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Under NOG-seminariumet på ÅF den 8 april berättade Anders Hedenstedt, VD för 
Göteborg Energi, om bolagets planer på ett nytt naturgaseldat kraftvärmeverk i 
Göteborg. Han beskrev även den tyska naturgasmarknaden, utifrån erfarenheter från 
sin tid i Berlins energibolag Bewag. Därefter berättade Lars Lind, VD för Perstorp 
Oxo, om motiv för det pågående bytet från tung eldningsolja till naturgas som råvara 
inom Stenungsundsanläggningen. Robert Onsander, som är chef för Preems 
varuförsörjning och raffinering, avslutade eftermiddagen med att berätta om det ökande 
intresset för naturgas som energikälla och råvara inom raffinaderiindustrin. I detta 
referat sammanfattas vad som sades under eftermiddagen. 
 
 
 
Anders Hedenstedt är relativt nytillträdd VD för Göteborg Energi. Han har tidigare varit 
vice VD på Vattenfall. Under de senaste åren har han ingått i ledningsgruppen för 
Berlins energibolag Bewag. Med denna bakgrund har han en god inblick i hur 
energifrågorna har behandlats i Sverige och hur energiläget ser ut nere på kontinenten. 
Han tycker att det är beklagligt att så lite hänt i Sverige inom gasområdet och ser en stor 
skillnad i hur naturgas betraktas och även används mellan Sverige och länderna på den 
europeiska kontinenten. Anders Hedenstedt ser stora utmaningar i att leda Göteborg 
Energi in i framtiden under det rådande svenska politiska klimatet med bland annat nya 
skatter och styrmedel. 
 
Fjärrvärmen är basen för Göteborg Energis verksamhet. Från att under slutet av 1970-
talet främst ha producerat värme genom förbränning av olja har bolaget idag en helt 
annan råvarusammansättning. ”Göteborg Energi är världsunika då bolaget använder en 
mycket stor andel spillvärme. Fjärrvärmen i Göteborg är Sveriges bästa miljöprojekt. 
Fjärrvärmenätet har under de senaste decennierna minskat CO2-utsläppen i Göteborg 
med mer än en miljon ton per år.” Inom fjärrvärmeproduktionen ingår bland annat 
värme från avfallsförbränning, värmepumpar samt spillvärme från Shells och Preems 
raffinaderier. Naturgas har på senare år utgjort ett allt större inslag i bränslemixen. Idag 
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härstammar tre fjärdedelar av värmen i Göteborg Energis fjärrvärmenät på årsbasis från 
spillvärme1. ”Allt är skattedrivet!”, sade Anders Hedenstedt och fortsatte med att 
förklara att den bränslemix man använder beror uteslutande på hur skattesystemet är 
uppbyggt och hur bolaget kan minska sina kostnader. Han ansåg att det av denna 
anledning är viktigt att skattesystemen är uppbyggda så att de får de effekter man 
verkligen önskar uppnå. ”Alla bränslen kommer att behövas tillsammans. Biobränsle 
har sina fördelar i vissa tillämpningar, naturgasen i andra!” Pellets är idag svårt att hitta 
på marknaden för en köpare som Göteborg Energi. ”Trots att transportkostnaden från 
Kanada är hög är det billigare att köpa kanadensisk pellets idag, även om detta inte kan 
vara grundtanken med att använda biobränslen. I slutändan är det skattesystemet som 
avgör hur marknadens aktörer agerar med avseende på bränslemixen”, fortsatte Anders 
Hedenstedt.  
 
”Naturgas är ett mycket bra bränsle som är tekniskt enkelt att använda med en bra 
verkningsgrad. Den har en lägre miljöbelastning än de flesta andra bränslen och leder 
till ökad försörjningstrygghet. Introduktionen av naturgasen i Göteborgs energisystem 
har inneburit stora miljöförbättringar”, sade Anders Hedenstedt. Göteborg Energi har ett 
eget distributionsnät av naturgas till industrier och småskaliga kraftvärmeproduktions-
anläggningar. Gasen används även som stadsgas och till fordonsdrift. Idag finns 1 600 
gasdrivna fordon i Göteborg. ”Gasen finns för 100 år framåt i tiden i Norge. Vi måste 
fråga oss om vi ska ha gas från Norge och Ryssland, eller olja från mellanöstern? Vissa 
politiker börjar nu se fördelar med gas, men andra vill inte alls ha naturgas. En del 
säger, av okunskap eller andra skäl, att det räcker med biobränsle och att spara.” 
 
