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Abstract

Samspel, etablering och koppling mellan naturgas och biogas -
litteraturstudie
Interaction, establishment and connection between
natural gas and biogas - a literature review

Elvedin Kovac

Sweden has a natural gas grid extending along the west coast, from Trelleborg to
Stenungsund. There are also several smaller local networks where a planned natural
gas pipeline from Skutskär to Hofors prompted the need for a comprehensive study.
This study examines the linkages that exist in terms of technology and market of
natural gas and biogas in Sweden.
Sweden has set high targets for the future with ambition to become independent of
coal and oil as energy sources. Since 1985, a part of the solution has been import of
Danish natural gas. The Danish natural gas fields are now depleting and the closest
alternative is natural gas from Germany via Denmark where the German natural gas
largely comes from Russia. Norwegian natural gas is currently unattractive due to the
higher price and the fact that the cost of transport of natural gas is a minor cost in the
context. In addition to transport natural gas in pipelines, it can be compressed and
transported by trucks and trains. It is also possible to cool the gas and transport it by
ships, mainly because it then takes 2.6 times less space than gas in compressed form.
Method of transport depends on the environment, economy and infrastructure in the
region. Although natural gas harms the environment less than coal and oil, it is still not
a long-term solution, since natural gas is a fossil fuel. Therefore upgraded biogas has
become an alternative. Yet its total potential is not utilized but since it is renewable
and possible to mix with natural gas, the biogas has a promising future. This report
discusses several methods of transportation, blending and storage of gases. Although
technologies have come a long way, it is important to use political tools to firmly
establish biogas and replace natural gas as much as possible as part of the solution to
one day stop using fossil fuels. Otherwise Sweden risks becoming a society that goes
from coal and oil to another fossil fuel.
To meet environmental objectives it is important to be independent of coal and oil.
This is especially true for regions like Gästrikland and Dalarna as these require a lot of
energy for their industries. Since natural gas and biogas can be mixed at all needs in
Sweden, it is quite possible that the natural gas grid can be extended and allows for a
gradual transition to biogas. Great opportunities with mixture of gases allows for an
earlier introduction of biogas into the natural gas grid. Therefore it is necessary to use
political instruments to steer the development in order to bring forward the full
potential of biogas as soon as possible. A separate market for biogas also increasing
interest in further investment as it reduces the uncertainty among investors.
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Sammanfattning

Idag har Sverige ett naturgasnät som sträcker sig längs västkusten, från Trelleborg till Sten-

ungssund. Det finns också flera mindre lokala nät där en planerad naturgasledning från Skut-

skär till Hofors föranledd behovet av en övergripande studie. Denna studie undersöker vilka

kopplingar som finns vad gäller teknik och marknad mellan naturgas och biogas i Sverige.

Sverige har satt upp höga miljömål för framtiden med ambitionen att bli oberoende av kol och

olja som energikällor. Sedan 1985 har en del av lösningen varit import av dansk naturgas. De

danska naturgasfälten börjar ta slut och närmaste alternativet är naturgas från Tyskland via

Danmark där den tyska naturgasen till stor del kommer från Ryssland. Norsk naturgas är idag

ointressant p.g.a. det högre priset och faktumet att transportkostnaden för naturgas är en liten

kostnad i sammanhanget. Förutom att transportera naturgas i ledningar går det att komprimera

gasen och transportera den med lastbil och tåg. Det går också att kyla ner gasen och transporte-

ra den med främst fartyg eftersom den då tar 2,6 gånger mindre plats än gas i komprimerad

form. Transportalternativen beror på miljö, ekonomi och infrastruktur i den aktuella regionen.

Även om naturgas skadar miljön mindre än kol och olja, är det fortfarande ingen långsiktig

lösning då naturgas är ett fossilt bränsle. Därför har uppgraderad biogas blivit ett bra alternativ.

Ännu är dess potential underutnyttjad men då den är förnyelsebar och fullt möjlig att blanda

med naturgas har biogasen en lovande framtid. Rapporten behandlar flera metoder för trans-

port, blandning och förvaring av gaserna. Trots att teknikerna har kommit långt är det viktigt

med politiska styrmedel för att på allvar etablera biogasen och få den att ersätta naturgasen i

största möjliga mån som ett led i att en dag helt sluta använda fossila bränslen. Annars riskerar

Sverige ett samhälle som går från kol och olja till en annan fossil energikälla.

För att klara miljömålen är det viktigt att bli oberoende av kol och olja. Detta gäller särskilt för

regionerna Gästrikland och Dalarna eftersom dessa kräver mycket energi för sina industrier. Då

naturgas och biogas går att blanda för alla behov i Sverige är det fullt möjligt att naturgasnätet

kan utökas och bädda för en successiv övergång till biogas. Stora möjligheter med blandning av

gaserna möjliggör en tidigare introduktion av biogas i naturgasnätet. Därför är det nödvändigt

att från politiskt håll styra utvecklingen så att biogasens fulla potential tas tillvara på så tidigt

som möjligt. En egen marknad ökar även intresset för ytterligare investeringar då den minskar

osäkerheten bland investerare.
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1. Inledning

Sverige arbetar idag vidare mot att bli oberoende av olja och andra fossila bränslen år 2020,

ett mål uppsatt av den tidigare regeringens kommission (Kommissionen mot oljeberoende,

2006) med syfte att successivt minska energianvändning och ersätta fossila bränslen med en

ökad användning av inhemska förnybara bränslen (Miljödepartementet, 2013). År 2050 ska

Sveriges energiförsörjning inte bidra till nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären (Närings-

departementet, 2012). Idag utgör fossila bränslen c:a 52 % av Sveriges energianvändning

(Energimyndigheten, 2012). Biogas framhålls som bästa alternativet bland förnybara källor för

att delvis ersätta diesel och bensin i transportsektorn (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Den

bildas när bakterier och andra mikroorganismer bryter ner organiskt material under syrefattiga

förhållanden (Eriksson, 2010).

På grund av metaninnehållet kan naturgas och uppgraderad biogas distribueras i samma nät,

vilket är bra ur både miljö- och ekonomisynpunkt. Naturgasen har dock ett högre energivärde

(1 Nm3 naturgas innehåller 39,6 MJ, 1 Nm3 biogas innehåller 34,8 MJ och en liter bensin in-

nehåller 32,6 MJ energi). Största skillnaden är att naturgas är fossilt och utvinns från jordskor-

pan medan biogas inte är det. Koldioxidutsläpp från naturgas bidrar till skillnad från

biogasen, till en nettoökning av koldioxid i atmosfären (Eriksson, 2010).

1.1 Bakgrund

Det svenska gasnätet börjar i danska Dragör och sträcker sig längs västkusten från Trelleborg

till Stenungssund (Swedegas, 2013) enligt figur 1. Resten av landet får sitt gasbehov tillgodo-

sett med LNG (Liquefied Natural Gas) och CBG (Compressed BioGas)/CNG (Compressed

Natural gas) genom tankfartyg och tanklastbilar samt med mindre lokala gasnät via gasledning-

ar. Det finns också planer på att bygga ett gasnät från Skutskär till Hofors, en sträcka på drygt

sju mil där metangas (naturgas och biogas) först kommer till hamnen med fartyg och därefter

distribueras via rörledningar. Det är just dessa planer som föranlett behovet av en sammanstäl-

lande rapport över hur tekniken ser ut, vilka marknadskopplingar som finns och hur det kan se

ut i framtiden. Valet av distributionssystem är viktigt för att lyfta fram biogasen som ett kon-

kurrenskraftigt förnybart alternativ för hela landet (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Där är en

övergripande studie gjord av flera aktörer tillsammans, bl. a. Gävle energi och Gästrike vatten

(Attius, 2013).
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Figur 1. Svenska gasnätet idag bestående av rostskyddade stålrör för gastryck upp till 80
bar (Swedegas, 2013).

