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Krisen Ryssland – Ukraina januari 2009 

• 3 veckors avbrott i gasleveranserna från Ryssland via Ukraina 

• Den största gasförsörjningskrisen i Europas historia 

• Förlorad gas 

– Mer än 50 TWh för Europa  

– Ca. 20 TWh för Ukraina 

• Bakgrunden till krisen: 

– Ukraina hade inte betalat gasräkningar under 2008 

– Avsaknad av gaskontrakt för leveranser under 2009 

– Initialt en kommersiell konflikt som övergick till att i hög grad bli politisk. 
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EU-kommissionens slutsatser 
efter krisen 

– Marknadens egna åtgärder hanterade en 

betydande del av händelsen 

– Infrastrukturen hade begränsningar. Byggd 

för att transportera gas från öster till väster. 

Inte tvärt om. 
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Försörjningsförordningen för gas -
principer 

• Marknaden ska få verka så lång det är möjligt 

innan icke marknadsbaserade åtgärder tillgrips 

• Infrastrukturen ska förstärkas 

• Solidaritet mellan medlemsstater är viktig 

• Skyddade kunder* ska ha ett särskilt skydd när 

det gäller försörjningen av gas 
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* i Sverige = konsumenter (småhus och spiskunder) 



Viktiga delar i förordningen 

• En behörig myndighet ska finnas i medlemsstaten – med ansvar för 

att säkerställa åtgärderna i förordningen 

• Riskbedömning – resultaten ska vara del av förebyggande 

åtgärdsplan 

• Nationella planer 

– Förebyggande åtgärdsplan 

– Krisplan 

• Normer 

– Infrastrukturnormer (N-1 och dubbelriktade flöden) 

– Försörjningsnormen (30-dagar till skyddade kunder). 
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Marknadens sammansättning 2012 
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60 användare tar 80 % av gasen  

33 000 konsumenter (skyddade kunder) tar 2 % 

Antal Årsförbrukning 

(GWhu) 

Kraftvärme- och värmeverk 15 3 900 

Större förbrukare >20 GWh/år 45 5 700 

Förbrukare 3 - 20 GWh/år 170 1 100 

Förbrukare < 3 GWh/år 4 600 1 200 

Skyddade kunder 32 900 300 

Summa 37 730 12 200 



Försörjningsnormen 

• Skyddade kunder villakunder och spiskunder 

• Skyddade kunder ska kunna få gas i 30 dagar vid 

avbrott i leveranser via Öresundsledningen (normala 

vinterförhållanden) 

• Kravet klaras genom: 

– Snabb frånkoppling av övriga kunder 

– Line pack (gas lagrad i transmissionssystemet) 

– Biogas som matas in i naturgassystemet 

– Gas i Skallenlagret. 
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Krav på maximal tid för 
förbrukningsminskning 
  Andel av förbrukningen inom nätområdet som ska ha upphört 

inom angivna tidsgränser [timmar] 

Kundkategori ≤ 3 ≤6 ≤ 12 ≤24 ≤48 ≤120 ≤240 

Kraftvärme- 

och värmeverk  

100 %             

Övriga kunder 

>20 GWh/år 

25 % 50 % 100 %         

Övriga kunder 

3–20 GWh/år 

0 % 25 % 50 % 100 %       

Övriga kunder 

< 3 GWh/år 

0 % 0 % 0 % 0 % 35 % 75 % 100 % 
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Prioritering av kunder 

0.  Skyddade kunder (konsumenter – villor och spiskunder)   

1. Gasförbrukare med årsförbrukning mindre än 3 GWh. 

2. Gasförbrukare som har stor betydelse för liv och hälsa. 

3. Gasförbrukare som har stor betydelse för samhällets funktionalitet. 

4. Gasförbrukare som har stor betydelse för miljön. 

5. Gasförbrukare som har stor betydelse för sociala och kulturella 

värden. 

6. Övriga gasförbrukare som inte producerar el. 

7. Gasförbrukare som använder gas för elproduktion. 
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Frånkopplingsordning 



Behörig myndighet ansvarar för att: 

 • Tillhandahålla en beredskapsfunktion som kan aktivera en 

krisledare  

• Krisnivå tillkännages 

• Kunna aktivera ett samverkansforum där behörig myndighet 

leder och samordnar arbetet 

• Kontakter upprätthålls med EU-kommissionen samt behörig 

myndighet i Danmark och Tyskland. 
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Tre krisnivåer ska tillämpas 

Behörig myndighet tillkännager krisnivå: 

• Tidig varning (early varning) 

• Beredskap (alert) 

– Endast marknadsbaserade åtgärder 

• Kris (emergency) 

– Även icke marknadsbaserade åtgärder 

EU-kommissionen ska informeras när en krisnivå tillkännagivits. 
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Systembalansansvarig-Swedegas 

Ansvarar för att: 

 

• Ge rekommendation till behörig myndighet att någon 

krisnivå ska tillkännages 

• Hålla marknaden informerad i samband med kris 

• Löpande rapportera till behörig myndighet 

• Ha löpande kontakt med TSO (ENDK) i Danmark. 
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Riskbedömningen   

• Historiskt har det varit en mycket hög 

leveranssäkerhet i gasförsörjningen 

• Sverige är sårbart med en leveransväg och ett litet 

lager 

• Men: det är låg risk i leveranserna från Danmark till 

Sverige 

• Övriga risker delas  

med Danmark. 
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Riskbedömningen 

• Risk för avbrott i olika punkter 
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Öresundsledningen 

1/20 000 år 

Kalvebodledningen 

1/500 år 

Stenlille lager 

1/500 år 

Nybro 

1/250 

Ellund 

1/50 år 



Antal år mellan avbrott på stamledningen 
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Två slutsatser av de tidiga 
varningarna våren 2013 

• Informationsspridning i så tidigt skede som 

möjligt av en händelse 

• Regelbundna informationstillfällen – även när 

inget nytt finns att redovisa. 
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Tack för visat intresse! 
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