Ryaverket i Göteborg 
Göteborg Energi säljer mer och mer fjärrvärme, och man tror att extra tillskott i fjärr-
värmeproduktionen kommer att behövas till vintern 2005. Det finns en god potential att 
få relativt sett mycket el från en kraftvärmeanläggning när naturgas används som 
energiråvara. ”Om biobränsle används får man en halv del el på en del värme. När 
naturgas används får man en del el per del värme. Det är således bättre att vid ett givet 
värmebehov använda naturgas om man vill öka andelen el som produceras.”2 Av dessa 
skäl har Göteborg Energi långt gångna planer på ett nytt naturgasdrivet kraftvärmeverk, 
Ryaverket. 2005 vill man att anläggningen ska vara i drift. 
 
Anders Hedenstedt höll med om att den traumatiska konflikten som råder mellan olika 
bränsleslag, exempelvis biobränslen och naturgas, är olycklig. ”Det har varit mycket 
effektivt att ha ett konkret projekt att visa upp för att lyckas övertyga skeptiker till 

                                                   
1 År 2001 kom 20 procent av de producerade 4,2 TWh värme från naturgas, 15 procent från 
värmepumpar, 32 procent från spillvärme från raffinaderierna, 3 procent från olja, 2 procent från 
biobränsle, 8 procent från gasbaserad kraftvärmeproduktion och 20 procent från avfallsförbränning. 
2 Det så kallade alfavärdet (kvoten mellan producerad el och producerad värme) kan bli högre i ett 
naturgaseldat än i ett fastbränsleeldat kraftvärmeverk. Orsaken till detta är att fastbränslen normalt kokar 
vatten till ånga som driver en turbin i den så kallade ångcykeln. I den gaseldade kombicykeln kombineras 
ångcykeln med gasturbincykeln, där gasens kraftiga expansion vid förbränningen driver turbinen. Det 
planerade Ryaverket är ett så kallat gaskombikraftverk, med både gas- och ångturbin. Spillvärmen från 
ångan eller rökgaserna kan användas till fjärrvärmeproduktion. 
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naturgasen. I detta projekt har det funnits data att presentera. Det har varit en 
pedagogisk fråga att nå igenom, men det har i många fall lyckats.”  
 
I dagens nordiska elsystem är det kolkraft som produceras på marginalen. Ett 
uppförande av Ryaverket, med sin naturgasråvara, skulle leda till minskade utsläpp av 
både svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid3 i ett nordeuropeiskt perspektiv. I de 
diskussioner som förts med externa intressegrupper och beslutsfattare har Göteborg 
Energi förutom att betona att de totala koldioxidutsläppen skulle reduceras även 
framhävt att man kan se användningen av gas som ett steg på vägen till vätgassamhället. 
Detta argument har haft effekt, trots att ett möjligt vätgassamhälle förmodligen ligger 
långt in i framtiden. 
 
Ryaverket motsvarar en investering på 1,5-2 miljarder kronor. För Göteborg Energi, 
som har en årlig omsättning på omkring 3 miljarder och en vinst på cirka 300 miljoner 
kronor, är detta ett stort projekt. Naturgasverket har projekterats med en tillförd effekt 
på 600 MW4. Ryaverket skulle kunna täcka 25-30 procent av el- och värmebehovet i 
Göteborg. Idag finns ingen lokal elproduktion av betydelse i staden. Ett naturgasdrivet 
kraftvärmeverks ökade möjlighet till elproduktion skulle därför också vara viktigt ur 
beredskapssynpunkt enligt Anders Hedenstedt. ”Frånvaron av lokal elproduktion gör det 
idag svårt att kunna säkra elleveranserna till känsliga objekt som sjukhus och liknande 
om problem i elnätet skulle uppstå”.  
 
