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Nätverksseminariet den 6 november 2003 behandlade först den framväxande globala 
marknaden för LNG och hur man i Norge anpassar sig till denna situation genom 
Snøhvitprojektet i Nordnorge. Otto Granli, vice president Atlantic Basin LNG inom 
Statoil ASA, beskrev bakgrund, nuläge och framtid dels för världsmarknaden, dels för 
norsk LNG. Därefter tog Svenska Statoils verkställande direktör Joakim Säll vid. Han 
redogjorde för några perspektiv på den nuvarande och framtida svenska energimark-
naden. Detta referat försöker sammanfatta vad som behandlades under eftermiddagen. 
 
 
LNG – Liquefied Natural Gas – bildas genom att naturgas (vars huvudsakliga 
beståndsdel är det enklaste kolvätet metan – CH4) kyls ned till minus 163 ºC vid 
atmosfärstryck. Naturgasen komprimeras därmed till ungefär en sexhundradel av den 
ursprungliga volymen. Den mindre volymen underlättar transporter, vilket är 
drivkraften bakom utvecklingen mot ökad produktion av LNG från naturgas. 
 
Det råder en obalans mellan områden med stor förekomst av naturgas och områden med 
stor naturgasefterfrågan. En liten del av de globala reserverna av naturgas finns i USA, 
Europa och Japan – som är de tre största förbrukarregionerna. Dessa marknader blir 
alltmer beroende av långväga transporter. Vid avstånd på mer än 100-200 mil är det 
idag billigare med transporter i form av LNG än som naturgas i ledningar på havsbott-
nen. Vid avstånd på 400-500 mil är LNG-transporter billigare än transport av naturgas i 
landbaserade gasledningar. De avstånd som krävs för att transporter av LNG ska vara 
kostnadseffektiva har på senare år kontinuerligt minskat, berättade Otto Granli, vice 
president vid Atlantic Basin LNG inom Statoil ASA. De kommersiella förutsättningarna 
för flytande naturgas håller på att förändras. Andelen LNG av den gas som säljs globalt 
har ökat stadigt sedan 1970, med cirka sju procent per år. 1980 uppgick andelen till 
blygsamma 3,4 procent. Majoriteten av denna LNG importerades av Japan, främst för 
att förbättra miljöförhållandena. Stora tidiga exportörer var Algeriet, Indonesien och 
Brunei, men även USA, Libyen och Förenade Arabemiraten exporterade mindre voly-
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mer. Idag säljs omkring 150 BCM LNG per år1, vilket motsvarar drygt fem procent av 
den totala försäljningen av naturgas. Förutom tidigare nämnda länder producerar även 
Malaysia, Australien, Qatar, Nigeria, Trinidad och Oman idag LNG för export. Japan är 
den absolut största importören, men även Frankrike, Spanien, USA, Italien, Belgien, 
Sydkorea, Taiwan, Turkiet, Puerto Rico och Grekland importerar vissa volymer.  
 
Global marknad för flytande naturgas 

I USA har marknaden för LNG vuxit betydligt under de senaste åren och uppgår idag 
till 7 BCM årligen. Den asiatiska förbrukningen har ökat relativt konstant under 20 år 
till drygt 100 BCM. Den europeiska marknaden, som ökat något snabbare under de se-
naste tio åren än perioden dessförinnan, uppgår till knappt 40 BCM. Traditionellt har 
LNG från fält väster om Suez främst transporterats till de amerikanska och europeiska 
marknaderna samtidigt som LNG som producerats öster om Suez främst har sålts till 
den asiatiska marknaden. För närvarande går utvecklingen mot att de tre betydande re-
gionala marknaderna alltmer integreras till en gemensam global marknad. Denna ut-
veckling påskyndades under vintern 2002/2003 på grund av en starkt ökad efterfrågan, 
som resulterade i en internationell handel med flytande gas i stor skala. Långsiktiga 
kontrakt mellan parter som tidigare inte samarbetat etablerades. Orsaken till detta var 
bland annat en fortsatt nedgång i USA:s inhemska naturgasproduktion samtidigt som 
oljemarknaden var utsatt för allvarliga störningar genom strejker inom den venezue-
lanska oljesektorn, betydande avbrott i Nigerias oljeleveranser, Irakkriget, en kris inom 
det japanska kärnkraftsprogrammet med en avstängning av reaktorer motsvarande 
17 GW produktionskapacitet2 samt en sen och sträng vinter.  
 
