 

miljarder.  

Riksgälden (2021) har meddelat att de avser att använda EU-taxonomin som utgångspunkt i 

bedömningen huruvida investeringen väsentligt bidrar till Sveriges miljökvalitetsmål. 

Cementproduktion täcks av EU-taxonomin, och om Cementas investering i CCS bidrar till att de 

kan uppnå kraven som ställs i taxonomin kan de vara aktuella för statliga kreditgarantier.  

4.3 Legala och övriga faktorer 

4.3.1 Tillståndsprocesser 

En faktor som kommit upp i våra intervjuer som till hög grad påverkar investeringsviljan för 

investeringar eller nya produkter är tillståndsprocesser. Exempelvis är det en förutsättning för 

Cementa att få miljötillstånd att bryta kalksten under lång för att de ska gå vidare med sin 

satsning på CCS. För alternativa bindemedel såsom kalcinerade leror krävs även där långsiktiga 

miljötillstånd för att verksamheter ska våga investera i projekt. Det finns tidigare exempel på 

miljötillståndprocesser för att bryta kalk på Gotland som tagit över ett decennium av 

överprövningsprocesser och olika bud från olika juridiska instanser, för att till slut läggas ned 

(Naturvårdsverket, u.å.-c). Att det är problematiskt att tillståndsprocesser tar lång tid stärks utav 

Klimaträttsutredningen (2022) som menar att ”Den största utmaningen för verksamheter som 

kan bidra till klimatomställningen är inte att få tillstånd utan att processerna tar för lång tid i 

dag”. Denna rapport ger inga förslag på hur tillståndsprocesser bör effektiviseras utan framhäver 

endast att långa tillståndsprocesser i dagsläget utgör ett hinder som kan försena Sveriges 

klimatomställning. 

Mer om tillståndsprocesser kommer att presenteras i en kommande delrapport inom BETCRETE 

2.0 på temat Tillståndsprövningar - utmaningar, hinder och möjligheter. Se även 

Klimaträttsutredningen (2022) för utredningens förslag på åtgärder.  

4.3.2 Beställarkompetens 

Både tidigare litteratur och våra intervjuer pekar på att ett hinder för implementering av 

klimatförbättrade lösningar är otillräcklig beställarkompetens och att det behövs ett 

kunskapslyft (Hammar m.fl., 2022; Karltorp m.fl., 2019). 
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Beställare behöver veta vad de ska utforma sin kravställning och hur de ska bedöma anbud. I 

allmänhet tar beställare hellre det säkra före det osäkra om när de ska ställa krav, och då blir 

det svårare att driva på förändring. Genom att höja beställarkompetensen bör 

transaktionskostnaderna för nya lösningar sjunka och följaktligen minska prisskillnaden mellan 

exempelvis traditionell betong och klimatförbättrad betong.  

En aspekt som lyfts i intervjuerna är att de behövs ett kunskapslyft hos kravställare och 

beställare. En utmaning hos beställare är exempelvis att skriva förfrågningsunderlag som inte 

exkluderar mindre entreprenörer på grund av onödigt komplicerade underlag.  

En faktor som har tagits upp är att inkludera utsläpp som bedömningspunkt tidigt i processen, 

för att belysa att det är ett viktigt område och ge anbudsgivarna tid att ge bra anbud.  

4.3.3 Byggprocesser 

Från vår intervjustudie framkommer att ett hinder för att minska klimatpåverkan vid 

betongbyggnation är oflexibla byggprocesser. Intervjuade nämner att det i dag är svårt att 

använda olika sorters betong för olika syften i byggprojekt. I stället används generellt sett 

samma betong för alla beståndsdelar i ett bygge för att förenkla byggprocessen. Genom att 

använda samma betong för ett helt projekt blir det enklare för entreprenören att planera 

projektet eftersom betongens egenskaper är lika oavsett användningsområde. Om 

byggprocesser i högre grad skulle tillåta att använda olika betongrecept för olika syften skulle 

byggnaders klimatpåverkan kunna minska genom att minska materialanvändning och inte bygga 

överkvalitet. I Sverige används ofta betong av högre kvalitet än nödvändigt för sitt syfte och det 

finns stor potential att minska materialanvändningen och följaktligen klimatpåverkan, 

exempelvis är det ofta 20-30% mer cement i betong än vad som krävs av standards (Karlsson 

m.fl., 2020a). Material Economics (2019) bekräftar att det används mer cement än vad 

standarder kräver även i andra europeiska länder. En faktor som har nämnts i våra intervjuer är 

att krav på snabba torktider begränsar möjligheten att använda olika betongrecept för att 

använda rätt betong för rätt syfte.   