Göteborg Energi har sedan tidigare miljötillstånd för att bygga verket, men har hittills 
inte kunnat påbörja bygget på grund av de skatteregler som gjort kraftvärmeproduktion 
olönsam. I och med den nya energiproposition som lades fram under våren 2003, där 
förändringar av dessa regler föreslogs, har man tagit upp processen igen. Bland annat 
har en förlängning på miljötillståndet begärts till år 2006. Man lever fortfarande i 
osäkerhet om skatterna, men driver trotts detta Ryaverksprojektet vidare, och är idag 
nära ett beslut. Under våren pågår beslutsprocessen hos lokala myndigheter och internt 
inom bolaget. Vid ett positivt besked om skatter och från myndigheter kan beslut om 
byggstart tas i juni 2003 och anläggningen kan börja byggas under hösten 2003. ”I 
värsta fall skjuts planerna framåt ett år, vilket skulle kunna resultera i att det blir 
svårare, eller kanske omöjligt, att få till stånd anläggningen. Energibranschen är inte 
begränsad av teknik längre. Det är aldrig teknik. Det är politik och skatter. Och estetik. 
Att sätta ihop ett gasdrivet värmekraftverk är inte så svårt. Det svåra är att få politisk 
acceptans”, sade Anders Hedenstedt, och pekade på den stora osäkerhet som råder med 
dagens svårgenomträngliga och osäkra skattesystem. Även lokal opinion kan skapa 
motstånd vid exempelvis lokaliseringsfrågor5. Anders Hedenstedt upplever det som ett 

                                                   
3 Med det förslagna Ryaverket skulle koldioxidutsläppen från energi som används inom 
Göteborgsområdet kunna minskas med ytterligare 500 000 ton per år. 
4 Verket är projekterat för en eleffekt på 270-300 MW och en värmeeffekt på 230-250 MW. Det planeras 
producera 1,5 TWh el och 1,1 TWh värme årligen. 
5 Den föreslagna lokaliseringen för Ryaverket bedöms av tillståndsmyndigheter som mycket lämplig. I 
närheten finns redan den infrastruktur som behövs i form av fjärrvärmesystem, kraftledningar och 
gasledning. För Ryaverket är det utformningen av olika skatter och nya system inom energipolitiken som 
är de helt avgörande faktorerna för om verket byggs eller inte. Utredning pågår för hur kvoter för handel 
med utsläppsrätter ska fördelas. Detta kan antingen göras efter principen att man följer historiska utsläpp 
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stort problem att olika skatteförslag går emot varandra. I Tyskland har man sedan några 
år ett certifikatsystem som premierar kraftvärmeproduktion. Totalt kommer 45 miljarder 
kronor fram till år 2010 att omfördelas till producenter som använder sitt värmeunderlag 
till samtidig produktion av el. Anders Hedenstedt pekade på detta som ett framgångsrikt 
system för staten att uppnå de övergripande mål man satt upp. Systemet finansieras 
genom avgifter på elnätet och betraktas därmed inte som en skatt, vilket har gjort att det 
godkänts av EU.  
 
Naturgasens allt större betydelse för Tyskland 
Naturgasens betydelse inom hela det europeiska energisystemet ökar. I Tyskland 
förbrukas omkring 850 TWh naturgas per år6. En femtedel av gasen används för 
energiproduktion, en tredjedel i industrier och hälften i landets hushåll. I Tyskland anses 
naturgasen vara ett miljövänligt bränsle, fullt jämförbar med biobränslen. Anders 
Hedenstedt känner därför inte alls igen debatten som finns i Sverige kring naturgas från 
sina år i Tyskland7.  
 
