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Förord 

Den ursprungliga versionen av rapporten ”Skiffergas i världen – dagens spridning och framtida 
potential” publicerades 2012. Föreliggande version av denna rapport är den andra uppdateringen som 
gjorts. Den första uppdateringen gjordes 2014. Nedan ges en kort beskrivning av hur de två 
uppdaterade versionerna skiljer sig från den ursprungliga. 
 
Uppdateringen 2014 
Den uppdatering som gjordes 2014 var ett resultat av att EIA presenterat en uppdaterad version av 
den rapport som använts som huvudsaklig källa. Det finns enligt EIA två stora anledningar till att en 
uppdatering var viktig. Den första anledningen är att geologiska undersökningar och borresultat som 
inte fanns tillgängliga tidigare ger en mer informativ utvärdering av de redan presenterade 
skifferformationerna såväl som information om nya formationer som inte behandlats tidigare. Den 
andra anledningen är det faktum att den senaste utvecklingen i USA belyser den roll som 
skifferformationer har som källor till exempelvis råolja. Tidigare rapport från EIA fokuserade 
uteslutande på naturgasutvinning från skifferformationer. Även den uppdaterade versionen av 
rapporten ”Skiffergas i världen – dagens spridning och framtida potential” fokuserar endast på 
naturgasutvinning från skifferformationer, men med en uppdatering av de siffror som fanns 
tillgängliga 2012. Med anledning av de nya undersökningarna inkluderades nu 41 länder i rapporten 
(tidigare 32) och inte mindre än 95 presumtiva områden (tidigare 48). Rapporten är även uppdaterad 
för att presentera mer färska siffror gällande priser, tillgångar, produktion etc.  
 
Uppdatering 2015 
I juni 2015 presenterade EPA (Environmental Protection Agency) ett utkast till rapporten 
”Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas on Drinking Water 
Resources” som är en utredning av påverkan på dricks- och grundvatten vid hydraulisk 
sprickbildning. EPA kan ses som USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket. Eftersom den viktigaste 
miljöfrågan vid utvinning av skiffergas är användningen av vattenresurser och risken för påverkan 
på vattenkvaliteten inkluderar föreliggande rapport en sammanfattning av resultaten ur detta utkast. 
Noteras bör att resultaten som presenteras endast är preliminära. 
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Sammanfattning 

Föreliggande rapport innehåller uppdaterade siffror gällande skiffergaspotentialer och inkluderar fler 
länder och presumtiva skiffergasfält än den ursprungliga rapporten som publicerades av ÅF i februari 
2012. Detta tack vare att geologiska undersökningar och borresultat som inte fanns tillgängliga 
tidigare ger en mer informativ utvärdering av de redan presenterade skiffergasfälten såväl som 
information om nya fält som inte behandlats tidigare. Vissa länder har fått en nedvärderad 
skiffergaspotential i och med de nya geologiska undersökningarna medan andra länders potential 
värderats upp. Totalt sett har det inte skett några drastiska förändringar gällande vilka länder som har 
betydande eller icke-betydande potentialer för skiffergasförekomst. 
 
Skiffergas är naturgas som finns inbäddad i skiffer och förekommer i naturliga skifferformationer på 
cirka 1 000 till 3 000 meters djup. Historiskt sett har det inte varit ekonomiskt lönsamt att utvinna 
denna naturgas då skifferns genomtränglighet (permeabilitet) är låg. En förutsättning för utvinning 
har varit att skiffern haft naturliga sprickor så att gasen enkelt har kunnat frigöras och föras upp till 
ytan. Ny teknik har dock skapat förutsättningar för lönsamhet inom detta segment. 
 
Naturgasen svarade år 2013 för cirka 24 % av världens energianvändning1. I takt med att de 
konventionella resurserna sinar och efterfrågan på naturgas ökar har fokus flyttats till så kallade icke-
konventionella naturgaskällor som till exempel kolbäddsmetan, (eng. coalbed methane), gas från 
sandsten (eng. tight gas) och skiffergas (eng. shale gas). Skiffergas är den icke-konventionella 
naturgaskälla som skapat störst intresse de senaste åren, och som beräknas ha störst framtida potential 
av de icke-konventionella gasresurserna2.  
 
Det finns en mängd viktiga egenskaper hos skiffern som ligger till grund för kvaliteten på den gas 
som återfinns i denna.3 Skifferns geologiska karaktär är beroende av under vilken geologisk period 
denna bildades. Främst är den aktuella geologiska periodens växtlighet avgörande, men även 
sedimenteringsmiljön påverkar karaktären på skiffern. För att skiffergasproduktion ska vara lönsam, 
dvs. att skiffern innehåller tillräckligt mycket gas, krävs att skiffern är tillräckligt mogen och 
innehåller tillräckligt med organiskt material.4  
 
Världens skiffergastillgångar 
De länder som utvinning av skiffergas är mest intressant för kan delas in i två olika grupper. Den ena 
gruppen består av länder som idag importerar naturgas, som därmed har viss utbyggd gasinfrastruktur 
och som har skiffergasresurser som är stora i förhållande till den egna naturgaskonsumtionen. Så är 
fallet för exempelvis Sydafrika, Frankrike, Ukraina och Polen. Skiffergasutvinning skulle i dessa 
länder påtagligt kunna minska beroendet av gasimport och därmed förbättra landets 
gashandelsbalans. Den andra gruppen består av länder som både har stora skiffergasreserver och en 
väl utbyggd gasinfrastruktur. Den utbyggda infrastrukturen i dessa länder innebär att utvecklingen 
av skiffergasproduktion underlättas. I denna grupp ingår USA, Kanada, Mexiko, Kina, Argentina, 
Brasilien och Ryssland.5 Energisituationen är dock unik för varje land varför incitamenten för 
skiffergasproduktion skiljer sig åt. 
 
Nordamerika har de största skiffergasresurserna i världen och USA är den ledande aktören i världen, 
där tekniken för skiffergasproduktion fått sitt genombrott de senaste åren. Störst nationell potential 
för skiffergasutvinning finns dock i Kina med 326 800 TWh tekniskt utvinningsbara resurser 

                                                   
1 BP, Statistical Review of World Energy, juni 2014. 
2 International Energy Agency, World Energy Outlook 2011: Are We Entering a Golden Age of Gas, 2011. 
3 Florence Gény, Can Unconventional Gas be a Game Changer in European Gas Markets?, The Oxford Institute for Energy Studies, ISBN 978-1-
907555-17-6, December 2010. 
4 U.S. Energy Information Administration, World Shale Gas Resources: An Initial Assessmentof 14 Regions Outside the United States, Advanced 
Resources International, april 2011. 
5 U.S. Energy Information Administration, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 

in 41 Countries Outside the United States, Independent Statistics & Analysis, juni 2013. 
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(beskrivs i kap 0), jämfört med USA:s 194 900 TWh. Dock bör nämnas att produktion sker i de 
presumtiva områden i USA idag varför de uppskattade kvarvarande resurserna minskar. 
 
I Ryssland (exkl. Kaliningrad) är skiffergastillgångarna nyupptäcka och landets totala tekniskt 
utvinningsbara resurser är världens nionde största (83 400 TWh). Med Rysslands redan välutbyggda 
infrastruktur skulle skiffergasproduktion i landet underlättas, men med världens största 
konventionella naturgasreserver är sannolikheten låg att Ryssland kommer leda 
skiffergasutvecklingen i världen.   
  
I Asien (exklusive Ryssland, inkl. Jordanien) finns omkring en femtedel av de globala 
skiffergastillgångarna. Kina är det land som har störst skiffergastillgångar i världen och som har 
potential att bli en storskalig producent av skiffergas om nödvändiga investeringar görs. 
Skiffergasreserver finns även i Indien, Pakistan, Indonesien, Thailand, Mongoliet och Jordanien 
(Mellanöstern). Hittills är det dock bara Kina som har undersökt den egna skiffergaspotentialen. 
Indien har skjutit på undersökningar för att först ta fram regler för hur utvinningen ska gå till.   
 
I Sydamerika har framför allt Argentina och Brasilien stora gasreserver, men även Venezuela. 
Eftersom Argentinas konventionella gasreserver minskar bedöms möjligheterna vara stora att 
skiffergasproduktionen kommer att öka. Argentina har troligtvis de mest presumtiva 
skiffergastillgångarna i världens efter Nordamerika. Gastutvinning sker redan idag i ett par borrhål.  
 
Australien, som idag är en betydande exportör av naturgas, har också stora skiffergastillgångar. Om 
skiffergasproduktion skulle komma igång skulle Australien kunna behålla och stärka sin position 
som central gasleverantör till Asien. Eftersom gasinfrastrukturen är utbyggd och miljölagstiftningen 
inte begränsar utvinningen bedöms Australien vara ett land där skiffergasproduktion kan starta i stor 
skala.  
 
Inget land i Afrika har påbörjat storskalig produktion av skiffergas, trots att det finns stora tillgångar 
såväl i Algeriet, som i Sydafrika, Libyen och Egypten. I Sydafrika har hydraulisk sprickbildning 
förbjudits, vilket gör att någon produktion inom en nära framtid inte är trolig.  
 
Polen, Frankrike och Ukraina är de länder som har störst skiffergastillgångar i Europa och Polen är 
det land som har kommit längst när det gäller skiffergasutvinning även om landets potential värderats 
ned väsentligt sedan den ursprungliga rapporten skrevs 2012. I Frankrike finns istället en stark 
opinion mot skiffergasutvinning och hydraulisk sprickbildning har förbjudits på grund av risken för 
påverkan på vattenresurser, vilket gör att någon skiffergasutvinning inte bedöms som troligt i 
Frankrike. De tre ovan nämnda länderna är importländer av naturgas. Skiffergasutvinning skulle i 
dessa länder påtagligt kunna minska beroendet av gasimport och därmed förbättra landets 
gashandelsbalans. Prospektering och utredningar kring skiffergas pågår även i Tyskland, 
Nederländerna och Storbritannien. 
 
Miljö 
Den viktigaste miljöfrågan vid utvinning av skiffergas är användningen av vattenresurser och risken 
för påverkan på vattenkvaliteten. Vid hydraulisk sprickbildning, används stora mängder vatten. 
Enligt Chesapeake Energy, som har borrat brunnar i alla de stora fyndigheterna i Barnett, Eagle Ford, 
Haynesville, Marcellus och Niobrara, uppgår den genomsnittliga vattenförbrukningen vid hydraulisk 
sprickbildning till ca 15 – 17 000 m3 vatten.6 I dessa vattenvolymer tillsätts en mindre andel 
kemikalier motsvarande 0,5-2% av den totala volymen. Tillsatsen av kemikalier innebär en risk för 
spridning av dessa kemikalier i omgivande dricksvatten och grundvattensreservoarer.  
 

                                                   
6 Chesapeake Energy, Hydraulic Fracturing Facts, inhämtat 2011-12-28,Tillgänglig vid: www.hydraulicfracturing.com/Water-
Usage/Pages/Information.aspx 
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Risken för negativ påverkan på vattenkvaliteten är en fråga som debatteras i USA. USA:s 
motsvarighet till Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att utreda påverkan på vattenkvaliteten 
vid hydraulisk sprickbildning. Preliminära utredningsresultat publicerades i juni 2015 och 
sammanfattas i föreliggande rapport. Utredningens resultat kommer ha en avgörande betydelse för 
den fortsatta skiffergasproduktionen i USA, eftersom många av nationens stater avvaktar resultatet 
av denna utredning innan beslut om fortsatt skiffergasproduktion kommer att fattas. Även i Quebec 
i Kanada avvaktar myndigheterna med att ge tillstånd till utvinning tills en utredning av 
miljökonsekvenserna av skiffergasutvinning har genomförts. Resultatet kan även påverka länder som 
Frankrike och Sydafrika, som har förbjudit hydraulisk sprickbildning.  
 
Generellt sett anses naturgas vara ett bättre alternativ för miljön än kol och olja. Utsläppen till luft 
vid förbränning av naturgas är koldioxid, svaveldioxid samt partiklar och sot men har betydligt lägre 
utsläpp än övriga fossila bränslen. Naturgas släpper ut nästan 40 % mindre koldioxid än kol och 
nästan 25 % mindre än olja. 
 
Det har gjorts ett flertal livscykelstudier kring skiffergasens miljöpåverkan vid elproduktion bara 
senaste åren där jämförelser gjorts mot konventionell naturgas och kol från ett 20-års- men framför 
allt ett 100-årsperspektiv. Många är fokuserade kring de nordamerikanska fyndigheterna eftersom de 
kommit längst i utvinningsprocessen och därmed kan bidra med faktisk data. En sammanställning av 
de aktuella studierna finns i figuren nedan som visar de olika livscykelutsläppen för olika bränslen. 
Enligt sammanställningen är utsläppen från skiffergas, sett ur ett livscykelperspektiv ca 20-50 % 
mindre koldioxid per energimängd bränsle (CO2e/MJ) än kolproducerad el, men ca 11 % mer än el 
från konventionell naturgas7. 

 

 

Utsläpp vid elproduktion ur ett 100-årsperspektiv 

Anm: I vissa fall har genomsnittliga utsläpp beräknats, baserat på data från högsta och lägsta 
antaganden, för att kunna göra en jämförelse mellan aktuella studier. 
                                                   
7 M Jiang et. al., Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Marcellus Shale Gas, Environmental Research Letters 6, DOI: 10.1088/1748-
9326/6/3/034014, 2011,  
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En annan miljöfråga som debatterats i USA är skiffergasens påverkan på landskapet. Allmänhetens 
oro och negativa inställning till skiffergasutvinning i detta avseende rör dock främst de tätbefolkade 
staterna i nordöstra USA, där exempelvis skiffergasfyndigheten Marcellus Shale ligger. I delstaten 
Pennsylvania, som består av omfattade skogsmarker, har den pågående utvinningen av skiffergas i 
delstaten lett till en debatt om utvinningens påverkan på skogstillgångarna. En del experter menar att 
exploateringen kan leda till segmentering av skog, skogsmarker kantade av öppna fält, vilket kan ge 
skadliga effekter på flora och fauna och därmed ha en negativ påverkan på både ekosystem och 
rekreationsmöjligheter i staten. Den negativa opinionen beror också till stor del på en oro för att 
utvinningen innebär ett hot mot skogsindustrin, som är en av grundpelarna i Pennsylvanias ekonomi.  
 
Kostnader 
Redan på 1820-talet borrades det efter skiffergas i USA, men det dröjde ända till 2000-talet innan 
tekniska framsteg gjorde att skiffergasutvinning blivit ekonomiskt intressant. De viktigaste tekniska 
framstegen är utvecklingen av horisontell borrning i kombination med hydraulisk sprickbildning, 
som lett till att produktionen har ökat kraftigt. Mellan år 2007 och 2012 har skiffergasproduktionen 
ökat sjufaldigt. Tack vare att produktionsnivåerna har ökat har produktionskostnaderna för skiffergas 
sjunkit i USA.  
 
Enligt IEAs bedömning av produktionskostnaderna för olika naturgaskällor från olika regioner ligger 
produktionskostnaderna för skiffergas inom intervallet 3-7 USD/MBtu (67-156 kr/MWh), vilket kan 
jämföras med kostnaderna för konventionell gas som varierar mellan 2 och 9 USD/MBtu (44-200 
kr/MWh). Konventionell gas som produceras i östra Europa, Euroasien och Mellanöstern har 
generellt sett lägre produktionskostnader än skiffergasproduktionen i USA, medan delar av 
gasproduktionen som producerats i övriga delar av Europa, Asien och Stillahavsområdet har högre 
produktionskostnaderna än skiffergas.  
 
De totala produktionskostnaderna består dels av kapitalkostnader vilka är kopplade till utvinning av 
gasreserver och dels av driftskostnader, administrativa kostnader samt räntekostnader. Exempel på 
kostnader som är kopplade till utvinning är kostnader för markanskaffning, borrning och 
färdigställande av källan. I den sistnämnda kostnadsposten ingår bl.a. kostnader för hydraulisk 
sprickbildning. Vid skiffergasutvinning är kostnader för markanskaffning, borrningskostnader och 
kostnader för hydraulisk sprickbildning stora kostnadsposter. Borrningskostnaderna kan variera 
kraftigt mellan olika källor, mellan 0,5 -10 miljoner USD (3-65 miljoner kronor). Horisontella 
brunnar har i genomsnitt två till fyra gånger högre borrnings- och färdigställandekostnader än 
vertikala brunnar. 
 