Upphandlingsmyndigheten förklarar att begränsningen vid val av betong ofta är den satta 

tidplanen och dess konsekvens i form av korta torkningstider (Upphandlingsmyndigheten, u.å.).   

4.3.4 Alternativa bindemedel 

Alternativa bindemedel används redan i dag för att minska klimatpåverkan av viss betong och 

kan spela en viktig roll i att minska kostnaden för klimatneutral cement genom att minska 

cementandelen i betong, och på så sätt göra klimatneutral betong kommersiellt gångbar. Det 

finns däremot ett antal faktorer som kommer att påverka i vilken grad alternativa bindemedel 

kommer användas. Nedan redogörs för ett antal utmaningar kopplat till alternativa bindemedel.  

Som nämnts i 2.3.1 är utbudet av både flygaska och slagg begränsat eftersom de är biprodukter 

från stål och kolkraftsproduktion. Exempelvis används cirka 2,5 miljoner ton bindemedel i 

Sverige per år och tillgången på slagg som kan gå till betongproduktion är cirka 100-200 tusen 

ton per år (Pädam m.fl., 2021).  
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Andra bindemedel som kan bli relevanta är vulkanisk aska (pozzolans), kalcinerade leror (LC3), 

magnesiumoxid, och askor från andra förbränningsprocesser än kol (avfallsförbränning, 

biomassa) (Hammar m.fl., 2022). Kalcinerade leror finns i tillräckliga mängder för att ersätta 

kalksten som bindemedel (Pädam m.fl., 2021). Kalcinerade leror skulle likt kalksten behöva 

brytas i dagbrott, vilket har stor lokal miljöpåverkan. Utöver miljökonsekvenser förenade med 

brytning blir tillståndsprocesser ett hinder även för kalcinerade leror. Svenska Kaolin AB har 

exempelvis sedan 1990-talet arbetat med tillståndsprocesser för att bryta kaolin, en typ av lera, 

i Billinge i Eslövs kommun men har slutligen 2019 fått nej på sin ansökan om miljötillstånd 

(Naturvårdsverket, u.å.-d). 

Möjligheten att kunna använda alternativa bindemedel i praktiken begränsas även av tekniska 

krav och arbetssätt. Problematik finns bland annat att betong med alternativa material behöver 

bli accepterade i standarder som AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) (Nilsson m.fl., 

2019). Dessutom förknippas ofta nya produkter och material med osäkerhet och risker (Nilsson 

m.fl., 2019). Vissa upphandlare såsom Trafikverket kräver miljövarudeklarationer (EPD) vilket 

kan bli dyrt och tidskrävande om varje recept behöver en enskild EPD (Nilsson m.fl., 2019).  

Alternativa bindemedel kan även påverka egenskaper hos betong, både positivt och negativt, 

något som skapar osäkerhet och okunskap inom byggindustrin (Hammar m.fl., 2022). Från våra 

intervjuer nämns även att dessa ändrade egenskaper, exempelvis längre torktid, kräver ändrade 

arbetssätt inom byggindustrin. För att maximera nyttan av alternativa bindemedel säger våra 

respondenter att recept behöver utgå från funktion för att använda rätt produkt vid rätt tillfälle, 

i stället för att det som i dag begränsas till att endast använda två betongprodukter11 som det i 

stort sett är i dag. För att nya arbetssätt inte ska vara kostnadsdrivande behöver antingen 

beställare tillåta längre tid för projekt eller så behöver projektplanering optimeras för att ta 

hänsyn till längre torktider och flera typer av betong.  

4.3.5 Internationell kapacitet för cement 

Som nämnts ovan får Cementa från och med den 1 januari 2023 inte längre bryta kalksten i Slite 

då deras tillfälliga tillstånd från Regeringen löper ut. Efter tillståndet löper ut kommer Cementa 

köpa in kalksten från externa leverantörer, bland annat från Estland, vilket de bedömer att de 

kommer kunna göra fram till sommaren 2023, därefter är situationen osäker (Cementa, 2022b). 