1.2 Syfte och mål

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kopplingar som finns vad gäller teknik och

marknad mellan naturgas och biogas i Sverige. Det handlar om distribution av naturgas och

LNG med fartyg, rörledning, lastbil och tåg, produktion av biogas genom rötning och för-

gasning, samt användning av naturgas/biogas för olika ändamål. Kopplingen består i huvud-

sak av tekniska lösningar för blandning av naturgas med uppgraderad biogas samt mark-

nadskoppling i form av konkurrens och samverkan. Då biogas är ett förnybart bränsle är

frågan också hur man på bästa sätt ska använda den för att uppnå Sveriges miljömål.



8

2. Metod

Metoden är kvalitativ och baserar sig på litteraturstudier från främst myndigheter och miljö-

konsultbolag, vetenskapliga artiklar, besök av relevanta hemsidor samt telefonintervjuer med 

personer insatta i ämnet. Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Swedegas och SGC är exem-

pel på myndigheter och företag som bidragit till information medan Håkan Attius (Högskolan i 

Gävle) och Anders Hellström (Swedegas) är exempel på personer som bidragit till denna rap-

port.

Uppsatsen är avgränsad till distributionsmöjligheterna i Sverige där naturgasnätet i dagsläget 

finns längs västkusten från Trelleborg till Stenungsund. Även mindre lokala gasnät samt 

transport med tåg, lastbil och färja behandlas. Här handlar det om gas i komprimerad eller 

flytande form som transporteras i behållare. Uppgiften genomförs genom att sammanställa 

utförda studier och litteratur i ämnet samt genom kontakt med i ämnet införstådda personer. 

Viss del av den relevanta litteraturen har varit tilldelad vid uppsatsens början, medan övrig 

litteratur har kommit in från handledaren, kontakt med relevanta personer och egen sökning 

på internet. All information är vald efter syfte och mål, där även viss litteratur inte tagits upp 

p.g.a. avgränsningar, sekretess och irrelevans.
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3. Miljö och ekonomi

Till en början var svenska regeringen negativt inställd till att påbörja byggandet av ett natur-

gasnät och 1979 avslogs motionen om att introducera naturgas i Sverige. Året därpå ändrades

dock inställningen till naturgas och man gav klartecken för att påbörja byggandet av naturgas-

nätet från Danmark till Sverige (Sandén & Jonasson, 2005). Anledningen var motståndet till

kärnkraften. År 1985 gjordes den första överföringen av dansk naturgas till Sverige genom

rörledningen. Tanken var att gasledningen skulle byggas fram till Göteborg och sedan vidare

till Stockholm, men år 1988 slutade subventionen av naturgas och därmed också vidarebyg-

gandet av naturgasnätet. Anledningen till att statliga subventioner till naturgas upphörde var

beslut på regeringsnivå om att Sverige inte längre skulle bidra till ökad användning av fossila

bränslen. År 1991 stod det definitivt klart att Sverige inte skulle fortsätta utvidga naturgasnätet

(Sandén & Jonasson, 2005). Fram tills idag har det endast byggts ut mindre lokala nät för na-

turgastransport. År 1996 började introduktionen av biogas i Uppsala, Västerås, Trollhättan och

Linköping på allvar som en följd av brist på naturgasinfrastruktur (Sandén & Jonasson, 2005).

Utvecklingen för produktion av biogas har kommit långt och det finns idag flera etablerade

tekniker för att uppgradera biogas till fordonskvalitet (där vattenskrubber är den vanligaste).

3.1 Naturgasnätet i Sverige idag

Naturgas har använts i Sverige sedan 1985 och levereras från Dragör i Danmark via en tillför-

selledning under Öresund (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Naturgasnätet, som byggdes 1981

till 1990, går längs västkusten från Trelleborg till Stenungsund samt genom Småland till Gno-

sjö kommun. Cirka 30 kommuner nås med detta gasnät idag. Naturgas är ett fossilt bränsle men

är skonsammare mot miljön än kol och olja. Den släpper ut mindre koldioxid ut i atmosfären

vid förbränning jämfört med olja och släpper även ut mindre mängd partiklar,

NOX och SO2. Dessutom är den lättare att utvinna ur marken (Hansson, m.fl., 2008). Det

svenska naturgasnätet bidrar idag till cirka 15 TWh/år i energimängd. Detta kan till exempel

jämföras med el som har en årlig kapacitet på omkring 150 TWh, d.v.s. det tiodubbla. Kritiker

av en fortsatt utbyggnad av naturgasnätet menar att det försvårar våra möjligheter att bryta

beroendet från fossila bränslen och därmed försvårar möjligheterna till att uppnå långsiktiga

klimatmål (Neij, m. fl., 2007). De menar att investeringar i naturgas senarelägger investering-

ar i bioenergi och att dagens stora investeringar i naturgasinfrastruktur kan komma att kräva
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starka styrmedel. De som förespråkar en utbyggnad av naturgasnätet har som argument använt

möjligheten att på sikt använda naturgasnätet för att transportera biogas. Neij, m. fl. (2007)

menar dock att biogasen har en begränsad potential och andra behov (såsom lokal produktion

och oberoende av rörledningar). Bilden av biometan är dock en annan jämfört med biogasens.

Därför motiverar biogasen inte en stor utbyggnad av naturgasnätet. Istället finns risken att

naturgasen, p.g.a. stora investeringar och intressen, riskerar att ”bygga fast” samhället i ett

beroende av fossila bränslen under längre tid jämfört med om naturgasnätet inte byggs ut. Med

”bygga fast” menas att investeringar i naturgasen, där naturgasledningar har en livslängd på 60

till 70 år (Olsson, 2009), försvårar övergången till bioenergi. Investerare vill få tillbaka sina

insatser med avkastning och har då ett intresse av att högvärdig energigas fortsätter användas

under lång tid framöver. De starkaste intressena för utökad användning av naturgas finns inom

industrin. Det har funnits planer på att knyta ihop det befintliga naturgasnätet med de norska

gasfälten och gasledningar från Ryssland (Neij, m. fl., 2007). På grund av bristande intresse

och finanskrisen 2009 är planerna på en gasledning från Norge inställda tills vidare och minst

fem år framåt i tiden (Hellström, 2013). De ryska gasledningarna på Östersjöns botten är fär-

digbyggda och går från Vyborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland med planer på att

komplettera med ytterligare gasledningsrör (SvD Näringsliv, 2011). Det finns ingen direkt

anslutning till Sverige utan den tyska gasen, som till 40 % består av rysk naturgas kan impor-

teras via Danmark. Detta innebär ändå inte att Sverige är beroende av gasledningen från Dan-

mark eftersom det finns andra sätt att distribuera naturgas, via fartyg, tåg och lastbil, företrä-

delsevis i flytande form då den tar mindre plats. Sammanfattningsvis kan sägas att naturgasen

konkurrerar med energi från biomassa (senarelägger dess utveckling), som är en förnybar

energikälla men är ändå ett bättre alternativ än att elda kol, olja, gasol och diesel inom inte

minst stålindustrin. Gasen används också inom livsmedelsindustrin och glasbruk om än i

mindre omfattning. Olja och gasol är de mest realistiska alternativen för naturgas att ersätta.

Inom stålindustrin används det mesta av energin för att generera värme till exempelvis valsar.

Där står också biometan nära till hands att ersätta dagens energibärare.