Enligt de bedömningar av produktionskostnader i Europa som gjorts, väntas kostnaderna i Europa 
ligga på betydligt högre nivåer än de amerikanska. Det beror dels på att det är en ung industri med 
stor potential för teknisk utveckling, men också på att det finns viktiga strukturella skillnader mellan 
USA och Europa. Europa har striktare regelverk än USA både vad gäller miljö-, säkerhets- och 
arbetsrättsfrågor. Vidare består serviceindustrin i Europa av några få företag, vilket gör att 
konkurrensen i branschen är begränsad. Dessutom ligger skifferformationerna i Europa på större djup 
än i USA, vilket innebär högre borrningskostnader. Det finns dock förutsättningarna för att minska 
produktionskostnaderna i Europa med omkring 50 % inom en period på fem till tio år. Enligt en 
kostnadsbedömning utförd av Oxford Institute For Energy Studies kommer dock inte skiffergas vara 
konkurrenskraftigt med importerad gas i Europa 2020. Det talar för att produktionen av skiffergas i 
Europa kommer vara begränsad fram till år 2020, såvida inte marknadsvillkor förbättras påtagligt, 
t.ex. genom högre importpriser på naturgas eller introduktion av styrmedel som gynnar inhemsk 
energiproduktion.  
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Påverkan på gasmarknaden 
Hur stor påverkan skiffergasproduktionen kommer att ha på den globala gasmarknaden beror förstås 
på hur stor världens skiffergasproduktion kommer att bli. Framgångarna inom skiffergas-
produktionen i USA under de senaste åren har lett till att intresset för skiffergas ökat kraftigt i hela 
världen och att många länder nu genomför undersökningar av skiffergastillgångarna. Möjligheterna 
att utvinna även de okonventionella gaserna har inneburit att världens utvinningsbara gasreserver 
visat sig vara både betydligt större och mer jämnt fördelade jämfört med tidigare bedömningar av de 
konventionella gasreserverna.  
 
En ökad skiffergasproduktion skulle därför kunna medföra en förbättrad energiförsörjningssituation 
i många länder. Hittills har skiffergasen inneburit att USA har gått från att vara stor importör av LNG 
till att i det närmaste bli självförsörjande på gas. Det har i sin tur lett till ett överskott på 
produktionskapacitet av LNG och tillfälligt prisfall på naturgas under 2009. Priset på naturgas har 
sedan 2009 fram till 2013 fortsatt vara lågt. Skiffergasproduktionen i USA har också lett till en ökad 
konkurrens på utbudssidan, som lett till att större volymer av gas handlats på spotmarknaden och en 
förändrad prissättning på naturgas i både Europa och Asien. Om skiffergasproduktion visar sig vara 
ekonomiskt möjligt i länder som Indien och Kina, vilka båda har växande energimarknader och stora 
tillgångar av skiffergas, kommer handelsmönstren på gasmarknaden att förändras och påverkan på 
den globala gasmarknaden att vara betydande. 
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1 Förkortningar 

Förkortning Utskrivet 

Bcf Billion cubic feet = 109 ft 
Bcm Billion cubic meters= 109 m3 

Btu British Thermal Unit 

CBM Coalbed Methane 
CH4 Metan 
CO2 Koldioxid 
EIA U.S. Energy Information Administration 
EPA U.S. Environmental Protection Agency 

IEA International Energy Agency 
Mtoe Million tons of oil equivalent 

Mwh Megawatt-timme 
m3 Kubikmeter 
TRR Tekniskt Utvinningsbara Resurser 

2 Konverteringstabell 

     Storhet/Kommentar  
1 Mbtu 0,293 MWh Energimängd  
1 Btu 2,52*10-8 Mtoe Energimängd  
1 Mtoe 3,97*107 Btu Energimängd  
1 Gallon 3,785 Liter Volym  
1 m3 1000 Liter Volym  
1 Bcm 35,31 Bcf Volym  
1 USD 6,514 SEK Växlingskurs som använd i denna rapport 

(2013 års växlingskurs) 
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3 Inledning 

Skiffergas har fått sitt stora genombrott i USA under de senaste åren tack vare bland annat 
teknikutveckling som gjort skiffergasutvinningen lönsam. Potentialerna i USA bedöms vara så stora 
att USA skulle kunna exportera naturgas i framtiden. Intresset för skiffergas har ökat i hela världen 
och utredningar görs i många länder för att kartlägga skiffergaspotentialen. Dock skiljer sig 
förutsättningarna för skiffergasutvinning åt mellan världens olika länder, inte endast vad gäller 
geologi och tekniska möjligheter utan även när det gäller energisituation och opinion i landet.  De 
amerikanska framgångarna kan därför inte enkelt översättas till en framtida utveckling i övriga 
världen. 
 
För att öka kunskapen kring utvecklingen inom skiffergasområdet och ge en bild av världens 
potentialer utförde ÅF studien ”Skiffergas i världen, dagens spridning och framtida potential” på 
uppdrag av ÅForsk, Energigas Sverige och Svensk Energi. En uppdatering av denna rapport gjordes 
2014 på uppdrag av Energigas Sverige och Svensk Energi, föreliggande studie är en kompletterande 
uppdatering som görs med avseende på en ny rapport om miljöaspekterna från utvinning av 
skiffergas. Även denna görs på uppdrag av Energigas Sverige och Svensk Energi.  
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3.1 Syfte och metod 

Utredningens syfte är att ge en övergripande beskrivning av den teknik som gjort skiffergasutvinning 
möjlig samt dess potentiella miljöpåverkan och kostnadsbild. Vidare ska studien ge en samlad bild 
av skiffergasens potential och spridning i världen samt påverkan på världens energisituation. Målet 
är att på ett illustrativ och pedagogiskt sätt belysa utvecklingen inom området skiffergas. 
 
Erfarenheter vad gäller skiffergasutvinning har främst hämtats ur amerikansk litteratur då USA är 
det land som kommit längst vad gäller utvinning av skiffergas. Bilden av världens 
skiffergaspotentialer har baserats på senast tillgänglig litteratur och fokus har legat på att ge en bild 
av skiffergaspotentialen i Europa. Hinder och möjligheter för skiffergasutvinning har beskrivits och 
ländernas potential har beskrivits utifrån energimålen i Europa: konkurrenskraft, klimatmål och 
försörjningstrygghet. För övriga världen har en mer övergripande bild av situationen redovisats. 
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4 Bakgrund 

Skiffergas är naturgas som finns inbäddad i skiffer och förekommer i naturliga skifferformationer på 
cirka 1 000 till 3 000 meters djup. Historiskt sett har det inte varit ekonomiskt lönsamt att utvinna 
denna naturgas då skifferns genomtränglighet (permeabilitet) är låg. En förutsättning för utvinning 
har tidigare varit att skiffern haft naturliga sprickor så att gasen enkelt har kunnat frigöras och föras 
upp till ytan. Ny teknik för utvinning av skiffergas har dock skapat förutsättningar för lönsamhet 
inom detta segment, detta har också medfört att de utvinningsbara naturgasresurserna ökat markant. 
 
Naturgasen svarade år 2013 för cirka 24 % av världens energiförbrukning.8 I takt med att de 
konventionella naturgasresurserna sinar och efterfrågan på naturgas ökar har fokus flyttats till så 
kallade icke-konventionella naturgaskällor som till exempel kolbäddsmetan, (eng. coalbed methane), 
gas från sandsten (eng. tight gas) och skiffergas (eng. shale gas). Skiffergas är den icke-
konventionella naturgaskälla som skapat störst intresse de senaste åren, och som beräknas ha störst 
framtida potential av de icke-konventionella gasresurserna.9  

4.1 Världens energiförsörjning 

Världens användning av primärenergi stiger i genomsnitt med 3 % per år. År 2013 motsvarade den 
primära energianvändningen i världen 12 730 miljoner ton råolja10 (Mtoe). Det kan jämföras med 
energianvändningen år 1965 som uppgick till 3 767 Mtoe11 – knappt en tredjedel av dagens 
användning. Användningen av energi visar inga tecken på att minska kommande år. I takt med att 
levnadsstandarden ökar i utvecklingsländerna ökar också energianvändningen i dessa länder. 
Energianvändningen av primärenergi år 2035 uppskattas därför uppnå motsvarande ca 19 400 Mtoe. 
Grafen nedan visar hur energianvändningen har utvecklats sedan 1990-talet och hur den förväntas 
utvecklas de närmaste 15 åren. 
 

 
Figur 4-1: Världens energikonsumtion av primärenergi (Mtoe)12  

Figuren nedan visar en översikt av världens energisituation per energikälla. Som framgår av 
diagrammet är de fossila bränslena klart dominerande och den förnybara delen endast 9 %. 

                                                   
8 BP, Statistical Review of World Energy, Juni 2011. 
9 International Energy Agency (2011) 
10 BP, Statistical Review of World Energy, juni 2014. 
11 BP, Statistical Review of World Energy, Juni 2011. 
12 U.S. Energy Information Administration (2011). 
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Figur 4-2: Världens energisituation 

4.1.1 Energireserver 

De fossila bränslereserverna är svåra att uppskatta eftersom man kontinuerligt hittar nya reserver 
samt utvecklar ny teknik som möjliggör utvinning vid tidigare omöjliga områden. De existerande 
energireserverna har trots det uppskattats till ca 922 600 Mtoe, varav oljan står för 181 700 Mtoe, 
naturgas för motsvarande 163 000 Mtoe och kol för motsvarande 577 900 Mtoe.13 Med dagens 
energianvändning på 12 852 Mtoe (inkluderat alla energikällor) skulle den uppskattade fossila 
energireserven endast täcka energibehovet i knappt 72 år till.14 

                                                   
13 BP, Statistical Review of World Energy, June 2010 
14 Total energireserv delat med dagens konsumtion 
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Vattenkraft och övrig förnybar energi:
Exempel på förnybar energi är 
vattenkraft, vindkraft, biomassa, solenergi 
och geotermisk energi. Användningen av 
förnybara energikällor har ökat i världen 
och tekniken har utvecklats, men ännu är 
verkningsgraden i många produktions-
anläggningar som nyttjar förnybar energi 
inte tillräckligt hög, vilket gör att många 
av de förnybara energikällorna inte är 
konkurrenskraftiga gentemot de fossila 
bränslena.

Olja:
Olja är den dominerande 
energikällan i världens 
energisystem och utvinns från 
oljereservoarer. Majoriteten av 
oljan används inom 
transportsektorn som 
fordonsbränsle för t.ex. bilar, 
bussar, flygplan, båtar etc.

Kärnkraft:
Kärnkraften täcker 4 % 
av världens energibehov. 
Problemen kring 
hantering av använt 
bränsle och det 
radioaktiva avfallet som 
uppstår och måste 
förvaras skilt från 
omgivningen har dock 
inte lösts. Kärnkraften 
väntas främst öka i 
utvecklingsländer där 
allmänhetens motstånd 
är begränsat, som i t.ex. 
Indien och Kina.

Naturgas:
På grund av de höga oljepriserna, 
energiinvesteringar och miljöaspekter har 
både konventionell och icke-konventionell 
gas fått större inflytande på 
energimarknaden.

Idag finns tillgång till gasledningar och 
gaslager i många områden och med en ökad 
mängd flytande naturgas, LNG, har det 
blivit möjligt att transportera stora 
gasmängder mellan världens kontinenter.

Kol:
Kol står för det näst största 
bidraget till världens 
energiproduktion. Att ersätta kol 
är svårt eftersom existerande 
kolkraftverk har hög kapacitet och 
kan producera billig el som 
konkurrerar ut andra 
energialternativ.
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4.2 Energiförsörjningstrygghet 

Tillgång på energi är ett grundläggande behov i moderna samhällen och därmed är även säker 
energiförsörjning en viktig fråga i världen. En trygg energiförsörjning omfattar flera aspekter. På 
lång sikt handlar det om planerade investeringar för att möta energibehoven som är en följd av den 
ekonomiska utvecklingen och framtida miljökrav. På kort sikt handlar trygg energiförsörjning om att 
energisystemet ska klara att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan. 
 
En annan central fråga för ett lands energiförsörjningssituation är hur beroende av importerad energi 
landet är. Inom EU går utvecklingen mot ett allt större beroende av importerad energi. År 2012 
importeras 53 % av den energi som används inom EU, jämfört med 46 % år 199815. På grund av att 
den inhemska produktionen väntas minska antas importbehovet öka ytterligare till omkring 60 % på 
20 års sikt16. På gasmarknaden är EUs medlemsländer beroende av gasleveranser från ett fåtal länder: 
Ryssland, Norge och Algeriet och de baltiska länderna och Finland har Ryssland som enda 
gasleverantör. Ett sätt att öka leveranssäkerheten på gasmarknaden är att öka antalet tillförselkällor. 
Detta har exempelvis Belgien och Storbritannien gjort genom att importera flytande naturgas, LNG. 
I takt med att Europas gaskällor sinar väntas importen av LNG öka i betydelse på den europeiska 
gasmarknaden.  
 
USA har däremot gått mot ett minskat importberoende, främst när det gäller naturgas men även 
importen av oljeprodukter har minskat. Detta bedöms vara en följd av strängare krav på 
bränsleeffektivitet och högre bränslepriser kombinerat med ökad inhemsk produktion av både olja 
och gas. Under 2005 importerade USA 60 % av alla flytande bränslen (oljeprodukter och flytande 
biobränslen), denna siffra sjönk till 40 % år 2012.17 Under 2012 importerades mindre än 7 % av 
naturgasen som användes i landet.18 
 
  

                                                   
15 European Comission, Eurostat Yearbook 2014 
16 European Comission, Directorate – General for Energy, European Energy Trends  2030, 2009 
17 U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook, 2014 
18 BP, Statistical Review of World Energy, June 2014 
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5 Teknik 

5.1 Skiffergasens historik 

Utvinning av skiffergas är ingenting nytt i USA. Redan i slutet av 1820-talet borrades de första 
kommersiella skiffergasbrunnarna i Fredonia, New York. Mellan 1860-1920 utvanns skiffergas ur 
de grunda lågtrycksfyndigheterna i Appalacherna och Illinois. Under 1930-talet utvecklades 
gasledningsnätet vilket möjliggjorde högre kapacitet och längre transportsträckor. Under 1940-talet 
användes hydraulisk sprickbildning för första gången med syfte att stimulera olje- och gas-
produktionen19.  
 
Det dröjde sedan ända till perioden mellan 1980-1990 innan omfattande studier och tekniska 
framsteg inom området gjorde skiffergas till en stor potentiell energikälla och en nationell 
angelägenhet. 
 
I början av 2000-talet producerade skiffergasbrunnar ca 11 miljarder kubikmeter gas, vilket 
motsvarar några få % av USA:s totala gasproduktion20. Tack vare ny teknik för så kallad hydraulisk 
sprickbildning, på engelska ”hydraulic fracturing”, och horisontell borrning har utvecklingen av 
skiffergasproduktionen ökat kraftigt, vilket visas i figuren nedan. År 2012 produceras strax under 
300 miljarder kubikmeter gas ur skiffergasbrunnar, vilket motsvarar strax under 35 % av den totala 
gasproduktionen i USA21. Utvecklingen har lett till att USA gått från att vara en betydande 
naturgasimportör till att bli en ledande gasproducent. 
 

 
Figur 5-1: Skiffergasproduktionens utveckling i USA år 2000 till 2012, Miljarder kubikmeter 22  

  

                                                   
19 The Breakthrough, Shale gas timeline, tillgängligt via: http://thebreakthrough.org/blog/Shale_Gas_Timeline_2.png, inhämtat 2012-01-06 
20 Geology.com, Tillgänglig via: http://geology.com/energy/world-shale-gas/, inhämtat 2011-12-14 
21 Geology.com, Tillgänglig via: http://geology.com/energy/world-shale-gas/, inhämtat 2014-10-15 
22 International Energy Agency, Medium-Term Oil and Gas Markets 2011 

0

50

100

150

200

250

300

350

Bcm



 

 

SKIFFERGAS | Dagens spridning och framtida potential  17 [97] 
 

Naturgas har en viktig roll för USA:s energiförsörjning. Naturgas stod för 25 % av 
energianvändningen 201023. Prognoser pekar på att efterfrågan på naturgas i USA kommer att öka 
de närmaste årtiondena. Hur stor denna ökning kommer att bli beror av en kombination av framtida 
klimat- och energipolicys och tillgängligheten av alternativa fossila bränslen (low carbon). Samtidigt 
som prognoserna pekar mot en ökad efterfrågan på naturgas väntas produktionen av konventionell 
naturgas att minska inom de närmaste åren. För att möta denna obalans väntas okonventionella gaser, 
däribland skiffergas öka i betydelse. Enligt bedömning från EIA förväntas skiffergasen stå för knappt 
50 % av USA:s totala naturgasproduktion till 203524.  

5.2 Förekomst 

Naturgas har traditionellt sett utvunnits ur reservoarer. Den naturgas som benämns konventionell 
finns dels i rena naturgasfält men ofta även tillsammans med olja i så kallade integrerade fält, se figur 
1 för mer information. Den inkapslade gasen har funnits främst i mindre volymer och förekommit 
som fri gas. Detta tillsammans med att dessa naturgasfält ofta funnits i grundare områden har gjort 
att gasen varit relativt enkel att utvinna25. I takt med att de konventionella naturgasresurserna sinar 
runt om i världen och efterfrågan på naturgas ökar har fokus flyttats till möjligheterna att även 
utvinna gas från så kallade icke-konventionella naturgaskällor, som förutom skiffergas även omfattar 
gas i sandsten (eng. tight gas) och kolbäddsmetan (eng. coal bed methane, CBM). Gemensamt för de 
icke-konventionella naturgaserna är att de är mer svåråtkomliga och gasen ofta är inbäddad i ett 
medium från vilket gasen måste frigöras. Skiffergas är den icke-konventionella naturgaskälla som 
skapat störst intresse de senaste åren. I skiffer förekommer gasen dels som fri gas i bergartens porer 
och dess naturliga sprickor men även som adsorberad gas i det organiska materialet. 
 