Anders Hedenstedt berättade att många tyngre aktörer i Tyskland idag satsar på 
naturgasen. Andelen naturgas i det tyska energisystemet förutspås öka från dagens 
dryga 20 procent till knappt 30 procent år 2020. En drivkraft för detta är att kärnkraften 
under samma period nästintill helt ska fasas ut. ”Elmarknaden expanderar inte längre, 
vilket däremot gasmarknaden gör”. Anders Hedenstedt berättade att den tyska 
gasmarknaden dock inte fungerar helt friktionsfritt idag. De tyska naturgaspriserna är 
kopplade till andra energiformer som olja, oljeprodukter och kol. Distributörer av gas 
kan mer eller mindre fritt sätta priserna, som varierar brett mellan olika regioner och 
användargrupper. Jämfört med övriga Europa är tyska gaspriser till bostäder höga, 
medan priset på gas till industrin ligger i nivå med övriga Europa. Konkurrensen är 
begränsad av att transporterna av gas genomförs efter förhandlade priser och att det 
endast finns två större importörer, Ruhrgas och Wingas. Den tyska naturgasmarknaden 
är en oligopolmarknad där Rhurgas svarar för 62 procent av importerad/producerad gas, 
Verbundnetz Gas AG för 18 procent, Wingas för 10 procent och övriga aktörer för 10 
procent. Tredjepartstillträde finns i dag i princip, men det fungerar inte så bra i 
praktiken. ”Den nuvarande lagstiftningen för tredjepartstillträde har ännu inte skapat 
den konkurrenssituation man tidigare hoppats att man skulle få. Man diskuterar 
kontinuerligt ytterligare möjligheter till reglering av systemet för att förbättra 
situationen, eftersom den nuvarande strukturen för import, lagring och transport har för 
höga trösklar för att nya aktörer ska ta steget och träda in på marknaden.” 
 

                                                                                                                                                     
(sk grandfathering = tilldelning baserad på historiska utsläpp), eller efter principen kvot efter producerad 
nyttighet (sk benchmarking = tilldelning efter producerad nytta). Fördelningen när det gäller nya 
anläggningar är inte klara. 
6 Den inrikes produktionen svarar idag för 19 procent av konsumerad gas. Tyskland har dessutom 
gastillförsel från Ryssland (37 procent), Norge (21 procent), Holland (17 procent) och mindre andelar 
från ytterligare några länder.  
7 En anledning till detta är bland annat att landet har en mycket stor andel kol, varav mycket brunkol, i sitt 
energisystem. Frågeställningarna är därför lite annorlunda än i Sverige. 
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Pågående naturgasprojekt vid Perstorp Oxo i Stenungsund 
Stenungsund med sina 22 000 invånare kallas ibland för porten till Bohuslän. Segling är 
en stor sommaraktivitet och många semesterfirare passerar genom samhället. I 
Stenungsund finns även Sveriges enda petrokemiska komplex. Detta började byggas på 
1960-talet runt Vattenfalls oljekraftverk, som finns nedsprängt under berget8. Idag finns 
sju större anläggningar fördelade på sex företag: AGA, Borealis, Perstorp Oxo, Akzo 
Nobel, Hydro Polymers och Vattenfall. Aga producerar syrgas och kvävgas. Borealis 
har två anläggningar, en kracker9 och en polyetenfabrik. Hydro Polymers tillverkar 
Polyvinylklorid och Akzo Nobel tillverkar aminer och tensider. Perstorp Oxo:s 
huvudprodukter är alkoholer, syror och aldehyder. Alla olika företags anläggningar 
hänger ihop i ett nätverk där produkter i en process används som råvara i nästa. Totalt 
arbetar 2 200 personer i dessa företag, som under ett normalår investerar cirka 500 
miljoner och omsätter cirka 14 miljarder kronor. 80 - 85 procent av producerade 
produkter exporteras. Borealis kracker är central inom materialfödesbalansen. In till 
krackern kommer petroleumråvara och huvudprodukten eten används framförallt inom 
Borealis polyetenfabrik, men även i övriga petrokemiska produktionsanläggningar.  
 