Det finns således en risk i dagsläget att Cementas brytning och produktion vid Slite inte kommer 

att fortsätta efter sommaren 2023. Som följd skulle svensk cement- och betongindustri behöva 

hitta lösningar att ersätta de 7 000 ton cement som Slitefabriken producerar varje dygn 

(Cementa, u.å.-d). Efter det att Mark- och miljödomstolen den 6 juli 2021 nekade Cementas 

ansökan om fortsatt och utökat tillstånd att bryta kalksten i Slite fick Ramboll Management 

Consulting (Ramboll) uppdrag av Näringsdepartementet att genomföra en analys av 

förutsättningar för ökat import av kalksten/klinker och/eller cement (Ramboll, 2021). 

Ramboll (2021) bedömer möjligheterna att ersätta cementproduktionen i Slite genom import på 

kort sikt (0-1 år) som väldigt begränsade, vilket Svensk Betong12 bekräftar. På medellång sikt (2-

3 år) bedöms möjligheterna som bättre men att det finns utmaningar kopplat till logistik, höjda 

 
11 Det finns fler typer av betong, men en vanlig kategorisering är standardbetong eller anläggningsbetong  
12 Från artikeln Klimatvärsting i väntans tider. https://www.iva.se/publicerat/klimatvarsting-i-vantans-tider/  

https://www.iva.se/publicerat/klimatvarsting-i-vantans-tider/
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priser och ökad miljöpåverkan (Ramboll, 2021). På lång sikt (4-10 år) bedöms förutsättningarna 

vara relativt goda medan ökade kostnader och miljörisker kvarstår (Ramboll, 2021). För att 

kunna uppnå klimatneutral cement till 2030 och framöver krävs däremot i ett sådant scenario 

att den importerade cementen är klimatneutral. Till författarnas vetskap finns endast två 

planerade CCS-projekt för cement i kommersiell skala i Europa, den ena vid Norcems anläggning 

i Brevik och den andra är Cementas anläggning i Slite, varav båda är inom HeidelbergCement-

gruppen. En CCS-teknik som kallas LEILAC håller på att pilottestas vid HeidelbergCements fabrik 

Lixhe i Belgien (Calix, 2021). LEILAC-projektet genomförs utav ett konsortium av cement- och 

kalkföretag samt forsknings- och miljöinstitut.  

I oktober 2021 fick även Tillväxtanalys, Energimyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, 

Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera bland annat 

1) årlig efterfrågan på cement, 2) förekomst av kalksten, klinker och cement i Sverige och i andra 

exporterande länder, och 3) de logistiska förutsättningarna att importera nämda produkter till 

Sverige (Regeringskansliet 2021e). Våren 2022 fick Trafikverket ett separat regeringsuppdrag att 

utreda vilka insatsvaror som ska definieras som nationellt strategiska och hur dessa insatsvaror 

ska säkerställas under normala förhållanden, höjd beredskap och vid krig (Regeringskansliet, 

2022b).   

I intervjuerna till den här rapporten nämner ett flertal respondenter att osäkerheten kring den 

svenska cementproduktionen, och de stora investeringar samt tillstånd som krävs för 

internationell logistik, såsom hamnar, är de största hindren gällande finansiering för att lösa 

färdplanernas utmaningar inom rådande tidplan. Dels på grund av ovissheten när det kommer 

till Cementas tillstånd, dels på grund av att det är sårbart att förlita sig på en enskild fabrik. 

Samtidigt nämner vissa att som följd av världshändelser såsom logistikflaskhalsar, pandemier 

och krig, har länder och företag börjat omvärdera risken med att vara beroende av insatsvaror 

från internationella värdekedjor, och börjat premiera nationell produktion. Inom såväl EU som 

USA diskuteras ”reshoring” dvs. att återta produktion som en strategi för att minska 

sårbarheten. 

4.3.6 Sektoröverskridande samarbete 

En lösning för finansiering av CCS som Pädam m.fl. (2021) uppmärksammat i sitt arbete är 

sektoröverskridande samarbete. I sektoröverskridande samarbeten kan stat och privata aktörer 

samverka och satsa resurser på FoU och pilotanläggningar i syfte att få till fullskaliga lösningar. 

