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Förord  
NOG- seminariet den 2 februari 2006 var speciellt av två anledningar. Det var det 
första NOG-seminarium som hållits utanför Stockholm. Seminariet hölls i Göteborg 
Energis lokaler, Elyseum, den gamla maskinhallen. Dessutom anordnades i 
samband med seminariet ett studiebesök vid Rya kraftvärmeverk.  
 
Fokus för NOG-seminariet var dels naturgas och en möjlig rörledningsanslutning från 
Norge, dels användning av biogas inom värmeproduktion liksom vätgas i 
raffinaderiprocesser. Energimyndighetens inställning till naturgas och olja och 
funktion inom området presenterades.  
 
Talare var: 
 
Anders Hedenstedt, Göteborg Energi, 
 
Andres Muld, Energimyndigheten, 
 
Per Wold, Norsk Hydro, 
 
Robert Onsander, Preem Petroleum, 
 
Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi. 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: Referatet är sammanställning utförd av ÅF och återspeglar inte nödvändigtvis helt och 
hållet föredragshållarnas presentationer.  
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Anders Hedenstedt är VD vid Göteborg Energi AB.  
 
Inledning 
Anders Hedenstedt presenterade gas i ett Göteborgsperspektiv. Göteborg Energi har 
av sina ägare i uppdrag att verka för långsiktigt hållbart samhälle. Anders Hedenstedt 
konstaterade att Göteborg Energi verkar i en alltmer internationell miljö där 
leveranssäkerhet blir alltmer viktigt. Gällande naturgasledningar i norra Europa finns 
”vita fläckar” på kartan i Norra Norge och Sverige. Han påpekade också att i 
Nordsjön minskar oljeproduktionen medan naturgasproduktionen ökar. 
 
Gasledning till östra Norge och västra Sverige 
Dagens gasleveranser till Sverige kommer från Danmark medan den 
norskproducerade gasen passerar förbi Sverige. Eftersom den danska gasen finns 
endast i begränsade mängder kommer en ny gasförsörjningsmöjlighet till Sverige 
snart att behövas.  
 
Gassco utför för närvarande ett projekt med uppgift att se över möjligheten att skapa 
en ny gasförsörjning i östra Norge och västra Sverige. Projektet sponsras av ett 
flertal gas- och energiaktörer på marknaden. Projektet kan ses som en flerstegsraket 
då gasförsörjningsbyggandet bedöms ske i flera tidsfaser. Gas från Kårstö i västra 
Norge leds först i rör till industriområden i Grenland Rafnes och Östfold/Oslo i östra 
Norge för användning i industri och för kraft- eller värmeproduktion och vidare till 
Lysekil och Ringhals i västra Sverige.  
  
Gassco uppskattar en total uppstartsvolym i Norge på 3 miljarder m3 per år och med 
en potential under 5 år på 6-7 miljarder m3 per år gällande både Norge och Sverige. 
För Sveriges del ligger uppstartsvolymen på 2 miljarder m3 per år under 
uppstartsåret.  
 
Vad är det som krävs för en rörledning?  
Å ena sidan gäller för gasköparna förstås att det finns en uttalad vilja att köpa gas 
och att köparna kan koordinera sig för att på så sätt skapa en ny intressant marknad 
av tillräcklig storlek för att attrahera säljare. Gasköparna väljer mellan gaspriset och 
priset på alternativa bränslen. Å andra sidan behöver gassäljarna en tillräckligt stor 
ny marknad för att satsa, en god tillgång på gas och ett transportsystem. Gaspriset 
på den nya marknaden relativt priset på kontinenten och i Storbritannien påverkar. 
För både köparna och säljarna av gas är att transportkostnaden en viktig parameter 
och något som de tillsammans måste finna lösningar på.  
 
