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Förord  
 

NOG-seminariet på Energitinget den 21 mars 2007 handlade om naturgasens 
utveckling, betydelse och möjligheter i en nordeuropeisk och svensk kontext. 
Exempel på ämnen som diskuterades var rysktyska gasledningen som enligt planer 
ska byggas i Östersjön. I november överlämnade företaget Nord Stream en 
projektbeskrivning till ansvariga myndigheter i Ryssland, Finland, Sverige, Danmark 
och Tyskland. Just nu pågår samråd inom och mellan länderna inför proceduren att 
ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Vidare beskrevs arbetet med att leda norsk naturgas till Sverige och de förut-
sättningar som gäller för det projektet. I december presenterades det samråds-
underlag som ska ligga till grund för diskussioner och samråd inför miljökonsekvens- 
beskrivningen och koncessionsansökan. Vilken betydelse får de nya tillförselvägarna 
för Sverige och Europa? Vilken roll spelar naturgasen för den nordeuropeiska 
elproduktionen? Behöver Sverige mer naturgas? 
Talare vid seminariet var: 
 
Dr Jochen Weise  
Member of the Board of Management, E.ON Ruhrgas AG 
Gas Supply and Trading 
 
Sven Hirdman   
Svensk Ambassadör i Ryssland åren 1994-2004 
 
Brian Bjordal 
Chief Executive Officer, Gassco  
 
Anders Hedenstedt   
VD, Göteborg Energi, Styrelseordförande i Svensk Energi 
 
Bengt Ekenstierna 
VD E.ON Gas Sverige AB 
 
 
 
 
 
Referatet är en sammanställning baserad på presenta tionerna vid seminariet .  
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Supply and Demand of Natural Gas in Europé Today an d in the 
Future – The Importance of Nord Stream  
 
Jochen Weise började med att presentera E.ON:s ledande marknadsposition i Europa och att 
man också planerar all verksamhet efter ett europeiskt perspektiv. Den totala marknaden för 
gas i Europa har också ökat kraftigt sedan 1965 och står nu för en andel som motsvarar 25 % 
av primärenergitillförseln. Efterfrågan ökar i de tre sektorerna industrin, kraftindustrin och 
bostäder och den utvecklingen väntas fortgå framöver. Enligt prognosen antas efterfrågan öka 
mest i kraftindustrin och E.ON prognostiserar även att den svenska gasmarknaden skall öka 
från dagens drygt 10 TWh till 40 TWh. 
 
Eftersom den prognostiserade ökningen sammanfaller med en minskning i inhemsk 
produktion, kommer ett gap att uppstå som enligt Weise delvis kan täckas med gasledningen 
Nord Stream. Han poängterade att det inte är ett rent rysk-tyskt projekt utan att det är mycket 
betydelsefullt för hela den nordvästeuropeiska regionen. För den ryska handelsbalansen är 
också gasledningen så pass viktig att Weise påpekade att den inte föreligger någon risk för att 
de ska stänga av tillförseln.  
 
Vidare beskrev Weise hur Sverige står inför en unik möjlighet att i framtiden få tillgång till 
naturgas från tre källor: den danska, den norska och den ryska. Den huvudsakliga ökningen av 
efterfrågan i Sverige kan antas ske inom den industriella sektorn och inom kraftvärme-
produktion. Från Nord Stream skulle en grenledning kunna dras till Mellansverige i närheten 
av Oxelösund och vid en utveckling av naturgasnätet beräknas den totala marknadspotentialen 
för naturgas i regionen vara omkring 20 TWh. 
 
Avslutningsvis gick Weise igenom vissa säkerhetsaspekter samt erfarenheter och förvänt-
ningar rörande gasleveranser från Ryssland. Tyskland har en lång erfarenhet av gasleveranser 
från Ryssland och Sovjetunionen och har aldrig upplevt några störningar av leveranserna av 
betydelse. Weise påpekade att det även gällde under perioden 1980-84 då kalla kriget gjorde 
att relationerna mellan Öst- och Västtyskland var mycket spända.  
 
 

Dr Jochen Weise, Member of the Board of Management, E.ON Ruhrgas AG, 
Gas Supply and Trading 
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Export av naturgas och olja från Ryssland. Behovet av en ledning I 
Östersjön för att förse den europeiska marknaden me d gas från 
norska delen av Nordsjön  
 
Som före detta svensk ambassadör i Ryssland inledde Sven Hirdman sitt föredrag med att 
påpeka att hans definitiva övertygelse var att ömsesidigt beroende var det bästa sättet att 
skapa stabilitet. Därefter gick han vidare till en genomgång av situationen för naturgas i 
Ryssland.  
 
Produktion av naturgas är en relativt ny företeelse i Ryssland. Den första gasledningen drogs i 
början av 40-talet i Uralbergen. Idag kostar den ryska gasen ungefär $ 80 per km3 att 
producera och ungefär hälften av den ryska gasexporten går till Europa. Det inhemska priset 
är däremot $ 40 per km3 men i december 2006 tog den ryska regeringen ett beslut om att den 
kraftiga subventionen av naturgas skulle tas bort i Ryssland och att priset efter valet 2008 
skulle hamna runt $ 110-111 per km3. Till skillnad från den ryska oljan som produceras av 
många olika företag, så är Gazprom fullständigt dominant på gasområdet och är det företag 
som producerar, exporterar och äger gasnäten i Ryssland. De ryska oljenäten ägs däremot av 
den ryska staten. 
 