Exempel som tas upp är svenska HYBRIT som samlar gruv-, stål- och energibolag och 

Energimyndigheten, samt kanadensiska Elysis som samlar gruvföretag, regeringar och Apple för 

att kommersialisera koldioxidfri aluminiumproduktion (Pädam m.fl., 2021). Ökat samarbete 

mellan privat och offentlig finansiering föreslås även i rapporten från Samverkansgruppen 

Näringslivets klimatomställning13. 

4.3.7 Nyttjandegrad 

Det finns en stor outnyttjad potential kopplad till ett med effektivt utnyttjande av den befintliga 

byggnadsstocken i Sverige. De byggnader vi har används inte till sin fulla potential. I pandemins 

 
13 https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finasnsiering_deep-
greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf  

https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finasnsiering_deep-greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/656acbda7d0c496aa982f49f08403124/nko_ag-finasnsiering_deep-greentech-omstallande-infrastruktur-och-nya-affarsmodeller_2022-02-14.pdf
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spår har det blivit uppenbart att hur vi använder boende- resp. arbetsyta (framför allt kopplat 

till kontorsyta, men även butiksyta) ändrats i och med att allt fler människor arbetar hemifrån 

snarare än från arbetsplatsen. Även om pandemin är i slutfas och tendensen nu är att fler återgår 

till arbetsplatserna, så är de flesta bedömare överens om att det ”nya normala” kommer att 

innebära mer distansarbete än före pandemin14. Med andra ord kommer nyttjandegraden av 

arbetsyta troligtvis att minska beständigt. I detta faktum ligger en enorm potential att öka 

nyttjandegraden i befintliga byggnader snarare än att bygga nytt, och därmed att minska 

koldioxidutsläppen i hela byggprocessen, inklusive den från cement och betong. 

Material Economics trycker i sin rapport Industrial Transformation 2050 – Pathways to Net-Zero 

Emissions from EU Heavy Industry (2019) på vikten av att nyttja flera olika strategier, däribland 

cirkulära strategier såsom återbruk, återvinning, substitution och nyttjandegrad, för att uppnå 

en kostnadseffektiv avkarbonisering. I sitt så kallade stretch-scenario, som är det scenario som 

tar in flest cirkulära strategier, visar man att samma ekonomiska nytta som dagens system 

medför kan uppnås med 65% mindre användning av cement på europeisk nivå. 

Stockholm CBD (Central Business District) består av de centrala delarna av Stockholm15. Enligt 

Newsec (2022) finns ca 12 miljoner kvm kontorsyta i Stockholm och Stockholm CBD, utgör ca 20 

% av hela Stockholms kontorsyta. Kontorsdelningsföretaget Officeswapp (2022) har genom en 

samlad bedömning utav tid-nyttjande-studier (”TUS”, Time-Utilization-Studies), undersökningar 

och möten med branschaktörer uppskattat att de interna vakanserna i förhyrda kontorslokaler 

i Stockholm CBD är mellan 30 – 50% under normal arbetstid 8 – 18 måndag – fredag. Det betyder 

att 600 000 – 1 miljon kvm16 står oanvända i Stockholm CBD, eller att 40 - 65 000 arbetsplatser 

skulle kunna tillföras utan någon nybyggnation. För hela Stockholm blir motsvarande siffra 3 – 5 

miljoner kvm outnyttjad kontorsyta (och en potential på uppemot 300 000 nya arbetsplatser 

utan nybyggnation. 

För hela landet är siffrorna mer osäkra, men vid ett antagande om att 25% av Sveriges kontorsyta 

finns i Stockholm (vilket torde vara högt räknat), skulle uppemot 25 miljoner kvm kontor stå 

outnyttjade under normal kontorstid i hela Sverige. Detta kan jämföras med att det, enligt SCB, 

i snitt varje år under det senaste 10 åren har givits bygglov till 454 000 kvm kontorsyta i Sverige17. 

Vid ett antagande om konstant kontorsyta per person, konstant behov av kontor men med full 

nyttjandegrad, så skulle det alltså inte behöva byggas några kontor alls i Sverige under den 

närmaste 55 åren. Det är dock inte troligt att vi lyckas hitta lösningar för perfekt och optimalt 

ytutnyttjande, vilket gör att siffrorna med största sannolikhet är överskattade. Å andra sidan 

baserar sig beräkning på nyttjad yta under vanlig arbetstid, vilket gör att ytterligare 

optimeringsmöjligheter, som att nyttja ytorna mer effektivt över tid, till exempel genom 

delningstjänster, inte är med i beräkningen. Inte heller ingår andra ytor än kontorsytor. Man 

skulle exempelvis kunna tänka sig att det finns möjligheter att nyttja andra publika ytor (skolor, 

bibliotek, museer mm) utanför tiderna för normal användning.  