3.2 Biogas i Sverige idag

Biogasen introducerades först i Linköping eftersom tanken var att utvidga naturgasnätet dit 

men statliga direktiv om att upphöra utvidgandet av naturgasnätet har gjort att biogaspro-

duktionen ökat i regionen (Sandén & Hillman, 2011). Idag produceras biogas i första hand
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från avloppsslam och organiskt industriavfall. Även källsorterat matavfall utgör ett ständigt

ökande tillskott. Fördelen för alla tre är att de finns i närheten av det urbana samhället. Cirka

8 % av producerad biogas facklas, d.v.s. bränns upp (Energimyndigheten, 2012). Fackling

görs för att undvika att den starka växthusgasen metan kommer ut i atmosfären (Börjesson,

m.fl., 2012) och kan bero på skillnad i utbud och efterfrågan eller brist på lagrings- och dis-

tributionskapacitet. Vid förbränning av metan bildas koldioxid och vatten. Biogasens årliga 

produktion motsvarar en energimängd på ca 1,5 TWh där 38 % går till uppvärmning, 50 %

till uppgradering för fordonsdrift, 3 % för elproduktion och resterande del facklas (Energi-

myndigheten, 2012). Det finns också en andel på ca 1 % som saknar data. Den svenska bio-

gaspotentialen bedöms vara 10,6 TWh årligen och då är potentialen från skog inte inräknad 

där metan kan produceras genom förgasning och totalt ge en biogaspotential på ca 74 TWh/

år (Dahlgren, m.fl., 2013). Från skogsindustrin går det att förgasa grenar, toppar, stub-bar 

och klena stammar medan det från jordbruket går att använda skörderester eller odla 

energigrödor på mark som inte används för att odla mat eller foder (Ny teknik, 2013). Där 

finns det ytterligare en metanpotential på 59 TWh/ år (Linné, m.fl., 2008). Biometan är sam-

lingsnamnet på gaser som i huvudsak innehåller metan och som produceras från biomassa. 

Termisk förgasning är idag en teknik som används i liten omfattning men som kan komma 

att spela en avgörande roll i framtiden. Råvaror från skogen torkas innan upphettning där 

syntesgas (CO och H2) bildas. Syntesgas förädlas i sin tur och omvandlas till biogas med ca 

97 % metaninnehåll. Göteborg energi satsar stort på biogas och har startat projektet GoBi-

Gas. Det är företagets största satsning på biogas och går ut på att förgasa biobränsle och spill 

från skogsbruket (Göteborg Energi, 2013) Uppgraderad biogas är luktfri och odöriseras in-

nan tryckökning för att underlätta spårning av läckage. Då biogasen innehåller mer koldiox-

id än naturgas så är explosionsrisken något högre eftersom koldioxiden gör den tyngre och 

därmed svårare att blanda med luft. Biogasens innehåll av svavelväte och koldioxid till-

sammans med hög luftfuktighet gör att kraven för korrosionsbeständighet är högre än för 

naturgasen (van Eekelen, m. fl., 2012). Problemen med svavel och vatten i biogasen av-

hjälps genom syretillsats respektive torkning, något som i Sverige görs innan uppgradering-

en av rågasen. Dock är det av ekonomiska skäl inte möjligt att få bort all koldioxid från 

uppgraderad biogas.
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3.3 Flytande metan (LNG/LBG)1

En lösning för att i stor utsträckning ersätta kol och olja med naturgas är att använda flytande

naturgas (LNG), som produceras genom att naturgas kyls ner till c:a -162 oC. Samma sak kan

göras med biogas. För en ökad användning krävs en utbyggnad av LNG-terminaler samt inve-

steringar i mindre lokala rörledningar för att distribuera förgasad LNG (CNG). Förutom eko-

nomiska styrregler går det att hämma utbyggnaden av naturgasnätet med olika tillståndsregler.

Kostnaden för fartygstransport av LNG har blivit lägre tack vare teknisk utveckling och pris-

skillnaderna mellan CNG från naturgasnätet och LNG är inte längre så stor. LNG är ett natur-

ligt alternativ till CNG när gasen i de danska fälten tar slut. LNG skapar en oligopol marknad

då man inte är beroende av en enda distributör som vid rörbundna ledningar. Många fartyg

drivs idag med diesel men utvecklingen av råoljepriset och strängare utsläppsregler, fastställda

av FN-organet IMO, gör att flytande gas (LNG) inom en snar framtid kan komma att bli ett

alternativ till traditionella fartygsbränslen. Från år 2015 kommer svavelhalten i marina bräns-

len att vara begränsad till 0,1 % och detta är den största anledningen till en ökad efterfrågan på

främst LNG. I övrigt är efterfrågan för LNG för maritima transporter ännu osäker men poten-

tialen anses vara god. Det finns olika konstruktioner för båtar, både för transport av LNG till

terminaler och för drift. LNG förvaras i tankar på ett termosliknande sätt med ett inre och ett

yttre skal samt med isoleringsmaterial emellan. Tankarna kan vara av mosstyp (figur 2) med

en eller flera tankar på samma fartyg eller membrantyp bestående av en enda stor tank (figur

3).

1 Detta avsnitts första stycke refererar till Neij, m. fl (2007) medan resterande delar refererar till Gahnström, m. fl.
(2011).
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Figur 2. Tank av typen ”Moss” som är sfärisk och används i 35 % av dagens befintliga LNG-
flotta (Gahnström, m. fl., 2011)

Figur 3. LNG-tank av membrantyp är idag vanligast och används i 64 % av LNG-flottan
(http://maritime-connector.com/worlds-largest-ships/)

Membrantypen kräver att lasttanken är full med LNG för att inte orsaka instabilitet vid färd. En

viss mängd av LNG förångas under transport och blir till CNG. Den förångade gasen kan tas

till vara på och användas som bränsle för den egna driften i dual-fuel-motorer som går på diesel

och/eller LNG. Nybyggda fartyg konstrueras även för att återkondensera den förångade gasen

och istället endast använda dieselmotorer med hög verkningsgrad. Generellt är de flesta far-

http://maritime-connector.com/worlds-largest-ships/
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tygstyper lämpade för LNG-drift och till en början kommer fokus att ligga på fartyg som ofta

återkommer till samma hamnar. Fiskefartyg behöver mycket energi för att kyla fisken och det

är möjligt att använda förgasad LNG för detta ändamål. De svenska hamnarna som bedöms

som strategiska som LNG-noder enligt regeringens utredning finns i Gävle, Göteborg, Helsing-

borg, Karlstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Trelleborg. De flesta

svenska hamnar är lämpade för liten och mellanstor etablering av LNG- terminaler på land-

respektive farledssidan. De hamnar som bedöms kunna ha stora terminaler finns i Göteborg,

Nynäshamn, Karlshamn och Oxelösund. En stor terminal har ett djupgående på minst 11,5 me-

ter och klarar fartyg på över 250 meter. Dessutom krävs en yta motsvarande flera fotbollsplaner

på land. Om LNG ska hanteras på land kräver en stor terminal en yta som ett medelstort raffi-

naderi. Idag pågår en muddring av hamnen i Gävle (Gävle hamn, 2013) och detta skulle kunna

innebära en stor terminal i framtiden.

3.4 Lokala gasnät idag

Det finns mindre lokala gasnät på sju orter: Trollhättan, Borås, Örebro, Linköping, Västervik,

Västerås och Stockholm. Alla dessa är längre än fem kilometer och utgör tillsammans en total

längd på 93 km (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Dessa lokala nät har rörledningar för att

transportera naturgas, uppgraderad biogas/fordonsgas och icke uppgraderad biogas. Flera kan

komma att byggas i framtiden, främst i närheten av det befintliga naturgasnätet i Sydsverige

(Benjaminsson & Nilsson, 2009) men även rörledningar för gas mellan Skutskär och Hofors

för att tillgodose Gästrikeregionens stora energibehov inom industrin. Om dessa planer fullföljs

och i vilken omfattning, är en fråga på regeringsnivå.