Utöver flöden av huvudråvaror finns en bränslebalans mellan de olika anläggningarna. I 
fyrtio år har denna varit relativt balanserad. Nu sker ett skifte på råvarufronten, då 
krackerns råvara till högre andel består av naturgaskondensat från Nordsjön. Andelen 
nafta i råvaran har minskat. Utbytet av produkten eten blir högre samtidigt som krackern 
producerar en lägre andel biprodukter. Detta leder till ett råvaruunderskott för övriga 
anläggningar. En effekt av detta är att övriga bolag har tvingats studera möjligheten att 
hitta andra källor för sin råvaru- och energiförsörjning. Lars Lind är VD för Perstorp 
Oxo, en del av Perstorp, som idag är Sveriges enda större helsvenska kemibolag10. En av 
hans hjärtefrågor är att den egna produktionsanläggningen får tillgång till naturgas. 
Internationella konkurrenter inom Perstorp Oxo:s marknadssegment11 använder redan 
idag till stor del naturgas inom sin produktion. Perstor Oxo har idag ingen naturgas och 
Lars Lind upplever att detta har varit en konkurrensnackdel. 
 
Perstorp är nu mitt uppe i en 90 miljoner kronor stor investering för att kunna använda 
naturgas i Stenungsund. I ett gemensamt projekt med Nova Naturgas kommer en 
                                                   
8 Vattenfalls oljekondenskraftverk har legat i malpåse sedan 1998. Under 2003 har ett av fyra block åter 
tagits i drift. 
9 Termen krackning kommer från engelskans Cracking, och betyder nedbrytning – vilket innebär att 
längre molekyler bryts ner till kortare bitar. Krackeranläggningen producerar eten (C2H2) samt propen 
(C3H6) från nafta, etan, propan och butan. Produktionskapaciteten ligger på 600 000 årston eten. Cirka 
30% av krackerns råvarutonnage blir biprodukter som leds vidare till övriga fabriker, eller exporteras.  
10 Perstorp bildades för ungefär 1,5 år sedan, då delar av Neste och delar av Perstorp slogs ihop. Inom 
koncernen finns fem affärsområden, av vilka Oxo är ett. Perstorp profilerar sig som ett 
specialkemikomplex i världsklass. Totalt omsätter koncernen 6 miljarder kronor (varav Perstorp Oxo 
omsätter 2 miljarder) och har produktion i åtta länder. Av totalt 2 200 anställda arbetar 250 i 
Stenungsundsanläggningen. 90 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Företagets värdekedja 
börjar i olja och går via eten och propen till specialprodukter, industrikemikalier och intermediat, som 
används inom exempelvis färg-, bil- och plastindustrin samt inom jordbruk. Slutprodukter är bland annat 
färger, kabelisolering, medicinsk utrustning, golv, säkerhetsglas och ensilagekonservering. Företaget har 
en världsomspännande försäljning och producerar i Stenungsund 300 000 ton produkter per år. Inom vissa 
produktområden har man en stor del av världsmarknaden. 
11 Totalt cirka 20 stycken bolag globalt varav 5 stycken i Europa. 
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naturgasledning att dras till anläggningen från nätet i Göteborg. Normala årliga 
investeringar för Perstorp Oxo ligger på omkring 25 miljoner kronor. Därutöver görs en 
större investering kring 100 miljoner kronor ungefär vart femte år. Den pågående 
naturgasinvesteringen är således mycket stor för företaget. Nova Naturgas investerar 
cirka 350 miljoner kronor i detta projekt12. Att Nova vågar gå in i projektet bygger på att 
Perstorp Oxo skriver ett långsiktigt avtal om köp av naturgas. Nova behöver en stor 
initial förbrukare, och hoppas därefter på en ökad förbrukning längs ledningen. ”Det 
finns idag inga samhällsbyggare om det inte ger en vinst. För att få till stånd nya 
gasledningar krävs ett läge där både leverantör och förbrukare direkt tjänar på 
projektet”, sade Lars Lind, och fortsatte ”detta är ett konkret projekt som pågår och som 
förhoppningsvis kommer att gagna Naturgassverige”. Idag arbetar Nova Naturgas med 
kompressorinstallation, marktillträdesprocesser. Ledningsdragningen ska påbörjas inom 
kort. För Perstorp Oxo:s del pågår anläggningsarbeten inom fabriksområdet samtidigt 
som miljötillståndsprocessen för den nya driften pågår. Driftsstarten planeras till april 
2004. Gasanvändning kräver förnyat miljötillstånd, men Perstorp Oxo har inte stött på 
några problem på lokal myndighetsnivå. Snarare är samtliga parter positivt inställda till 
processförändringen, då den kommer att medföra flera miljöförbättringar. Projektet 
kommer att göra Perstorp Oxo till Sveriges största naturgasanvändare, med en 
gasförbrukning motsvarande 1 TWh om cirka ett år.  
 