 
14 https://www.forskning.se/2021/03/11/forandrat-satt-att-jobba-aven-efter-pandemin/  
15 https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sa-ser-nya-cbd-kartorna-ut/  
16 Studien och beräkningen baserar sig på en tidigare uppskattning att kontorsytan i Stockholm CBD utgör 10 
miljoner kvm i stället för 12 miljoner kvm. 
17 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0701/AreaHustypKv/table/tableViewLayout
1/  

https://www.forskning.se/2021/03/11/forandrat-satt-att-jobba-aven-efter-pandemin/
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sa-ser-nya-cbd-kartorna-ut/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0701/AreaHustypKv/table/tableViewLayout1/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0701/AreaHustypKv/table/tableViewLayout1/
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Sammantaget ser vi att det finns en stor potential att öka nyttjandegraden av befintlig yta, vilket 

skulle kunna minska behovet av nybyggnationen radikalt under tiden fram till 2050. Baserat på 

ovan siffror är det inte orimligt att anta att en minskad nybyggnation av kontor på 50% borde 

vara möjlig. Eftersom andelen av alla kontorsbyggnader som har en betongstomme är 50% och 

varje kvadratmeter kontorsyta genererar i snitt 153 kg CO2e i utsläpp för stommen (Malmqvist 

m.fl. 2021), skulle alltså CO2e-besparingen per år kunna vara 17365 ton18 bara för kontor och 

bara för betongstommarna.  

  

 
18 153 kg/m2 * 454000 kvm * 50% (antagande) * 50% (betongstomme). 
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5 Rekommendationer 

5.1 Förslag efterfrågan 

5.1.1 Skärp klimatkrav och klimatincitament 

Tvingande klimatkrav samt incitamentsnivåer för klimat bör skärpas i offentlig upphandling för 

att driva på innovation samt för att skapa och signalera framtida efterfrågan på klimatförbättrad 

betong. Offentliga aktörer köper 35–40% av all cement i Sverige, och en tydlig signal från dessa 

att låg klimatpåverkan premieras vid materialval skulle kunna signalera att det kommer finnas 

en efterfrågan klimatneutral betong om Slite CCS verkställs eller att motsvarande kan 

upphandlas från annan leverantör. 

5.1.2 Förpliktigande 

Betong-, bygg- och anläggningssektorn bör tillsammans med beställare av infrastruktur och 

fastigheter åta sig att köpa klimatneutrala produkter när de väl finns på marknaden. De bör 

inspireras av initiativ som First Movers Coalition och svensk stålindustri som säkrar en marknad 

för klimatneutrala produkter genom att kunder åtar sig att köpa klimatneutrala produkterna när 

det väl finns på marknaden. Förslagsvis kan sådant åtagande arbetas fram av de aktörer som har 

antagit färdplanerna för betongsektorn samt bygg- och anläggningssektorn, tillsammans med 

beställare av infrastruktur och fastigheter. Detta kan bidra till att skapa förutsättningar för 

riskdelningen i termer av finansieringslösningar. 

5.1.3 Uppmana tidigare utfasning av fria utsläppsrätter för 
cementindustrin 

Svensk politik och svenskt näringsliv bör uppmana EU-parlamentariker att rösta för att fasa ut 

de fria utsläppsrätterna till cementindustrin tidigare än planerat för att påskynda branschens 

klimatsatsningar. Fri tilldelning av utsläppsrätter till cementindustrin senarelägger 

klimatomställningen genom att minska cement- och betongindustrins incitament att sänka 

produkternas klimatpåverkan i stor skala. De fria utsläppsrätterna är främst ett medel för att 

reducera risken för att klimatintensiv produktion flyttas utanför EU, en risk som bedöms vara 

liten för cementindustrin. Utan fria utsläppsrätter skulle kostnadsskillnaden mellan 

konventionell cement och klimatneutral cement kunna utraderas, och till och med göra 

konventionell cement dyrare om priset på utsläppsrätter fortsätter stiga.  