Framtida scenarion 
Anders Hedenstedt visade på olika förbrukningsscenarion fram till år 2015. Idag 
förbrukas cirka 10 TWh per år i Sverige. Norsk gas via Grenland tillsammans med 
dansk gas skulle kunna leda till en årlig förbrukning på 40 TWh år 2015. 
Transportkapaciteten för en norsk gasledning till Grenland Rafnes uppskattas till 10-
20 miljoner m3 naturgas/dag och till Östfold/Oslo till 1-3 miljoner m3/dag. Kapaciteten 
för västra Sverige ligger kring 5-10 miljoner m3 per dag. Det finns dock några 
utmaningar att lösa vad gäller en eventuell svensk gasanslutning, bl.a. den flaskhals, 

A n d e r s  H e d e n s t e d t ,  G ö t e b o r g  E n e r g i  



 
4 

för transporter, som Göteborg utgör med olika tryck i rörledningar i och utanför 
staden.  
 
Det rör sig om stora investeringar- för en rörledning från norska Rafnes till 
Västsverige cirka 2,5 miljarder NOK. Totalt sett kan investeringen för Kårstö till östra 
Norge och Västsverige uppgå till 8,6 miljarder NOK. 
 
Det slutliga gaspriset beror på volymen, bl.a. om Sverige är med eller inte, och på 
kostnader, främst transportkostnader. Anders Hedenstedt menade dock att det finns 
en potential att hitta billigare transportlösningar för gas via Sverige än transport direkt 
till Europa.  
 
Göteborgs energiförsörjning 
Fjärrvärmeproduktionen i Göteborgsområdet uppgår till 4 TWh värme. Produktionen 
sker med hjälp av en mix mellan spillvärme, pellets- och flispannor och 
naturgasbaserade värme- och kraftvärmeverk.  
 
Byggnation av Rya kraftvärmeverk 
Rya kraftvärmeverk är en så kallad gaskombi. För kraftvärmeverket finns följande 
data: tillförd bränsleeffekt kommer att ligga på 600 MW, eleffekten på 261 MW och 
värmeeffekten på 292 MW. Verkningsgraden kommer att vara hög, 92%. Verket 
kommer förutom ångturbin att ha tre gasturbiner med plats för en fjärde gasturbin. 
Elproduktionen kommer att uppgå till 1250 GWh, värmeproduktionen på 1450 GWh, 
och drifttiden till 5000 timmar.  
 
De lokala emissionerna av koldioxid kommer visserligen att öka men globalt sett 
kommer emissionerna att minska. Genom koldioxidhandel ses en total minskning. 
Anders Hedenstedt påpekade att det för närvarande inte finns några rättvisa 
koldioxidsregler och –skatter sett i ett europeiskt perspektiv. Han gav ett jämförande 
exempel med Rya och en liknande anläggning i Berlin. Tilldelningen av utsläppsrätter 
är 60% av behovet för Rya medan anläggningen i Berlin får 124% av behovet. 
Koldioxidskatten uppgår till totalt 50 miljoner/år för Rya medan den i Berlin är 0.  
 
Framtiden 
Anders Hedenstedt underströk att Göteborg Energi är övertygade att biogas är bra 
men inte klarar sig själv utan behöver tillskott av naturgas. Naturgas finns och har en 
effektiv distributionsform vad gäller sträckor och volym av gas. Anders Hedenstedt 
menade att det behövs en ny gasvänlig politik som gynnar regionala samarbeten. I 
Göteborg samarbetar man med fordonsgas.   
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Andres Muld är chef vid avdelningen för hållbar energianvändning, Statens 
energimyndighet.  
 
Inledning 
Andres Muld presenterade Energimyndighetens ansvarsområden inom olja- och 
gasområdet. Dessa är bland andra att ha omvärldsbevakning (bl.a. via NOG), 
program för förbrukningsdämpning och vara tillsynsmyndighet av beredskapslager.  
 
Olja 
Olja har fått allt större betydelse i världshandeln och är idag världen största 
handelsvara. Med ett värde på, säg $60/fat, kan oljeproduktionen uppskattas till 37 
miljarder kr per dag.  
 
