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Gates-backade bolaget
bygger anläggning för
negativa utsläpp
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Med nästan en halv miljard kronor i
plånboken kan kanadensiska Carbon
Engineering nu bygga en kommersiell
anläggning för negativa utsläpp. Flera tunga
namn står bakom projektet, däribland
Microsoft-grundaren Bill Gates.

(Uppdaterad)

I förra veckan stängde kanadensiska Carbon
Engineering sin senaste finansieringsrunda. Med
närmare motsvarande en halv miljard svenska kronor
kan bolaget nu börja bygga sin första kommersiella
anläggning för negativa koldioxidutsläpp, berättar
National Post.

– En finansiell investerare investerar för att de gillar din
affärsplan. Vi kunde ta in rätt mycket riskkapital från
Silicon Valley, berättar Carbon Engineerings vd Steve
Oldham för National Post.

Bland de senaste investerarna i bolaget finns
Thomvest Asset Managmenent, med den kanadensiske
miljardären Peter Thomson i spetsen, och flera
riskkapitalfonder med säte i tech-meckat Silicon Valley.
Sedan tidigare ingår Microsoft-grundaren Bill Gates
bland investerarna.
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Läs mer: Uppvärmningsbranschen kaxigast i
omställningen till fossilfrihet

Carbon Engineering är specialiserat på att fånga in
koldioxid direkt från den omgivande luften, det som
kallas DAC (direct air capture). Den infångade
koldioxiden lagras i vätskeform under jord, eller
används för att tillverka bränslen.

Carbon Engineering ska skala upp
tekniken

Bolaget har testat tekniken vid en pilotanläggning i
kanadensiska Squamish. Med de nya pengarna ska
den skalas upp till kommersiell skala.

Den nya anläggningen beräknas bli 30 hektar stor och
ska då kunna fånga in 1 megaton koldioxid från
atmosfären varje år. Detta ska motsvara mängden
koldioxid som 40 miljoner nyplanterade träd fångar
upp, enligt Carbon Engineering.

Läs mer: Deras gröna satsning för
klimatvärsting är långt borta

En kritisk del av teknikerna för koldioxidinfångning är
priset. I dagsläget kostar det åtminstone några hundra
dollar per ton att fånga in gasen. Men Carbon
Engineering säger att det med deras teknik kommer att
kosta mindre än 100 dollar per ton koldioxid för
industrin att kompensera för sina utsläpp.
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