3.5 LCA-data

Uppgraderad biogas består till 97 % av metan som har en cirka 25 gånger högre positiv växt-

huseffekt (GWP; Global Warming Potential) än koldioxid, vilket är negativt för människor.

Koldioxiden ger i detta fall inte något nettotillskott till atmosfären (enligt den idag etablerade

uppfattningen). Därför är det av största vikt att metanemissionen hålls så låg som möjligt,

såväl vid produktion som vid förvaring och transport. Ett sätt att säkerställa detta är ”frivilligt

åtagande” som innebär att biogasanläggningar i Sverige systematiskt ska kartlägga och

minska sina metanutsläpp (Avfall Sverige, 2012). Detta är inget krav, utan det är frivilligt
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upp till varje biogasanläggning att ansluta sig. Då det är absolut nödvändigt att göra sig av

med metan så är fackling den bästa lösningen. LBG med lägre temperatur (-162 oC) förångas

mindre än LBG med högre temperatur (ca -140 oC till -150 oC) och högre tryck. För att få

lägre temperatur går det dock åt mer energi och då är det viktigt att energin (elektricitet) är

framställd på ett miljömässigt bra sätt. När det gäller potentialen för biogas uppskattas den

till cirka 70 TWh/år totalt inklusive potentialen från skogsrester. Det är viktigt att nämna att

denna potential är teoretisk och bygger på att t ex allt matavfall tas om hand, all möjlig

skogsavverkning tas tillvara o.s.v. Det är inte möjligt då visst matavfall sorteras som bränn-

bart material, alla skogsrester kan inte tas tillvara på, o.s.v. Att ta vara på hela potentialen för

biogas innebär dessutom en situation där konkurrens om råvaror uppstår. Vid skogsavverk-

ningen går det att använda överblivet råmaterial för förgasning men detta material används

idag som naturlig gödsel. Om den inte tillåts bryta ner och ge näring åt ny skog, ökar behovet

av konstgödsel som är negativ för miljön. En viss mängd konstgödsel kan ersättas av gödsel

som framställs vid rötning av organiskt material i samband med produktion av biogas. Denna

räcker dock inte på långa vägar för att ersätta all behov av konstgödsel (Ny teknik, 2013).

Frågan blir istället om ökad konstgödsling för produktion av mer biogas är miljömässigt bätt-

re än ökad användning av naturgas. Det finns idag inga kända studier på detta och dessutom

ligger det utanför ramarna för denna rapport. Naturgas består inte bara av metan utan även av

en viss mängd andra, tyngre kolväten. Till skillnad från biogasen, ger förbränning av natur-

gas ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären. I övrigt ska den hanteras på samma sätt som

biogas med avseende på läckage. Förutom säkerheten kring hantering av gaserna under hela

utvinnings- och produktionsprocessen är det även viktigt att rörledningar, tankar, gastuber,

ventiler, förvaringsanläggningar m.m. är tillverkade av material och använder processer som

skadar miljön i minsta möjliga mån. Tabell 1 och 2 visar den uppgraderade biogasens och

naturgasens energiåtgång och emissioner. Biogasen kräver mer energi eftersom elektricitet

(mestadels) krävs vid uppgradering till fordonskvalitet. I gengäld bidrar den inte alls till kol-

dioxidemissioner i atmosfären.
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Tabell 1 Energiåtgång och emissioner vid framställning av biogas för fordonsdrift (Börjesson &
Berglund, 2006).

Tabell 2 Energiåtgång och emissioner vid utvinning, distribution och användning av naturgas

(Gode, m. fl., 2011).

3.6 Miljö- och klimatmål

Sverige satte upp klimatmål år 2006 om att bli oberoende från fossila bränslen till år 2020

vilket inte är samma sak som att ersätta dem helt (men ett långt steg på vägen). Andra mil-

jömål som Sverige har är en fossiloberoende flotta till 2030 och ett samhälle som är koldi-

oxidneutralt till år 2050 (Wickström, 2013). För dessa ambitiösa mål har Sverige fått
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mycket beröm, inte minst från IEA (International Energy Agency). Dock vill IEA se tydli-

gare planer på hur miljömålen ska uppfyllas och vill se en mer konsekvent och långsiktig

linje från Sveriges sida (Wickström, 2013). En typisk konsekvent handlingsplan som IEA

vill se skulle exempelvis kunna vara högre beskattning på fossila bränslen med så kallad

koldioxidskatt såsom fördubblad skatt på gasol år 2015 (Benjaminsson & Nilsson, 2009),

något som kommer att träda i kraft. Den ekonomiska krisen har hållit tillbaka miljöinvester-

ingar och många hoppas att år 2015 ska bli en vändpunkt för en offensivare klimatpolitik,

inte minst alla intervjuade personer under rapportskrivningen. Hur utvecklingen för förgas-

ning av råvaror blir är beroende på konkurrenssituation för biogas, politiska styrmedel och

tillgång på råvaror att förgasa. Biogasproduktionen räcker inte till för att klara hela landets

nuvarande energibehov på omkring 600 TWh/år (Börjesson, m. fl., 2012) men kan ändå

utgöra en betydande del av lösningen.

3.7 Ekonomi

Den största potentialen för biogasproduktion är från förgasning av skogsavfall, växtodlingsres-

ter och gödsel (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Den minsta potentialen är biogas från deponier 

eftersom det sedan 2005 är förbjudet att deponera organiskt avfall. Det gör att mängden metan 

som läcker ut från deponierna kommer att minska p.g.a. minskat tillskott av detta avfall. Som 

styrmedel används statliga regler uppsatta för att nå miljömål där exempelvis fossila bränslen 

beskattas till förmån för förnyelsebara. Även marknaden styr genom prissättning. Hittills har 

priset på naturgas styrts av priserna på olja men ett större utbud och intresse för gas gör att den 

mer och mer går mot en egen ekonomisk marknad. Statliga subventioner är än så längre det 

viktigaste styrmedlet för att öka biogasproduktionen.

Det bör också nämnas att skiffergas som tas upp genom hydraulisk spräckning (fracking) bi-

drar till sänkta naturgaspriser globalt. Denna metod har gjort att USA gått från att importera till

att exportera naturgas. Men att under tryck spruta in vatten och kemikalier i jordskorpan kan ha

oönskade effekter såsom jordbävning (Europaparlamentet, 2012).
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4. Teknik för naturgas och biogas

Naturgas och uppgraderad biogas har i hög grad liknande egenskaper och därför är det möj-

ligt att blanda dem med varandra. Biogasen består efter uppgraderingsprocessen i huvudsak av

metan och koldioxid enligt tabell 3, där även innehållet i den danska naturgasen framgår.

Tabell 3 Krav för uppgraderad biogas i det svenska naturgasnätet (Svensson, 2011).

Parameter Krav för uppgraderad biogas
Metaninnehåll, volym-% 95-99
Vatteninnehåll, mg/Nm3 < 32

Daggpunkt, OC 5
CO2 + O2 + N2, volym-% < 5
O2, volym-% < 1
Totalsvavel, mg/Nm3 < 23
Kväveföreningar, mg/Nm3 < 20
Partiklar, µm < 1
Parameter Dansk naturgas
Metan, volym-% 89,8
Etan, volym-% 5,8
Propan, volym-% 2,3
Tyngre kolväten, volym-% 1,2
Kväve, volym-% 0,3
Koldioxid, volym-% 0,7
Undre värmevärde, kWh/Nm3 11

Naturgasen skiljer sig beroende på var den utvinns men den svenska naturgasen som kommer 

från Danmark har en sammansättning enligt figur 3. Mängden och andelen av tyngre kolväten 

än metan skiljer naturgasen från biogasen. Det går att på detta sätt spåra naturgasens ursprung,

exempelvis innehåller rysk naturgas mer kolväten och holländsk mer kväve (van Eekelen, m.

fl., 2012).