 
Figur 5-2: Gasförekomst i berggrunden26  

                                                   
23 U.S. Energy Information Administration, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/totalenergy/, Inhämtat 2011-12-04 
24 U.S. Energy Information Administration (2011). 
25 Canadian Association of Petroleum Producers, The Facts on Natural Gas, 2011 
26 U.S. Geological Survey 
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5.3 Geologisk karaktär 

Det finns en mängd viktiga egenskaper hos skiffern som ligger till grund för kvaliteten på den gas 
som återfinns i denna.27  Skifferns geologiska karaktär är beroende av under vilken geologisk period 
denna bildades. Främst är den aktuella geologiska periodens växtlighet avgörande, men även 
sedimenteringsmiljön påverkar karaktären på skiffern. 
 
För att skiffergasproduktion ska vara lönsam, dvs. skifferns måste innehålla tillräckligt mycket gas, 
krävs att skiffern är tillräckligt mogen och innehåller tillräckligt med organiskt material.28 Hur dessa 
parametrar/mått undersöks beskrivs mer detaljerat senare i detta kapitel.  

5.3.1 Totalt organiskt kol (TOC) 

Organiskt material, så som fossila mikroorganismer och växter, bidrar med nödvändigt kol, syre och 
väte som behövs för att bilda gas och olja. En hög halt organiskt material kan potentiellt innebära att 
det finns en stor mängd gas varför totalt organiskt kol (TOC) är ett mått som ger en bild av 
gaspotentialen hos en skifferformation. Totalt organiskt kol bör ligga över 0,5 %.29 

5.3.2 Termiskt mognad (Ro) 

Den termiska mognaden hos en skifferformation är ett mått på hur långt metamorfosen av organiskt 
material har gått, dvs. hur mycket organiskt material som har omvandlats till gas, samt en indikation 
på vilken maximal temperatur som skiffern har genomgått. Graden av mognad är i det närmaste linjär 
mot tiden medan temperaturen snarare är exponentiell mot tiden. Det finns många metoder för att 
mäta den termiska mognaden, men alla metoder förlitar sig på en temperaturberoende, kemisk eller 
fysisk process. Reflektansen (Ro) av specifika mineraler används som en indikator på den termiska 
mognaden.30  
 
En reflektans på 2,5 % ger en indikation på en väldigt mogen skiffer och en stor sannolikhet för 
skiffergasförekomst. En reflektans på 1,0 % ligger på gränsen för övergången från torr gas till våt 
(se definition nedan).31 En hög termisk mognad kan dock även innebära förekomst av koldioxid.32 
 
Definition av torr och våt naturgas 
Naturgas delas upp i två typer, våt och torr naturgas. Med våt naturgas menas att gasen är blandad 
med olika kolväten utöver metan som kan tänkas kondensera eller är i vätskeform som t. ex propan 
och butan. Därför renas gasen efter utvinning i behandlingsverket och de oönskade ämnena separeras 
och kan sedan säljas som biprodukter. När gasen är behandlad är den mer enhetlig, nästan helt 
bestående av metan, och anses vara torr och därmed redo för transport med gasledning33. 

5.4 Gasinnehåll 

5.4.1 ”Risked gas in-place” 

Begreppet risked gas in-place (risked GIP) är en beräknad faktor som tas fram för att uppskatta 
mängden gas som återfinns i en skiffergasformation. Mängden risked GIP tas fram genom att 
kombinera en rad faktorer som på olika sätt mäter gasmängden i en skiffergasformation. Dessa 

                                                   
27 Florence Gény (dec 2010) 
28 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
29 Florence Gény (dec 2010) 
30 Monash University, Chapter 5: Thermal Maturity, Tillgängligt via: http://www.geosci.monash.edu.au/heatflow/chapter5.html, Inhämtat 
2011-12-18 
31 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
32 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
33 Marcellus Shale USA, Tillgängligt via: http://www.marcellus-shale.us/intro_to_Marcellus.htm, Inhämtat 2012-01-12  
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faktorer är free gas in-place, adsorbed gas in-place, en så kallad sannolikhetsfaktor och en 
riskfaktor.34  
 
”Free gas in-place” definieras som mängden kolväten som uppskattas återfinnas fritt i en reservoar. 
Mängden tas fram genom beräkningar som utnyttjar skifferformationens storlek, porositeten hos 
skiffern, mättnadsgraden av kolväten, och en faktor som tar hänsyn till att gasen expanderar när den 
extraheras på grund av förändring i tryck och temperatur. 35 
 
Adsorbed gas in-place avspeglar gasmängden som återfinns i en skiffergasformation förutom GIP. 
Detta är istället den mängd gas som finns adsorberad på ytan av det organiska materialet i en 
skifferformation.36 
 
Sannolikhetsfaktorn som tas fram är ett mått på sannolikheten att den aktuella 
skiffergasformationen producerar en gas med tillräckligt högt flöde och att utveckling av området 
kommer att ske. Vissa skiffergasformationer är redan under utveckling varför denna faktor är 100 %. 
Vissa formationer med begränsad geologisk data erhåller en lägre framgångsfaktor. Under 
utvecklingen av en aktuell formation, när geologiska data blir tillgängliga och borrhål skapas, ökar 
framgångsfaktorn.37 
 
Riskfaktorn  tas fram genom att ta hänsyn till de risker som kan komma att göra det presumtiva 
området inte lämpar sig för skiffergasproduktion. Sådana risker kan vara att områdes strukturella 
komplexitet, låga termiska mognad eller låga organiska tjocklek. I likhet med framgångsfaktorn 
omvärderas riskfaktorn, när utveckling av området sker.38 

5.4.2 Tekniskt utvinningsbara resurser (TRR) 

De tekniskt utvinningsbara resurserna, förkortat TRR från engelskans Technically Recoverable 
Resources, av skiffergas är en viktig parameter för att kvantifiera den framtida gasproduktionen från 
en aktuell skiffergasformation. Tekniskt utvinningsbara resurser uppskattas genom att multiplicera 
risked GIP med en faktor (shale gas recovery factor) som tar i beaktning geologisk information från 
den specifika skiffergasformationen och formationens troliga respons på hydraulisk sprickbildning, 
se vidare kapitel 5.7.1. Aspekter som beaktas är bland annat mineralogi och geologisk komplexitet 
samt en rad andra faktorer som påverkar responsen från den aktuella skiffergasformation på den bästa 
teknik som finns möjlig för gasutvinning.39. Denna faktor ligger idag ofta mellan 20 % och 30 % 40.  

5.5 För-prospektering 

Metoden för att identifiera och bedöma skifferformationer varierar mellan olika prospekterare och 
de olika områdenas karaktär. I denna studie redovisas en metod angiven av EIA, US Energy 
Information Agency.41  Enligt EIA kan tillvägagångssättet för att identifiera intressanta områden för 
prospektering av skiffergas struktureras enligt följande figur. 
 

                                                   
34 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
35 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
36 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
37 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
38 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
39 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
40 International Energy Agency, Medium-Term Oil and Gas Markets 2011 
41 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
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Figur 5-3: Metod för identifiering av skifferformat ioner42 

För att bedöma omfattningen på de identifierade skifferformationerna genomförs en 
sammanställning av indata från ett flertal olika källor. Dessa indata analyseras och används sedan för 
att identifiera relevanta skifferformationer. Exempel på indata som sammanställs för att identifiera 
intressanta skiffergasområden illustreras nedan: 
 

 
Figur 5-4: Kriterier för identifiering av intressan ta områden43 

Genom analys av dessa nyckelfaktorer kan en första överblick av de geologiska förutsättningarna 
klargöras. Analysen används sedan som ett första beslutsunderlag för huruvida de identifierade 
skifferformationerna kan anses attraktiva (ekonomiskt) för vidare prospektering. Efter att ha 
identifierat förekomsten av skifferformationer genomförs sedan en mer detaljerade analys för att 
klarlägga områdets storlek. Vid denna typ av bedömning används tillgänglig geologisk indata, 
innehållande information om det aktuella områdets tjocklek och tidsålder (ex. Devon och Silur).  
 
En viktig och utmanande uppgift blir sedan att fastställa vilka delar av den identifierade 
skifferformationen som kan prospekteras vidare genom bedömning av skifferformationernas 
lokalisering, djup och innehåll av organiskt material.  

5.6 Prospektering 

Generellt gäller att skifferformationer som förekommer i marin miljö, tenderar att ha lägre innehåll 
av lera och ett högre innehåll av spröda mineraler såsom kvarts, fältspat och karbonater. Sådana 
spröda skifferformationer reagerar generellt positivt på hydraulisk sprickbildning och är därmed 

                                                   
42  U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
43 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
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intressanta ur prospekteringssynpunkt. Skifferformationer som förekommer i icke-marin miljö 
(insjö, flod), tenderar ha ett högre innehåll av lera och är därför mer formbar och därmed mindre 
intressanta för vidare prospektering. Vidare anses även djupet av skifferformationen ha en avgörande 
betydelse vid bedömning av områden.  Generellt anges att skifferformationer som förekommer på 
ett djup mellan 1 000 och 5 000 meter är intressanta för vidare prospektering.  
 
I prospekteringsskedet görs en bedömning av områdets geologiska förutsättningar med fokus på 
organiskt innehåll. Det totala organiska innehållet (TOC) i prospekteringsområdet ska vara lika med, 
eller större än 2 %. Organiskt material, såsom fossilerade mikroorganismer och växtdelar bildar kol, 
syre och väteatomer vilka är nödvändiga för att olja och naturgas ska bildas.  Därmed utgör (TOC) 
en viktig faktor vid bedömning av potentialen för vidare prospektering och utvinning av skiffergas. 
 
När man konstaterat att de geologiska förhållandena är de rätta, fortlöper prospekteringsprocessen 
vidare med olika tillståndsansökningar (tillstånd för provborrning), informationsinsatser (informera 
berörda aktörer), införskaffande av utrustning och kompetent personal samt planering och 
kartläggning av tillgången till infrastruktur (vattenförsörjning, transporter och utvunnen gas) När alla 
tillstånd och förberedelser är på plats inleds provborrningar och provborrningarnas analyseras för att 
bedöma resursernas storlek och ekonomi. I nästa steg i processen tas beslut om 
exploatering/utvinning eller alternativt att exploatering inte är aktuell. 

5.7 Exploatering 

När testerna har utförts och analysen av provborrningarna är klara och beslut tagits för vidare 
utvinning av skiffergas i det aktuella området går processen vidare i exploateringsskedet. Utvinning 
kan antingen ske genom borrning av vertikala eller horisontella brunnar. Fördelen med horisontella 
brunnar är att exploatören kan borra flera brunnar i ett och samma borrhål.  

5.7.1 Hydraulisk sprickbildning 

Hydraulisk sprickbildning, (eng. hydraulic fracturing) är en vanlig och effektiv metod som används 
vid borrning i både vertikala och horisontella brunnar. I dag är det dock vanligare med hydraulisk 
sprickbildning i horisontella brunnar. Hydraulisk sprickbildning är applicerbar i brunnar som borrats 
i berg, sten och skiffer. Ungefär 90 % av samtliga naturgasbrunnar som borrats i USA, har använt 
sig av hydraulisk sprickbildning vid utvinning av naturgas44. 
 
I bilden nedan illustreras hur metoden med hydraulisk sprickbildning kan användas vid borrning och 
utvinning av skiffergas ur en horisontell brunn. 
 

                                                   
44 Naturalgas.org. Tillgängligt via: http://www.naturalgas.org/environment/technology.asp 
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Figur 5-5: Utvinning av skiffergas45 

Hydraulisk sprickbildning bygger på att vätska, blandad med sand och ett antal kemikalier, se vidare 
appendix 2, införs i borrhålet under mycket högt tryck. Därigenom skapas sprickbildningar i 
skifferformationen, vilket resulterar i att gasmolekylerna i dessa formationer frigörs och därefter kan 
samlas in för framställning av naturgas. Under själva borrningsprocessen, skyddas grundvattnet i 
området via installationen av ett cementhölje i borrhålet, vilket förhindrar att ett gasläckage inträffar. 
Det är en säkerhetsåtgärd som görs för att förhindra att föroreningar från hydrauliska 
sprickbildningen når eventuella vattenakvifärer i området. Ytterligare en faktor som minskar risken 
för förorening av områdets vattenresurser är att det ofta är avstånd på åtskilliga hundra meter mellan 
området där sprickbildning utförs och vattenakvifärererna i området.   
 
Vid borrning och hydraulisk sprickbildning av en horisontell skiffergasbrunn krävs stora mängder 
vatten. Mängden vatten är beroende av formationens storlek och platsens geologiska förutsättningar. 
Eftersom vatten är en viktig insatsvara, utgör tillgången på vatten och infrastrukturen för transport 
av vatten en nyckelfaktor för framgång vid utvinning av skiffergas. 
 
Efter att borrningen och processen med hydraulisk sprickbildning i brunnen har avslutats, återförs 
vatten som innehåller gasmolekyler vidare upp mot ytan, där det sedan tas om hand. En del av 
spillvattnet utgörs av den vätska som tidigare pumpats in i borrhålet. För att förhindra föroreningar 
och läckage med skadlig inverkan på mark och grundvattennivåer samlas spillvattnet in och lagras i 
konstgjorda dammar eller i särskilda tankar uppställda på plats innan det skickas till rening. Mer 
information om hanteringen av vattnet och miljöpåverkan från skiffergasutvinningen redovisas i 
kapitel 7. 
                                                   
45 Al Granberg, ProPublica 
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6 Skiffergas i världen 

I detta avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av den skiffergaspotential som föreligger i olika 
delar av världen. Viktigt att känna till är, att trots mer informativa geologiska undersökningar, är de 
flesta gaspotentialer som anges endast uppskattningar och ska därför ses som indikationer på de 
potentialer som finns i de olika regionerna. Detta beror bland annat på att vissa typer av skiffer är 
outforskade och borrning endast har skett i vissa delar av fyndigheterna. Erfarenhetsvärden från dessa 
borrningar har använts för att uppskatta potentialen för övriga delar. I denna rapport har information 
inhämtats framför allt från rapporter publicerade av EIA (U.S. Energy Information Administration). 
 
De parametrar som presenteras i tabeller för de respektive regionerna är bland annat termisk mognad 
(Ro), organiskt innehåll (TOC), ”Risked GIP” och tekniskt utvinningsbara resurser (TRR). Dessa 
parametrar förklaras i kapitel 5.4. 
 
De länder som utvinning av skiffergas bör vara mest intressant för kan delas in i två olika grupper. 
Den ena gruppen består av länder som idag importerar naturgas, som därmed har viss utbyggd 
gasinfrastruktur och som har skiffergasresurser som är stora i förhållande till den egna 
naturgaskonsumtionen. Så är fallet för exempelvis Sydafrika, Frankrike, Polen och Ukraina. 
Skiffergasutvinning skulle i dessa länder påtagligt kunna minska beroendet av gasimport och därmed 
förbättra landets gashandelsbalans. Den andra gruppen består av länder som både har stora 
skiffergasreserver och en väl utbyggd gasinfrastruktur. Den utbyggda infrastrukturen i dessa länder 
innebär att utvecklingen av skiffergasproduktion underlättas. I denna grupp ingår USA, Kanada, 
Mexiko, Kina, Argentina och Brasilien46. 
 
Två tredjedelar av de uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffergastillgångarna finns i sex länder; 
Kina, USA, Argentina, Algeriet, Kanada och Mexiko. Kina är det land med enskilt störst tekniskt 
utvinningsbar skiffergaspotential. Med Australien, Sydafrika, Ryssland och Brasilien inräknade har 
80 % av världens uppskattade tillgångar täckts. 47  
 
Som framgår av Figur 6-1 har Nordamerika de största skiffergasreserverna i världen och 
Nordamerika (USA) är även den enda del av världen där skiffergasproduktion påbörjats och sker i 
stor skala. USA är den ledande aktören i världen, där tekniken för skiffergasproduktion fått sitt 
genombrott de senaste åren. Störst nationell teknisk potential för skiffergasutvinning finns dock i 
Kina med 326 800 TWh uppskattade tekniskt utvinningsbara resurser, jämfört med USAs 
268 500 TWh. På grund av specifika marknadsförhållanden, lagar och politiska system är det i stort 
sett omöjligt att översätta USAs skiffergasframgångar till eventuella framgångar i övriga delar av 
världen. Idag pågår en debatt kring skiffergasutvinningens miljökonsekvenser. Flera länder har 
förbjudit hydraulisk sprickbildning och några länder har även förbjudit utredning av 
skiffergastillgångarna till dess att mer information finns tillgänglig. Debatten har lett till att industrin 
fått högre krav på att redovisa hur utvinningen går till. Intressant att notera är dock att kraven kommer 
efter det att storsaklig produktion påbörjats i USA och till viss del Kanada, medan regelverken i 
övriga världen utformas innan storskalig utvinning påbörjas.48 
 

                                                   
46 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
47 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
48 Wyciszkiewicz et al., Path to Prosperity of Road to Ruin? Shale Gas Under Political Scrutiny, Polish Institute of International Affairs (PISM), 
Warsaw, Oktober 2011. 
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Figur 6-1: Uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffergasresurser (TRR) i världen.49 

6.1 Nordamerika 

Tabellen nedan visar en sammantagen bedömning av skiffergaspotentialen i Nordamerika. 
 