Det finns flera anledningar till den flytande naturgasens ökade konkurrenskraft. Det rör 
sig om betydande kostnadsreduktioner i alla delar av LNG-kedjan. Tekniken för ned-
kylning av gas har utvecklats och förbättrats i och med att nya konkurrerande produk-
tionstekniker har introducerats på marknaden. Energieffektiviteten i dagens anlägg-
ningar är högre än i gårdagens processer. Samtidigt har kapaciteten i nyinstallerade pro-
duktionsanläggningar ökat. Detta har resulterat i en avsevärd kostnadsreduktion. För-
utom lägre produktionskostnader har även kostnaderna för transport av LNG minskat. 
Båtarna har blivit större, vilket leder till lägre enhetskostnader. Även konstruktionskost-
naden för nya båtar faller. Den globala LNG-flottan förutspås om några år uppgå till 
knappt 200 skepp. Varje nytt projekt har egna båtar för att möjliggöra transport från 
förvätskningsanläggningen till terminaler för lagring och förgasning i anslutning till 
marknaden. Detta har varit nödvändigt, då ingen gemensam marknad för handel med 
LNG har funnits. Man räknar med att det på global nivå finns en överkapacitet på mel-
lan 20 och 30 procent inbyggt i transportledet. Om transporterna samordnades bättre, 
kunde kostnaderna sänkas ytterligare. Att naturgaspriserna, särskilt på USA-marknaden, 
har varit höga under senare år har ytterligare förbättrat förutsättningarna för produktion 
av LNG. 
 

                                                   
1 BCM = Billion Cubic Metre. Detta mått på LNG anger den flytande gasens motsvarande volym vid 
gasform, ofta i standardkubikmeter, dvs vid 15ºC och 1 atm. 1 BCM naturgas innehåller cirka 9,9 TWh.  
2 Sveriges samtliga kärnkraftsreaktorer har en installerad effekt på knappt 10 GW och svarar för knappt 
hälften av vår elproduktion.  
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Andelen LNG i den globala naturgashandeln förutspås öka till cirka 15 procent år 2020. 
Idag finns mellan 40 och 50 förvätskningsanläggningar i drift, under konstruktion eller i 
planeringsstadiet. Att LNG är på väg att utvecklas till en globalt tillgänglig energiråvara 
är intressant för Statoil. En stor andel av de kommande fynden på norsk sockel 
förväntas bestå av naturgas. LNG ses som den enda realistiska möjligheten att få global 
avsättning för denna råvara. Norge kommer från och med 2006 att ansluta sig till en allt 
större skara av LNG-producenter i och med färdigställandet av Snøhvitanläggningen. 
 
Snøhvit 

Snøhvitprojektet består av utveckling av havsbaserade gasfält, rörledningar mellan fält 
och land, konstruktion av LNG-fabrik samt marknadsföring och transport till användar-
regioner. 
 
Projektets ekonomiska grund utgörs av försäljning av gas och kondensat från de tre fäl-
ten Snøhvit, Albatross och Askeladd. De beräknas innehålla cirka 317 BCM naturgas 
och 34 miljoner kubikmeter kondensat3. Av dessa beräknas 190 BCM naturgas och 18 
miljoner kukbikmeter kondensat vara utvinningsbara reserver. Fälten, som upptäcktes i 
Barents hav under början av 1980-talet, ligger på mellan 250 och 340 meters djup cirka 
14 mil från den norska kusten.  
 
Anläggningen kommer att drivas av Statoil ASA, som äger 22,3 procent av den tillde-
lade produktionslicensen. Övriga ägare är Petoro AS (30 %), Total E&P Norge AS 
(18,4 %), Gaz de France Norge AS (12 %), Norsk Hydro Produksjon AS (10 %), 
Amerada Hess Norge AS (3,3 %), RWE Dea Norge AS (2,8 %) samt Svenska 
Petroleum Exploration AS (1,2 %).  
 
Totalt 20 brunnar planeras och ytterligare en brunn för koldioxidinjektioner. Fält-
utvecklingen ska ske successivt. De första sex brunnarna kommer att borras under 
2004/2005. Brunnsborrningen sker därefter i intervaller fram till och med 2014/2015. 
Den landbaserade anläggningen byggs på en ö, Melkøya, några få kilometer utanför 
Hammerfest som är en stad med cirka 9 000 invånare. Ön, som har viss bebyggelse från 
stenåldern, kommer att förvandlas fullständigt. För att möjliggöra kommunikationer 
med fastlandet byggs en tunnel under vattnet. Den stränga arktiska miljön ställer hårda 
krav på anläggningen under driften men även under konstruktionsfasen. ”Vintern har 
redan börjat och fortsätter till maj”, sade Otto Granli. Det är kostsamt att bedriva verk-
samhet i denna ogästvänliga miljö. I stället för att sprida ut anläggningen gör man den 
så kompakt som möjligt. De stränga väderförhållandena och den begränsade infra-
strukturen gör prefabricering nödvändig. Anläggningen för nedkylningsprocessen byggs 
i Spanien och bogseras upp för installation i en docka som byggts på plats. Från fälten 
transporteras gasen till land genom en multifasledning tillsammans med medföljande 
grus, sten och kondensat. För att neutralisera proppar och tryckfluktuationer, som upp-
står på grund av grus och andra tyngre fraktioner under ledningstransporten, förs multi-
fasströmmen först till ett expansionsrum. Den renade gasen leds därefter till kondensa-
tionsanläggningen, i vilken den fryses ned. Två LNG-tankar, en LPG-tank samt en kon-
denstank anläggs för lagring av de produkter som transporteras vidare från anlägg-

                                                   
3 Kondensat utgörs av lättare komponenter, som vid måttligt tryck och temperatur är i vätskeform. 
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ningen med båt. Otto Granli visste inte den exakta storleken på förlusterna i omvand-
lingsfasen från gas till vätska, men berättade att de låg omkring 10-12 procent. Man 
räknar med att ta in omkring 6,2 BCM naturgas och skeppa ut LNG motsvarande 5,7 
BCM per år4. 
 