Metangas i flytande form kräver ny infrastruktur för att på ett kostnadseffektivt sätt lagras och

distribueras. Tre lämpliga knutpunkter för omlastning från fartyg till lastbil till järnväg och

sjöfart är Gävle, Sundsvall och Luleå enligt ÅF (Stenkvist, m. fl., 2011). Från dagens import-

terminaler i Nynäshamn och Fredriksdal hamn nås hela södra Sverige medan mellersta och

norra Sverige skulle kunna nås med de tre knutpunkterna. LNG används idag främst som reserv

till biogasanläggningar, vissa industrier och ett fåtal tankställen. Om CNG/CBG i dessa tar slut

är det möjligt att förgasa flytande metan och använda det istället. Andra användningsområden
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skulle kunna vara inom industrin (ersätta gasol, kol och olja), tunga transporter (ersätta diesel),

driva fartyg, ersätta olja samt i olika kylprocesser (exempelvis kylning av livsmedel). Vid

blandning av olika gaser är det nödvändigt att ta hänsyn till värmevärdet.

Värmevärde är energi som frigörs vid förbränning och gaser med ungefär samma värmevärde

kan blandas med varandra utan att användningen påverkas. Nedre gränsen för värmevärdet för

uppgraderad biogas är 9,7 kWh/ Nm3och 11 kWh/ Nm3för naturgas där Nm3 betyder normalku-

bikmeter (1 m3 gas vid 1,01 bar och 0o C). Skillnaden i energimängd mellan naturgas och bio-

gas förklaras av att naturgasen även innehåller tyngre kolväten som är mer energirika än metan.

4.1 Anläggningar

Idag står biogasen för omkring 1,5 TWh av total årlig energiproduktion och i Sverige finns 233

anläggningar för att producera biogas (rötningsanläggningar). Alla dessa klarar dock inte av att

uppgradera biogas till fordonskvalitet utan icke uppgraderad biogas (rågas) används istället för

att producera värme och el. De anläggningar som klarar av att uppgradera biogas till fordonsgas 

med ca 97 % metaninnehåll är 48 till antalet och den största andelen finns i Skåne (Enregimyn-

digheten, 2012). Man skiljer på småskalig och storskalig biogasuppgradering. Det finns olika 

metoder för att uppgradera rågas och de vanligaste är vattenskrubber, PSA och kemisk absorp-

tion (småskalig). Gemensamt för alla metoder är att de höjer energimängden i gasen genom att 

ta bort koldioxid och därmed ökar andelen metan. Förutom att ta bort koldioxid tas även partik-

lar, svaveloxider m.m. bort. Detta sker antingen i samma process eller i en förprocess. Innan 

tankning tryckhöjs den uppgraderade gasen till ca 200 bar.

4.2 Distributionsformer

Naturgasnätet delas upp i transmissionsnät, distributionsnät och kundinstallerade nät (Benja-

minsson & Nilsson, 2009). Transmissionsnätet består av polyetenbehandlade stålrör som är

beständiga mot korrosion och klarar gastryck på upp till 8 bar (Swedegas, 2013). Rörens dia-

meter i transmissionsnätet varierar mellan 40 cm och 60 cm och är störst från Danmark till

Helsingborg. Transmissionsnätets kapacitet är 400 000 m3/h vilket motsvarar cirka 35 TWh

årligen. Idag används nätet för att transportera cirka 10 TWh/år vilket ger möjlighet till en

nästan fyrdubblad transport i framtiden. Nätet är i övrigt mycket driftsäkert då det aldrig in-

träffat ett oplanerat driftstopp (Benjaminsson & Nilsson, 2009).
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Distributionsnätets rör är mindre och byggda för att klara tryck på upp till 4 bar, vilket är 

ungefär detsamma som trycket för uppgraderad men ej tryckhöjd biogas. Längs både 

transmissionsnätet och distributionsnätet finns MR-stationer som mäter och reglerar 

gastrycket.

Kundinstallerade nät har bara möjlighet till reglering och dessa nät är konstruerade för tryck 

på 1,1 bar. Det går att blanda uppgraderad biogas med naturgas i alla dessa nätledningar. Dock 

får den uppgraderade biogasen inte vara tryckhöjd till 200 bar som är standard vid tankstatio-

nerna utan till maximalt 80 bar. Uppraderad biogas utan tryckhöjning har ett tryck på omkring 

4-8 bar vilket inte kräver något mer än tillsatser av gasol (95 % propan) för att höja energiin-

nehållet, framförallt till distributionsnätet. I annat fall fordras en trycksänkning.

Ett annat sätt att distribuera gas är genom att komprimera den till ca 200 bar och förvara den i 

gasflaskor under transport. Gasflaskorna kan transporters i en container (lastväxlarflak) men 

också med båt och tåg. Komprimerad gas kallas CBG respektive CNG. Hittills har gasflaskor-

na varit tillverkade av stål men på senare tid har kompositmaterial börjat användas. Maxlasten 

för lastbilar (inklusive släp) är 60 ton, maxlängden 25,25 m, maxbredden 2,6 m och maxhöjden 

är 4,5 m. Dessa begränsningar gör att ett totalt lastbilsekipage lastat med stålflaskor kan trans-

portera 4,2 ton gas (6000 Nm3) medan motsvarande ekipage lastad med flaskor i kompositma-

terial kan lasta 7 ton gas (9700 Nm3). Det förstnämnda väger dessutom omkring 60 ton jämfört 

med det andra som väger omkring 44 ton (Benjaminsson & Nilsson, 2009) och därmed både 

sliter mindre på vägarna och förbrukar mindre bränsle vid transport. CNG på lastväxelflak är 

ekonomiskt begränsad till avstånd upp till ca 10-15 mil (Stenkvist, m.fl., 2011) jämfört med 

andra sätt att transportera.

Den tredje metoden för distribution är flytande biogas. Gasen kallas då LNG respektive LBG. 

Vid framställning av dessa används kryoteknik med 5,2 bars tryck och en temperatur på -162 
oC (Benjaminsson & Nilsson, 2009). LNG används endast i små mängder i Sverige idag och en 

trailer som lastar över 25 ton kan transportera motsvarande ca 35 000 Nm3 flytande naturgas. I 

Sverige finns inte någon fungerande kryoteknisk uppgraderingsanläggning som direkt kan 

uppgradera till 97 % flytande metan (Kovac, 2013) utan LBG framställs genom att biogas först 

uppgraderas till 97 % metaninnehåll och sedan kyls ner. Den enda anläggningen i Sverige idag 

finns i Lidköping och ägs av Göteborg Energi AB (Petersson, 2009). Däremot finns det vid 

Stig Center i Göteborg en LCNG-tankstation (Liquid to Compressed Natural Gas) med möjlig-

het att tanka metan i flytande – och gasform. Tankningen från tanken med flytande metan går 

genom två ledningar, en direkt för flytande metan och en ledning som passerar en kryopump
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och förångare för tankning av gasformig metan (Stenkvist, m. fl., 2011). Energiinnehållet för 

LNG/LBG är ca 2,6 gånger högre än motsvarande energiinnehåll för CNG/CBG (Benjamins-

son & Nilsson, 2009). Ur lagrings- och transportsynpunkt är detta bra. Dock är det bara vissa

tunga fordon med mer eller mindre kontinuerlig drift som klarar av att drivas med LNG/LBG

tillsammans med en dieselblandning på 10-15 %. För övriga fordon krävs en förångningspro-

cess för en återgång till CNG/CBG och 200 bars tryck (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Det är

just förångningen som gör LNG/LBG olämplig för exempelvis personbilar, då dessa mestadels

står stilla och det flytande metanet förångas i större utsträckning. Det finns brytpunkter för när

ett distributionssätt är bättre än ett annat. Generellt gäller att LNG-transport med fartyg är billi-

gare än att distribuera gas via rörledningar till havs när avståndet överstiger 1000 km (IEA,

