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Under NOG-seminariet på ÅF den 1 oktober 2002 fick drygt fyrtio närvarande höra Carl 
Fredriksson och Paul Dixelius redogöra för slutsatser från den Rysslandsstudie man under 
våren och sommaren utfört på uppdrag av Energimyndigheten. Därefter pratade Bo Lindfors, 
högste chef för Fortums gasverksamhet, om sitt bolags erfarenheter av framförallt den ryska 
gasmarknaden. Eftermiddagen avslutades med en allmän diskussion. Nedan följer ett referat av 
vad som sades under seminariet. 
 
 
 
Många svenskar har idag en bild av Ryssland som baseras på hur situationen såg ut i landet 
under mitten och slutet av 1990-talet. Denna bild är förlegad. Landet har stabiliserade 
statsfinanser samt en stabil rubel och ryssarna vågar numera investera i det egna landet. Inom 
flera områden råder god ekonomisk tillväxt, och en växande grupp tillhör en relativt välbeställd 
medelklass. De utländska investeringarna i Ryssland minskade mellan 1998 och 2000 men har 
återigen ökad dramatiskt. Det är bland annat amerikanska oljeföretag som tillför utländskt 
kapital. Ryssland har dock fortfarande betydande problem. Välfärdsklyftorna är stora och sex 
till sju procent lever under svältgränsen. Antalet invånare förutspås minska från dagens 145 
miljoner till 133 miljoner om tio år. Ytterligare ett problem, som slår mot olje- och gassektorn, 
är att Ryssland inte har någon långsiktig finansieringsmarknad. De stora investeringar som görs 
finansieras idag ofta med femårslån. Gas och oljeexporten är en av grundpelarna för Rysslands 
ekonomi. År 2001 utgjorde gasexporten 17 procent och oljeexporten 23 procent av Rysslands 
totala exportinkomster. Samtliga intäkter från gasexporten går till ett enda bolag, Gazprom. 
Nästan 60 procent av den ryska gasexporten går till EU-länder. Inom EU svarar rysk gas för 
ungefär 20 procent av konsumtionen, eller fem procent av den totala primärenergitillförseln. 
Den europeiska konsumtionen av rysk gas förutspås öka framöver. 
 
Oljesektorn 
Den globala efterfrågan av olja kommer enligt de flesta bedömare öka. Bland annat förutspås 
konsumtionen i USA, Kina och Indien att fördubblas mellan 1990 och 2020. Det finns inget 
som tyder på att vi kan uppnå global tillväxt och en rättvisare fördelning av tillgångar utan att 
öka oljekonsumtionen. De flesta aktörer som intervjuades av Eurofutures höll med om denna 
problematiska beskrivning samtidigt som de upplevde sig sitta på några av trumfkorten inför 
denna utveckling. 
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Oljesektorn i Ryssland har sitt ursprung i bolaget Rosneft. Sedan 1998 har den ryska oljesektorn 
privatiserats och det finns nu ett 10-tal stora oljebolag1 som börjar anta västerländska 
bolagsformer, bland annat vad det gäller affärs- och redovisningsmetoder. Förutom dessa finns 
ett 100-tal lokala bolag, varav vissa är oberoende och andra är anknutna till något av de stora 
aktörerna. Det delvis statsägda Lukoil är Rysslands största oljebolag medan Yukos är det bolag 
som transformerats mest mot västerländska bolagsformer. De olika bolagens teoretiska styrka 
skiljer sig åt. Lukoil har en egen transportflotta, vilket gör bolaget till en potentiellt stark aktör 
inom Östersjöregionen. Störst reserver har bolaget TNK med över 3,5 miljarder ton. Därefter 
kommer Lukoil (3,2 miljarder ton) och Yukos (2,5 miljarder ton). Den ryska oljesektorn står 
troligen inför betydande förändringar och strukturrationaliseringar då olika former av uppköp 
och ägarbyten pågår. Vid en jämförelse av ekonomiska nyckeltal mellan ryska och 
internationella oljebolag framstår de ryska bolagen som lågt värderade. Börsvärdet i förhållande 
till omsättning för exempelvis Lukoil (0,64) är två tredjedelar av motsvarande siffra för Chevron 
(0,92), och mindre än hälften jämfört med Exxon (1,41). Börsvärdet i förhållande till egna 
oljereserver är avsevärt mycket lägre för de ryska företagen än jämförbara internationella 
företag2.  
 