Tabell 6-1: Skiffergaspotential i Nordamerika. 

Kategori Betyg Kommentar 
Teknisk Potential * 

 

Stor potential, främst i USA, där skiffergas redan utvinns. 
 

Energisituation # 
 

Med krympande konventionella naturgasresurser i både USA och 
Kanada är förhoppningarna stora på skiffergas. 
 

Opinion och miljö #    
 

Miljöeffekter som t.ex. grundvattenkontaminering har blivit stora 
frågor i USA, främst kring Marcellus-skiffern. 

* Grön indikerar bra potential, # Gul indikerar måttlig potential, ¤ Röd indikerar dålig potential 
 
Skiffergas har fått en ökad betydelse i Nordamerika de senaste åren, men utvecklingen ser olika ut i 
de olika länderna. I USA har naturgasproduktionen de senaste åren plötsligt tagit fart tack vare 
teknisk utveckling vilket lett till lönsam produktion, kombinerat med statliga subventioner och ökat 
pris på naturgas, och USA är nära på självförsörjande på gas, se Tabell 6-2. 
 
Kanada och Mexiko har inte kommit lika långt i utvecklingen men potentialen är stor även här. 
Kanada är historiskt en stor exportör av gas med omfattande ledningsnät som sträcker sig in i USA, 
men de konventionella naturgasreserverna  har börjat krympa. Detta kombinerat med det lägre 
importbehovet i USA har medfört att den kanadensiska exporten minskat flera år i rad. Nu undersöks 
möjligheterna att istället exportera skiffergasen till Europa och Asien, men detta kommer troligtvis 
inte att bli verklighet förrän tidigast 2015.50 
 
Mexiko är det land i Nordamerika som har de i särklass största skiffergasresurserna i förhållande till 
storleken på landets konsumtion. Mexikos skiffergaspotential motsvarar nästan 80 % av resurserna i 
                                                   
49 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
50 International Energy Agency (2011). 
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USA och de utvinningsbara resurserna skulle kunna göra att Mexiko blir självförsörjande på 
naturgas. 
 
Samtliga tre länder utvinner idag konventionell naturgas varför gasinfrastruktur finns tillgänglig, 
något som underlättar en framtida skiffergasproduktion. 
 
Eftersom de tre länderna tidigare utvunnit konventionell naturgas fanns det inte något större motstånd 
mot skiffergasutvinning när det påbörjades i USA och delvis inte heller i Kanada. Då Nordamerika 
var först med storskalig skiffergasproduktion påbörjades debatten om möjliga miljökonsekvenser 
med utvinningen först efter att produktionen startats. I de flesta delstaterna i USA pågår diskussioner 
om att införa en lag som reglerar skiffergasutvinning, där New York och Pennsylvania är de mest 
framträdande. Båda staterna har lagt fram förslag om att begränsa möjligheten till skiffergas-
utvinning. I New York handlar oron främst om risken för kontaminering av vattentäkter och i 
Pennsylvania finns det en oroa att skiffergasutvinning påverkar skogsindustrin som är en grundpelare 
i statens ekonomi. De flesta staterna i USA avvaktar utredning från EPA (Environmental Protection 
Agency) innan beslut tas om skiffergasproduktionens fortsättning. Även i Quebec i östra Kanada 
finns en oro kring skiffergasproduktionens miljökonsekvenser. I mars 2011 togs beslut om att all 
skiffergasutveckling i provinsen ska upphöra tills en miljöutredning gjorts. Troligtvis kommer oron 
av debatten i New York och Pennsylvania.  
 
Stor potential för skiffergasproduktion föreligger i samtliga tre länder i Nordamerika, men då 
debatten kring skiffergasutvinningens miljökonsekvenser tagit fart är det troligt att den hittills 
drastiska ökningen av produktionen kommer att avta något.  
 
Som kan ses i Tabell 6-2 finns det uppskattningsvis strax under 600 000 TWh skiffergas kvar att 
utvinna i Nordamerika, där USA har de största tekniskt utvinningsbara resurserna. I Figur 6-2 
illustreras var i Nordamerika de presumtiva skiffergasfälten återfinns, namngivna och numrerade är 
de viktigaste och största fälten i de respektive länderna. 
 
Tabell 6-2: Naturgasmarknaden i Nordamerika 2012 samt uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffer-
gasresurser i respektive land.51,52. För teknisk skiffergaspotential anges även procentuell förändring sedan 
ursprunglig rapport. 

 Naturgasmarknaden 2012 Skiffergas 
 Produktion Konsumtion Import/(Export)  

 
Tekniskt Utvinningsbara Resurser 

TWh TWh % av konsumtion TWh 
Förändring i % 

sedan 2011 
USA 7 051 7 424 6 194 90053 - 27 % 

Kanada 1 486 896 (66) 167 700  + 38% 
Mexico 494 710 32 159 700  - 25% 
Totalt    522 300*  

*Summeringen kan eventuellt vara felaktig pga. individuella avrundningar. Nedvärderingen av potentialen i USA beror på att produktionen i aktiva fält 

ökat. 

 

                                                   
51 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
52 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
53 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Figur 6-2: Skiffergasfält i Nordamerika med respektive lands större fyndigheter54 

6.1.1 USA 

Eftersom USA redan har påbörjat storskalig skiffergasproduktion är den geologiska informationen 
om producerande fält väl studerad. Av den anledningen har inte den geologiska information om 
presumtiva fält uppdaterats från ursprunglig rapport, den geologiska informationen som presenterats 
tidigare gäller fortfarande. Vad som däremot har skett sedan ursprunglig rapport är att produktionen 
av skiffergas från de respektive fälten i USA fortsatt och ökat, varför den tekniska kvarvarande 
potentialen värderas ned. 
 
Energisituation och opinion 
Den totala energianvändningen i USA uppgick år 2013 till omkring 26 000 TWh. Olja är den 
dominerande energikällan vilken bidrar med omkring 37 % av den totala energitillförseln, men 
naturgasen blir allt viktigare för USAs ekonomi. Naturgasen står idag för ca 30 % av landets totala 
energianvändning55 .  
 
På mindre än fyra år har USA gått från att vara en stor importör av gas till att vara nästintill 
självförsörjande. Nettoimporten av gas har minskat med nästan 55 % från 2004 till 2013, till en nivå 
på 509 TWh56. U.S. Department of Energy uppskattar att importen 2030 kommer att ha minskat till 
en nivå på 218 TWh (20 GNm3), vilket innebär en ytterligare minskning om 57 %. Orsaken till denna 
ökade gastillgång i USA är bland annat tekniskt framsteg vad gäller gasutvinning kombinerat med 
statliga subventioner och ökat pris på naturgas sedan år 2000.57 Gasproduktion från skiffergas-
formationer har gått från att utgöra en försumbar mängd till att bidra med 23 % av den totala 
naturgasproduktionen i USA58. Detta har bidragit till lägre priser på naturgas på den amerikanska 
marknaden, inhemska jobb och ökad nationell energiförsörjning tack vare produktionsökningen.59 

                                                   
54 Kartan är producerad av ÅF och baseras på U.S. Energy Information Administration, juni 2013. 
55 BP Statistical Review, juni 2014 
56 BP Statistical Review, juni 2014 
57 Florence Gény (dec 2010) 
58 Geology.com, Tillgängligt via: http://geology.com/energy/world-shale-gas/, Inhämtat 2012-01-17 
59 Secretery of Energy Advisory Board, Ninety-Day Report, Natural Gas Subcommittee of the Secretery of Energy Advisory Board (SEAB), 
Augusti 2011 
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De stora framgångarna i skiffergasproduktion i USA har följts av en debatt gällande de potentiellt 
negativa miljökonsekvenserna av hydraulisk sprickbildning. Myndigheternas intresse har ökat och 
EPA (Environmental Protection Agency) fick därför i uppgift av kongressen att genomföra en 
heltäckande utredning vad gäller möjliga kopplingar mellan hydraulisk sprickbildning och kvaliteten 
hos dricksvattenkällor. Med anledning av detta började det ställas krav på industrin att redovisa 
kemikaliesammansättning som används vid hydraulisk sprickbildning. Detta var dock inte ett 
lagkrav. Idag anses det inte troligt att någon ny lag antas, eftersom stödet för ett sådant lagförslag är 
litet i kongressen och president Obama har ett stort intresse av att öka naturgasens betydelse i den 
amerikanska energisörjningen. EPAs slutgiltiga rapport ska vara klar 2014, 2012 presenterades 
preliminära resultat. Industrin stöttar EPAs arbete och menar att risken för kontaminering av 
vattentäkter minskar om det finns en tydlig statlig reglering. Industrin har nu blivit mer villig att 
delge EPA med information, allt för att minska risken för att EPA i sina slutsatser föreslår att en 
reglering av hydraulisk sprickbildning ska införas i USA.  
 
Dock sker det idag överläggningar i nästintill samtliga delstater där skiffergasproduktion pågår om 
införande av nya lagar. Mest framträdande är diskussionerna i New York och Pennsylvania, dessa 
kan dock inte ses som representativa för hela USA. I Staten New York gavs 2009 tillstånd att utföra 
hydraulisk sprickbildning i ett område i omedelbar närhet till de vattentäkter som förser staden New 
York med dricksvatten, men i augusti 2010 drogs beslutet tillbaka. I juli 2011 togs beslut att inte 
utfärda några nya tillstånd för borrning innan dess att miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som 
beskriver konsekvenserna av hydraulisk sprickbildning.  
 
Det finns ingen lag som förbjuder skiffergasutvinning i New York idag, men förslag ligger om att 
helt förbjuda gasutvinning på all statlig mark, i vildmark och i områden nära viktiga vattenkällor och 
alltså bara tillåta det på privat mark. Innan någon lag gällande skiffergasutvinning antas kommer inte 
storskalig skiffergasproduktion att påbörjas i staten New York. 
 
Även i Pennsylvania är det troligt att området tillgängligt för skiffergasutvinning kommer att 
begränsas. Oron i Pennsylvania gäller främst risken att skiffergasutvinning kan innebära ett hot mot 
skogsindustrin, en av grundpelarna i statens ekonomi. I praktiken infördes ett förbud mot borrning i 
staten mellan oktober 2010 och februari 2011 på grund av krav som ställdes av DCNR (Pennsylvania 
Department of Conservation and Natural Resources). Förbudet upphävdes i februari 2011, men oron 
finns kvar. 
 
Skiffergas i USA 
I USA pågår många aktiviteter för att utforska, utveckla och utvinna skiffergas. Det finns stora 
gasresurser kvar tillgängliga för utvinning.60 Uppskattningsvis finns 194 900 TWh tekniskt 
utvinningsbara resurser kvar att utvinna i USA, omkring 38 000 TWh av dessa är bevisade.61 
 
De sex största skiffergasfälten i USA är idag Marcellus, Barnett, Haynesville, Eagle Ford, Woodford 
och Fayetteville.  Appendix 1 ger en sammanställning av geologisk information för fyra av dessa, de 
fyra som även 2009 var de största fälten i USA (Marcellus, Barnett, Haynesville och Fayettville), 
samt ytterligare två (Antrim och New Albany) som 2009 var bland de mest intressant i USA. 
Geologisk information för Eagle Ford och Woodford saknas. Däremot finns information tillgänglig 
över producerade mängder och bevisade kvarvarande resurser i de sex största skiffergasfälten i USA. 
Dessa presenteras nedan. 
 

                                                   
60 U.S. Energy Information Administration, Review of Emerging Resources: U.S. Shale Gas and Shale Oil Plays, U.S. Department of Energy, 
Independent Statistics & Analysis, Washington, juli 2011 
61 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
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Tabell 6-3: Skiffergasproduktion och bevisade kvarvarande resurser i de sex största skiffergasfälten i USA. 

 Produktion Bevisade reserver 
 2011 2012  

TWh TWh TWh 

Marcellus 410 703 12 543 

Barnett 586 586 6 946 

Haynesville 733 791 5 187 

Eagle Ford 117 264 4 748 

Woodford 147 176 3 253 

Fayetteville 264 293 2 843 

Totalt (sex största) 2 257 2 813 35 520 
Andra områden 88 234 2 403 

Totalt (samtliga) 2 345 3 048 37 923 

 
 BARNETT  
  

Skiffergasfyndigheten Barnett är en av de mest betydande fyndigheterna i USA och har fungerat 
som en modell för modern utvinning av okonventionell gas. Över 10 000 borrhåll har skapats i 
Barnett och dess totala gasinnehåll är det högsta bland de största skiffergasfyndigheterna i USA.62 
Som ses i Figur 6-2 är fyndigheten belägen i norra och centrala delar av Texas, i urbana områden 
och förorter.63 

MARCELLUS  
  

Marcellus är den skiffergasfyndighet som sträcker sig över det största landområdet, närmare 
bestämt 246 050 km2, med fyndigheter i sex delstater i nordöstra USA. Pennsylvania är den delstat 
med störst areal av Marcellus (36 %), följt av West Virginia (21 %), New York (20 %), Ohio (18 %), 
Virginia (5 %) och Maryland (1 %). År 2003 borrades det första borrhålet där 
skiffergasproduktionen blev lönsam i Marcellus. Den teknik som användes liknade till stora delar 
den som används i Barnett. 64, 65 
 

 FAYETTEVILLE  
  

Utvecklingen av skiffergasfyndigheten Fayetteville startade tidigt på 2000-talet med anledning av 
framgångarna i Barnett. Paralleller kunde dras vad gäller ålder och geologisk karaktär mellan de 
båda områdena. Området i Fayetteville är nästan dubbelt så stort till ytan som i Barnett, men 
gasinnehållet är betydligt lägre varför de tekniskt utvinningsbara skiffergastillgångarna är mindre. 
Fayetteville är beläget i Arkomaområdet på landsbygden i norra Arkansas och östra Oklahoma, se 
Figur 6-2. Den största tekniskt utvinningsbara skiffergasen återfinns i den centrala delen av 
fyndigheten. 

HAYNESVILLE  
  

Skiffergasfyndigheten Haynesville kallas även ibland Haynesville/Bossier. Efter en lång tids 
provborrningar vid fyndigheten blev den 2007 uppmärksammad som en potentiell källa till en 
signifikant mängd skiffergas. Haynesville är till ytan lika stor som Fayetteville.9 Som är synligt i 
Figur 6-2 är Haynesville belägen i norra Louisiana och östra Texas.66 
 

                                                   
62 U.S. Energy Information Administration, Modern Shale, Gas Development in The United States: a Primer, U.S. Department of Energy, Office 
of Fossil Energy and National Energy Technology Laboratory, april 2009 
63 U.S. Energy Information Administration (juli 2011) 
64 U.S. Energy Information Administration (juli 2011) 
65 U.S. Energy Information Administration (juli 2011) 
66 U.S. Energy Information Administration (april 2009) 
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6.1.2 Kanada 

Energisituation och opinion 
Kanada har länge varit en ledande producent och exportör av naturgas och har därför ett mycket 
välutvecklad ledningsnät för export av naturgas till USA. Nästan 90 % av USAs naturgasimport 
kommer från Kanada. Dessutom finns över 80 000 km gasledningar i landet. År 2012 producerades 
1 486 TWh naturgas i Kanada varav 896 TWh konsumerades.67,68 
 
På grund av den ökade produktionen av naturgas i USA kombinerat med en minskad produktion av 
konventionell naturgas i Kanada, har lett till att exporten av naturgas i Kanada minskat i flera år i 
rad. Naturgasproduktionen sjönk med nästan 6 % från 2008 till 2009, och ytterligare nästan 15 % 
från 2009 till 2012.69,70 
 
Provinsen Quebec i östra Kanada kan inneha så mycket som 10 % av landets totala skiffer-
gastillgångar. Osäkerheten kring skiffergasutvinningens ekologiska fotavtryck har skapat en debatt 
i provinsen och den provinsiella ledningen i Quebec beslutade i mars 2011 att all 
skiffergasutveckling ska upphöra tills en miljöutredning är genomförd. Quebec har traditionellt sett 
ingen erfarenhet av storskalig energiproduktion och 95 % av elekriciteten i Quebec produceras med 
vattenkraft. Troligtvis är debatten en följd av de diskussioner som förs i New York och 
Pennsylvania i USA.71 
 
Skiffergas i Kanada 
I Kanada sker idag ingen storskalig utvinning av skiffergas men undersökningar har gjorts och pågår 
för att bestämma den potential som finns i landet. Den gasbärande skiffern är i Kanada främst 
koncentrerad till landets västra del, i delstaterna Alberta och British Columbia. Ytterligare resurser 
finns även i landets östra del, i Nova Scotia och New Brunswick. Totalt sett har Kanada 
uppskattningsvis 167 700 TWh tekniskt utvinningsbar skiffergas.72,73 
 
I den västra delen av landet, där den mesta skiffergasen återfinns, finns nio områden presumtiva för 
skiffergasförekomst. De nio områdena kallas Horn River, Cordova, Liard, Deep Basin, Alberta, East 
and West Shale, NW Alberta, Southern Alberta och Williston. Totalt för den västra delen av Kanada 
uppgår de uppskattade tekniskt utvinningsbara resurserna till 157 800 TWh, dvs. mer än 90 % av de 
totalt uppskattade resurserna i Kanada.74 En tabell över geologisk information och gaspotential i de 
ovan nämnda skiffergasfälten återfinns i Appendix 1, i texten nedan ges en kortare överblick över de 
nio områdenas enskilda potential.  