Naturgas som kemisk byggsten 
Idag tar Perstorp Oxo olefiner13 (eten och propen) och vätgas från Borealis kracker, tung 
eldningsolja från Preem i Göteborg och syrgas från AGA. Via aldehyder produceras 
sedan alkoholer, karboxylsyror, estrar och dioler. Naturgasen ska användas som kemisk 
byggsten i produkterna och kommer inte att användas som bränsle. Det är framförallt 
kolatomerna i naturgasens metanmolekyler (CH4) man är intresserade av. Ungefär en 
fjärdedel av varje produkt kommer att vara naturgasbaserad när projektet är färdigt. 
Gasen kommer att ersätta 60 000 ton olja vid produktion av syntesgas (kolmomoxid och 
vätgas). Genom att introducera naturgasen som råvara kan man erhålla större mängder 
vätgas per producerad molekyl kolmonoxid, eftersom naturgasen innehåller en större 
andel väteatomer än annan fossil råvara14. Man kommer med denna processförändring 
att bli självförsörjande av vätgas, vilket resulterar i att vätgas inte längre behöver köpas 
externt. En drivkraft förutom att ersätta oljan har varit just att få tillgång till 
egenproducerad vätgas, som är en råvara i flera av processtegen där olefiner förädlas till 
aldehyder och alkoholer. 
 

                                                   
12 De inledande diskussionerna inom detta projekt påbörjades med Nova Naturgas föregångare Vattenfall 
Naturgas under 1998. 6 mil ny naturgasledning har projekterats. Ledningen från Göteborg kommer i ett 
första skede att vara lågt trycksatt (15 bar), och sedan höjs trycket inom fabriksområdet i Stenungsund till 
45 bar. 
13 Olefiner = alkener. Kolväteföreningar med dubbelbindning mellan kolatomer. Eten består av 2 
kolatomer och 4 väteatomer och propen av 3 kolatomer och 6 väteatomer. 
14 I naturgas, som till stor del består av metan (CH4), går det fyra väteatomer per kolatom. I alla andra 
kolvätemolekyler är detta förhållande sämre. 
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Miljöfördelar med projektet är bland annat att svavelutsläppen, kväveutsläppen till 
havet, tungmetallhalten i slam och CO2-utsläppen minskar15. Dessutom elimineras 
transportbehovet av råolja med båt utmed den känsliga kusten. ”Det är även ekonomiskt 
fördelaktigt”, sade Lars Lind som ansåg att gasen känns långsiktigt säkrare än oljan16. 
En viktig drivkraft till råvarubytet är att gas upplevs ge långsiktig tillgänglighet och, när 
egenproducerad vätgas finns tillgänglig, en större frihet. ”Gasen ger ett oberoende av 
stopp hos Borealis, den innebär stora miljöfördelar framför oljan och förenklar 
anläggningen. Projektet är ett mycket tydligt exempel på ett lyckat samspel där 
ekonomiskt intresse, försörjningssäkerhetsfrågor och miljöfrågor går hand i hand”, 
avslutade Lars Lind. 
 
Naturgas – hot eller möjlighet för raffinaderiindustrin? 
Dagen avslutades med ett anförande av Robert Onsander från Preem om hur naturgasen 
betraktas av raffinaderiindustrin. Preem är Sveriges största oljebolag och äger ett 
raffinaderi i Göteborg samt majoriteten av Sveriges största raffinaderi, Scanraff, utanför 
Lysekil17. Robert Onsander ansvarar för bolagets raffinering och råvaruförsörjning. Han 
ansåg att trotts att Preem internationellt sett är ett litet bolag har man historiskt visat sig 
kunna göra en skillnad för drivmedelsutvecklingen i Sverige. Mellan 30 och 40 procent 
av Scanraff:s produkter går på export, i huvudsak till Europa. ”Scanraff ligger idag i 
framkanten inom branschen när det gäller produktutveckling. Det är idag en våldsam 
skillnad i bränslekvalitet mellan Nordeuropa och Sydeuropa. Nordeuropa ligger mycket 
långt före sydeuropéerna. Fordonsbränslena i norra Europa blir alltmer av kemiska 
produkter, som är mycket väl anpassade för att minimera utsläpp.”  
 