Nuvarande och framtida oljeproduktion och export 
Efter 1989 genomled produktionen av råolja ett i det närmaste fritt fall från 550 miljoner årston, 
och stabiliserades kring 300 miljoner. Produktionen har ökat sedan år 2000 och var år 2001 
omkring 350 miljoner ton. En tidig prognos för 2002 var 380 miljoner ton, vilket man verkar 
vara på väg att överskrida. 2001 var Ryssland världens tredje största producent av råolja. Det 
råder idag en kortsiktighet i det ryska systemet med fokus på snabba produktionsökningar. 
Eurofutures har inte kunnat bedöma om man idkar rovdrift på befintliga tillgångar, men det är 
uppenbart att den ryska oljesektorn har stora expansionsplaner. 
 
1990-1992 genomförde Fortum (då Neste) oljeprospektering i Västra Sibirien. Då krävdes 
investeringar på i snitt en miljon US$ per borrad brunn, för en genomsnittlig produktion av 100 
b/d. Idag har processen effektiviserats radikalt. Investeringen i en typisk brunn är omkring 
300.000 US$, samtidigt som den genomsnittliga produktionen per brunn har ökat till 1000 b/d. 
Kostnadseffektiviteten har alltså förbättrats hela 30 gånger.  
 
De totala ryska råoljereserverna uppskattas av den ryska kommissionen för reserver till 18,2 
miljarder ton. Yukos uppskattar reserverna till mellan 16 och 18 miljarder ton. Detta är betydligt 
mer än de 6,7 miljarder ton som BP anger i sin statistical review of world energy. ”Sanningen 
ligger troligen någonstans mitt emellan. Det stora problemet är att Ryssland i sina bedömningar 
utgår från en teknisk exploateringsnivå, medan världen i övrigt anger en ekonomisk. Den exakta 
storleken av reserverna är dock ointressant i detta avseende. Säkert är att Ryssland har stora 
tillgångar” sade Carl Fredriksson. Även med BPs lägre uppskattning3 har Ryssland störst 
reserver av alla icke OPEC-länder, med en sjundeplats globalt. Den största delen av reserverna 
finns i Västra Sibirien. Här utvinns idag två tredjedelar av den ryska råoljan. Andra 
produktionsområden är Volga-Ural, Timan-Pechora och Sachalin. Man knyter stora 
förhoppningar till en utökad produktion i Timan-Pechora, ett område nordväst om Ural som till 
stor del består av tundra på permafrost.  
 