                                                   
67 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
68 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
69 International Energy Agency (2011). 
70 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
71 International Energy Agency (2011). 
72 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
73 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
74 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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 HORN RIVER  
  

I Horn River  är den termiska mognaden (Ro) hög och totalt motsvarar de tekniskt utvinningsbara 
resurserna i Horn River 23 % (39 000 TWh) av hela Kanadas skiffergastillgångar. De geologiska 
förutsättningarna för hydraulisk sprickbildning är goda men den höga termiska mognaden innebär 
att gasen potentiellt kan innehålla ca 10 % koldioxid. Gasutvinningen i Horn River har varit under 
utveckling en tid med syfte att i framtiden kunna bidra med skiffergas som komplement till den 
konventionella naturgasen. Ett flertal företag är aktiva kring Horn River, bland annat företaget 
Apache Canada Ltd.75,76 

 CORDOVA  
  

Även området Cordova har en skiffer med relativt hög termisk mognad, tillräckligt hög för att 
generera en torr gas. De geologiska förutsättningarna i denna fyndighet är även de goda för att utföra 
hydraulisk sprickbildning. En lägre termisk mognad, koncentration av organiskt material (TOC) 
samt ett mindre presumtivt skiffergasområde innebär dock att de tekniskt utvinningsbara resurserna 
är betydligt lägre i Cordova än i Horn River, endast 5 800 TWh.77 

  LIARD  
  

Även Liard  har en skiffer med hög termisk mognad som Horn River. Hög termisk mognad som 
nämns i avsnittet om Horn River kan innebära att gasen potentiellt innehåller mycket koldioxid. De 
tekniskt utvinningsbara resurserna i Liar är något högre än i Horn River, omkring 46 300 TWh 
tekniskt utvinningsbara resurser förväntas återfinnas i Liard vilket motsvarar nästan 28 % av 
Kanadas totala skiffergastillgångar.78 Ett av de företag som är aktiva i Liard är Apache Canada Ltd. 
Som också är aktiva i Horn River.79 

 EAST AND WEST SHALE 
  

Även i området East and West Shale är den termiska mognaden relativt låg, men skiffergas-
potentialen relativt hög. 33 100 TWh tekniskt utvinningsbara skiffergasresurser uppskattas finnas i 
området.80 

ÖVRIGA  
  

I övriga områden är skiffergaspotential uppskattat låg.  
 
I området Deep Basin uppskattas de tekniskt utvinningsbara skiffergastillgångarna till 11 100 TWh. 
Ett stort antal hål har skapats i detta område och ett betydande ledningsnät för gas sammanlänkar 
detta område med Kanadas och USAs övriga naturgasmarknad.81 
 
I området Alberta  är den termiska mognaden relativt låg, detsamma gäller skiffergaspotentialen där 
de tekniskt utvinningsbara resurserna uppskattas till mindre än 100 TWh.82 
 
Området NW Alberta  har låg termisk mognad och relativt låg skiffergaspotential, 9 100 TWh 
tekniskt utvinningsbara resurser uppskattas. 
 
Området Southern Alberta är stort till ytan, men potentialerna för skiffergasförekomst relativt låg 
i förhållande. 12 600 TWh tekniskt utvinningsbara resurser uppskattas i området. 
 
I området Williston  är skiffergaspotentialen låg, mindre än 600 TWh uppskattas. 

  

                                                   
75 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
76 http://www.apachecorp.com/, inhämtat 2014-10-16 
77 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
78 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
79 http://www.apachecorp.com/, inhämtat 2014-10-16 
80 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
81 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
82 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Östra Kanada har tre områden presumtiva för skiffergasförekomst men i samtliga områden är 
undersökningarna i ett tidigt skede varför information endast finns tillgänglig för två av dessa 
områden kallade Appalachian Fold Belt och Windsor. Totalt för den östra delen uppgår de 
uppskattade tekniskt utvinningsbara resurserna till 10 000 TWh, som tidigare nämnts mindre än 10 % 
av de totala tekniskt utvinningsbara resurserna i Kanada.  
 
 APPALACHIAN  
  

I området Appalachian är den geologiska strukturen relativt komplex vilket innebär att 
undersökning och utvinning sker med en betydande risk. Den termiska mognaden i området är 
relativt hög och gasen som återfinns är torr. På grund av den komplexa strukturen blir värderingen 
av de tekniskt utvinningsbara resurserna relativt låg, strax över 9 000 TWh.83,84 

 WINDSOR 
  

Den termiska mognaden är relativt hög även i området Windsor och även detta område har en 
komplex struktur vilket innebär en risk vid undersökning och utvinning. De tekniskt utvinningsbara 
resurserna värderas lågt även här på grund av den komplexa strukturen, mindre än 1 000 TWh.85,86 
 

  

6.1.3 Mexiko 

Energisituation och opinion 
Som ses i Tabell 6-2 är Mexiko en importör av naturgas. Omkring 32 % av den naturgas som används 
i landet importeras, 2012 konsumerades 710 TWh och produktion uppgick till 494 TWh. I landet 
finns genom företaget Pemex över 9 100 km gasledningar och möjligheter att importera naturgas 
från USA i flera punkter i ledningsnätet. Mexikos resurser av skiffergas bedöms vara stora, nästan 
motsvarande 60 % av resurserna i USA. Dessa stora mängder skiffergas skulle kunna vara mycket 
viktiga för landets framtida självförsörjning av naturgas. Intresset för skiffergas har ökat i Mexiko 
den senaste tiden och trots debatten om skiffergasproduktionens potentiella miljöpåverkan är Mexiko 
redo att utforska och potentiellt påbörja skiffergasutvinning.87,88  
 
Skiffergas i Mexiko 
Förbättrad geologisk data sedan den ursprungliga rapporten skrevs gör området presumtivt för 
skiffergasförekomst i Mexiko mindre än tidigare. Geologisk data visar att skiffern är mer komplex 
än man tidigare antagit, och den tidigare antagna torra gasen anses nu vara våt. Den totala uppskattade 
skiffergaspotentialen i Mexiko uppgår nu till 159 700 TWh, en nedvärdering med 10 %. 
 
Den största skiffergaspotentialen i Mexiko anses finnas i den norra och nordöstra delen som gränsar 
till USA, i en fyndighet som kallas Burgos. Här finns närmare 70 % av de uppskattade totala 
utvinningsbara resurserna i Mexiko. Längre söderut och i öster är strukturen hos skiffern mer 
komplex och skiffergasutvinning mer osäker. Förutom Burgos finns fyra områden presumtiva för 
skiffergasutvinning, nämligen områdena Sabinas, Tampico, Tuxpan och Veracruz, synliga i Figur 4-
3. Det är främst skiffern i området Sabinas som är strukturellt komplex; Tampico, Tuxpan och 
Veracruz har mer fördelaktig struktur. En tabell över geologisk information och gaspotential i de 
ovan nämnda skiffergasfälten återfinns i Appendix 1. 
 

                                                   
83 U.S. Energy Information Administration (2011) 
84 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
85 U.S. Energy Information Administration (2011) 
86 U.S. Energy Information Administration (2011) 
87 U.S. Energy Information Administration (2011) 
88 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Borrningar har alltså hjälpt till att klargöra de geologiska förutsättningarna i Mexiko. Mexikos 
nationella oljebolag PEMEX har hittills borrat åtminstone sex borrhål i norra Mexiko med 
blygsamma resultat. De södra områdenas geologiska förutsättningar är dock ännu outforskade. 
Företaget avser öka sin aktivitet de kommande åren och hoppas kunna starta kommersiell produktion 
under 2015. 89 
 
 BURGOS 
  

Som nämnts ovan är det i området Burgos som de mesta tekniskt utvinningsbara resurserna i Mexiko 
återfinns, 115 200 TWh. Här finns en tjock organiskt rik skiffer, men strukturen är komplex och 
väldigt djup. Djupet på skiffern uppgår i vissa delar av fyndigheten till 5 000 meter, det tillsammans 
med den komplexa strukturen resulterar i att de tekniskt utvinningsbara resurserna räknas ned 
avsevärt från den faktiska tillgängliga gasmängden. De övriga områden i Mexiko har sparsamma 
mängder skiffergas i jämförelse med området Burgos, men potentialer finns, se Appendix 1.90,91 
 

  

6.2 Sydamerika 

Tabellen nedan visar en sammantagen bedömning av skiffergaspotentialen i Sydamerika. 
 
Tabell 6-4: Skiffergaspotential i Sydamerika 

Kategori Betyg Kommentar 
Teknisk Potential * 

 

Stor potential, ca 70 % av potentialen i Nordamerika. Argentina står 
för de största reserverna, de tredje största i världen. 
 

Energisituation # 
 

Krympande konventionella naturgasresurser och stort naturgasbehov 
i flera av de Sydamerikanska reserverna skapar allt mer intresse för 
skiffergasutvinning. 
 

Opinion och miljö # 
 

Inget känt motstånd kring miljöeffekter vid skiffergasutvinning, men 
pga. ökat fokus i dessa frågor i USA ökar även medvetenheten och 
intresset i Sydamerika. 

* Grön indikerar bra potential, # Gul indikerar måttlig potential, ¤ Röd indikerar dålig potential 
 
Sydamerika uppskattas ha stora skiffergasresurser, omkring 419 600 TWh vilket motsvarar ca 70 % 
av Nordamerikas totala resurser. Argentina står för nästan 60 % av dessa resurser och uppskattas 
även vara det land som har de tredje största skiffergasreserverna i världen. Argentinas konventionella 
resurser sinar drastiskt vilket öppnar för produktion av skiffergas. Borrning pågår vilken visat ge en 
signifikant mängd gas. 92 
 
Tillsammans med Brasilien står Argentina för omkring 73 % av kontinentens utvinningsbara 
tillgångar, se Tabell 6-5. Båda Argentina och Brasilien importerar idag naturgas. År 2009 
importerade Argentina endast 4 % men 2012 uppgick importen av naturgas till 16 % av 
konsumtionen. Detta grund av drastiskt minskade naturgasreserver. Landet kommer fortsätta att öka 
sitt importbehov i framtiden om inte nya reservoarer hittas, eller alternativt att produktion av 
skiffergas påbörjas. De flesta av Sydamerikas länder utvinner idag konventionell naturgas och ingen 
information har hittats kring särskilt motstånd mot skiffergasutvinning.93,94  
                                                   
89 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
90 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
91 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
92 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
93 U.S. Energy Information Administration (2011) 
94 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Skiffergasfyndigheterna i Sydamerika är uppdelade i tre större områden i norra Sydamerika och sju 
områden i södra Sydamerika. I Figur 6-3 namnges och numreras de största presumtiva 
skiffergasfälten i de respektive delarna. En tabell över geologisk information och gaspotential i dessa 
områden återfinns i Appendix 1. Området Nequen i Argentina är det område som har störst enskild 
potential. Flera av områdena återfinns inte bara i ett land utan sträcker sig över flera länder varför 
geologisk data för de respektive områdena presenteras samlat per område, dvs. inte uppdelat per land 
i Appendix 1. 
 
 
Tabell 6-5: Naturgasmarknaden i Sydamerika 2012 samt uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffer-
gasresurser i de länder där skiffergaspotential uppskattas finnas.95,96 För teknisk skiffergaspotential anges 
även procentuell förändring sedan ursprunglig rapport. 

 Naturgasmarknaden 2012 Skiffergas 
 Produktion 

 
Konsumtion Import/(Export)  Tekniskt Utvinningsbara 

Resurser 
 

TWh TWh % av konsumtion TWh 
Förändring i % 

sedan 2011 
Argentina 390 481 16 235 000  -3 
Brasilien 175 314 35 72 000  +2 
Uruguay  0 1 100 586 +1 340 
Paraguay 0 0 0 22 000  +14 
Bolivia 163 26 (539) 10 800 +173 
Venezuela 235 255 7 48 940 -28 
Colombia 113 91 (24) 16 120 -28 
Chile  12 52 78 14 180  -91 
Totalt    419 600*  

*Summeringen kan eventuellt vara felaktig pga. individuella avrundningar 

                                                   
95 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
96 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Figur 6-3: Skiffergasfält i Sydamerika.97 

 
  

                                                   
97 Kartan är producerad av ÅF och baseras på U.S. Energy Information Administration, juni 2013. 
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 NEQUEN OCH AUSTRAL-MAGELLAN  
  

Båda fyndigheterna Nequen och Austral-Magallanes har undersökts gemensamt av de två 
företagen Apache och YPF (Repsol). I december 2010 rapporterades Latinamerikas första 
horisontella provborrning av Apache. Utforskning och kommersiell produktion i tidigt stadie är på 
gång i området Neuqen av företagen Apache, EOG, ExxonMobil, TOTAL, YPF och mindre företag. 
Nequen är den fyndigheten med de största tekniskt utvinningsbara skiffergasresurserna av de två, 
170 900 TWh mot 52 100 TWh. Austral-Magallanes återfinns till störst del i Argentina där 
fyndigheten brukar kallas endast Austral. En mindre del återfinns i Chile där den vanligtvis istället 
kallas för Magallanes. 
 

 ÖVRIGA  
  

Området Parana sträcker sig i fyra länder; Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Potentialen 
för skiffergasförekomst är dock störst i Brasilien, 86 % av de totala tekniskt utvinningsbara 
resurserna uppskattas finnas här. Områdets totala potential är dock endast 6 % (eller 27 500 TWh) 
av den totala potentialen i Sydamerika. 
 
Området Chaco återfinns i Paraguay och Bolivia, men inte heller här är skiffergastillgångarna 
uppskattat höga, endast 30 500 TWh. 
  
Beläget i centrala Patagonien återfinns gasfyndigheten Golfo San Jorge (förkortat San Jorge i 
Appendix 1). Fyndigheten står för 30 % av Argentinas konventionella gas- och oljeproduktion. De 
tekniskt utvinningsbara resurserna uppskattas till 25 200 TWh. 
 
Amazonas och Solimoes är två områden som är nytillkomna i denna uppdaterade rapport. Den totala 
tekniskt utvinningsbara potentialen för dessa områden är uppskattad till 48 400 TWh. 
 
I norra Sydamerika finns ett par organiskt rika skifferformationer vilka är, och har varit, källa till 
konventionell gasproduktion i Venezuela och Colombia. Den huvudsakliga fyndigheten är den så 
kallade Catatumbo/Maracaibo vilken också är den fyndighet med störst potential för 
skiffergasförekomst i norra Sydamerika, 59 200 TWh. I Norra Sydamerika finns ytterligare två 
områden presumtiva för skiffergasförekomst; Llanos och Middle Magdalena Valley. Den samlade 
tekniskt utvinningsbara potentialen uppskattas till 5 800 TWh. 
 

  

6.2.1 Argentina 

Energisituation och opinion 
Som ses i Tabell 6-5 producerade Argentina stora mängder naturgas år 2012, 390 TWh, men 
konsumtionen var också hög varför landet ändå är en marginell nettoimportör. Den konventionella 
naturgasproduktionen är fokuserad kring de tre enorma fyndigheterna Neuquen, Golfo San Jorge och 
Austral som presenterats tidigare, där även ett utbrett ledningsnät finns. Naturgasreserverna har dock 
minskat med 50 % det senaste årtiondet och år 2009 fanns endast 4 100 TWh naturgas kvar i de 
konventionella fyndigheterna i Argentina. Nedgången har öppnat för produktion av okonventionell 
gas, dvs. skiffergas.  
 
Skiffergas i Argentina 
Argentina har som nämnts stora utvinningsbara resurser av skiffergas, troligtvis de mest presumtiva 
i världen efter Nordamerika. Med de totalt uppskattade 235 000 TWh tekniskt utvinningsbara 
resurserna har landet de tredje största resurserna av skiffergas i världen och omkring 56 % av de 
totala resurserna i Sydamerika. De huvudsakliga två fyndigheterna som återfinns i Argentina är 
Neuquen och Austral-Magallanes, men förutom dessa två finns även delar av fyndigheten Parana i 
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Argentina. Utforskning och kommersiell produktion i tidigt stadie är på gång i området Neuqen, av 
företagen Apache, EOG, ExxonMobil, TOTAL, YPF och mindre företag. 