Den senaste tidens höga oljepriser har, i olika utsträckning, orsakats av en rad 
faktorer. Bland andra har den globala högkonjunkturen, speciellt Kinas stora 
expansion, med stor oljeefterfrågan trissat upp priserna. Oroligheter i 
produktionsländer som de i Mellanöstern och Venezuela, den något osäkra 
uppskattningen av oljereserverna samt den relativt låga oljeproduktionsmarginalen 
(”spare capacity”) i Saudi-Arabien har också bidragit till det höga priset. En annan 
faktor är den ansträngda globala raffinaderikapaciteten där nya krav på olika 
kvaliteter har lett till en tidskrävande omställning. Andres Muld poängterade även det 
faktum att det numera finns flera aktörer på oljemarknaden. Särskilt 4 typer av 
aktörer nämndes, de som säljer och köper olja och de som arbetar med 
”papperssidan” av oljemarknaden, exempelvis med fonder.  
 
Andres Muld menade att det inte råder oljebrist, att oljan motsvarar efterfrågan, men 
att gapet mellan tillgång och efterfrågan däremot har minskat. Oljan tar inte slut men 
med minskande tillgångar och ökande konkurrens blir den alltmer exklusiv.  
 
Naturgas 
Gas, menade Andres Muld, kan spela en viktig roll i överbryggandet mot ett framtida 
energisystem baserat på förnybara råvaror, d.v.s. ett långsiktigt ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart samhälle. Idag används dock cirka 2 % gas (naturgas) i 
Sveriges bränslemix – en i jämförelse med grannländer mycket låg gasanvändning. 
Det finns en förhoppning från Energimyndighetens sida att gasanvändningen ökar.  
 
Ett EU-direktiv för avreglerad gasmarknad (Gasförsörjningsdirektivet) manar för en 
allmän nationell strategi för att säkerställa naturgasleveranser. Här har 
Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att se över lagstiftning och ge förslag till 
regelverk och rapporteringsrutiner och klargöra aktörers roller. En proposition om 
detta är att vänta i vår, dock ingen ny lag utan direktivet byggas in i befintlig 
naturgaslag och -förordning. Energimyndighetens förslag består främst av att en 
trygg gasförsörjning ska i första hand säkras genom beredskapsplaner och att 
marknadsaktörer som ledningsinnehavare, naturgashandelsföretag, Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten ska ha ett ansvar för att upprätta beredskapsplaner 
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Det finns en ny naturgaslag från 1 juli 2005 med bl.a. nya roller för aktörerna på 
gasmarknaden. Exempelvis får ledningsinnehavare och innehavare av 
lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar inte bedriva handel med 
naturgas. Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet med ansvar för att 
kortsiktigt upprätta balansen I naturgassystemet. Marknaden är dock fortfarande 
under omvandling! 
 
Krisberedskap 
Sveriges åtaganden gentemot IEA och även EU är bl.a. att hålla beredskapslager av 
olja motsvarande 90 dagars nettoimport under föregående år. Sveriges råoljeimport 
bestod under det första halvåret 2005 olja från  

• FSU (länder i det före detta Sovjetunionen) (31%) 
• Danmark (30%) 
• Norge (25%) 
• Iran & Venezuela (10%) 
• Övriga länder (4%) 

 
Det är främst oljebolagen som har skyldighet att lagra med den modell Sverige valt. 
Ett motiv för modellen är att lagren ständigt ska omsättas för att inte föråldras. 
Genom att lägga skyldigheten på marknadsaktörerna uppfylls detta på ett effektivare 
sätt. Lagringsmängder för 2005/2006 är  

• cirka 1,3 miljoner m3 motorbensin 
• cirka 1,5 miljoner m3 Dbo/eldningsolja 1 
• cirka 0,4 miljoner m3 övriga eldningsoljor 

 
Sverige ska även främja åtgärder för att minska konsumtionen av olja, bl.a. genom 
informativa, administrativa och ekonomiska styrmedel. 
 