Robert Onsander började med att beskriva omvärlden, som den ser ut för ett 
raffinerande företag. ”Naturgas är i ett europeiskt perspektiv det snabbast växande 
energibränslet, drivet av kostnads-, skatte- och miljöaspekter, vilket gör den till lite av 
ett hot för dagens raffinaderiindustri.” Naturgasens marknadsandel är nu i nivå med den 
för olja och tillsammans svarar de för runt hälften av energibränsletillförseln i Europa. 
En av Preems största energibränslekunder idag är Perstorp Oxo. Nu kommer man, med 
introduktion av naturgas till Stenungsund, att förlora dem! ”Där gasen drar fram tappar 
eldningsoljan marknadsandelar. I Sverige finns även andra faktorer som minskar 
användningen av eldningsolja. Den installationsvåg av värmepumpsystem som pågår är 
en sådan”, sade Robert Onsander. Hans slutsats är tydlig: Eldningsoljorna som 
produceras i raffinaderierna är under press på en krympande marknad18. Beskattning av 
energibränslen slår relativt hårt mot olika eldningsoljor, och Preem måste fråga sig om 
eldningsolja är en bra produkt för raffinaderierna på sikt. Preems, och hela 

                                                   
15 Koldioxidutsläppen minskar från en redan idag relativt låg nivå, då det främst är frågan om att använda 
petroleumprodukterna som råvara i processen och inte som energiråvaror. 
16 Se även Robert Onsanders kommentarer. 
17 I Sverige finns fem raffinaderier. Tre av dessa är bränsleraffinaderier. Två ligger i Göteborg och 
ytterligare ett, Scanraff, utanför Lysekil. I Nynäshamn och Göteborg finns två mindre raffinaderier, 
specialiserade på produktion av bitumenprodukter, bindemedel i bland annat asfalt, samt specialoljor. 
Dessa två raffinaderier ägs av Nynäs Petroleum. 
18 De höga elpriserna har dock gjort eldningsolja till ett mer attraktivt alternativ igen under det senaste 
året. 
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raffinaderiindustrins, slutsats är att man om möjligt ska försöka uppgradera 
eldningsoljorna till miljöanpassad diesel, för om det idag ser ut att vara relativt svårt att 
få avsättning för energibränslen, ser det betydligt bättre ut på fordonsbränslesidan - och 
då speciellt för dieselbränslen. Allt högre krav på fordonsbränslen och en krympande 
marknad för eldningsoljor leder fram till nya produktsammansättningar från Scanraff. 
Andelen tunga oljeprodukter och eldningsolja har minskat avsevärt sedan 1975 genom 
nyinvesteringar och nya processteg. 
 
Raffinaderiernas förändrade produktsammansättning 
Nya EU-direktiv kräver svavelfri bensin och diesel från 2005 med full 
marknadspenetrering till 2009. Marknadsutveckling och skatteincentiv förväntas snabba 
på utvecklingen avsevärt, inte minst i norra Europa. I dag är personbilsdieselfordon i 
Sverige relativt ovanliga. Detta, i kombination med framtida förväntade miljöprestanda 
från diesel och dieseldrivna fordon gör att efterfrågan på diesel kommer att öka avsevärt 
under kommande år trodde Robert Onsander. Anpassning till de nya direktiven och 
marknadssituationen kräver stora och dyra investeringar på raffinaderierna. ”Att klara 
avkastningskrav och konkurrensposition med en kostsam anpassning är en utmaning för 
många raffinörer, däribland Preem”, sade Robert Onsander. ”Utvecklingen inom 
raffinaderierna handlar till stor del om att ta bort svavel och bryta upp kolkedjor.” Nya 
bättre produkter ur raffinaderiet gör att den lokala energikonsumtionen inom 
raffinaderiet ökar. Om man dock ser situationen i ett större perspektiv ger det lägre total 
energiförbrukning och lägre CO2-utsläpp. Även andra utsläpp från biltrafiken reduceras 
med renare motorbränslen. ”Denna utveckling sätter fokus på hela diskussionen kring 
nationsgränser och nationella mål för CO2-utsläpp”, sade Robert Onsander. Till år 2006 
planeras en ny investering inom Scanraff på 3,3 miljarder kronor för att uppnå svavelfri 
bensin och diesel. Med denna investering ökar man även sin andel fordonsbränsle i 
produktportföljen väsentligt på bekostnad av lättare eldningsoljor. ”Vi har fått de 
tillstånd som behövs, men står i startblocket och tvekar. Orsaken till detta är den 
osäkerhet som råder i nuläget kring hur systemet för utsläppsrätter av CO2 ska 
utformas”, sade Robert Onsander. 
 