6.2.2 Brasilien 

Energisituation och opinion 
Produktionen av naturgas i Brasilien år 2012 uppgick till 175 TWh och kom främst från den 
havsbaserade fyndigheten kallad Campos. Brasilien var då en nettoimportör av naturgas med en 
konsumtion på 314 TWh. Importen av naturgas kom främst från Bolivia som är en stor exportör av 
naturgas, se Tabell 6-5. I Brasilien kan 80 % av naturgasbehovet hänföras till Brasiliens industri, 
men gasbaserad kraftproduktion ökar kraftigt i landet. Företaget Petrobras kontrollerar 90 % av 
Brasiliens kvarvarande 4 000 TWh naturgas och tillhandahåller landet med 6 500 km gasledningar, 
som främst är lokaliserade till den mer tätbefolkade sydöstra och nordöstra delarna av landet.98 
 
Skiffergas i Brasilien 
Med 72 000 TWh uppskattad tekniskt utvinningsbara resurser skiffergas i Brasilien är landet det 
andra största i Sydamerika, 17 % av kontinentens totala resurser återfinns här. De fyndigheter som 
återfinns i Brasilien är förutom den tidigare kända så kallade Parana som beskrivits tidigare, även de 
två nytillkomna fyndigheterna Amazonas och Solimoes.99 

6.2.3 Chile, Paraguay, Bolivia och Uruguay 

Energisituation och opinion 
Tillgångarna på konventionell naturgas i dessa fyra länder är väldigt olika de i Argentina och 
Brasilien. Som ses i Tabell 6-5 är det endast Bolivia som har ett överskott på naturgas, exporten 
motsvarar 24 % av den inhemska konsumtionen. Det är framför allt Paraguay och Uruguay som 
skulle kunna stå inför ett stort energiskifte om skiffergasproduktionen kommer igång, då de idag 
varken har några naturgastillgångar eller är beroende av naturgas för sin energiförsörjning. Chile 
däremot är ett naturgasberoende land med mycket lite reserver kvar varför de kan tänkas behöva 
ersätta framtida behov av naturgas med okonventionell skiffergas.100 
 
Skiffergas i Chile, Paraguay, Bolivia och Uruguay 
De mindre aktörerna Chile, Paraguay, Bolivia, och Uruguay står tillsammans för ca 11 % av 
Sydamerikas tekniskt utvinningsbara resurser. Chile står för ca tre % (14 200 TWh), Paraguay för 
fem % (22 000 TWh), Bolivia för tre % (10 800 TWh), och Uruguay för närmare noll % (600 TWh). 
 
I Chile återfinns skiffergasfyndigheten Austral-Magallanes som nämnts tidigare, i Paraguay återfinns 
fyndigheterna Parana och Chaco, i Bolivia fyndigheten Chaco och Uruguay återfinns fyndigheten 
Parana. 
 
I Uruguay är det statligt ägda oljebolaget ANCAP ansvariga för att administrera landets 
petroleumlicenser. I landet har just nu företagen TOTAL, YPF och det mindre Australien-baserade 
företaget Petrel Energy licens för exploatering och utvärdering av skiffergaspotentialen. Inga borrhåll 
har dock skapats under 2013.101 

6.2.4 Venezuela och Colombia 

I Norra Sydamerika, i Venezuela och Colombia, är skiffergaspotentialen mindre än i de södra delarna 
av kontinenten, 15 % av kontinentens totala tillgångar (eller 65 000 TWh). 
  
                                                   
98 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
99 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
100 U.S. Energy Information Administration (april 2011) 
101 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Energisituation och opinion 
År 2012 producerade Venezuela 0 TWh naturgas och konsumerade 1 TWh, Venezuela är alltså en 
importör av naturgas men en väldigt liten sådan under år 2012. Motsvarande siffror för 2009 var 202 
och 221 TWh. De uppmätta naturgastillgångarna är stora, hela 54 800 TWh år 2010. Ungefär 90 % 
av dessa resurser är sammankopplade med landets oljereserver, men 70 % av naturgasproduktionen 
är återinjicerad för att förbättra utvinningen av råolja. Landet har nyligen uppgraderat sitt ledningsnät 
till de centrala och västra regionerna av landet. 
 
Colombia producerade 163 TWh och konsumerade 26 TWh naturgas år 2012. Colombia har 
betydligt mindre konventionella naturgasresurser än Venezuela, uppskattningsvis 1 200 TWh år 
2010, men landet är ändå en exportör av naturgas. I Likhet med Venezuela återinjiceras en stor del 
av naturgasen i Colombia (43 %) för att istället öka oljeproduktionen i landet. Det finns ca 3 200 km 
pipeline i landet vilka även knyter samman Colombia med Venezuela.102 
 
Skiffergas i Venezuela och Colombia 
Sydamerikas norra skiffergasresurser ligger i gränsmarkerna mellan västra Venezuela och norra 
Colombia. Trots att stora delar av dessa fyndigheter innehåller organiskt rik skiffer är det ett 
signifikant stort område där den termiska mognaden är låg eller djupet till skiffern för djupt (mer än 
5 000 meter) för att skiffergasen ska vara tekniskt utvinningsbar. ”Risked GIP” uppgår till totalt 
329 200 TWh i dessa två fyndigheter men TRR uppgår endast till 65 000 TWh vilket ger ett 
förhållandevis lågt TRR även om det är relativt högt i sig. De uppskattade tekniskt utvinningsbara 
resurserna har värderats upp både i Venezuela och Colombia sedan den ursprungliga rapporten 
skrevs. Nu uppskattas potentialerna till 16 100 TWh i Colombia (tidigare 5 900 TWh) och 
48 900 TWh i Venezuela (tidigare 3 400 TWh).103 

6.3 Europa 

Tabellen nedan visar en sammantagen bedömning av skiffergaspotentialen i Europa. 
 
Tabell 6-6: Skiffergaspotential i Europa 

Kategori Betyg Kommentar 
Teknisk Potential # 

 

Skiffergaspotentialen i Europa är relativt låg i samtliga länder, men i 
flera av Europas länder talar dock energisituationen för en framtida 
utvinning av skiffergas.  
 

Energisituation # 
 

Flera av Europas länder är starkt beroende av naturgasimporter 
och/eller har en hög kolanvändning. I dessa länder skulle inhemsk 
skiffergasproduktion kunna förändra energisituationen drastiskt. 
Andra länder i Europa har idag redan en stor andel förnybara 
energikällor i sin energimix och ser skiffergasen som en delvis 
olämplig fossil energikälla. 
 

Opinion och miljö # 
 

Hur mycket de potentiella miljöeffekterna påverkar ländernas syn på 
skiffergasutvinning i Europa varierar, dels pga. skillnaderna i 
ländernas energisituation som nämns ovan. Frankrike har t.ex. 
förbjudit hydraulisk sprickbildning medan Polen utvecklats till en 
lobbyist för skiffergasutvinning. 

* Grön indikerar bra potential, # Gul indikerar måttlig potential, ¤ Röd indikerar dålig potential 
 
  

                                                   
102 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
103 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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I Europa sker ingen storskalig produktion av skiffergas, men utredning av potentialen görs i flera 
länder. Detta gäller främst länder med sinande konventionella gasresurser eller ett starkt import-
beroende av gas, alternativt en hög kolanvändning. Polen är det land som kommit längst och 
uppskattas ha de största skiffergasresurserna i Europa, även om landets potential värderats ned 
väsentligt sedan den ursprungliga rapporten skrevs 2012. Polen är både importberoende och har en 
hög kolanvändning och har störst potential att faktiskt påbörja skiffergasutvinning.104 
 
Åsikterna om användning och produktion av naturgas är delade i Europa. Vissa länder ser naturgasen 
som en olämplig energikälla på grund av att det är ett fossilt bränsle medan andra ser den som en 
nödvändig brygga och övergång från en intensiv kolanvändning till en renare energianvändning. En 
inhemsk naturgasproduktion i flera europeiska länder har också inneburit en viss 
försörjningstrygghet. Flera av Europas länder är starkt beroende av naturgasimport och inhemsk 
skiffergasproduktion kan spela roll för landets försörjningstrygghet. Efterfrågan på naturgas 
förväntas öka i Europa i framtiden, och eftersom de inhemska naturgaskällorna sinar väntas även 
importen att öka.105  
 
Sverige och Danmark är exempel på länder som ser skiffergas som olämplig på grund av dess fossila 
ursprung och Frankrike är Europas största motståndare till hydraulisk sprickbildning i och med 
osäkerheten i miljökonsekvenser. Frankrike har antagit en lag som förbjuder tekniken. I Europa finns 
det inget land som är på gång att påbörja storskalig produktion av skiffergas, men Polen är det land 
i Europa som kommit längs. Europas skiffergaspotential är relativt liten i jämförelse med övriga 
världen. 
 
Intresset för skiffergasutvinning i Europa är en följd av framgångarna i USA. Idag sker ingen 
storskalig skiffergasproduktion i Europa, men ett fåtal länder har undersökt och undersöker för 
närvarande möjligheterna. Flera av de länder som visat sig ha geologiskt lovande strukturer för 
skiffergastillgång är länder som idag är starkt beroende av en enda energikälla och därför letar efter 
alternativa källor.106 Skiffergas skulle exempelvis kunna ersätta en stor del av kolet som används 
som primär energikälla i flera Europeiska länder idag, vilket även skulle förändra flera länders 
politiska relationer till grannländer och nuvarande gasleverantörer.107 Som nämns ovan ser dessa 
länder snarare naturgasen som en källa till en säkrad energiförsörjning snarare än som ett olämpligt 
fossilt bränsle. Oavsett geologiska tillgångar och miljömässiga utmaningar kommer det vara de 
politiska besluten som i framtiden avgör hur utvinningen av skiffergasproduktionen utvecklas i 
framtiden i Europa.108 Uppskattningsvis skulle skiffergasresurserna i Europa kunna täcka Europas 
gasbehov i ytterligare 60 år.109 
 
Som framgår av Tabell 6-7 är Polen, Frankrike och Ukraina de länderna med störst teknisk potential 
för utvinningsbara resurser av skiffergas (TRR) men opinionen kring skiffergasutvinning ser 
signifikant olika ut i dessa länder. Polen har utvecklats till att bli en lobbyist för skiffergas medan 
Frankrike av miljöskäl har förbjudit tekniken som används för utvinning (hydraulisk sprickbildning). 
Som också visas i Tabell 6-7 är Tyskland, Frankrike och Storbritannien stora gaskonsumenter. Dessa 
länder har även de största ekonomierna i Europa varför dessa länders ställningstaganden kring 
skiffergasutvinning kommer att ha stor betydelse för Europa i stort.110 
 
  

                                                   
104 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
105 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
106 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
107 Florence Gény (dec 2010) 
108 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
109 Florence Gény (dec 2010) 
110 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
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I Figur 6-4 ses de skiffergasfyndigheter som återfinns i Europa, numrerade och namngivna. I 
kommande text ges en beskrivning av situationen för skiffergasutvinning i de mest intressant 
länderna i Europa. 
 
Tabell 6-7: Naturgasmarknaden i Europa 2012, samt uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffergasresurser 
i utvalda länder där skiffergaspotential uppskattas finnas.111, 112 För teknisk skiffergaspotential anges även 
procentuell förändring sedan ursprunglig rapport. 

  Naturgasmarknaden 2012 Skiffergas 

 Produktion Konsumtion Import/(Export) 
Uppskattade 

Tekniskt Utvinningsbara Resurser 

  TWh TWh % av konsumtion TWh 
Förändring i % 

sedan 2011 

Polen 64 187 68 42 700  -27 

Frankrike 6 457 97 40 000  -29 

Ukraina 205 669 69 37 500  +186 

Rumänien 110 143 23 14 900  inkl. ej 2011 

Danmark 66 40 (70) 9 400  +30 

Storbritannien 388 774 50 7 600  +23 

Nederländerna 832 476 (75) 7 600  +44 

Turkiet 7 468 100 7 000  +50 

Tyskland 127 903 79 5 000  +99 

Bulgarien 4 30 86 5 000  inkl. ej 2011 

Sverige 0 12 100 2 900  -77 

Spanien 1 336 99 2 300 inkl. ej 2011 

Litauen 0 35 100 0  -100 

Norge 1 218 44 (2 608) 0  -100 

Totalt       182 100*  
*Summeringen kan eventuellt vara felaktig pga. individuella avrundningar 

 

                                                   
111 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
112 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Figur 6-4: Skiffergasfält i Europa med nämnda fyndigheter utsatta.113 

6.3.1 Polen 

Polen är det land som enligt EIA114 har de största skiffergasfyndigheterna i Europa, kring 24 % 
(42 700 TWh) av Europas totalt uppskattade resurser. Dock har skiffergaspotentialen i Polen 
nedvärderats med nästan 27 % (15 500 TWh) baserat på ny information. Tidigare uppskattningar av 
potentialer hos fyndigheter i Polen har tagits fram genom en jämförelse med geologiskt liknande 
skiffergasfält i USA, men sedan den ursprungliga versionen av denna rapport togs fram har 
borrningar på de faktiska presumtiva områdena i Polen genomförts. Dessa borrhål har bidragit med 
värdefull information för att klargöra de faktiska geologiska egenskaperna hos skiffergasfyndigheter 
i Polen och dess produktionspotential. Polen är det land i Europa som kommit längst i sina 
undersökningar av skiffergasförekomst och då Polen generellt och landet ställer sig generellt positiva 
till utvinning varför Polen är det land i Europa med störst potential att faktiskt påbörja utvinning av 
skiffergas.115 Dock har flera aktörer dragit sig undan från Polen på grund av besvikelsen efter de 
geologiska undersökningar som genomförts, resultaten från genomförda borrningar har inte mött 
industrins höga förväntningar. År 2012 drogs sig bland annat företaget ExxonMobil undan från 
områden Lublin och Podlaise efter att borrat två vertikala provhål och även i det mer geologiskt 
fördelaktiga området Baltic har företagen Marathon och Talisman nyligen dragit sig undan efter ett 
nedslående resultat. Regeringen i Polen har också diskuterat en ökad beskattning på 
skiffergasproduktion vilket skulle leda till minskade investeringar i industrin för skiffergasutredning. 
 
Dock menar EIA i sin senaste rapport att det är för sent att avfärda Polens skiffergaspotential. Det 
finns områden i Nordamerika som har krävts flera hundra borrhål för att produktionen ska vara 
lönsam. Den största utmaningen just nu är att hitta på vilket sätt produktionen blir mest effektiv, 
                                                   
113 Kartan är producerad av ÅF och baseras på U.S. Energy Information Administration, juni 2013. 
114 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
115 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
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avseende lokalisering av borrhål, teknik för hydraulisk sprickbildning och att minska den nu 
flerfaldigt högre kostnaden jämfört med Nordamerika. 
 
Företaget E&P fortsätter att utreda Polens skiffergaspotential och det statliga oljebolaget PGNiG 
har rapporterat om att provproduktion pågår från det första vertikala borrhålet och har nyligen 
borrat ett horisontellt hål.116  
 
Energisituation och opinion 
Idag är kol en viktig energikälla i Polen. Kolet står för 90 % av elproduktionen och bidrar med 58 % 
av den primära energitillförseln.117 Polen är även en stor importör av naturgas och infrastruktur för 
gastransport, i form av rörledningar, återfinns över hela landet. Av de 187 TWh naturgas som 
konsumerades i Polen 2012 tillgodosågs 68 % genom import, främst från Ryssland. Efter att ha legat 
på en stabil nivå mellan 2004 till 2007 har den inhemska produktionen av naturgas återigen börjat 
minska i Polen. 
 
Organisationen The Polish Exploration and Production Industry Organization bildades i juni 2010 i 
syfte att skapa förståelse för de legala, ekonomiska, politiska och sociala faktorerna som påverkar 
industrin för utveckling och produktion av kolväten i Polen. Organisationen har 11 medlemsföretag 
och är verksamma genom att arbeta för att främja skiffergas i Polen, arrangera konferenser och forma 
den allmänna opinionen i Polen kring skiffergas.118 
 
I augusti 2011 gjorde The Publich Opinion Research Center (CBOS) en undersökning (Poles on 
Shale Gas) bland mer än 1 000 vuxna invånare vilken visade att 73 % var för skiffergasutvinning, 
endast 4 % var emot och 23 % hade ingen åsikt. Dessa proportioner ändrades dock vid frågan om 
hur de ställde sig till utvinning av okonventionell gas i närheten av där de bor. Då var siffran 56 % 
för de som fortfarande ställde sig positiva till utvinning, 21 % emot och 23 % hade fortfarande ingen 
åsikt.119 Majoriteten av de som svarade att de var för skiffergasutvinning var också övertygade om 
att utvinningen skulle generera ekonomiska föredelar och säkra den nationella energitillförseln. De 
som istället var emot utvinning menar att tekniken är ett hot mot miljön och människors hälsa. Dock 
medger 48 % av opponenterna att skiffergasutvinning skulle säkra landets energitillförsel.120 
 
Polen har tilldelat en stor mängd licenser för utforskning och prospektering av kolväten, mer än 60 
stycken gäller exploatering av skiffergas. Det fanns 2011 ingen särskild lag som reglerar utforskning, 
prospektering och utvinning av gas från okonventionella resurser utan samma lag gäller som för 
konventionell gas.121 Polens skiffergasindustri är fortfarande i ett tidigt stadie.122  
 
Skiffergas i Polen 
Det finns fyra områden i Polen som är presumtiva för skiffergasförekomst vilka benämns Baltic, 
Lublin, Podlaise och Fore Sudetic. De totala tekniskt utvinningsbara resurserna i Polen uppskattas 
till 42 700 TWh.123 Potentialen i de tre förstnämnda områdena har samtliga räknats ned sedan de 
nyskapade borrhål bidragit med information som bättre möjliggör en beräkning av potentialen vid 
fyndigheterna. Särskilt mycket har potentialen i området Lublin sjunkit, närmare bestäm med 80 %. 
Detta beror främst på att geologiska undersökningar visat att det organiska innehållet var lägre än 
det normalt är vid skiffergasförekomst. Området Fore Sudetic är nytillkommet. Vid 2013 års mitt 
hade omkring 30 vertikala exploateringshål skapats samt ett halvt dussin vertikala och två 

                                                   
116 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
117 European Commission, Poland – Energy Mix Fact Sheet, januari 2007 
118 Polish Exploration and Production Industry Organization, Engaging local communities, Shale Gas Conference, Warsaw, 18 maj 2011 
119 CBOS (Centrum Badania Opinii Spoleznej) WYDOBYWAĆ? POLACY O GAZIE ŁUPKOWYM, Warsawa, September 2011 
120 CBOS (Centrum Badania Opinii Spoleznej) WYDOBYWAĆ? POLACY O GAZIE ŁUPKOWYM, Warsawa, September 2011 
121 Orlen, Shale Gas Basic Information, 2010. 
122 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
123 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
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horisontella produktionshål skapats i Polen.En tabell över geologisk information och gaspotential i 
de ovan nämnda skiffergasfälten återfinns i Appendix 1. 
 
