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Koldioxidtank
 - ett minne blott för 
odlare i Schweiz 

Grönsaksodlarna Gebrüder Meier i Hinwil utanför Zürich i 
Schweiz har det senaste året fått ta emot medier från bland 
annat England, USA och Danmark. Det som drar är växt-
husets unika system att suga upp koldioxid ur luften, som 
företaget är ett av världens första att använda. 
AV ELISABETH FORSLUND

F ör den nyanställde växthus-
chefen Paul Ruser är det en 
utmaning att ge tv-intervjuer på 

engelska och ständigt bli fotograferad 
mellan aubergineplantorna. Hans 
vardag handlar egentligen om helt andra 
saker som att hålla koll på luftens tem-
peratur och fuktighet, analysera vattnets 
och jordens pH-värde samt kontrollera 
att medarbetarna sköter sina uppgifter 
och att skörden håller god kvalitet. 

Både Paul och hans kollega Linda 
Hecker kommer från samma högskola 
i tyska Dresden, specialiserad på grön-
saksodling. De tio fasta medarbetarna 
kommer från östra Europa och Afrika. 

– Få schweizare är villiga att leva 
med den minimilön som företaget 
betalar. Under högsäsong arbetar unge-
fär 35 personer med att skörda gurkor, 
aubergine och tomater. På vintern, som 

sträcker sig från november till februari 
i Schweiz, odlas mâchesallat och 
a ubergine, berättar Paul.  

Studenter utvecklade idé
Linda Hecker drar sig till minnes att 
uppmärksamheten var stor redan för 
tio år sedan. Det nybyggda växthuset 
var då ett av de första som använde 
spillvärme från en avfallsanläggning 
som uppvärmningsmetod. 

– Allt började med att grönsaks-
företaget Gebrüder Meier kontakta-
des av de två ingenjörsstudenterna 
Christoph Gebald und Jan Wurzbacher 
år 2007, som då höll på med sitt 
examensarbete vid ETH – den tekniska 
högskolan i Zürich. Studenterna ville 
hitta en producent som var villig att 
prova deras idé: att genom en filter-
anläggning leda koldioxid från omgiv-

ningens luft in i ett växthus. 
Odlarna Gebrüder Meier bestämde 

sig för att samarbeta med studenterna. 
Ett nytt växthus byggdes för att drivas i 
symbios med den närbelägna avfalls-
anläggningen. Det handlade dels om 
att värma upp växthuset med hjälp 
av spillvärme och dels om att genom 

Linda Hecker och Paul Ruser har fått ta emot 
många studiebesök den senaste tiden.

Climeworks anlägg-
ning med växthusen i 
bakgrunden.
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studenternas innovation använda 
koldioxid ur utomhusluften.

Ventilatorer suger in luft
Några år senare grundade studenterna 
företaget Climeworks, som under det 
senaste året fått stor uppmärksamhet 
för sin banbrytande teknologi. Linda 
pekar ut genom fönstret 400 meter 
bort på avfallsanläggningens tak. 

– Där ser du Climeworks 18 ventila-
torer, som suger in luft. Med hjälp av 
ett cellulosafilter tar anordningen upp 
koldioxid ur den insugna luften och 
omvandlar den till gas. 

Det märks att det inte är första 
gången hon berättar om den komplexa 
tekniken för en utomstående. 

Koldioxiduppsugaren byggdes med 
sponsrade medel från privata inves-
terare men även med bidrag från den 
schweiziska staten. Avfallsanläggningen 
har en viktig roll i kedjan eftersom den 
producerar värmen som behövs för att 
lösgöra koldioxid som fastnat på filtret 
och omvandla den till gas. 

Billig värme och ström är det som 
krävs för att utvinna koldioxid med 
den nya teknologin. Den som funderar 
på att installera koldioxiduppsugaren 
behöver tillgång till förnyelsebar energi 
eller spillvärme.   

Dyr framställning
Som det är idag är koldioxiduppsug-
ning ur luften dyrare än framställning 
på kemisk väg. Climeworks har en plan 
för att få ner kostnaderna. Det handlar 
framförallt om att ständigt förbättra 
tekniken och ventilatorerna. 

Ambitionen är att inom fem år få ner 
priserna så att det istället för 600–800 
schweiziska franc kostar 200 schwei-
ziska franc att suga upp och producera 
ett ton koldioxid ur utomhusluften. 

Den europeiska handeln med 
utsläppscertifikat har gjort koldioxid-
priserna låga eftersom det finns för 
många certifikat på marknaden. 
Dagens pris är ungefär 20 euro per 
ton, vilket är alldeles för lågt för att göra 
Climeworks teknologi räntabel idag. 