Inom gasområdet kan flera krissituationer uppstå i Sverige även om gasförsörjningen 
är trygg i stort. Öresundsledningen från Danmark är idag den enda ledningen för 
naturgasleveranser till Sverige.  
 
Politikens roll och ansvar 
Politiken har en roll i att utstaka långsiktig inriktning för olja och gas och ta ansvar för 
långsiktig kompetensförsörjning. Under den senaste tiden har flera politiska utspel 
gjorts, till exempel har Oljekommissionen med statsminister Göran Persson som 
ordförande initierats.  
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Per Wold är direktör vid Norsk Hydro.  
 
Inledning 
Per Wold redogjorde för bakgrunden och förutsättningarna att dra en gasledning från 
västra Norge.  
 
Ojämn gasförsörjning i västra och östra Norge  
Det råder idag en ojämn gasförsörjning i västra och östra Norge. Å ena sidan finns 
det mycket gas att utvinna i Vestfold. Å andra sidan finns den energi-intensiva 
processindustrin och merparten av Norges befolkning i östra Norge. Att ett rör mellan 
västra och östra Norge saknas menade Per Wold är en politisk fråga.  
 
Idag används 2 miljarder m3 gas i Norge. Med en rörledning från Kårstö till östra 
delen av Norge skulle gasanvändningen i Norge kunna öka till 5 miljarder m3. Därtill 
skulle ett ökat landbaserat värdeskapande i form av energimarknaden och olika 
produkter, möjliggöras till ett värde uppskattningsvis 7 gånger det nuvarande 
exportvärdet till Europa.  
 
Projektering 
Rörledningsfrågan har varit aktuell under en relativt lång tid med bland annat 
Bamble-anläggningen som startades 1976 och den första värderingen av gasrör till 
Östlandet 1987. Under 2005 fick Gassco uppdraget att utreda marknaden och olika 
koncept. Per Wold menade att idag är uppmärksamheten på rörledning till Sverige 
större än det till Östfold.  
 
Ledningen från Kårstö kan bli en kombiledning med etan och propan (om aktörerna 
på bristsidan tar på sig investeringskostnaderna att separera dessa gaser) eller en 
ren metanledning. Den tekniska studien kring ledning till Östfold (Fas II) planeras 
avslutas tredje kvartalet år 2006 och ett möjligt uppstartsår för den sträckningen kan 
vara 2010/2011.  
 
Per Wold tog upp frågan om ägarförhållanden och ansvarsfördelning mellan 
marknadsaktörer som staten, rörtransportföretag, län/kommuner och energiaktörer, 
och påpekade att det kan bli tal om ett rörägarkonsortium.  
 
Koldioxidhantering 
Uppsamling, distribution och slutlig hantering av koldioxid har klimat- och miljövinster 
som reducerade CO2-utsläpp (och uppfyllelse av Kyoto-avtal) och ekonomiska 
vinster som ökad gas- och kondensatproduktion i existerande fält, sparade kostnader 
för köp av CO2-kvoter på internationella marknaden och ökad energiproduktion 
genom injicering av CO2.  
 
Ett exempel är att koldioxid från industrin kan deponeras, d.v.s utan något 
värdeskapande, eller brukas till ökad oljeproduktion. Grenlandsindustrierna kan bidra 
med 1600 kton CO2 och Skageraks planerade gaskraftverk kommer att bidra med 
2900 kton CO2. Tillsammans med andra källor finns det totalt 16800 kton CO2 i 
norska existerande eller planerade projekt.    
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Elbehov och gaskraftverk 
I Östfold ökar elförbrukningen och den egna produktionen av el är låg. 
Driftsstörningar har också förekommit. I Östlandet finns därför ett ökat generellt 
behov av gaskraftverk, även om elimporten från bland andra Sverige, Finland och 
Danmark ökar, inte minst för försörjningstrygghetens skull. Om ett gaskraftverk på 
1000 MW byggs vid Grenland krävs det en utbyggnad av elnät. Om ett gaskraftverk 
av samma storlek i stället byggs i centrala Östlandet behövs ingen utbyggnad av 
elnätet. Det är med andra ord en fördel att bygga ett gaskraftverk i Östlandet.  
 