Ryssland har ständigt haft problem med sina transitledningar för olja och gas genom olika 
länder och det gäller även de utrikiska hamnar man utnyttjar i innanhaven Östersjön och 
Svarta havet. Man söker därför efter andra lösningar och den nya hamnen Primorsk i 
Östersjön är ett exempel på det. Med tanke på den mängd olja som transporteras och kommer 
att transporteras genom Östersjön påpekar Hirdman att man snarare bör prata oljetransporter 
än en gasledningen om man vill betona miljövärden i Östersjön.    
 
Ryssland har även stora tillgångar på kol och man har nu politiskt drivit igenom ett beslut om 
att producera mer kol för att frigöra gas från elproduktionen, vilket i sig ger ökade 
exportinkomster för gas. Samma tankegångar finns även för kärnkraft och man planerar 
därför för 20 nya kärnkraftverk De ca 30 kärnkraftverk som är i drift idag är däremot ganska 
ålderstigna och behöver därför snart tas ut drift. Hirdman påpekade att den utrikiska bilden av 
att Rysslands ekonomi är liktydig med ekonomin för energisektorn inte stämmer helt och 
hållet. Energisektorn står för 28 % an BNP och 54 % av exportinkomsterna.  
 
Kan man då lita på Ryssland som leverantör?, frågade Hirdman. De uppmärksammade 
avstängningarna av gas till Vitryssland och Ukraina har aktualiserat den frågan men enligt 
Hirdman är det egentligen transitländerna som burit illa åt med stölder av gas m.m. Rysslands 
hantering av problemet var däremot mycket klumpig och det är därför som just Ryssland har 
framstått som syndabocken. De före detta Sovjetrepublikerna har blivit mer och mer 
självständiga den processen har gjort att Ryssland blivit mindre och mindre benägen att sälja 
naturgas till underpris.   
 
Sammanfattningsvis så påpekade Hirdman att Östersjöledningen Nord Stream kan föra många 
positiva saker med sig. Genom fler ömsesidiga beroenden skapas stabilitet och Östersjön är 
troligtvis också det säkraste av de diskuterade alternativen eftersom Polen inte vill ha 
gasledningen då den omnämns som en rysk korridor genom landet. 

Sven Hirdman,  Svensk Ambassadör i Ryssland åren 1994-2004 
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Gas to Eastern Norway, Western Sweden and Denmark ( Scanled) 
 

I början av sitt föredrag berättade Brian Bjordal om Gassco A/S. Företagen är systemoperatör 
för det norska naturgassystemet och ägs helt av den norska staten. Utbyggnaden av 
naturgassystemet i norska Nordsjön startade 1977 med en gasledning till Tyskland och består 
nu av ungefär 750 mil hörtryckledningar för gastransporter till Skottland, England 
Beneluxländerna och Tyskland.  Nästa led i den beskrev Bjordal som byggandet av Scandled 
med gastransport till den svenska västkusten och östra Jylland.  
 

Planering av tillförsel av naturgas från Norge till Sverige är en ganska lång historia och man 
har nu arbetat med olika projektet i mer än 15 år utan framgång. Projektet Scandled går nu 
framåt och är nu sponsrat av 18 företag. Ledningsdragningen är planerad från Kårstø till Lista, 
Rafnes och Oslofjorden i Norge, Lysekil, Vallby Kile och Bua i Sverige och Jutland i 
Danmark. En drivkraft för ledningen till Danmark är att den danska produktionen av naturgas 
nu har nått sin topp och att den väntas avta kraftigt efter 2012. Bjordal beskriver ledningen 
som teknisk unikt då naturgas blandas med etan i Kårstø, varefter etan separeras ut i Rafnes 
för att användas i den petrokemiska industrin. Resten av gasen går sedan vidare till Sverige. 
Projektet är nu framme i en fas när man valt det tekniska konceptet och är beredd att börja 
byggandet av ledningen inom två år.  
 

Bjordal gick sedan igenom vilka möjligheter som Scandled för med sig? De huvudsakliga 
fördelarna är att försörjningstryggheten ökar genom fler tillförselvägar för naturgas, att 
beroendet av olja minskar och att industrin får tillgång till konkurrenskraftiga energipriser. En 
annan fördel är att naturgasen i vissa fall kan ta marknadsandelar av brännolja och att 
projektet därför kan ses som ett miljövänligt projekt då utsläppen av svavel, kväveoxider, 
tungmetaller och koldioxid kan minska. De utmaningar man står inför är främst att få till 
stånd långsiktiga försäljningsavtal och att de byråkraftiska processerna i respektive länder gör 
det hela genomförbart.  
 