                                                 
1 Lukoil, Yukos, Rosneft, Surgutneftegaz, Sidanko, Slavneft, Sibnert, TNK, Bashneft, Tatneft 
2 Börsvärde miljoner dollar/miljoner ton i reserver: Lukoil (4,7), Exxon (30,8) och Chevron (84,2).  
3 BP hämtar sina uppskattningar från Oil&Gas Journals sammanställningar. 
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Oljeexporten till länder utanför det fd östblocket uppskattades 2001 till cirka 142 miljoner ton4. 
De producerande distrikten använder olika distributionsvägar för att nå sina marknader, och 
planer finns för hur en ökad export ska hanteras. Ryssland är avklippt på mitten, mellan öst och 
väst. Omkring 2 miljoner ton exporterades år 2001 från Sachalin till Asien. Resterande 140 
miljoner ton exporterades västerut via tre huvudexportleder. Från Västra Sibirien transporteras 
oljan i pipeline till Novorossijsk och Tuapse vid Svarta havet för vidare export främst till 
Europa och med pipeline via Vitryssland och Polen till Västeuropa. Hela den utbyggda 
kapaciteten för export via Novorossijsk utnyttjas idag. Ett problem är att allt ska vidare genom 
det smala Bosporen. Projektplaner finns på en utbyggnad av exportleden via Vitryssland med 
exporthamnen Omisalj i Kroatien vid Adriatiska havet då befintliga pipelines till Tjeckien och 
Ungern är underutnyttjade. Oljan från Timan-Pechora exporteras främst via Östersjön. Ventspils 
i Lettland är största hamn i Baltikum. För att minska transitkostnaderna som höjts under senare 
år i Baltikum satsar Ryssland nu på en snabb utbyggnad av Primorsk och fem andra hamnar i 
Finska viken. I fjol skeppades 12 miljoner ton ut från Primorsk norr om S:t Petersburg. Man 
siktar på att öka detta till 30 miljoner ton per år inom en femårsperiod5. Även de andra 
hamnarna byggs ut. Hamnansvariga är medvetna om alla de krav som ställs på oljetransporter 
genom Östersjön vad gäller dubbla skrov, isbrytare, GPS-system mm. Man betonar vikten av att 
fartygen håller sig till utstakade farleder då endast mycket smala passager har garanterats vara 
säkra av det ryska försvaret. Resterande delar är starkt minerade. Ryssland har inget uppbyggt 
system med kvalitetsdepåer, utan exporterar fortfarande en mix av all producerad råolja. 
 

 
 Figur 1 Viktiga oljepipelines, hamnar och raffinaderier i Ryssland. © Eurofutures 

 
Några av de slutsatser som Eurofutures drar i sin rapport är att Ryssland kommer att bli en allt 
större exportör av råolja, men är i behov av utländskt kapital till investeringar i de egna 

                                                 
4 Gapet mellan produktionen å ena sidan och den ryska konsumtionen och exporten å den andra förklaras 
med att en viss ”reglerad export” till forna Sovjetrepubliker och andra öststater inte redovisas öppet. 
5 Drygt 600.000 b/d. 
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oljebolagen. Den ryska oljemarknaden drivs kommersiellt, men exporten är inte fri. Staten har 
dock ett intresse av att få in pengar till landet genom oljeexporten. I dagsläget är man en 
betydande råvaruexportör, men en liten exportör av förädlade varor. Troligen kommer nya 
raffinaderier att anläggas i Ryssland. Det råder idag trängsel i Rysslands exporthamnar och 
pipelines vilket troligen kommer leda till att Östersjön får en större betydelse för den ryska 
oljeexporten. Miljöproblemen och svinnet inom den ryska oljesektorn bedöms vidare vara 
överskattade problem i väst. 
 
Rysslands gasberoende 
Bo Lindfors konstaterade att oljan är en vara som Ryssland kan exportera. Gasen däremot kan 
de inte själva undvara. ”Det ryska samhället faller om gasen inte flödar”, sade han och 
förklarade vidare att man idag i Ryssland lever med arvet från kommunisttiden då energi och 
andra råvaror ansågs vara i det närmaste gratis. På oljesidan har man gjort vissa framsteg när det 
gäller att få konsumenter att acceptera högre priser. På gassidan lever arvet dock kvar, vilket är 
något Gazprom tvingas kämpa mot. Priset på naturgas för ryska konsumenter är betydligt lägre 
än vad exportkunder betalar. 2001 betalade de ryska hushållen i genomsnitt 9,5 US$ per 1000 
m3. Motsvarande kostnad för industrin var 14,5 US$. För gasen som exporterades fick Gazprom 
istället 130 US$ per 1000 m3. Normalt är att monopolföretag håller högre priser än vad de skulle 
vara på en konkurrensutsatt marknad. För den ryska gasen är situationen den omvända. Detta 
beror på att Gazproms prissättning styrs av vad folk har råd att betala. Man är helt enkelt 
tvungna att sälja billig gas i Ryssland och incitamenten att minska gasberoendet är små. 
Ryssland konsumerar idag mer än hälften av den gas som produceras. Gazprom utövar stora 
påtryckningar på de ryska politikerna för att tillåtas höja priserna. Den ryska staten inser det 
ohållbara i situationen och både Carl Fredriksson och Bo Lindfors förutser att dialogen som förs 
kommer leda till förändringar. 
 