5.2 Förslag finansieringsalternativ 

5.2.1 Statliga kreditgarantier för gröna investeringar 

Staten bör säkerställa att villkoren för Riksgäldens kreditgarantier för gröna investeringar är 

tillräckligt attraktiva för att uppnå önskad effekt och påskynda klimatomställningen av svensk 

industri. Riksgäldens program för statliga kreditgarantier för gröna investeringar initierades för 

att underlätta för företag som vill finansiera stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till 
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att Sveriges mål i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. Programmet 

garanterar upp till 80% av de lån som företag tar upp hos kreditinstitut, i syfte att öka 

möjligheten för företagen att bli beviljade krediter.  

5.2.2 Omställningsfond 

Det bör utredas om och i så fall hur en branschövergripande omställningsfond (så som föreslagits 

av Mistra Carbon Exit (2021)) kan implementeras. En sådan innebär att en ’grön’ premium tas 

ut vid försäljning av cement (eller i slutanvändarledet för produkter som innehåller cement, 

t.ex., en byggnad eller en betongbro) och fonderas för att användas till att investera i 

transformativa klimatreducerade tekniker (t.ex. investeringar i CCS i nuvarande eller eventuellt 

framtida cementfabriker). Omställningsfonden skulle vara ett sätt förbranschens aktörer dela på 

omställningsrisken. Den exakta strukturen på en omställningsfond behöver däremot analyseras 

vidare. 

5.3 Förslag legala och övrigt 

5.3.1 Snabba, förutsägbara och tillförlitliga 
tillståndsprocesser 

Beslutsfattare bör arbeta för att göra tillståndsprocesser snabbare, mer förutsägbara och 

tillförlitliga. Givet hur svensk cementmarknad ser ut i dag förlitar sig branschen på att Cementa 

kan genomföra Slite CCS för att nå sina klimatmål i tid. För Cementa är det i sin tur en 

förutsättning att de får långsiktiga miljötillstånd att bryta kalksten vid Slite för att gå vidare med 

Slite CCS-satsningen. Även för potentiella alternativa bindemedel såsom kalcinerade leror krävs 

miljötillstånd för att kunna bryta råvaran. Detta gäller för många branscher i Sverige, och för att 

öka sannolikheten att svensk industri ska kunna nå sina klimatmål i tid behöver aktörerna i så 

tidigt skede som möjligt veta om de kommer att få tillstånd att genomföra de 

klimatinvesteringar som de planerar.  

Finansiell verksamhet handlar till stor del om att utesluta risk. Genom att minska osäkerheterna 

som är kopplade till tillståndsprocesser, genom kortare tid från ansökan till beslut, möjlighet att 

ha rimliga förväntningar på utfall och att kunna lita på att utfallet av tillståndsprövningar är 

korrekt och inte ändras i högre instanser, kan investeringsviljan öka.  

Mer om tillståndsprocesser kommer att presenteras i en kommande delrapport inom BETCRETE 

2.0 på temat Tillståndsprövningar -utmaningar, hinder och möjligheter. 

5.3.2 Cirkulär färdplan 

Cement-, betong-, bygg- och anläggningssektorn bör tillsammans med beställare av fastigheter 

ta fram en långsiktig färdplan som främjar cirkularitet. För att säkra långsiktig livskraft inom 

sektorn är det nödvändigt att planera för att hantera andra resurs- och miljöfrågor än endast 

klimat, exempelvis minskad tillgång av råmaterial såsom kalksten, samt miljöfrågor som 

biologisk mångfald och tillgång till färskvatten. En minskad efterfrågan på råmaterial tycks 

ofrånkomlig på längre sikt. Såväl prisökningar på cement, ökade cirkulära och värdebevarande 

aktiviteter, nya regelverk från EU och begränsning i tillgång på kalksten pekar på det nödvändiga 
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i detta. Cement- och betongbranschen, liksom andra branscher i värdekedjan (kanske främst 

bygg- och anläggning) måste successivt anpassa sig till den förändrade marknaden och hitta nya 

innovativa nischer och affärer på vägen. Vi föreslår därför att cement- och betongbranschen, 

tillsammans med övriga branscher i värdekedjan, tar fram en långsiktig färdplan som främjar 

cirkularitet och resurshushållning, med tydliga åtaganden för dem själva och förslag till politiken 

för att stödja branschens utveckling mot radikalt mer resurseffektivt nyttjande av cement. Ju 

mer europeiskt perspektiv som kan tas i en sådan färdplan, desto bättre. 
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6 Diskussion 
Det tycks uppenbart att möjligheten att nå klimatneutral cement och betong till år 2045 (i 

enlighet med de svenska målen) är beroende av både utfasning av fossil energi i 

produktionsprocessen och investeringar i CCS. Om vi även tar hänsyn till själva resursfrågan 

(tillgång till kalksten för brytning) och andra miljömål, såsom biologiska mångfald och tillgång till 

färskvatten, är det nödvändigt att – på sikt – även planera för minskad användning av cement.  