För att driva anläggningen byggs ett kraftverk med en effekt på 400 MW. Vid drift 
kommer hela anläggningen att generera cirka 930 000 ton koldioxid per år. Av dessa 
kommer cirka 700 000 ton att återinjiceras för att tillfredsställa given koncession. Inga 
installationer till havs kommer att vara synliga ovanför havsytan, och alla undervat-
tensinstallationer ska vara trålsäkrade för att skydda den omfattande fiskeverksamheten 
som pågår i dessa nordliga vatten. I dagsläget sker ingen olje- eller gasutvinning så här 
lång norrut i Norge. 
 
Projektet påbörjades under 2002 och den första gasen kommer enligt planen att utvinnas 
i december 2005. Direkta investeringar i projektet uppgår till omkring 52 miljarder 
norska kronor (NOK), och de budgeterade intäkterna över anläggningens livstid är cirka 
200 miljarder NOK. I ett så här stort projekt är ”timingen” av avsevärd betydelse. Idag 
är det nödvändigt att planera hela kedjan med allt från fält och förvätskningsanlägg-
ningar till transportkapacitet, försäljning och mottagningsstationer för att undvika att 
sitta med överkapacitet eller oförmåga att leverera producerad gas5. Den egentliga kost-
naden för Snøhvit är därför egentligen inte 52 miljarder NOK utan snarare över 60 mil-
jarder NOK. 
 
Snøhvitanläggningen anses vara viktig ur ett regionalpolitiskt perspektiv för att säker-
ställa arbetstillfällen i norra Norge. Totalt beräknar man att konstruktionsfasen kommer 
att kräva en arbetsinsats på mellan 20 000 och 30 000 manår. Cirka 1 000 personer från 
en rad olika länder arbetar just nu med anläggningsarbeten på Melkøya. Över 300 
svenskar, främst från norra Sverige, är i dagsläget engagerade i bygget och fem svenska 
bolag är representerade. Driften av anläggningen beräknas kunna skötas av ungefär 180 
heltidsanställda. Förutom dessa genereras ytterligare arbetstillfällen i kringliggande 
verksamheter. 
 
Många bolag kommer att samarbeta i en rad olika konstellationer för transport och för-
säljning av producerad LNG. Statoil äger drygt 75 procent av andelarna i Snøhvit Seller 
Group (SG), som tillsammans med Total ansvarar för försäljningen. Total kommer att 
operera en, och SG tre stycken transportbåtar. SG har redan ingått två försäljnings-
kontrakt till USA och Spanien. Man förhandlar dessutom med flera andra intresserade 
kunder.  
 
Snøhvitanläggningen planeras i ett nästintill outforskat område. I öster ligger den så 
kallade gränszonen, ett omstritt område mellan Norge och Ryssland. Ännu längre ös-
terut i Ryssland pågår redan exploatering. Ytterligare undersökningar på den norska si-
dan av gränszonen är idag inte tillåtna, men detta är något som bland annat Statoil skulle 
vilja genomföra. Norska myndigheter genomför för närvarande en stor konsekvens-
                                                   
4 Vid drift kommer anläggningen årligen att producera 5,7 BCM LNG, 3,1-5,7 miljoner fat kondensat 
samt 150 000-250 000 ton LPG (Liquefied Petroleum Gases). 
5 En enda mottagningsstation finns enligt Otto Granli idag med en överkapacitet i förhållande till 
mottagen gas. Den ligger i USA. 
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utredning för hela Norska havet6 inför beslut om framtida verksamhet. I denna vägs 
bland annat miljöaspekter i den känsliga naturen mot framtida möjlig produktion. Man 
tror att potentialen för nya gasfynd inom en radie av 25 mil från Snøhvitanläggningen är 
goda. Denna gas skulle i en framtid också kunna förvätskas på Melkøya. 
 
Marknadsförutsättningar för norsk LNG 

På USA:s östkust och i Mexikanska gulfen byggdes under 1970-talet fyra mottagnings-
terminaler för algerisk LNG. När relationen mellan USA och Algeriet försämrades och 
gaspriserna föll under 1980-talet stängdes terminalerna. Nyligen återöppnades dessa 
terminaler på grund av USA:s växande energiproblem.  
 