Investerare positiva
FN:s klimatpanel IPCC tar dock upp 
uppsugning av koldioxid som en 
lösning för att nå Parisavtalets mål om 
en begränsad global uppvärmning på 
max 1,5 grad. Investerare tror också på 
teknologin. Hittills har Climeworks 
fått ihop 50 miljoner schweiziska 
franc, motsvarande cirka 465 miljoner 
svenska kronor. Projektet med växt-
huset i Hinwil är bara ett av många 
som företaget arbetar med just nu.  

Växthuset Gebrüder Meier förbrukar 
ungefär 900 ton koldioxid per år och 
betalar numera Climeworks för leve-
ransen. Priset för gasen är – trots den 
dyra framställningen – ungefär lika 
högt som för den kemiskt framställda. 

Sparar koldioxid
– Realistiskt sett blir skörden 15–20 pro-
cent bättre när koldioxid tillförs. Plan-

Företaget Climeworks arbetar med en 
teknik som på engelska kallas Direct Air 
Capture Technology, DAC. Tekniken kan 
jämföras med det äldre tillvägagångs
sättet Carbon Capture Storage, CCS som 
innebär att fabriker och kraftverk direkt 
lagrar och reducerar koldioxidutsläpp från 
den egna verksamheten. 
DAC innebär att koldioxid utvinns genom 
adsorption, vilket betyder att koldioxid 
sugs upp ur utomhusluften och fångas på 
ytan av ett filter. När tillräckligt mycket 
koldioxid samlats stängs insamlaren och 
temperaturen höjs till 100 grader, vilket 
frigör gasen. Temperaturen sänks sedan 
till 45 grader och gasen är färdig att trans
porteras, exempelvis till ett växthus.
Climeworks mål är att deras anläggningar 
ska suga upp en procent av koldioxid
utsläppen i atmosfären år 2025. Det motsva
rar ungefär 300 miljoner ton koldioxid per 
år. Enligt tidningen New York Times Maga
zines beräkningar skulle företaget behöva 
bygga över 250 000 anläggningar, i likhet 
med enheten i Hinwil, för att nå målet.

Så fungerar filtreringen 

torna blir helt enkelt starkare, friskare 
och behöver mindre gödning, förklarar 
Linda. I genomsnitt växer till exempel 
tomaterna tre till fem centimeter per 
dag och gurkorna åtta centimeter.  

Det har nu gått två år sedan 
växthuse t började använda koldioxid fil-
trerad från luften. Climeworks har hela 
tiden arbetat för att förbättra processen 
och först nu är grönsaksföretaget redo 
att helt avveckla sin koldioxidtank, 
som på traditionellt sätt fyllts på med 
koldioxid framställd på kemisk väg. 

– På sommaren behöver vi mer 
koldioxid. Climeworks har utvecklat 
en tank som kan spara koldioxid för att 
helt täcka vår efterfrågan. Därmed blir 
lastbilstransporterna med koldioxid ett 
minne blott och vi kan börja marknads-
föra oss som koldioxidneutrala, säger 
Linda.

Dagligvaruhandeln ställer krav
Intresset från den schweiziska daglig-
varuhandeln att göra grönsaksodlingen 
koldioxidneutralare finns redan. 
Matkedjan Migros gick nyligen ut 
med att de år 2025 enbart kommer att 
sälja frukt och grönt från växthus, som 
värms upp med förnyelsebar energi.  

Även om företaget använder metoder 
som många biologiska odlare använder 
för att till exempel bekämpa ohyra räknas 
skörden inte som biologisk. Mycket för 
att alla grödor utom mâchesallat växer 
i konstgjort substrat istället för vanlig 
jord. Själva odlingen av grönsakerna har 
inte ändrat sig nämnvärt med det nya 
systemet, men yrket har blivit allt mer 
tekniskt, menar Linda.

Dataprogram till hjälp
Med hjälp av ett specialbyggt data-
program regleras det känsliga system 
som den fyra hektar stora grönsaks-
odlingen utgör. Paul Ruser och Linda 
Hecker anger vilka värden de önskar, 
men de måste ändå övervaka systeme t 
flera gånger under arbetsdagen. 
Koldioxidhalt, lufttemperatur och 
näringsämnen är bara några exempel 
på det som programmet kan läsa av 
och reglera. Avviker värdena för mycket 
skickas ett alarm till mobilen. 

– Vi kan läsa av värdena hemifrån via 
telefonen. Det är svårt att koppla av. Jag 
har lärt mig med tiden, men för Paul 
som är nyutexaminerad är det svårare, 
berättar Linda. FA
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Gebrüder Meiers växthus 
ligger inte långt ifrån 

avfallsanläggningen som 
förser dem med koldioxid.