 BALTIC  
  

Området Baltic täcker områden inte bara i Polen utan även Kaliningrad (Ryssland) och Litauen, men 
det som beskrivs här gäller endast fyndighetens sträckning i Polen. Flera stora internationella företag 
och mindre självständiga företag har leasingkontrakt i området och undersöker dess potential för 
skiffergasutvinning. Även landets nationella gas-enhet PGNiG gör undersökningar i området, även 
om de fokuserat mest på områden utanför Baltic. Baltic är det område i Polen med störst tekniskt 
utvinningsbara resurser, 30 800 TWh vilket motsvarar mer än 70 % av de totala resurserna i 
landet.124,125 

LUBLIN  
  

Området Lublin  täckte då ursprungsrapporten skrevs områden inte bara i Polen utan även Ukraina 
och Rumänien. Dock täcks nu endast Polen av det område som fortfarande anses presumtivt för 
skiffergasförekomst. I detta område finns sedan tidigare fält där måttliga mängder konventionell olja 
och gas utvunnits, och precis som i Baltic finns ett antal internationella företag verksamma i Lublin 
vilka undersöker områdets potential för skiffergasutvinning. De tekniskt utvinningsbara resurserna 
uppgår till 2 700 TWh, en minskning på 80 % sedan geologiska undersökningar utförts. Även här 
gör det nationella olje- och gasföretaget, PGNiG, undersökningar i området. 

PODLAISE 
  

Området Podlasie är belägen på gränsen mellan Polen och Vitryssland. Detta område var det område 
som tidigare har lägst uppskattade tekniskt utvinningsbara resurser i Polen, men delar nu plats med 
Lublin vars potential räknats ned väsentligt. TRR uppskattas till 3 000 TWh. ExxonMobil är det 
företag med störst leasingarealer i området med tre beviljade koncessioner för utforskning av 
skiffergas.126,127 

FORE SUDETIC 
  

Området Fore Sudetic, som är ett nytt område i denna uppdaterade rapport, har ett presumtivt 
område lika stort som Baltic i Polen. De uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffergasresurserna är 
dock väsentligt lägre, 6 200 TWh. Potentialen är dock lika stor som potentialen för Lublin och 
Podlaise tillsammans. 
 

  
 

6.3.2 Frankrike 

Frankrike har som tidigare nämnts en stor teknisk potential för skiffergasutvinning men på grund av 
den starka opinionen i landet är det inte särskilt troligt att skiffergasutvinning kommer att påbörjas i 
Frankrike den närmsta tiden. Dock har skiffergaspotentialen i Frankrike, precis som i Polen, 
nedvärderats kraftigt. En nedvärdering med närmare 29 % har gjorts i Frankrike i uppdaterade 
studier.128 
 
  

                                                   
124 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
125 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
126 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
127 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
128 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
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Energisituation och opinion 
Majoriteten av den el som produceras i Frankrike produceras med kärnkraft. Den omfattande 
användningen av kärnkraft för elproduktion gör Frankrikes ekonomi mindre beroende av naturgas i 
jämförelse med andra västeuropeiska länder, trots att i stort sett all naturgas importeras idag.129 
 
Potentiellt skiffergasrika områden i Frankrike har identifierats i sydöstra landet och i mars 2010 
beviljades tre licenser för att utforska potentialen närmare, två till företaget Schuepback Energy 
Company LLC och ett till företaget Total. Som nämnts ovan har potentialen nedvärderats efter 
närmare studier. Då Frankrike inte är beroende av naturgas för att säkra sin energiförsörjning har 
debatten kring okonventionell gasutvinning snarare handlat om miljökonsekvenser vid utvinningen. 
Strax efter det att de tre licenserna beviljades startades en debatt kring skiffergasutvinning i Frankrike 
och flera aktiviteter som initierades av motståndare till skiffergasutvinning har bidragit till ett ökat 
medvetande kring dess problematik.130 
 
I juli 2011 antogs ett lagförslag om att förbjuda hydraulisk sprickbildning i samband med 
prospektering och exploatering av okonventionella kolväten i Frankrike. I början av oktober 2011 
bekräftade Frankrikes miljöminister Nathalie Kosciusko-Morizet upphävandet av de två licenser som 
tidigare tilldelats företaget Schuepback Energy. Den 11 oktober 2011 avvisade dock Frankrikes 
nationalförsamling den föreslagna lagen om att helt förbjuda utvinningen av skiffergas i landet. 
Propositionen som lades fram av socialistiska partiet, de gröna, det kommunistiska partiet och 
vänsterpartiet syftade till att dra tillbaka samtliga licenser som redan tilldelats för okonventionell 
olje- och gasprospektering.131 I september 2012 tillkännagav Frankrikes president ett fortsatt förbud 
mot hydraulisk sprickbildning och uppmanade till återkallande av sju utestående 
tillståndsansökningar för hydraulisk sprickbildning. Detta har väckt debatt i Frankrike gällande 
skiffergasens framtid, dels i samhället men även inom industri och regering132.  
 
Skiffergas i Frankrike 
I Frankrike finns två områden med skiffergasfyndigheter, ett område i Paris och ett område i sydöstra 
Frankrike. En tabell över geologisk information och gaspotential i dessa fyndigheter återfinns i 
Appendix 1. Potentialen för skiffergasutvinning är hög med tekniskt utvinningsbara resurser om 
uppskattningsvis 40 000 TWh, men motståndet mot den teknik som utnyttjas vid utvinning är stort.133 
 PARIS 
  

Det finns det två typer av skifferformationer i Paris. En av dessa är lerskiffer som återfinns närmare 
ytan och har en lägre termisk mognad. Denna skiffer är källa till den största delen av den olja som 
produceras i Parisfyndigheten men på grund av den låga termiska mognaden är skiffergaspotentialen 
låg. Den andra typen av skiffer återfinns djupare ned och har en högre termisk mognad. Denna 
fyndighet är mindre utforskad men har en lovande karaktär för skiffergasförekomst. De totala 
tekniskt utvinningsbara resurserna i området i Paris uppskattas till omkring 37 900 TWh.134 

  
  

 
  

                                                   
129 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
130 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
131 European Parliament, Impact of Shale Gas and Shale Oil Extraction on the Environment and Human Health, Directorate - General for Internal 
Policies, Policy Department A: Economic and Scentific Policy, juni 2011 
132 http://shalegas-europe.eu/shale-gas-explained/shale-gas-and-europe/france/ 
133 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
134 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
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 SYDÖSTRA FRANKRIKE  
  

Lokala olje- och gasläckor som upptäcktes på 40-talet uppmuntrade tidigt till utvinning av kolväten 
i den sydöstra fyndigheten i Frankrike. De totala tekniskt utvinningsbara resurserna i området 
uppskattas till 2 200 TWh, vilket är en enorm nedvärdering från tidigare uppskattningar, mer än 
90 %. 135 136 

  

6.3.3 Ukraina 

Energisituation och opinion 
Ukraina är starkt beroende av import av naturgas då konsumtionen är mer än dubbelt så hög som den 
egna produktionen. År 2012 importerade Ukraina 464 TWh naturgas och den inhemska produktionen 
försåg landet med ytterligare 205 TWh. Ukrainas stora potential av skiffergasförekomst skulle kunna 
förändra landets energiförsörjning genom att minska importen på naturgas och därmed även 
beroendet av naturgasleverantörer.137 Hur Krimkrisen som trappades upp i början av 2014 påverkar 
landets energisituation är svårt att sia om i dagsläget. 
 
Ungefär 90 % av Ukrainas olja och gas kommer från ett område som kallas Dniper-Donets. Detta 
område är ett av de två som även är presumtivt för skiffergasförekomst. 
 
Skiffergas i Ukraina 
Ukraina är det land i Europa med de tredje största skiffergasreserverna. Landets potential har 
uppvärderats nästan 200 % efter prospektering i området, och uppskattas nu till 37 500 TWh. Inga 
borrhål har ännu skapats i Ukraina men vidare utredningar gällande skiffergaspotentialen i Ukraina 
rapporteras vara under arbete. Ukraina välkomnar investeringar inom området, i februari 2012 gick 
Ukrainas regering ut med en förfrågan gällande skiffergasutredning i västra och östra Ukraina. Flera 
företag svarade på förfrågan och i januari 2013 ingick Ukraina sitt första PSA (production sharing 
agreement) med Shell. Även företaget Chevron har varit i diskussioner med den Ukrainska 
regeringen gällande PSA i västra Ukraina.138 
 
Det finns två områden presumtiva för skiffergasförekomst i Ukraina, Dnieper-Donetsk och 
Carpathian Foreland. Av dessa två fyndigheter är det Dnieper-Donetsk som har de största tekniskt 
utvinningsbara resurserna skiffergas, 22 200 TWh.139 En tabell över geologisk information och 
gaspotential i de ovan nämnda skiffergasfälten återfinns i Appendix 1. 
 
 DNIPER-DONETSK OCH CARPATHIAN FORELAND  
  

De två områden Dniper-Donetsk och Carpathian Foreland har liknande uppskattade tekniskt 
utvinningsbara resurser; 22 200 TWh respektive 21 200 TWh. Potentialen i Ukraina är dock störst i 
Dniper-Donetsk där hela den tekniskt utvinningsbara potentialen återfinns i Ukraina. Delar av 
potentialen i Carpathian Foreland återfinns i Rumänien.140 
 

  
 
  

                                                   
135 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
136 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
137 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
138 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
139 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
140 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
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6.3.4 Bulgarien 

Energisituation och opinion 
År 2012 producerade Bulgarien 4 TWh naturgas och konsumerade 30 TWh varför landets import 
uppgick till 26 TWh, 86 % av landets konsumtion. Landet är en förhållandevis liten gaskonsument, 
men i stort sett all importerad naturgas kommer från Ryssland varför importberoende ändå är högt 
och inhemsk skiffergasproduktion skulle kunna vara viktig för landets försörjningstrygghet.141 
 
Skiffergas i Bulgarien 
Det finns idag inget skifferspecifikt investeringssystem i Bulgarien, men de villkor som gäller för 
konventionell utvinning av olja och gas är attraktiva. Bland annat så sträcker sig licenser för 
produktion 35 år framåt i tiden. Dock har en opposition mot skiffergasutvinning vuxit sig stark i 
Bulgarien de senaste åren. Miljöorganisationer har lett oppositionen utan någon motpart som 
balanserat diskussionen så som skett i Polen. Detta ledde till att regeringen i januari 2012 förbjöd all 
skiffergasprospektering och produktion, vare sig det innebär hydraulisk sprickbildning eller inte. 
Endast ett borrhål har skapats i Bulgarien, året innan förbudet kom. Hur marknaden för skiffergas 
utvecklas i Polen och Storbritannien tros påverka utvecklingen i Bulgarien.142 
 
 MOESIAN  
  

Området presumtivt för skiffergasförekomst i Bulagarien är det så kallade Moesian Platform som 
även återfinns i Rumänien. De totala potentialerna i området är relativt låga 13 700 TWh, där de 
flesta dessutom återfinns i Rumänien. Endast 5 000 TWh uppskattas finnas i Bulgarien.143 
 

  

6.3.5 Rumänien 

Energisituation och opinion 
Rumäniens importberoende idag uppgår till 20 % av det totala energibehovet i landet, 23 % av den 
konsumerade naturgasen importeras. Närmare 30 % av landets primära energitillförsel tillgodoses 
med naturgas och i stort sett all naturgasimport kommer från Ryssland. Inhemsk skiffergasutvinning 
i Rumäninen skulle kunna spela en stor roll för landets försörjningstrygghet och importberoende.  
 
Skiffergas i Rumänien 
Även Rumänien förbjöd temporärt alla typer av skiffergasutredningar och produktion i landet i maj 
2012, men i mars 2013 meddelade premiärminister Victor Ponta att förbudet har tagits bort. Förbudet 
togs bort i ett försök att öka de inhemska energiresurserna och minska beroendet av import från 
Ryssland.144 
 
Rumänien saknar specifika regleringar av skiffergasexploatering, de faller under landets villkor för 
konventionella petroleumresurser. Mer än ett dussin företag har visat intresse för utforskning av 
skiffergaspotentialen i Rumänien, bland andra fick företaget Chevron i mars 2012 fyra licenser för 
att utforska skiffergasförekomst i Rumänien. Dock pausades dessa projekt i och med det förbud som 
lades mot skiffergasutredningar i maj 2012. Sent under 2013 rapporteras att Chevron startar sin 
exploatering igen. 145,146 
 

                                                   
141 http://shalegas-europe.eu/shale-gas-explained/shale-gas-and-europe/bulgaria/ 
142 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
143 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
144 http://shalegas-europe.eu/shale-gas-explained/shale-gas-and-europe/romania/ 
145 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
146 Shale Gase Europe, Romania, Tillgängligt via: http://shalegas-europe.eu/shale-gas-explained/shale-gas-and-europe/romania/ 
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Två områden är presumtiva för skiffergasförekomst i Rumänien, Carphathian Foreland och Moesian 
Platform, både har beskrivits kort tidigare. Totalt uppskattas 15 000 TWh tekniskt utvinningsbara 
resurser finnas i Rumänien.147 

6.3.6 Tyskland 

Energisituation och opinion i Tyskland 
Den största energikällan i Tyskland är kol. 2013 stod kolen för närmare 25 % av landets 
primärenergianvändning vilket är en mindre ökning från tidigare år. Kärnkraft och vattenkraft är 
också viktiga energikällor i Tyskland och Tyskland var år 2012 Europas största producent av 
förnybar elektricitet bortsett från vattenkraft. Sol- och vindkraft stod för den största delen. År 2012 
konsumerade Tyskland 903 TWh naturgas varav 715 TWh (79 %) importerades. 
 
I september 2010 antog Tyskland ett energikoncept vilket huvudsakligen fokuserade på att utveckla 
förnybar energi och utöka användningen av kärnkraft. Kärnkraften skulle ses som en brygga från 
kolväten till förnybar energi och förnybar energi skulle stå för 80 % av den totala energitillförseln år 
2050. Investeringarna i förnybar energi skulle minska Tysklands beroende av fossila bränslen, 
naturgas inkluderat. Tysklands energipolitik förändrades dock drastiskt i och med katastrofen i 
Fukushima i mars 2011. Regeringen tog den 30 maj 2011 beslut om att avveckla all kärnkraft i 
Tyskland fram till år 2022. Ett nytt energikoncept togs fram i juni 2011 som beskriver att 
utvecklingen av förnybar energi ska stödjas ytterligare och Tyskland ska i framtiden vara fri från 
kärnkraft. Även kapaciteten hos de redan planerade kol- och naturgaseldade kraftverken behöver 
utökas. Okonventionell gasproduktion nämns dock inte i varken Tysklands gamla eller nya 
energikoncept.148 
 
I oktober 2010, gav Tysklands regering den nybildade German Mineral Resource Agency i uppgift 
att bland annat analysera skiffergaspotentialen i landet. Detta vittnar om att Tysklands regering ser 
potentiella fördelar med utvinning av okonventionell gas. Å andra sidan verkar regeringen inte 
intresserad av att utreda konsekvenserna av sådan utvinning utan i september 2010 lät de meddela 
att det inte finns någon plan för att beställa eller utföra någon forskning kring miljöpåverkan från 
okonventionell gasutvinning på grund av de prioriteringar som beskrivs i energikonceptet som tagits 
fram för Tyskland.149 
 
Skiffergas i Tyskland 
I Tyskland finns ett område presumtivt för skiffergasförekomst, Lower Saxony. Området har 
uppskattade tekniskt utvinningsbara resurser om 5 000 TWh. Detta är en dubblering av Tyskland 
potential sedan den ursprungliga rapporten skrevs. En tabell över geologisk information och 
gaspotential i Lower Saxony återfinns i Appendix 1. 
 