Ungefär 25 procent av USA:s primära energitillförsel utgörs idag av naturgas. Under 
senare år har en omfattande utbyggnad av elproduktionskapaciteten genomförts i USA, i 
huvudsak med gaskraftverk. Samtidigt minskar den inhemska naturgasproduktionen. 
Otto Granli berättade att Statoil bedömer att USA:s energiproblem är ”större än vad som 
blir publicerat”. Man kommer att bli alltmer beroende av importerad energi, och det är i 
denna utveckling som LNG passar in. Flytande naturgas svarar idag för endast 1 procent 
av den totala naturgastillförseln. USA:s centralbankschef Alan Greenspan sade i juli 
2003 inför US House Energy Committee att ”tillgång till globala naturgasleveranser 
kräver en betydande utökning av LNG-importterminalkapaciteten. … Utan flexibiliteten 
som dessa anläggningar medför kommer obalanser mellan tillgång och efterfrågan att 
skapa stora prisfluktuationer”. Otto Granli sade att ”endast US Department of Energy 
tror på sina egna prognoser för framtida behov av importer”. Enligt deras Energy Infor-
mation Administration kommer importbehovet av LNG år 2010 att uppgå till cirka 30 
BCM per år och till omkring 60 BCM år 2020. Andra bedömare förutspår betydligt 
högre nivåer redan 2010.  
 
Statoil, Shell och BP håller vardera en tredjedel av lagringskapaciteten i mottagnings-
terminalen Cove Point utanför Washington DC, som återöppnades den 18 augusti 2003. 
Statoil ska leverera 2,4 BCM årligen till denna anläggning. I närområdet finns en stor 
marknad med goda gaspriser. Den första Statoilleveransen till denna marknad anlände i 
september 2003 på en inhyrd BP-båt med flytande gas från Trinidad7.  
 
Otto Granli medgav att LNG från exempelvis Trinidad har bättre marknadsförutsätt-
ningar än LNG producerad i norra Norge, med både lägre transportkostnader till den 
amerikanska marknaden och lägre produktionskostnader men var övertygad om att man 
skulle få avsättning för producerad LNG. Han berättade att det för närvarande finns 27 
olika projekt i olika skeden rörande nya mottagningsterminaler för LNG i USA. Även 
Statoil har planer på ytterligare terminaler i USA. Den sammanlagda mottagningskapa-

                                                   
6 Utredning av konsekvenser av helårligt petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet (UBL) 
består av 33 delutredningar och en sammanfattande rapport. Den sändes ut på remiss i juli 2003. 
Utredningen och remissvar ska i första hand utgöra underlag inför den norska regeringens beslut huruvida 
området Norland VI utanför Lofoten ska öppnas för explorering. Materialet ska också brukas som 
underlag i regeringens vidare arbete i frågan om framtida petroleumverksamhet i norr, som ska resultera i 
en förvaltningsplan för Barents hav.  
7 Ytterligare information om Cove Point och Statoils LNG-leveranser till nya marknader går att finna i till 
exempel Statoil Magasin, nummer 3 2003. 
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citeten för alla de föreslagna anläggningarna är cirka 180 BCM per år. Otto Granli 
kunde inte i dagsläget se varifrån all denna gas skulle tas.  
 
Statoil har en solid position på den europeiska gasmarknaden. Man ser en stadig tillväxt 
på många av de nationella marknaderna, till exempel i Tyskland, Frankrike, Italien och 
Storbritannien. Det är framförallt utvecklingen på kraftmarknaden som driver på efter-
frågeökningen, då en stor del av de kraftturbiner som idag installeras är gasturbiner. 
Under perioden 2000-2015 förutspås en ökad efterfrågan på naturgas med cirka 15 
BCM inom de brittiska öarna, 60 BCM i sydvästra Europa, 25 BCM i sydöstra Europa 
och 40 BCM i Central- och Nordeuropa. Samtidigt som efterfrågan på naturgas förut-
spås öka inom EU minskar den inhemska produktionen, vilket skapar ett underskott på 
den europeiska marknaden. Detta leder till att ytterligare naturgas kommer att köpas 
från allt mer avlägsna produktionsregioner. I detta perspektiv kommer norsk naturgas att 
framstå som ett mycket intressant alternativ, och den ökade efterfrågan skulle kunna 
tillgodoses med bland annat LNG. Det är Otto Granlis övertygelse att LNG kan komma 
att få en god position på EU-marknaden, bland annat tack vare den förändrade prisrela-
tionen mellan rörtransporter och transporter av flytande naturgas. Framförallt Spanien, 
Frankrike och Italien kommer att vara intressanta marknader, då dessa länder ligger 
längst ut på rörledningarna från Ryssland. 
 
I Europa finns redan idag ett tiotal mottagningsterminaler för flytande naturgas. Dessa 
har en total mottagningskapacitet på cirka 55 BCM. Ytterligare ett tiotal terminaler 
planeras eller är under konstruktion. Om alla dessa tas i drift kommer de att nästintill 
fördubbla dagens mottagningskapacitet. 
 