Per Wold avslutade sin presentation med att nämna att norsk naturgas kommer att 
räcka i 100 år och att visserligen är opinionen viktig för marknadsutvecklingen av gas 
men utvecklingen nu rullar på av egen kraft.  
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Robert Onsander är chef för varuförsörjningen på Preem AB.  
 
Inledning 
Robert Onsander presenterade om Preems satsning på naturgas som insatsvara för 
produktion av högkvalitativa transportbränslen.  
 
Bakgrund 
Preem är ett raffinaderibolag där raffineringen omfattar cirka 75% av omsättningen. 
Preem specialiserar sig mot en hög andel högkvalitativa och miljöanpassade 
transportbränslen, svavelfri bensin och diesel sam den svenska MK1-dieseln. Preem 
raffinerar 16 miljoner ton per år. I jämförelse uppgår Sveriges förbrukning på dessa 
produkter till 12 miljoner ton per år. Preem står för 75% av raffineringskapaciteten i 
Sverige och 30% av den skandinaviska kapaciteten.  
 
I Europa finns ett stort underskott av kvalitetsdiesel (svavelfri). Preem håller på att 
starta upp en stor anläggning på raffinaderiet i Lysekil. Projektet gäller uppgradering 
av tyngre produkter, som gas- och eldningsolja, till mer än 3 miljoner ton av 
specialprodukten svavelfri diesel per år. Med denna anläggning ökar kapaciteten att 
processa högsvavlig rysk råolja.  
 
Preem deltar även i den svenska industrigruppen som gärna ser en svensk 
naturgasanslutning från de norska gasfälten. Robert Onsander nämnde den studie 
som Gassco för närvarande utför avseende transport av 3 miljarder m3 naturgas och 
650 000 ton etan per år. Två landföringsställen undersöks i västra Sverige, Lysekil 
och Bua. Parallellt med den studien genomförs en förstudie avseende utbyggnaden 
av naturgassystemet på den svenska sidan. Där ingår en ny ledning mellan 
Stenungssund och Lysekil samt två ledningar för LPG och nafta. Vidare studeras en 
utbyggnad runt Göteborg som ett alternativ till landföringen vid Bua. Den svenska 
förstudien leds av Nova Naturgas. Studien, som syftar till att precisera 
kostnadsuppskattningen och förbereda beslutsunderlag, ska vara klar hösten 2006. 
 
Naturgas som insatsvara 
I Lysekilsanläggningen ökas andelen transportbränsle på bekostnad av eldningsolja. 
År 2006 kommer transportbränsleandelen att uppgå till mer än 75% av 
raffineringskapaciteten.  
 
Naturgasen som insatsvara används i första hand till vätgasproduktion. Vätgasen, på 
86 m3/timme, blandas med gasolja. Blandningen uppgraderas och ”krackas” 
(spjälkas) i en iso-cracker för att slutligen omvandlas till ett svavelfritt 
transportbränsle, t.ex. diesel. Bränslet blir därmed av högre kvalitet och med ett ökat 
vätgasinnehåll medför det lägre koldioxidutsläpp per km. Med naturgas frigörs 
dessutom propan, butan eller nafta för vad Preem menar ett mervärdesskapande 
uppgradering inom exempelvis petrokemiska industrin, och koldioxidutsläppen 
minskar med 140 kton per år eller 8%. På kort sikt uppgår naturgasbehovet i Lysekil 
till cirka 250 kton per år (motsvarande 330 miljoner m3/år).  
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Fördelar med norsk naturgas enligt Preem 
Robert Onsander lyfte fram fördelar med norsk naturgas. Med en anslutning kan 
Sverige få en säkrare, billigare och mer uthållig naturgasförsörjning till västsvensk 
industri, en ökad värdeskapande möjlighet och förbättrad resurseffektivitet inom 
raffinaderi och petrokemisk industri, samt en möjlighet till diversifiering av den 
svenska energiförsörjningen.  
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Ingemar Gunnarsson är utvecklingsansvarig vid Göteborg Energi.   
 