Gasproduktion, reserver och infrastruktur 
2000 och 2001 producerades omkring 580 miljarder m3 (BCM) rysk gas per år, vilket är 
betydligt lägre än kring början av 1990-talet, när produktionen var cirka 680 BCM. Av den 
totala produktionen svarar Gazprom för omkring 90 procent. Resterande gas produceras av 
oljebolag (5-6 %), oberoende gasproducenter (5-6 %) samt inom joint ventures (1 %). De övriga 
bolagen är således mycket små i relation till det helt dominerande Gazprom. Sett i relation till 
den nordiska förbrukningen är dock flera av dessa bolag mycket stora. Itera exempelvis, som 
med sina 15 BCM år 2000 var näst största producent i Ryssland, levererar mer än vad den 
nordiska marknaden förbrukar under ett år (omkring 10 BCM). Samtliga gasproducenter har 
dock problem med att leverera till en vidare marknad, då det idag inte finns något fungerande 
system som tillåter dem att transportera sin gas i Gazproms pipelines. Därför används deras gas 
främst lokalt, alternativt eldas upp utan att brukas. Distributionsproblemen utgör en ständig 
källa till oro mellan Gazprom och övriga gasproducenter. Det är möjligt att vi kan komma att se 
förändringar inom detta område framöver. Flera bolag, främst i norra Ryssland, har på grund av 
distributionsproblemen börjat studera möjligheten att producera LNG6 för att på så sätt kringgå 
transportproblematiken. Gazprom har i sina prognoser för 2005 förutspått en egen produktion 
kring 530 BCM. Vidare prognostiserar man att produktionen inom joint ventures med andra 
bolag kommer att ge ytterligare 100 BCM och att övriga oberoende producenter kommer att 
leverera 70 BCM. För 2020 har Gazprom satt målet till 700 BCM för sin egen produktion. 
 
2000 producerades över 92 procent av all rysk gas i Västra Sibirien. Knappt sex procent kom 
från Volga-regionen, mindre än en procent kom från Timan-Pechora i nordväst och drygt en 

                                                 
6 Liquefied Natural Gas 
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procent från övriga regioner. De totala gasreserverna uppskattas till 47-48 TCM7 varav 
majoriteten återfinns i Västra Sibirien (70%) och mindre andelar offshore i Barents hav (12%), 
Privolzhsky (Volga-regionen) (5%), Centrala Sibirien (5%), Ryska fjärran östern (3%) och syd 
(5%). Dessa reserver motsvarar 38-40 procent av jordens totala kända reserver och med 
nuvarande produktionstakt räcker de i ytterligare 90 år. Den stora mängden kända reserver 
medför att det inte finns några ekonomiska incitament idag att finna nya gasfyndigheter. 
 
Ryssland och Gazprom har världens mest utbyggda infrastruktur för naturgas. Då den ryska 
gasproduktionen har minskat sedan 1990 är den tillgängliga överföringskapaciteten idag inte 
fullt utnyttjad. Inför nya investeringar är man helt beroende av hur dagens ledningsnät ser ut; 
var gasen historiskt sett producerats och var användarna har funnits. Att bygga en helt ny 
naturgaspipeline fristående från befintlig infrastruktur bedöms som alltför dyrt. Därför utgår nya 
ledningar från det nuvarande nätet. Ett problem med den infrastruktur man ärvt är att 
ledningarna mellan Ryssland och den västeuropeiska marknaden passerar länder som Tjeckien, 
Slovakien och Ukraina. Dessa länder kräver idag transiteringsavgifter för rysk gas som säljs till 
EU-marknaden. Som exempel på hur befintlig överkapacitet och redan anlagda transportrutter 
skapar problem för planerade projekt nämnde Bo Lindfors den av Fortum och Gazprom 
gemensamt studerade North Trans Gas - en nordlig pipeline genom Östersjön från S:t 
Petersburg söderut mot Tyskland, med gas från Västra Sibirien och Barents hav. För närvarande 
är detta projekt omöjligt att genomföra och bedömningar som gjorts är att projektet inte kan bli 
aktuellt igen förrän tidigast kring 2010. Först då kommer EU att behöva importera mer gas än 
vad dagens tillgängliga kapacitet tillåter.  
 