Även i Norge studerar man möjligheten att anlägga mindre LNG-terminaler. Då det 
norsk-polska rörledningsprojektet (Austerled-röret) slutligen lades på is, började man 
söka andra möjligheter för eventuella gastransporter till de potentiella förbrukarregio-
nerna i södra Norge. Ett alternativ var småskaliga LNG-transporter. Statoil har för detta 
ändamål bildat bolaget LNG Norge DA, som ska köpa, transportera och sälja gas som 
grossist. Beslut om fortsättningen för projektet kommer att tas under 2004. Det finns 
flera skäl, berättade Otto Granli, till varför LNG skulle passa bra i Norge. LNG håller på 
att utvecklas till en allt mer betydelsefull energiråvara med flera produktionsställen i 
Europa och allt mer transparenta marknadsförhållanden. LNG passar även bättre än rör-
gas på den relativt lilla norska marknaden, eftersom de totala investeringarna blir lägre 
samtidigt som de kan täcka större delar av Norge än med naturgas från rörledningar. 
Man har redan tidigare använt LNG i Norge vid exempelvis drift av färjor och försörj-
ningsbåtar till oljeplattformar. LNG ersätter i dessa fall ofta tung olja, vilket resulterar i 
lägre avgasutsläpp. Det ger också en bättre koldioxidbalans inom Statoil. Genom att 
studera dessa planer kan säkerligen flera lärdomar dras även för svensk del. 
 
Den svenska energimarknaden 

Under eftermiddagens andra halva skiftades fokus från den globala LNG-marknaden till 
dagens och framtidens svenska energimarknad. Svenska Statoil AB:s verkställande di-
rektör Joakim Säll kompletterade sitt föredrag med att föra upp ett flertal frågor till dis-
kussion inom åhörargruppen, som till stor del bestod av sakkunnigt branschfolk. ”Som 
jag ser det är det två huvudfrågor som vi står inför när vi betraktar Energisverige ur ett 
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olje- och gasperspektiv. Den första gäller drivmedel och några aspekter på hur vi ska 
hantera kravet på bioinblandning. Den andra gäller hur vi ska få ihop den framtida ener-
gibalansen med dagens otydliga och undvikande energipolitik”, sade Joakim Säll. 
 
Statoils verksamhet i Sverige bedrivs i huvudsak i två bolag. Svenska Statoil AB är ett 
helägt dotterbolag till norska Statoil ASA och ingår i den skandinaviska divisionen 
Nordisk Energi i affärsområdet Förädling och Marknadsföring. Statoil Detaljhandel AB 
å den andra sidan är ett helägt dotterbolag till den skandinaviska detaljhandelskoncernen 
Statoil Detaljhandel Skandinavia AS8. Denna koncern ägs i sin tur till lika delar av 
Statoil ASA och ICA AB. Den här uppdelningen genomfördes 1999. Tanken är att 
detaljhandelsverksamheten på detta sätt ska ha tillgång till ICA:s kompetens, koncept 
och inköpskanaler. Svenska Statoil AB hade år 2002 en omsättning9 på knappt 17 
miljarder kronor och 420 anställda fördelade på affärsområdena Energi & Värme, 
Lubricants, Flyg, Transport, Drift och Gasol/LPG10.  
 
”Om vi skulle ta och ge oss in på betraktelsen av oljans roll på energimarknaden så inser 
alla att det blir helt olika perspektiv beroende på om man tittar på stationär energi för 
uppvärmning/elproduktion eller mobil energi för framdrift av olika typer av fordon”, 
sade Joakim Säll. Han ansåg att eldningsoljan generellt sett är utrotningshotad – även 
om det kommer att ta många år än innan det inträffar. Med koldioxidproblematiken och 
Kyotoavtalet som grund fortsätter oljans del inom el- och värmeproduktion att minska. 
Den gröna skatteväxlingen som överenskommits mellan regeringen och dess stödpartier 
gör att eldningsoljan successivt blir allt mindre konkurrenskraftig. Det har medfört ett 
uppsving för alternativen, exempelvis pelletspannor, värmepumpar, bergvärme och 
fjärrvärme. Statoil gör bedömningen att nedgången av oljeleveranser till stationära app-
likationer kommer att fortsätta under de kommande åren. Joakim Säll gjorde en jämfö-
relse mellan 1979, då drygt 20 miljoner kubikmeter olja användes i Sverige, och 2010. 
Hans bedömning är att oljeanvändningen då kommer att uppgå till omkring 3 miljoner 
kubikmeter. Den stora reduktionen har redan skett och genomfördes fram till mitten av 
1980-talet, i samband med introduktionen av kärnkraften i Sverige. ”Det enda som 
egentligen talar för att oljan trots allt kommer att behålla en viss roll för att kapa top-
parna är dess höga flexibilitet och lagringsbarhet”. 
 