Efterfrågan på cement kommer på kort till medellång sikt att vara fortsatt hög, inte minst 

eftersom utbyggnaden av infrastruktur för förnybar energi (t.ex. vindkraftverksfundament), 

elöverföring och transporter (t.ex. järnväg) kommer att kräva det under de närmsta årtiondena. 

Samtidigt finns en enorm potential att minska användning av ny cement, framför allt kopplat till 

byggnader och fastigheter. Minskningen kan till viss del ske i form av att alternativa bindemedel 

minskar andelen cement vid tillverkning av betong och av cirkulära strategier såsom mer 

optimerade betongrecept, att andelen återvunnen och återbrukad cement och betong ökar 

kraftigt vid byggnation, samt minskad nybyggnation. Minskad nybyggnation kan drivas av både 

ökad renovering och reparation och av ökad nyttjandegrad av befintliga ytor – det senare är den 

strategi som har klart störst klimatomställningspotential, vilket bl.a. visas i den färdplansanalys 

som gjordes av RISE under våren 202219. Denna strategi har också absolut störst potential att 

bidra positivt till andra miljönyttor såsom minskad förlust av biologisk mångfald (se t.ex. Sitras 

rapport Tackling Root Causes – Halting biodiversity loss through circular economy20) och skydd 

av sötvattenstäkter. 

På lite längre sikt kan också antas att behovet av ny infrastruktur för utbyggnad av förnybar 

energi minskar. Det finns alltså anledning att anta att cement- och betongbranschen står inför 

stora strukturomvandlingar fram till år 2050. Produktionskapaciteten över lag kommer att 

behöva minskas. I det perspektivet är det av stor vikt att de investeringar i CCS som måste göras, 

görs på de platser och i de anläggningar som har bäst möjlighet att långsiktigt leverera cement 

till marknaden. Framförhållning och långsiktiga perspektiv på efterfrågan, liksom flexibilitet i 

termer av anpassning till mer cirkulära och resurseffektiva strategier kommer troligtvis att vara 

framgångsrecept för de företag som lyckas. 

Eftersom cementproduktionen domineras av Cementa och 85% av svenskproducerad cement 

används inom Sverige (Energimyndigheten, 2021a) kommer det åtminstone på kort sikt finnas 

begränsat utbud av alternativ till Cementas klimatneutrala cement, om planerna för Slite CCS 

fullföljs. Beroende på vilka möjligheter det kommer att finnas att importera cement framgent 

samt hur styrande klimatkrav kommer vara, kan inhemska betongproducenter ha begränsade 

möjligheter att köpa annan cement än klimatneutral cement från Cementa. Enligt SGU (2021) 

sker det en ökning av prefabricerade betongelement bland annat från Estland, Lettland och 

Polen, men att de flesta av dessa importer inte är lönsamma. Givet den låga andelen av 

internationell handel cement som råder i dag, vilket grundar sig till stor del på höga 

transportkostnader och begränsad kapacitet hos internationella cementproducenter, kan det 

således vara svårt att ersätta svensk klimatneutral cement, återigen givet att Slite CCS fullbordas. 

 
19 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1644993/FULLTEXT01.pdf  
20 https://www.sitra.fi/sv/publikationer/tackling-root-causes/#sammanfattning  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1644993/FULLTEXT01.pdf
https://www.sitra.fi/sv/publikationer/tackling-root-causes/#sammanfattning
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Osäkerheten om det kommer finnas en marknad för klimatneutral cement på kort sikt kan 

potentiellt vara överdriven på grund av bristen på andra alternativ.  