2003) och det är exakt det som är planerat med en importterminal vid hamnen i Gävle. LNG-

transport med fartyg är billigare än distribution i rörledningar på land när avståndet överstiger

3000 km (IEA, 2003). Idag sker ingen distribution av LNG via järnväg utan endast med lastbi-

lar (Stenkvist, m. fl., 2011). Därför är den maximala volymen begränsad till 70 m3 (semitrailer

och släpvagn). Under transporten tillförs ingen energi för kylning. Transporttanken är konstru-

erad som en termos med rostfritt stål på insidan, isoleringsmaterial i vakuum i mitten och ett 

ytterkärl för att stå emot tryck utifrån (Stenkvist, m.fl., 2011). Tömning av LNG sker med 

pump eller egentryck. En tågvagn rymmer 1000 m3 LNG och det är tillåtet med 13 vagnar, 

d.v.s. total transport av 1300 m3 LNG är möjligt med tåg. Tabell 4 visar en sammanfattning 

över vanligt förekommande distributionsformer och dess kapacitet.

Idag går det bra att transportera LNG med lastbilar eftersom efterfrågan ännu inte är tillräck-

ligt stor. En ökad efterfrågan kommer att göra järnvägstransporter konkurrenskraftiga och även 

ställa krav på större depåer hos leverantör och kund. För att det ska bli möjligt krävs en ökad 

regional efterfrågan som leder till ökade investeringar där flera aktörer delar på investerings-

kostnaderna för utbyggnad av infrastrukturen. I första hand är transportindustrin aktuell att 

använda LNG som drivmedel men på sikt också vissa industrier. Järn- och stålindustrin är de 

som av många anses ha mest att vinna på att byta från gasol, olja och kol till LNG medan det 

finns andra industrier såsom massa- och pappersindustrin där energibehovet inte är lika stort 

och där det inte finns intresse att gå över till ett fossilt bränsle. LNG är inte ekonomiskt för 

transporter på land med lastbil för avstånd längre än 30-35 mil enligt AGA (Stenkvist, m.fl., 

2011) i jämförelse med andra transportalternativ.
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Tabell 4 Sammanfattning över vanliga distributionsformer och dess kapacitet. LNG/LBG upp-
tar 2,6 gånger mindre plats än motsvarande mängd CNG/CBG men vid vägtransporter finns
även en begränsning i total vikt för ett ekipage.

Distributionsform Kapacitet

Lastbil (25,25 m), stålflaskor 6 000 Nm3

Lastbil (25,25 m), kompositflaskor 9 700 Nm3

Tåg (LNG), 13 vagnar 13 000 Nm3

Fartyg (LNG), vanligaste förekomst 150 000 Nm3

Ledningsrör, 80 cm i diameter 400 000 Nm3/h

Distributionen till havs sker från importterminaler som visas i figur 4. För kortare sträckor är

vägtransport det billigaste alternativet. Tågtransport är dyrast. Då transportkostnaden, oavsett

transportmedel, är en liten kostnad i sammanhanget innebär det att transport bör göras med

hänsyn till miljö och logistik snarare än till ekonomi. Tunga lastbilar sliter på vägarna mer än

övrig trafik och risken finns för trafikolyckor och stopp i framkomligheten (framförallt vinter-

tid). Största säkerhetsrisken med godståg är omlastningar med andra fordon och maskiner in-

blandade, snarare än uråkningar och framkomlighet.

Figur 4. Schematisk skiss över typisk importterminal med A = dockningsanläggning, B =

system för avlastning, C = förvaringstankar, D = förångningssystem, E = extra system och

byggnader samt F = direktlastning av LNG till lastbilar (Hansson, m. fl., 2008).
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LNG-transport med tåg är den transportmetod som skadar miljön minst under förutsättningen

att elen är producerad på ett miljömässigt bra sätt. Tåg kan transportera mycket mer än lastbi-

lar men innebär fler omlastningar då omlastningar mellan tåg och lastbilar är nödvändiga

(Hansson, m. fl., 2008). LNG tar 1-2 timmar att lasta på och av ett lastbilsekipage. Hittills har

denna transportmetod varit mest lämpad för transporter upp till 300 km men kan vara bästa

alternativet för längre sträckor också beroende på vilka andra alternativ som finns tillgängliga.

Ett vanligt LNG-fartyg lastar 150 000 m3 LNG (Hansson, m.fl., 2008). Det finns terminaler

som helt eller delvis är till havs där fartyg lastar av LNG som direkt förgasas och transporteras

med rörledningar. En fördel är också att de kan ta emot större fartyg eftersom det är djupare

där.

4.3 Lagringsformer

Naturgas och biogas lagras antingen i komprimerad form (CNG/CBG) eller i flytande form

(LNG/LBG). Det finns också lagringskapacitet i själva ledningsnätet, särskilt om det utvidgas

ytterligare. Genom att höja trycket går det att lagra stora volymer gas i ledningsnätet (Olsson,

2009). Förutom att metangas i flytande form kräver mindre plats, går den också snabbare att

tanka än gas som är komprimerad. Det tar cirka 10-15 minuter att fylla en buss med komprime-

rad gas (Biogas Öst, 2013) medan det borde ta 2-3 minuter att tanka bussen med flytande me-

tan (ungefär samma tid som diesel). Normalt förångas (metanemission i atmosfären) 0,2 %

LNG dagligen i en förvaringstank men nyare tankar klarar ca 0,1 % förångning per dag. LNG

kan förvaras i tankar med eller utan tryck. Tankar utan tryck kan förvara kallare LNG (-162
oC) med en högre densitet medan trycksatta tankar kan förvara varmare LNG (ca -140 oC till -

150 oC). Det är bättre att använda tankar utan tryck, som den i figur 5, då lägre temperatur gör

att mindre mängd flytande metan förångas. Dock är dessa dyrare. Isolering är viktig vid förva-

ring av LNG. Insidan av tanken består vanligtvis av rostfritt stål med 9 % nickel. Aluminium

går också att använda p.g.a. sin lägre vikt men är förknippad med mer risker. Förstärkt betong

innehållande mineralen perlit används vanligen för icke trycksatta tankars på utsidan för att

isolera. Detta gör förvaringen till en betydande del av kostnaden för LNG. En stor terminal kan

lagra 150 000 – 300 000 m3 flytande metan.
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Figur 5. Förvaring av LNG i en lågtryckstank i norska Melköya (Hansson, m. fl., 2008)

4.4 Tekniska lösningar

För att blanda uppgraderad biogas i naturgasnätet i Sverige tillsätts gasol som gör att gasen får 

ett förhöjt värmevärde (11 kWh/Nm3) och därmed kan blandas med naturgasen (Benjaminsson 

& Nilsson, 2009). Detta kallas i vardagligt tal för ”spetsning med gasol”. Det är också fullt möj-

ligt, men inte etablerat idag, att göra åt andra hållet och sänka naturgasens värmevärde till 9,7 

kWh/Nm3. Detta kan till exempel göras genom att tillsätta luft, kväve eller koldioxid till natur-

gasen (Kristensson, m. fl., 2007) och denna blandning med naturgas är tillämpbar för alla kon-

sumenter, inklusive industrin. Det är inte möjligt att bygga ovanpå en gasledning vilket påver-

kar och inskränker på framtida byggplanering (Benjaminsson & Nilsson, 2009). LBG kan en-

dast tillämpas på uppgraderad biogas, då koldioxiden annars ger upphov till isbildningar (Ben-

jaminsson & Nilsson, 2009). En fackla bör installeras vid driftstörningar på anläggningen och 

en gasklocka är bra vid längre tider med obalans i biogasproduktionen för att skapa en buffert 

(van Eekelen, m. fl., 2012). Lokala biogasnät har av ekonomiska skäl få leveranspunkter och 

byggs i enkla former, vanligtvis i form av en stjärna eller fiskbensmönster (van Eekelen, m. fl., 

2012). Dagens fordon med LNG-drift har en typisk räckvidd på 50 mil. Gasen är densamma 

oavsett om den används i förbränningsmotorer eller inom industrin för olika processer som krä-
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ver höga temperaturer.