                                                   
8 Verksamheten i Statoil Detaljhandel AB bedrivs på cirka 600 stationer över hela landet. Av dessa är 
ungefär en av sex bolagsdrivna. Man omsatte 14 miljarder kronor år 2002 och hade omkring 1 100 me-
darbetare inklusive personal på egna stationer. Under 2002 hade man en marknadsandel på bensin på 
knappt 25 procent och var marknadsledare inom Butik, Biltvätt och Biluthyrning. 
9 Exklusive moms men inklusive varuskatter 
10 Affärsområdet Lubricants utvecklar, producerar och säljer smörjmedel för Statoilkoncernens samtliga 
marknader, och är en ledande aktör på den svenska smörjmedelsmarknaden med en andel på cirka 17 pro-
cent. Aviation säljer och levererar flygbränsle på alla större svenska flygplatser. Marknadsandelen i 
Sverige uppgick 2002 till 24 procent, med internationella flygbolag som den största kundgruppen. Energi 
& Värme säljer eldningsolja (marknadsandel cirka 13 procent) och pellets (cirka 10 procent) till villakun-
der och företag. Det viktigaste skälet till att Statoil börjat sälja pellets är att man gör bedömningen att det 
går att tjäna pengar på denna marknad, sade Joakim Säll. Dessutom är det ofta Statoils oljekunder som 
försvinner, och man vill gärna ha dem kvar som kunder. Affärsområdet Transportmarknad säljer diesel 
genom en egen kedja av cirka 100 truckdieselstationer och ett 70-tal servicestationer, med en marknads-
andel på knappt 20 procent. Inom marknaden för Gasol levererad i bulk (inriktad mot industrikunder) är 
Statoil marknadsledare med knappt 40 procent. Affärsområdet Drift hanterar cirka 2,5 miljoner kubik-
meter olja årligen vid fem egna depåer och med en tankbilsflotta på ungefär 100 fordon.  
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Olja och biodrivmedel för transportändamål 

”Sett ur ett transportperspektiv ser det betydligt ljusare ut för oljeprodukter, även om 
koldioxidproblematiken är relevant även för diesel och bensin”, sade Joakim Säll. Inom 
denna marknad räknar Statoil med en underliggande efterfrågeökning på minst en pro-
cent per år. ”Alternativen till de fossila drivmedlen är än så länge begränsade, antingen 
på grund av ekonomi eller hanteringsproblem”. Urban Kärrmarck från Energimyndig-
heten kommenterade att det kontinentala Europa i mycket högre utsträckning än Sverige 
och Finland använder diesel i sina personbilar. Koldioxidutsläppen från transportsektorn 
skulle minska drastiskt om vi gick över från bensin till diesel i större utsträckning som 
fordonsbränsle tack vare dieselmotorns högre verkningsgrad. Han efterlyste en tydligare 
diskussion kring detta. Joakim Säll höll med, men sade samtidigt att ett problem vid ett 
sådant paradigmskifte är tillgången till den dieselkvalitet, miljöklass 1, som används i 
Sverige. Vår diesel är av en renare kvalitet än den diesel som säljs på kontinenten. Det 
finns idag en begränsad tillverkningskapacitet som hämmar en utökad användning av 
diesel i Sverige11. För att detta ska fungera skulle man kanske vara tvungna att diskutera 
en anpassning från svensk dieselspecifikation till den europeiska standarden.  
 
”Den stora frågan inom transportsegmentet är som jag sade inledningsvis förknippad 
med inblandningen av biokomponenter i drivmedlen bensin och diesel.” Den rådande 
politiska viljan idag är att inblandning av biologiska drivmedelskomponenter är av godo 
och att detta utgör ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. 
Detta har Statoil och andra bolag anpassat sig till. ”Regeringen och stödpartierna har i 
sin 121-punktsöverenskommelse från den 4 oktober 2002 bland annat ställt krav på att 
alla servicestationer ska sälja ett bioalternativ. Detta anser jag tills vidare vara en kraftig 
”overkill”. Det antal fordon som kan köra på exempelvis E85 är ännu alltför lågt för att 
försvara en generell investering av den typ som 121-punktsprogrammet förutsätter”, 
fortsatte Joakim Säll. Statoil tror i stället att det är viktigare att inrikta sig på att öka ef-
terfrågan än att tvinga fram tillgängligheten om syftet att öka förbrukningen av alterna-
tiva drivmedel ska uppnås. ”En låginblandning av etanol i blyfri 95, som den som 
branschen är i färd med att implementera, betyder i praktiken att vi redan nu når målet 
om att ha 2 procent bioinblandning i drivmedelspoolen”, sade Joakim Säll. Han ansåg 
att en intressant aspekt på bioinblandningen är hur försörjningen av biokomponenterna 
ska hanteras. Den inhemska produktionen räcker inte på långa vägar, och många leve-
rantörer av etanol importerar en stor del av sin volym. Joakim Säll ansåg att import-
beroendet antagligen medför ”att en livscykelanalys visar en ganska tveksam miljövinst 
av inblandningen”.  
 