Inledning 
Ingemar Gunnarsson presenterade gasverksamheten i Göteborg dels historiskt, dels 
idag, samt visioner om kommande gasanvändning, inklusive biogas. 
 
Historik 
Stadsgasproduktionen från stenkol startade i Göteborg som första stad i Sverige år 
1840. Under andra världskriget användes under en kort period även trä och torv som 
råvaror. År 1993 skedde en övergång till en naturgas- och luftblandning. År 2005 
påbörjades omställningen av stadsgasnätet till naturgasdrift, ren naturgas, och under 
2006 kommer Rya kraftvärmeverk samt biogasproduktionen vid Arendal att 
driftsättas. 
 
Dagens gasanvändning 
Under år 2004 användes totalt 1680 GWh gas, varav 1640 GWh naturgas och 40 
GWh biogas. Gasen användes främst till kraft- och värmeproduktion samt till industrin 
och uppvärmning (92%). Endast en liten andel gas används till stadsgasproduktion 
och fordonsdrift, men andelen användningen av gas till fordonsdrift ökar snabbt. 
Under 2006 beräknas användningen uppgå till 100 GWh. Naturgasnätets längd 
uppgår till 170 km och stadsgasnätet till 330 km. Vad gäller kunder är naturgasen 
störst volymmässigt men har bara 800 kunder medan stadsgasen har 15000 kunder 
men är liten volymmässigt. Antalet kunder för gas till fordon (via dotterbolaget 
Fordonsgas) var 3000 år 2004 men uppskattas att stiga till 5000 i år.  
 
Biogas 
Biogas är en metanrik energigas som framställs ur biologiska råvaror. Den kan 
produceras ur rötgas, deponigas och syntesgas. Rötgasen fås via bakteriella 
processer (rötning) av biologiskt material och innehåller 60-70% metan. Deponigasen 
bildas vid bakteriell nedbrytning av organiskt material i en deponi och innehåller 40-
50% metan. Syntesgas bildas vid termisk förgasning eller pyrolys av biologiskt 
material, t.ex. trädbränsle eller avfall, och innehåller huvudsakligen vätgas och 
metan. 
 
Fördelarna med biogas är enligt Ingemar Gunnarsson följande: 

• Biogas är förnybart och koldioxidneutralt bränsle  
• Råvaran är en regional och nationell resurs 
• Flexibelt bränsle med många användningsområden och stora fördelar tekniskt 

och miljömässigt 
• Kan utnyttja befintlig infrastruktur i form av gasnät för effektiv transport 
• Leder vidare till ett framtida vätgassamhälle.  

 
Göteborg Energi har anammat den så kallade ”Grön-Gas Principen” som innebär att 
via biogas och naturgas fås metangas som levereras vidare för att användas som 
råvara, i processer och värmeproduktion och till fordonsbränsle.  
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Göteborg Energis biogasvision 
Göteborg Energis målsättning är att successivt ersätta naturgas med biogas i 
etapper, år 2010 med 20% och år 2020 med 50%. År 2050 är målet att ersätta 
naturgasen till 100% med biogas.  
 
Under år 2006 byggs en anläggning vid Arendal för att uppgradera rötgas till 
naturgaskvalitet med en kapacitet på 50 GWh/år. Göteborg Energi planerar för 
ytterligare rötnings- och uppgraderingskapacitet i Västsverige med potential på 100 
GWh/år. Dessutom pågår ett projekt som utreder termisk förgasning av biobränsle 
med mål för en anläggning (”BIOKOMBI RYA”) med kapacitet på 100 MW innan år 
2010.  
 
Slutligen gav Ingemar Gunnarsson några exempel på förgasningsanläggningar i 
Österrike (Güssing), Danmark (Skive) och Sverige (Värnamo).  
 