Förgasning av LNG till CNG sker genom tillskott av värmeenergi (Hansson, m. fl., 2008). Den

enklaste metoden, ORV (Open Rack Vaporisation) använder havsvatten som värmekälla. En

annan metod är SCV (Submerged Combustion Vaporasation) där förbränd gas används för att

överföra värme till LNG i ett slutet, vattenburet system. Fördelen jämfört med ORV är att

mindre vatten används och att metoden är lämplig att använda på land. En tredje metod är IFV

(Intermediate Fluid Vaporisation) som använder havsvatten tillsammans med ytterligare en

vätska med möjlighet att ta tillvara viss värme från den förångade LNG (Hansson, m.fl., 2008).

Det finns också en metod som använder luft, DAV (Direct Air Evaporation). En stor kontakt-

yta mellan luft och vätska ger en effektiv värmeöverföring. Metoden är billig och kräver lite

underhåll. Detta har gjort den till den vanligaste metoden för småskalig LNG-förångning.

Värmeöverföringen är dock mindre effektiv i en fuktig miljö omkring 0 grader p.g.a. isbildning

(Hansson, m. fl., 2008). Den tekniska utvecklingen har gått framåt och gjort LNG-lösningar

billigare än tidigare och därmed mer konkurrenskraftiga.

4.5 Ledande aktörer på den svenska marknaden

Skangass AS är ett norskt bolag, bildad 2007 och ingår i energi- och kommunikationskoncernen

Lyse. Skangass har filialer i Fredriksstad och Göteborg (Skangass, 2013) och har tillsammans

med Gävle hamn börjat utvärdera möjligheten att bygga en LNG-terminal i Gävle motsvarande

den som de bygger i Lysekil (Infrastrukturnyheter, 2012). Swedegas äger och driver gasnätet

från Dragör till Stenugnsund och försörjer 33 svenska kommuner med gas (Swedegas, 2013).

Företaget bildades 1976 och har ca 30 anställda med huvudkontor i Göteborg. Sedan 2010 ägs

Swedegas av EQT Infrastructure (Swedegas, 2013). Aga ingår i The Linde Group och är en av

norra Europas ledande gasbolag. AGAs huvudområden är applikationsteknologi, processkun-

skap, service, utrustning och hårdvara för gasanvändning (AGA, 2013). Företaget tillverkar och

levererar många olika gaser för nästan alla branscher och användningsområden (AGA, 2013).
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5. Marknadskoppling mellan naturgas och biogas

På samma sätt som för grön el-principen där producenten åtar sig att producera den mängd 

grön el som kunderna förbrukar finns grön gas-princip (i Västsverige) för att främja produk-

tionen av biogas. Ett bra exempel där det är användbart är Gävle hamn som skulle kunna fun-

gera som ett nav som ansluts till ett regionalt gasnät med stort energibehov och där producen-

ter kan ansluta sig till gasnätet. I gengäld får producenterna en effektiv infrastruktur för in-

matning och distribution med krav på ökad produktion av biogas som motprestation (Gustafs-

son, m. fl., 2012). På så sätt tvingas producenterna till ökade investeringar i biogas med en allt 

ökande andel biogas i naturgasnätet för regionen. Om man teoretiskt lyckas ta tillvara på hela 

biogasens potential, går det att ersätta drygt en tredjedel av Sveriges totala oljebehov på 70-80 

TWh/år (Gustafsson, m.fl., 2012). Grön gas-principen bygger på en betalningsvilja hos kun-

derna för att profilera sig som miljövänliga och ta ett samhällsansvar, något som kan bli svårt 

att uppnå för den energikrävande industrin.

Kritiken mot att bygga ut naturgasnätet har längre varit att den konkurrerar med ökad använd-

ning av biogas (Neij, m.fl., 2007) där den största potentialen finns i form av bioenergin från 

skogen. Genom att inte utvidga naturgasnätet går det enligt kritikerna att använda andra dis-

tributionsformer än gasledningar och på så sätt blir övergången till biogas snabbare. Ett annat 

sätt att påskynda övergången från dagens fossila bränslen är prissättning, dels i form av ökad 

beskattning på fossila bränslen och dels genom att en ökad användning av naturgas och biogas 

leder till en egen prissättning istället för som idag där prissättningen följer priset på bensin och 

diesel. LNG fungerar bra som backup i lokala marknader men är relativt dyrt att lagra vilket 

kräver en bra balans mellan produktion och efterfrågan (Benjaminsson & Nilsson, 2009). För 

att uppnå ekonomisk lönsamhet med en minskad relativ transportkostnad krävs stora volymer. 

En kapacitet på motsvarande 1000 GWh årligen är ekonomiskt bäst för transportavstånd på en 

radie upp till ca 22 mil (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Miljömålet för regeringen är att på 

sikt gå helt och hållet från naturgas till biogas eftersom naturgas är ett fossilt bränsle och Sve-

rige vill till år 2020 bli oberoende från sådana även om de kommer att fortsätta användas under 

avvecklingen i flera årtionden framöver. Innan dess kommer naturgasen och dess transportut-

byggnad att, enligt förespråkarna, spela en viktig roll för biogasens framtid under övergångs-

perioden (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Tabell 5 visar skillnaderna mellan uppgraderad 

biogas och spetsad uppgraderad biogas (som till 81 % är grön).
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Tabell 5 Sammansättningen av biogas av naturgaskvalitet (Benjaminsson & Nilsson, 2009).

Uppgraderad biogas Gasol Biogas av naturgaskvalitet
Värmevärde, kWh/Nm3 9,7 26 11
Volymandel, % 92 8 100
Energiandel, % 81 19 100

Enligt SGC Rapport 176 (Kristiansson, m. fl., 2007) kan samtliga förbrukare i distributionsnätet

acceptera en variation i gaskvaliteten mellan 100 %-ig uppgraderad men spetsad biogas och 100

%-ig naturgas. Dessa användare är värmekunder, processer, gasmotorer, gasturbiner, fordon och

användare av kärnlågan. Då Sverige i dagsläget bara har en naturgaskälla, bestäms gasens ener-

giinnehåll med en gaskromatograf i Dragör (Benjaminsson & Nilsson, 2009). Hittills har natur-

gaspriser indexerats mot oljepriserna men det håller nu på att förändras då gasen blir mer till-

gänglig. De största regionala potentialerna för att byta ut gasol, kol och olja mot LNG finns i 

Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Värmland, Västernorrland, och Norrbotten. Konverteringspotentia-

len i Sverige för olja är 6,8 TWh/år (Stenkvist, m.fl., 2011). Naturgasreserverna förväntas räcka 

30-40 år längre än reservarna för olja (Stenkvist, m.fl., 2011). Naturgasen i Sverige täcker idag 

ca 2 % av energibehovet. Detta kan jämföras med övriga Europa där motsvarande siffra är ca 20 

%. Av den totala kostnaden för LNG är ca 80 % inköpspris, 3-6 % är transportkostnader och 

resterande del, omkring 15 % är kopplade till terminalen. Av terminalkostnaden är den största 

delen investeringskostnad (Hansson, m.fl., 2008).
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6. Sammanställning av argument samt för- och nackdelar

Icke uppgraderad biogas kan inte användas för att driva bilar men kan användas i värme- och 

elgeneratorer (Eriksson, 2010). För att Sverige och framför allt den energikrävande Gävle- Dala-

regionen ska klara miljömålen 2020 är en övergång från kol, olja och andra fossila bränslen ett 

måste. Enligt Börjesson, m.fl. (2012) är det p.g.a. dagens höga dieselpriser bättre att använda 

biogas för transporter än för uppvärmning, sett ur en teknoekonomisk synvinkel. En utbyggnad 

av naturgasnätet skulle göra att biogas används mer för fordonsdrift än för att alstra värme och el 

men det finns dock en risk att detta ökar beroendet av fossila bränslen (Börjesson, m. fl., 2012). 