Att etanoldrivmedel skulle medföra miljöfördelar i förhållande till bensin eller diesel 
ifrågasätts från flera håll. Marknära ozon har börjat betraktas som ett problem i 
Kalifornien efter en ökad användning av etanoldrivmedel. Inte heller ur ett koldioxid-
perspektiv är etanol ett självklart val. ”När man jäser etanol, dör jästcellerna vid om-
kring 12 procents etanolkoncentration. När vätskan sedan ska destilleras för att höja 
koncentrationen behövs betydligt mer energi än vad som finns i etanolen. Man kan inte 
komma undan detta. Naturlagarna och konsekvensen av biologiska och termodynamiska 
fakta är att det kostar flera gånger mer energi att göra etanol, än vad man kan utvinna ur 
                                                   
11 Svensk diesel (miljöklass 1) har specifikationer som få raffinaderier klarar av. Kokpunktsintervallet är 
litet, dvs en liten del av råoljan kan användas till att producera dieselbränslet. 
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den”, sade Gunnar Agfors. Att etanol som drivmedel skulle reducera nettoutsläppen av 
koldioxid i förhållande till diesel eller bensin stämmer endast under förutsättning att 
man gör två viktiga antaganden, dels måste man begränsa sig till att studera enbart 
transportsystemet, dels måste man bestämma sig för att betrakta de koldioxidutsläpp 
som sker vid förbränningen av etanolen som växthusneutrala, då den genererade kol-
dioxiden kommer att tas upp av levande växter. Förutsättes avverkning i nordliga områ-
den som råvarubas får man problem med att nå balans inom en hundraårsperiod. Den 
vid seminariet närvarande energiexpertisen var relativt enig i att dessa två antaganden är 
något förhastade och riskerar att leda till oönskade effekter för miljön – ökade i stället 
för minskade koldioxidutsläpp. För det första beror detta på att koldioxidproblematiken 
är global till sin natur. Det spelar ingen roll för växthuseffekten varifrån eller i vilket 
sammanhang koldioxiden genereras. För det andra på grund av att de effekter som 
skulle kunna uppstå till följd av en ökande koldioxidkoncentration i atmosfären är att 
vänta inom en betydligt kortare tidsperiod än det tar för träden att absorbera denna kol-
dioxid. I USA produceras etanol av försörjnings- och sysselsättningsskäl. Vid odling av 
majs, transporter av råvaror samt vid tillverkningsprocessen för etanol används fossil 
energi. Enligt Bengt Sävbark från Ecotraffic leder detta ”till att bioutbytet av etanol blir 
negativt i ett livscykelperspektiv. Gasoholen12 i USA innehåller cirka 10 procent etanol i 
bensinen, vilket leder till ett högre syretal som i sin tur kan medföra en försämrad av-
gasbild. Således har etanolen i USA inga kopplingar till miljöfrågor”. Bengt Sävbark 
ifrågasatte om vi bör ”fortsätta importera vinetanol”, och sade att ”alternativet att im-
portera sockerrörsetanol eller bygga upp en produktionsapparat i Sverige för spann-
målsetanol bygger på en gammal teknik, vilket torde ha begränsad långsiktig hållbar-
het”. Joakim Säll svarade att ”mycket görs i miljöns namn, men inte nödvändigtvis till 
miljöns gagn”. Även om Joakim Säll höll med i sak, såg han det som självklart att eta-
nolen, om vi nu bestämt att vi ska ha etanoldrivmedel, bör vara svenskproducerad. För 
att detta ska kunna uppnås efterlyste han fastare politiska spelregler. ”Skatteundantag 
kan inte göras ettåriga utan måste vara långsiktiga för att göra en investeringskalkyl 
rimligt säker!” 
 
Den svenska energibalansen 

”Om vi ett tag övergår till att titta närmare på den stationära energin så är den stora frå-
gan i mitt huvud hur vi tänker oss att den framtida energibalansen ska kunna uppnås. 
Det är lätt att konstatera att utmaningarna är många och utvecklingen i flera fall är mot-
stridig och leder till försvagning av balansen. En i grunden ökande efterfrågan på energi 
i allmänhet och el i synnerhet är de flesta överens om. Den svenska basindustrin har ett 
tydligt uttalat behov av en konkurrenskraftig och säker tillgång på el, och att säkra detta 
behov är naturligtvis ett prioriterat intresse för hela samhället om vi ska klara av att upp-
rätthålla välfärden!”, sade Joakim Säll. Han ansåg att dessa frågor borde vara mer poli-
tiskt prioriterade än de är idag.  
 