 
 
 
 

Naturgasens roll för elproduktion I Sverige och Nor deuropa  
 

Anders Hedenstedt inledde med att beskriva hur det globala perspektivet tydligt talar för en 
ökad användning av naturgas. Faktorer som att 1,6 miljarder människor fortfarande saknar 
elektricitet, de fossila resurserna är begränsade och att klimatet är fokus talar alla för att 
naturgasen har en tydlig roll att fylla i framtiden. Ett exempel på hur naturgas kan användas 
effektivt är det nya Ryaverket där 600 MW naturgas in ger en totalverkningsgrad på 94 %.        
 

Seriösa prognoser för talar alla för en ökad användning av fossila bränslen på en global basis 
och även prognoser för EU pekar mot en högre användning av fossila bränslen fram till 2030. 
Gapet mellan den prognostiserade efterfrågan på elektricitet och utbudet kommer att öka inom 
EU de närmaste decennierna på grund av en ökad efterfrågan och minskad 
produktionskapacitet och frågan är då vad man ska fylla det gapet med. Många faktorer talar 
med den här utvecklingen enligt Hedenstedt för naturgas, bland annat möjligheten till 
oberoende, klimatpåverkan och produktionskostnad. Villkoren för att bygga naturgasbaserad 

Brian Bjordal, Chief Executive Officer, Gassco  
  

Anders Hedenstedt,  vd, Göteborg Energi, styrelseordförande iSvensk Energi 
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kraftproduktion i Sverige är däremot väldigt ogynnsamma i jämförelse med exempelvis 
Tyskland eftersom bland annat tilldelningen av utsläppsrätter ser helt olika ut i de bägge 
länderna.  
 

Om nu naturgas behövs i ett framtida Europa, var ska den komma ifrån? Det byggs LNG-
anläggningar för återförgasning runt hela Europa just nu men de planerade rörledningarna 
beskrivs av Hedenstedt som ett rimligare alternativ. Bryssels slutsatser är också att man i 
huvudsak kan lite på Ryssland som energileverantör även om den bilden inte delas av alla 
som beslutar i Stockholm.  
 

 
 
 
 

Does Sweden need gas in the Energy system?  
 
Ekenstierna började med att säga att hans föredrag kommer att vara fokuserat kring frågor 
rörande naturgas i Sverige och påpekade i det sammanhanget att Mellansverige är den enda 
region i Europa som inte har tillgång till naturgas. Industrin har därför påpekat att de vill ha 
samma spelregler som annan industriell verksamhet runt om i Europa. Det Västsvenska 
naturgasnätet byggdes ut 1985 och den totala användningen av naturgas är idag ca 12 TWh, 
vilket motsvara 2 % av den svenska tillförseln av primärenergi. Både den svenska industrin 
och energimarknadsinspektionen säger ja till en utbyggnad av naturgasnäten men det finns 
flera andra frågetecken kring de svenska energistrategierna. Vilka är exempelvis de svenska 
politikernas och energibolagens långsiktiga energistrategier och vilka ska investera i all den 
teknik och infrastruktur som behövs för att säkra de svenska klimat- och miljömålen?  
 

Ekenstiernas svar till dessa frågor är i Sverige behöver bygga ut naturgasnätet för att: 
- de svenska industrierna behöver energi för att kunna byta ut kol och säkra sin 

konkurrenskraft, 
- Sverige ska kunna leva upp till sina ambitiösa klimat- och miljömål, 
- Sverige behöver ersätta bensin som motorbränsle och för att  
- Sverige behöver mer förnybar energi. 

 

Det sista argumentet anspelar på de möjligheter som finns för att på sikt kunna bygga ut 
förgasning av biomassa och på så sätt ersätta naturgasen i gasnätet. Tilläggas ska också att 
gasnäten enligt Ekenstierna behövs för att förbereda oss för det kommande vätgassamhället. I 
olika prognoser för Sveriges framtida energitillförsel visar Ekenstierna att visionen om ett 
oljefritt samhälle inte kan nås med enbart en optimistisk ökning av utnyttjandet av biomassa 
och kärnkraft kombinerat med en besparing av omkring 5 % utan att vi åtminstone kan fylla 
en del av det gapet med naturgas och biogas. Potentialen för att ersätta olja kol och LPG efter 
Västkusten och i Mellansverige visar också enligt Ekenstierna tydligt hur naturgasen kan 
bidra till lägre utsläpp av koldioxid.  
 

Den framtida potentialen för biogas bedöms också kunna fylla de omkring 40 TWh som 
skulle kunna distribueras i ett utbyggt naturgasnät. Potentialen för biogas från rötning är 
omkring 14 TWh medan potentialen från förgasning är omkring 44 TWh. Avslutningsvis 
visade Ekenstierna en uppskattning på vissa av de investeringar som behövs. För att bygga ut 
naturgasnätet behövs investeringar motsvarande omkring 10 miljarder kr, industrin behöver 
investera uppskattningsvis ca 3 miljarder kr för att konvertering till gas medan produktionen 
av biogas kan behöva investeringar i storleksordningen 5-7 miljarder.  

Bengt Ekenstierna, vd E.ON Gas Sverige AB 
  