Naturgasens roll inom raffinaderiindustrin 
Denna nya uppgradering av raffinaderiernas produktportföljer till högre andel 
fordonsbränsle som är svavelfritt kräver väte, både i processen som tar bort svavel och 
för att fylla igen bindningar i de uppbrutna kolkedjorna. Naturgas kan vara ett attraktivt 
råvarualternativ för väteproduktion, eftersom den innehåller en relativt sett hög andel 
vätgas. Utvecklingen mot lättare oljeprodukter och större andel fordonsbränslen de 
senaste decennierna har resulterat i högre andelar butan och propan bland raffinaderiets 
produkter. Dessa molekyler har traditionellt använts internt inom raffinaderiet som 
bränslen. Utvecklingen går dock mot att dessa bränslen blir alltmer eftertraktade på den 
petrokemiska marknaden. Scanraff kan idag få en bättre avkastning genom att sälja 
dessa råvaror till externa kunder istället för att bränna upp dem, berättade Robert 
Onsander. Problemet är att om de säljs blir raffinaderiet av med delar av sin 
energitillförsel. ”Bränslena måste ersättas, och även här är naturgasen ett mycket bra 
alternativ.” Med naturgas på plats kan den ökande andelen propan och butan i 
raffinaderiernas bränslebalanser ersättas. ”Den möjliga framtida naturgaskonsumtionen 
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skulle kunna uppgå till 250 000 ton per år, vilket motsvarar fyra gånger den konsumtion 
Perstorp Oxo står inför.” 
 
”Med naturgas som vätekälla och energibränsle tenderar också raffinaderiernas CO2- 
och NOx-prestanda att förbättras. Dessutom finns ytterligare energieffektiviserings-
möjligheter och en ökad produktion av propan/butan genom vissa nyinvesteringar 
gynnas om naturgas finns tillgängligt”, sade Robert Onsander. Är då naturgasen ett hot 
eller en möjlighet för den svenska raffinaderiindustrin? Industrin, som är helt nödvändig 
för att det svenska transportsystemet ska fungera, har i första hand att anpassa sig till 
utvecklingen på energi- och fordonsbränsleområdet. ”Den generella utvecklingen i 
samhället medför att eldningsoljemarknaderna utsätts för en konstant ökad press. Dock 
finns fortfarande stora möjligheter på fordonssidan. I denna utveckling spelar 
naturgasen en mycket positiv roll. Med naturgas finns goda möjligheter till 
värdeskapning och bättre miljöprestanda i samband med uppgradering och drift mot mer 
miljöanpassade produkter”, sade Robert Onsander. ”Problemet är att det inte finns 
någon naturgas i Lysekil eller dess närhet!”, fortsatte han. Den föreslagna 
uppgraderingen av Scanraff vill man ha färdigt till mitten av 2006. ”Vi är inte beroende 
av att vi får naturgas utan kan lösa det ändå – projektet är designat för att kunna ta 
befintliga produkter som råvara. Men naturgasen skulle kunna skapa mer gynnsamma 
förhållanden för raffinaderiet”, avslutade Robert Onsander. 
 
 
 

Mikael Toll, maj 2003 