Efter folkomröstningen 1980 togs beslut om att den svenska kärnkraften skulle betraktas 
som en parentes som skulle avslutas till 2010. Oljan som energibärare håller successivt 
på att trängas ut, genom den gröna skatteväxling som ska pågå fram till år 2010. Samti-
digt finns tendenser som tyder på att det i dagens klimat inte installeras tillräckligt 
                                                   
12 Produkten Gasohol och är en blandning av etanol (cirka 10 %) och bensin, som säljs framförallt i 
jordbruksstaterna. 
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mycket ny kraftproduktion för att problem inte ska kunna uppstå framöver. Kyoto-
avtalets krav på minskade koldioxidutsläpp och Sveriges åtagande att minska dessa med 
fyra procent är en annan stor utmaning om kärnkraften läggs ned. Utmaningen belyses i 
nedanstående schematiska diagram, i vilket den nordiska kraftproduktionen vid ett nor-
malår är sorterad efter marginalkostnad. ”I basen finns vattenkraft, som gör att man får 
man räkna med en glidning på plus/minus 40 TWh vid torrår och våtår. Kurvan byggs 
sedan på med kärnkraft och kraftvärme, kolkondens osv. Med en efterfrågan år 2002 på 
knappt 400 TWh börjar vi klättra uppför och det blir lätt att förstå varför elpriserna drog 
iväg i vintras”, sade Joakim Säll. Han pekade på att om man dessutom lägger in en ef-
terfrågeökning fram till 2010, effekten av ett torrår samt avvecklar kärnkraften blir un-
derskottet bekymmersamt. Detta ”kommer definitivt att leda till högre elpriser och ett 
akut behov av import”. 
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Figur 1  Schematisk bild över marginalkostnader inom nordisk kraftproduktion. 

 
Joakim Säll höll med Energimyndigheten som i sin rapport om energisituationen i 
Norden13 konstaterar att ny elproduktion krävs. Han fortsatte: ”Minskad förbrukning 
skulle naturligtvis vara en lösning, men mot bakgrund av förväntningarna om ökad för-
brukning känns det som en klen förhoppning. Energieffektivisering inom industrin kan 
säkert bidra. För att klara koldioxidmålen krävs dessutom att den nya produktionen är 
förnyelsebar. Vindkraft och biobränsleanvändningen kan förväntas öka, men det är svårt 
att se att den kan öka i tillräcklig grad. Framtida teknik känns fortfarande alltför av-
lägsna. På medellång sikt är det enda alternativet som är tillräckligt storskaligt och ändå 
miljömässigt acceptabelt naturgasen.” Ett sådant påstående från en framträdande före-
trädare för oljebranschen hade för några år sedan kanske fått många att höja på ögon-
brynen. Det finns en allt starkare samsyn kring att Sverige behöver en kombination av 
flera olika energislag i energimixen. Energislag som kompletterar och inte konkurrerar 
med varandra. 
 
Sverige har en av det geografiska läget betingad konkurrensfördel gentemot resterande 
Europa när det gäller gas från både Norge och Ryssland. Vi har goda förutsättningar då 

                                                   
13 Energisituationen i Norden – Nuläge, hotbilder och åtgärder från oktober 2003 är den tionde skriften i 
Energimyndighetens serie som behandlar försörjningsfrågor inom energiområdet. 



 

- 11 - 
 
M:\4680\2001\Energimyndigheten\472447.cbd\Möten-seminarier\2003-11-06\Referat\Referat NOG 031106.doc  

vi ligger närmare fälten, eftersom avståndet mellan fyndighet och marknad av stor bety-
delse i naturgassammanhang. Trots detta passerar rörledningarna Sverige. Joakim Säll 
sade att vi svenskar måste inse att den naturgas Norge producerar idag inte är svår att 
sälja till kontinenten och Storbritannien. ”Detta är en insikt som saknas i den svenska 
debatten”. Det finns en väl utbyggd infrastruktur på Nordsjöns botten som för naturga-
sen förbi Sverige. ”Det som måste till för att få en ordentlig skjuts är att det blir politiskt 
acceptabelt att använda gasen. Att man kan gå från utredningar och politiska huggsexor 
till handlingskraft och politiskt långsiktiga lösningar. Långsiktighet i ramförut-
sättningarna är viktigt om vi ska får en storskalig utbyggnad av naturgasen”, sade 
Joakim Säll. Han var av uppfattningen att detta börjar bli allmänt accepterat bland alla 
dem som arbetar med det svenska energisystemet. Dock tyckte han att det i den 
politiska debatten fortfarande saknas en insikt om energins roll i samhället. Dessutom 
ansåg Joakim Säll att det saknas mod att fatta de beslut som krävs för att säkra den 
välfärd vi kommit att förvänta oss. Han betonade vikten av att ha en konkurrenskraftig 
energiförsörjning för industrin och de negativa konsekvenserna för sysselsättningen och 
välfärden om vi misslyckas. 
 
”För att ändå avsluta optimistiskt kan jag konstatera att det är mycket på gång just nu i 
Energisverige. Naturgasen jobbar sig norrut från Göteborg. Sydkraft och Göteborg 
Energi projekterar naturgaseldade kvaftvärmeverk. Dessutom händer mycket inom 
bioeldad fjärrvärme. Medvetenheten om energisystemets bräcklighet breder ut sig även 
inom det politiska etablissemanget. Förhoppningsvis ska regeringen under 2004 förmå 
knyta ihop säcken så att vi kan förena alla goda krafter och återskapa en robusthet i det 
svenska och nordiska energisystemet”, avslutade Joakim Säll. 
 
 

Mikael Toll, december 2003 