Det finns två faror med naturgas. Dels skapar den ett större behov än klimatet klarar, och som 

inte kan ersättas med biogas. Dels gör investeringar i naturgas att investeringar i biometan sena-

reläggs eller uteblir. Det troliga är att biogasen har en mycket stor potential som överstiger pro-

blemen som uppstår med konstgödsling och kan därmed ersätta omkring en tredjedel av oljan i 

Sverige. Det gäller att följa upp naturgasförespråkarnas argument om att naturgas blir ett över-

gångsbränsle till biogas på sikt och att stora investeringar och naturgasens långa livslängd inte 

bygger fast ett samhälle som går från kol och olja till ett annat fossilt bränsle. Enda sättet att 

åstadkomma detta är genom styrning på högsta politiska nivå. Grön gas-principen är exempel på 

en dellösning i rätt riktning där marknaden själv följer en viss utveckling. Det går också att be-

skatta fossila bränslen mer än idag eller att subventionera utvecklingen av förnyelsebara bräns-

len. För energikrävande Gävle-Dala- regionen är utbyggnaden av naturgasnätet ett måste i syfte 

att spara pengar på kostnader (exempelvis fördubblas koldioxidskatten på gasol 2015). Idag 

transporteras exempelvis gasol till Sandvik med lastbilar och tåg, något som är en flaskhals

p.g.a. högt behov men också p.g.a. den hårda vintern som brukar drabba området. Lastbilar som 

stannar sänker produktionen och det finns inga tågvagnar anpassade för LNG/LBG-transport 

idag. Då återstår bara ett alternativ, en naturgasledning som är mer eller mindre underhållsfri 

och håller i många decennier (tåg för att lösa denna transportfråga finns inte tillgängliga idag). 

Den är dessutom i sammanhanget billig och driftsäker samtidigt som landskapsbilden inte för-

störs. Då det inte är några problem att blanda naturgas och biogas är det i regionen fullt möjligt 

att tillämpa grön gas-principen med uppmuntring av högre mängd biogas. Detta skulle även fun-

gera som ett gott föregångsexempel för resten av landet. Lastbilstransport är den av de tre 

nämnda alternativ som är mest förenad med driftstörningar och säkerhetrisk vid transport. Vin-

tertid är det lätt att lastbilar fastnar eller blir försenade pga. snö och det finns alltid en olycksrisk 

i trafiken pga. avåkningar, påkörningar m.m. Därför innebär en infrastruktur utan rörledningar
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att gasen i komprimerad eller flytande form skulle behöva transporteras med tåg (om den tekni-

ken någonsin blir tillgänglig för regionen).
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7. Diskussion

Neij (Neij, m.fl., 2007) menar att biogasen har en begränsad potential och därför inte motiverar 

till en stor utbyggnad av naturgasnätet. År 2007, då denna rapport från naturvårdsverket kom ut 

var potentialen från skogen lika känd som idag. Två år senare skrevs en annan rapport (Benja-

minsson & Nilsson, 2009) som varnade för ett samhälle som bygger fast ett beroende av natur-

gas under lång tid men som samtidigt belyste fördelarna med biogas och framtidsmöjligheter-

na. Möjligheten till blandning av uppgraderad biogas och naturgas gör att naturgasen kan an-

vändas som reserv när biogasproduktionen inte är tillräcklig (Benjaminsson & Nilsson, 2009).

Främsta anledningen till att bygga ut naturgasnätet påstås av branschen vara att det på sikt kan

användas för att ersätta transport av fossil naturgas med förnybar biogas. Ett exempel på detta

är figur 6 som visar en successiv övergång från naturgas till biogas för att omkring år 2050

börja introducera vätgas i samma nät. Kanske är biogasmålet endast ett sätt för naturgasen att

vinna mer mark? För att få ett bra svar på frågan behöver denna rapport kompletteras med en

kvalitativ studie som intervjuar branschens olika intresseorganisationer och andra förespråkare

av en utbyggnad av naturgasnätet med ökad användning av naturgas som följd. Dessutom be-

höver studien utvidgas med en kvantitativ undersökning av biogasens potential. Är det möjligt

att ersätta en tredjedel av oljeanvändningen i Sverige med biogas eller innebär det en större

skada för miljön pga. konstgödsling? Även svartlut, som uppkommer vid tillverkning av pap-

persmassa går att förgasa men dess potential är ännu inte belyst. Olika avstånd vid gastrans-

port kan göras med olika transportmedel men det finns en tredje faktor förutom miljö och eko-

nomi, nämligen driftsäkerhet. Det spelar ingen roll att transport med lastbilsflak är bästa lös-

ningen för en region om det vintertid innebär begränsad framkomlighet i trafiken. En annan

fråga är tillgång på råvaror att förgasa för att producera uppgraderad biogas. I all hittills känd

litteratur är detta en begränsning för Sveriges egenproduktion av biogas. Globalt finns dock en

mycket stor potential för biomassa där snarare efterfrågan sätter gränsen för hur mycket bio-

energi vi använder (Melin, 2013). Där finns även en potential från matavfall som deponeras

p.g.a. att återvinningen inte kommit lika långt som i Sverige. Svenska Bioenergiföreningen

(Svebio) förespråkar ”kloka styrmedel” om grund för biogasen ska kunna växa (Melin, 2013)

då denna har andra förutsättningar än naturgas.

För att klara miljömålen är det viktigt att bli oberoende av kol och olja. Detta gäller särskilt för

regionerna Gästrikland och Dalarna eftersom dessa kräver mycket energi för sina industrier. Då

naturgas och biogas går att blanda vid alla behov i Sverige är det fullt möjligt att naturgasnätet
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kan utökas och bädda för en successiv övergång till biogas. Från början var det inte lika tydligt

men senare års rön har belyst en stor potential för biogasen vilket torde hindra en utveckling

där samhället byggs fast i ett fossilt bränsle. Stora möjligheter med blandning av gaserna möj-

liggör en tidigare introduktion av biogas i naturgasnätet. Därför är det nödvändigt att från poli-

tiskt håll styra utvecklingen så att biogasens fulla potential tas tillvara på så tidigt som möjligt.

Koldioxidskatt på fossila bränslen men även subvention av investeringar i biogas är nödvändiga

för att båda gaserna ska etablera sig på en egen marknad som är så stor att den inte länge följer

marknadspriset på olja som fallet hittills varit. En egen marknad ökar även intresset för ytterli-

gare investeringar då den minskar osäkerheten bland investerare.

Observera att figuren endast representerar E.ON:s del av gasmarknaden och även omfattar bio-

metan.

Figur 6. E.ON:s vision där biogas på sikt ersätter naturgas (Benjaminsson & Nilsson, 2009).
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