Det är även relevant att diskutera det faktum att samtliga intervjuobjekt i den här studien har 

satt upp klimatmål, ofta uttryckt i minskat CO2-utsläpp till 2030 och klimatneutralitet till 2040-

2050 (Riksbyggen, 2022; Skanska, u.å; Strängbetong, 2021; Thomas Concrete Group, 2021; 

Trafikverket, u-å). Om inte styrmedel stimulerar efterfrågan på klimatförbättrad/klimatneutral 

betong i tillräcklig utsträckning, eller om planerna för Slite CCS blir försenade eller läggs ner, blir 

det svårt att nå dessa mål.  

Klimatmål som verksamheter sätter är inte juridiskt bindande och vi vet inte vilka effekter som 

följer om verksamheterna uppfyller sina klimatmål. Till skillnad från frivilligt antagna klimatmål 

arbetas det just nu på en väsentligt utökad standard för hållbarhetsredovisning på EU-nivå, den 

s.k. EU Sustainability Reporting Standard (ESRS)21, som kommer att tillämpas inom ramen för 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Standarden är kopplad till lagstiftning om 

rapportering av hållbarhetsdata från företag på samma strukturerade och reviderbara sätt som 

i dag sker för finansiell redovisning. Dubbel väsentlighet kommer att tillämpas, dvs. företag 

måste uppge både de risker och möjligheter som ger eller kan ge direkta finansiella effekter på 

den egna verksamheten nu och i framtiden, och den effekt som deras verksamhet har på externa 

entiteter, såväl människor som miljö. Styrelsen kommer att hållas ansvarig, och efterlevnad och 

sanktioner kommer att gälla på samma nivå som dagens bokföringslagar. Denna standard 

kommer att gälla från och med 2024 för stora företag och 2027 för Små och medelstora företag 

(SMF:er). När det gäller krav på klimatrapportering inkluderar standarden bland annat krav på 

redovisning av hela värdekedjan dvs. Scope 1, 2 och 322, vilket kommer att fortplanta krav och 

ambitioner både framåt och bakåt i värdekedjan. Denna standard har stor potential att 

accelerera klimatomställningen och exakt hur den kommer att spela ut i värdekedjan för cement 

och betong återstår att se. 

 

  

 
21 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-
report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf  
22 https://efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_E1.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210308-report-efrag-sustainability-reporting-standard-setting_en.pdf
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Appendix A – Intervjuade aktörer 
 

Organisation Intervjudatum 

Danske Bank 2022-03-18 

Kungliga Tekniska Högskolan 2022-06-09 

Riksbyggen 2022-03-18 

Skanska 2022-03-25 

Strängbetong 2022-03-15 

Thomas Concrete Group* 2022-03-16 

Trafikverket 2022-03-17 

*Skriftligt svar 
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Appendix B - Intervjuguide 
• Vilka är cement- och betongvärdekedjans största hinder gällande finansiering för att 

lösa färdplanens utmaningar?  

• Vilka möjliga finansieringslösningar finns i dag, och vad skulle behövas för att stödja 

omställningen i betong- och cementindustrin? 

• Vilka förutsättningar finns för kollektivt handlande?  

o Hur kan samverkan skapas längs värdekedjan för cement- och 

betongbranschen för att gemensamt bidra till att minska klimatpåverkan och 

vilka förutsättningar krävs?  

o Vi har sett flera exempel på hur aktörer hur aktörer (producenter/kunder) gått 

samman för att möjliggöra investeringar i produktion av ”klimatsmart” stål. 

Vilka möjligheter finns att åstadkomma något liknande för cement/betong? Ev. 

hinder?  

o Hur ser ni på att privata initiativ som etablerar någon form av fondlösning för 

att täcka investeringar i transformativ teknik dvs där den finansiella risken 

sprids? Exempelvis Mistra Carbon Exits förslag om omställningsfond?  

▪ Var i värdekedjan bör klimatpremien tas ut? 

 

• Hur påverkar EUs taxonomi och Fit för 55 förutsättningarna för finansiering?  

• Vad behöver cement- och betongindustrin göra för att vara aktuella för gröna 

obligationer?  

• Vilka finansiella lösningar finns i dag för de aktörer i industrin som inte är stora nog för 

obligationer?  

• Hur ser relevanta aktörer på gröna obligationer och Sustainability-Linked Bonds?  

• Har ni arbetat med statliga kreditgarantier för lån? (Ser ni något behov för någon 

annan form av statligt stöd?) 
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