Framtiden 
En viktig framtida fråga för Gazprom är hur man ska exportera sin tillgängliga gas. Man ser nu 
att gasmarknaden inom EU öppnas för konkurrens. Gazprom har idag långsiktiga kontrakt för 
leveranser av 2.300 BCM. Frågor som måste lösas framöver är hur dessa affärer ska göras upp 
och hur man ska hantera gasförsäljningen på en EU-marknad som är konkurrensutsatt.  
 
Gunnar Agfors noterade under diskussionen angående EUs avreglerade gasmarknad att detta 
kommer att medföra problem liknande dem man ser på den amerikanska avreglerade 
gasmarknaden. Ingen aktör investerar längre i systemen, då incitamenten för detta har tagits 
bort. Bo Lindfors drog parallellen till den nordiska elmarknaden som var den första att 
avregleras. Här är elpriset nu så lågt att nyinvesteringar i stort sett har upphört. ”Detta är 
problemet med en fri marknad. Den skapar initialt låga priser. Man får helt enkelt välja mellan 
en styrd marknad som har extra fickor och högre relativt jämna priser eller en marknad utsatt för 
fri konkurrens med stora prisfluktuationer. Priserna kommer tillslut att tvingas upp även här då 
marknaden öppnar möjligheter för investeringar i infrastrukturen.” 
 
Bo Lindfors förutspådde att den globala marknaden för LNG kommer att öka inom de närmaste 
åren. Eftersom det första projektet där LNG introducerades8 inte hade priset som en styrande 
faktor har LNG fått ett rykte om sig att vara mycket dyrt. Detta kommer troligen förändras. 
LNG har en hög initialkostnad, men kostnaden är sedan relativt konstant oberoende av avstånd 
mellan produktion och konsumenter. Transport av gas i pipelines har däremot relativt LNG en 
lägre initial kostnad, men stiger med avståndet. Förr var gas billigare än LNG på avstånd upp till 
400 mil. Nu har priset för produktion av LNG sjunkit, vilket sänkt denna gräns till omkring 200 
mil. Utvecklingen med lägre LNG-priser och därmed ökad konkurrenskraft jämfört med 

                                                 
7 1 TCM (trillion cubic metre) = 1000 BCM = 1012 m3 
8 Detta gick ut på att ersätta kol som bränsle i Tokyo för att uppnå bättre luftkvalitet. Priset var därmed 
inte den begränsande faktorn. 
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naturgas i pipelines kommer att förstärkas i och med att en globala marknad för LNG växer 
fram, bland annat på grund av USAs ökade importbehov. 
 
Vad är då slutsatserna för svensk del? Bo Lindfors vill införa en nordisk gasmarknad likt den 
nordiska elmarknaden. På oljesidan spelar Ryssland för tillfället europeiska intressen mot 
amerikanska. Man undersöker vem som är mest intresserad av att få tillgång till den ryska oljan, 
och vad som kan erbjudas i motprestation. Ryssland har idag inget intresse av att sluta 
mellanstatliga avtal med Sverige, och flera som intervjuades i samband med Rysslandsstudien 
undrade över syftet med den svenska delegationen, då sektorn numera är marknadsstyrd. 
 
En stor samstämmighet bland de flesta närvarande var att LNG skulle kunna vara av intresse för 
Sverige, eftersom denna produkt passar vår marknad som kännetecknas av mycket stora 
säsongsvariationer.  
 
 
 
       Mikael Toll, oktober 2002 