 LOWER SAXONY  
  

Lower Saxony är som nämnt det enda området presumtivt för skiffergasförekomst i Tyskland. 
Området har relativt sett låg potential, endast 5 000 TWh.150  
 

  
 
  

                                                   
147 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
148 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
149 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
150 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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6.3.7 Nederländerna 

Energisituation och opinion i Nederländerna 
Nederländerna är en av Europas största producenter, konsumenter och exportörer av konventionell 
gas. Produktionen av naturgas uppgick 2012 till 832 TWh varav 355 TWh exporterades. De 
befintliga konventionella fyndigheterna börjar dock sina men i dagsläget upprätthålls gas-
produktionen tack vare utveckling av nya mindre gasfält offshore, fortfarande med konventionell 
utvinningsteknik. Nederländerna har en ambition om att upprätthålla sin status som gas-hub varför 
de intresserar sig för LNG-projekt och gasprojekt i Ryssland så som Nord Stream, projekt som skulle 
innebära ett importberoende för Nederländerna i framtiden.151 
 
På grund av oron för importberoende har regeringen i Nederländerna börjat intressera sig för 
okonventionell gasutvinning, dels som ett resultat av framgångarna i USA men också då 
Nederländerna visat sig ha lovande strukturer för förekomst av skiffergas. I februari 2010 
publicerades ett brev från Dutch Energy Council där regeringen rekommenderades att vidta 
nödvändiga åtgärder för att underlätta för utvinning av okonventionell gas i Nederländerna. 
Fördelarna med okonventionell gasutvinning var enligt regeringen ökade gasreserver, säkrad 
energiförsörjning, avtalsrättslig flexibilitet, kommersiell riskspridning och en lättare övergång till 
hållbar energiförsörjning.152 
 
Skiffergas i Nederländerna 
Inga nya aktiviteter för skiffergasutredningar är kända i Nederländerna, förutom de undersökningar 
som gett tidigare information. I landet finns ett område presumtivt för skiffergasförekomst; West 
Netherland Basin. 
 
 WEST NETHERLAND BASIN  
  

West Netherland Basin är det området som är presumtivt för skiffergasförekomst i Nederländerna. 
Området har en potential om 7 600 TWh tekniskt utvinningsbara resurser. 
 

  

6.3.8 Skandinavien 

Danmark är det land med störst tekniskt utvinningsbara resurser skiffergas i Skandinavien, 
9 300 TWh jämfört med 2 900 respektive 0 TWh i Sverige och Norge. I den ursprungliga rapporten 
presenterades Norge som det land med störst potential, men potentialen i Norge har omvärderats till 
obefintlig. 
 
Energisituation och opinion i Sverige 
Sverige är ett av de länder som långsiktigt planerar att ersätta all fossil energi med förnybar och 
eventuellt kärnkraft. Andelen naturgas i Sveriges energimix är idag försumbar, mindre än 2 %, och 
landet ser inte något stort behov av att etablera en ny industri för utvinning av skiffergas. Sverige 
försöker dock att öka sin försörjningstrygghet genom diversifiering av energikällor. LNG-
anläggningen i Nynäshamn strax söder om Stockholm var då den invigdes, 2011, den första 
anläggningen för LNG i Sverige. Företaget AGA driver anläggningen. Terminalen har bidragit till 
en allt mer ökande tillgång på naturgas i hela östra Sverige, och industrier och transporter får större 
möjligheter att möta de allt strängare miljökraven. För sjöfart är LNG ett viktigt bränslealternativ 
med dess låga svavelutsläpp. I Lysekil driver norska Skangass en LNG-terminal sedan 2014. 
Terminalen är belägen i direkt anslutning till Preems raffinaderi. Anläggningen består av en 
lagringstank, processutrustning och utlastningsplats för tankbilar. Terminalen kan hantera upp till 
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250 000 tom LNG per år.153 I Göteborg byggs nu en LNG-terminal där första etappen förväntas vara 
klar och kunna erbjuda LNG under 2015. Det är Swedegas som bygger den nya terminalen i 
samarbete med det holländska föreataget Vopak och Göteborgs hamn.154 I Gävle Hamn har Skangass 
fått tillstånd av Länsstyrelsen till ett uppförande av en LNG-terminal med en möjlig lagringskapacitet 
på 30 000 kubikmeter flytande naturgas. Terminalen beräknas stå klar 2018 och då blir det Sveriges 
nordligaste belägna LNG-terminal. Terminalen kommer förse såväl industrier i mellan och norra 
Sverige med LNG men även tunga vägtransporter och sjöfarten. I området finns även stora 
energianvändare som det då öppnas möjligheter för konvertering till naturgas för att driva sina 
processer.155 
 
Möjligheterna att utreda skiffergasförekomst i Sverige är öppen för alla aktörer och ett fåtal företag 
har utfört undersökningar men inga lyckade resultat har presenterats. Trots avsaknaden på lyckade 
borrförsök har intresset i Sverige inte minskat utan undersökningar pågår fortfarande.   
 
Skiffergasen är föremål för en het politisk debatt i Sverige. Den tidigare regeringsoppositionen (innan 
valet hösten 2014 då Sverige fick regeringsskifte) lyfte debatten om de negativa konsekvenserna med 
utvinning av skiffergas till en nationell nivå. I mars avslog riksdagen Miljöpartiets motion att 
förbjuda utvinning av skiffergas i Sverige. Vad som händer framöver i och med regeringsskiftet går 
endast att spekulera kring.156 
 
Energisituation och opinion i Danmark 
Danmark är precis som Sverige ett av de länder som planerar att långsiktigt ersätta all fossil energi 
med förnybar. Idag har Danmark en egenproduktion ur konventionella gasresurser som tillgodoser 
hela landets egna behov av gas samt räcker till export. 2012 producerade Danmark 66 TWh naturgas 
varav 28 TWh exporterades via rörledningar till Sverige och Tyskland. Regeringen förutser en 
minskad inhemsk gasproduktion i framtiden och målet är en fossilfri energimix 2050. På grund av 
detta verkar det inte så troligt att Danmark kommer att etablera en ny industri för utvinning av 
skiffergas.157 
 
Som exportör av gas måste Danmark dock se till att uppfylla de leveransavtal som finns varför 
Nordsjön undersöks som ny källa till gas. Någon politisk debatt kring skiffergas finns heller inte i 
Danmark och ser inte heller ut att uppstå i den närmaste framtiden. Ett fåtal undersökningar av 
skiffergasförekomst i Danmark görs men framtiden för skiffergasen i Danmark är fortfarande en 
öppen fråga.158 
 
Energisituation och opinion i Norge 
Norge är en stor gasproducent (sjätte största i världen 2012 av torr naturgas) och i stort sett all 
producerad gas exporteras till länder inom Europa, 2012 var Norge världens tredje största 
naturgasexportör efter Ryssland och Qatar. Norges produktion av naturgas uppgick 2012 till 
1 218 TWh och exporten uppgick till 1 144 TWh. Norge fokuserar delvis på att effektivera 
utvinningen ur de existerande konventionella gasfälten, men har även stort fokus på att öka 
energieffektiviteten och investera i förnybar energi.159,160 
 
Statoil är den aktör i Norge som har de tekniska och finansiella resurserna som krävs för 
skiffergasutvinning. Statoil har dock ingen egen produktion av skiffergas i Europa idag, men 
eftersom en utvecklad skiffergasmarknad i Europa troligtvis skulle ha en stark påverkan på Norges 

                                                   
153 Skangass hemsida och Preem hemsida, inhämtat 2014-10-16 
154 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3820994.ece, inhämtat 2014-10-16 
155 Sjöfartstidningen 
156 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3713243.ece, inhämtade 2014-10-16 
157 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
158 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
159 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
160 Shale Gase Europe, Romania, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=NO 
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exportmarknad bevakar Statoil utvecklingen inom skiffergasområdet genom att bland annat delta i 
projektet GASH (Gas Shales in Europe). Informationen kring skiffergas i Norge har mest varit 
reaktioner på händelser i andra länder så som bland annat Shells provborrning i Sverige.161 
 
Skiffergas i Skandinavien 
Skiffergaspotentialen i Skandinavien återfinns huvudsakligen i en skiffer som kallas alunskiffern. 
De uppskattade potentialerna är dock inte helt tillförlitliga då tillräcklig data inte finns tillgänglig. 
Mer tillförlitlig information väntas från utredningar i Danmark. Den totala potentialen för 
Alunskiffern uppgår till 12 200 TWh där 9 300 TWh återfinns i Danmark och 2 900 TWh i Sverige. 
Norges potential uppskattas just nu till obefintlig, mer utredning i Norge krävs. En tabell över 
geologisk information och gaspotential i alunskiffern återfinns i Appendix 1. 
 
I centrala och södra Sverige har alunskiffern brutits som en källa till oljeskiffer under många 
decennier. Prospekteringsföretaget Gripen Oil and Gas AB har getts prospekteringstillstånd för 14 
områden i Östergötland (i Vadstena, Motala och Mjölby kommun) samt fem licenser på Öland 
(Greby, Lundeby, Mjelby, Nyby och Össby). Tillstånden har delats ut av Bergsstaten mellan 
september 2010 och september 2014. Enligt Gripen Gas är Östergötland fördelaktigt då gasen ligger 
på ca 80 meter djup, och inte på tusentals meters djup som i många andra länder. Man finner även 
att gasen har en relativt hög metanhalt vilket ger ett mindre uppgraderingsbehov om gasen skall 
användas till exempelvis fordonsgas. Licensen ger Gripen Gas rätt att leta efter gas under vissa 
förutsättningar, samt producera tillräcklig mängd gas för att kunna bevisa att kommersiella mängder 
finns tillgängliga. Företaget planerar att använda svensk borrteknik för att ta sig in i kärnan av 
alunskiffern och få information om framtida potentiella skiffergasproduktion, här är det alltså inte 
aktuellt med hydraulisk sprickbildning. Gripen Gas har nu en total licensierad areal om 555 km2 i 
Östergötland, och 1 991 km2 totalt i Sverige, inklusive prospekteringsplatser på Gotland och 
Öland.162,163 
 
Shell inledde år 2007 ett omfattande borrningsprojekt för att utreda skiffergasförekomst i Skåne. 
Borrning har skett på tre platser i de tre kommunerna Sjöbo, Hörby och Tomelilla. Våren 2011 
rapporterade Shell att undersökningarna visat att fyndigheterna inte är tillräckliga för att motivera en 
utvinning varför Shell valde att inte ansöka om ett nytt undersökningstillstånd hos Bergsstaten. 
Resultaten var tydliga och visar en mycket begränsad förekomst av naturgas i alunskiffern menar 
Shell. Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömer att Sveriges potential till 
skiffergasproduktion är liten, främst med hänseende till att de fyndigheter som gjorts inte innehåller 
så pass mycket gas att det anses lönsamt.164 
 
I augusti 2010 utfördes ytliga borrförsök på Bornholm utanför Danmark. Det var det tyska 
forskningscentret GFZ som tillsammans med GEUS (Geological Survey of Denmark and Greenland) 
utförde undersökningen som en del av projektet GASH (Gas Shales in Europe).165 GASH är det första 
tvärvetenskapliga europeiska forskningsinitiativet om skiffergas. Projektet sponsras av Statoil, 
ExxonMobil, Gas de France SUEZ, Wintershall, Vermillion, Marathon Oil, Total, Repsol, 
Schlulmberger och Bayerngas. Koncession för utforskning av skiffergasförekomst gavs till företaget 
Schuepback Energy LLC 2009 och till företaget Total i juni 2011.166  I februari 2013 skriver 
Processnet att Total tillsammans med Nordsjöfonden är i full gång med förberedelserna för de första 
provborrningarna i norra Jylland. Detta har skapat protester hos invånarna som fruktar metanläckage 
och kemikalier i dricksvattnet.167 Några resultat från provborrningarna har inte rapporterats. 
 

                                                   
161 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
162 Gripen Oil and Gas hemsida, tillgängligt via http://www.gripenab.com/, inhämtat 2014-10-16 
163 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/gaskriget-kring-ostersjon_7722544.svd 
164 Shell hemsida, Resultatet av undersökningsarbete, http://www.shell.se/home/content/swe/naturgas/, inhämtat 2014-10-16 
165 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
166 Gas Shales in Europe, GASH, Tillgängligt via: http://www.gas-shales.org/index.php/en.html, inhämtat 2011-11-01. 
167 http://www.processnet.se/alla/gront-for-skiffergas-i-danmark/, inhämtat 2014-10-16 
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I en intervju i Norge i november 2010 sa en representant för det norska oljedepartementet att det 
finns skiffergasresurser i Norge men att produktionen inte anses vara ekonomiskt genomförbar. Den 
information som regeringen förmedlar om skiffergasförekomst i Norge baseras på den information 
som IEA tagit fram. Norges potential uppskattas som obefintlig i EIAs senste rapport om 
skiffergaspotentialer i världen.168,169 
 
 ALUNSKIFFER  
  

Som nämnts tidigare så återfinns skiffergaspotentialen i Skandinavien huvudsakligen i en skiffer 
som kallas alunskiffer . Skiffern har identifierats finnas i ett område som sträcker sig från Norge till 
Estland och ned till Tyskland och Polen i söder, men skiffern är på många ställen grund, tunn och 
omogen. Dess totala potential uppskattas till 12 200 TWh tekniskt utvinningsbara resurser 
skiffergas. 
 

  
 

6.3.9 Storbritannien 

Storbritannien är ett land som har en stor konsumtion av naturgas men en minskande egenproduktion. 
Regeringen arbetar för att säkra tillgången på naturgas, varför skiffergaspotentialen undersöks. 
Potentialen i Storbritannien har dock inte visat sig vara särskilt stor. 
 
Energisituation och opinion 
Storbritanniens energipolitik fokuserar på att uppnå en hög energieffektivitet och en låg 
kolanvändning. Naturgas anses vara det bränsle som bäst kan uppnå dessa mål och samtidigt nå de 
uppsatta emissionsmålen. Storbritannien är en stor konsument av naturgas och importen av gas har 
ökat den senast tiden på grund av minskad inhemsk produktionen från konventionella gasresurser. 
År 2012 konsumerade Storbritannien 774 TWh naturgas varav 384 TWh (50 %) importerades. 
Behovet av import beräknas öka även i framtiden varför Storbritanniens regering arbetar för att säkra 
tillgången på gas genom att utveckla samarbetet med de största gasleverantörerna Norge och Quatar, 
genom utökade lagringskapaciteter och genom utökad infrastruktur för LNG.170 
 
En stor brist för Storbritannien med avseende på möjligheten att ta tillvara sin skiffergaspotential är 
den knappa olja- och gasindustri som återfinns i landet och den bristande erfarenheten att kunna ta 
sig an skiffergasutvinning som följd av detta. De geologiska förhållandena verkar dessutom mycket 
mer komplexa än i USA varför borrningen blir mer kostsam. Oppositionen mot skiffergasutvinning 
är större i Storbritannien än i Polen, men mindre än i Frankrike och Tyskland. Hydraulisk 
sprickbildning fick en dålig start i Storbritannien då den första sprickbildningen som gjordes skapade 
en mindre jordbävning. Till följd av detta förbjöd regeringen hydraulisk sprickbildning onshore 
under en 18 månaders period för att få tid på sig att undersöka dess risker. Resultatet visade dock att 
oron var överdriven varför regeringen i december 2012 återigen tillät skiffergasundersökningar i 
landet.171  
 
Skiffergas i Storbritannien 
I Storbritannien finns två stora petroleumsystem, här förenklat som norra och södra systemet. De 
geologiska egenskaperna hos skiffern i de båda systemen liknar varandra. Totalt uppgår de tekniskt 
utvinningsbara resurserna i Storbritannien till 7 500 TWh. En tabell över geologisk information och 
gaspotential i de båda systemen återfinns i Appendix 1. 
 
                                                   
168 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
169 U.S. Energy Information Administration (juni, 2013) 
170 Wyciszkiewicz et al.(oktober 2011). 
171 U.S. Energy Information Administration (juni, 2013)  
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 NORRA SYSTEMET 
  

Det norra petroleumsystemet sträcker sig från centrala England och norrut genom Skottland. 
Oljeutvinning har pågått i detta system i över 100 år. Ett område om ca 13 000 km2 uppskattas som 
presumtivt för skiffergasutvinning i det norra systemet. Som framgår av tabell i Appendix 1 är 
skiffergaspotentialen signifikant högre i det norra system jämfört med det södra. Ro är dock relativt 
lågt i de båda områdena. 

 SÖDRA SYSTEMET 
  

Det södra petroleumsystemet sträcker sig mellan centrala England och engelska kanalen i England 
och Wales. Som nämnts tidigare är skiffergaspotentialen i det södra systemet signifikant lägre än i 
det norra systemet. 
 

  

6.3.10 Turkiet 

Energisituation och opinion 
Turkiet är starkt beroende av import av naturgas då Turkiet har en väldigt liten egenproduktion av 
gas och behov är stort. År 2012 konsumerade landet 468 TWh naturgas och landets egenproduktion 
stod för endast 7 TWh. Landets reserver av konventionell naturgas är väldigt begränsade och en 
utveckling som leder till skiffergasproduktion skulle kunna minska Turkiets importberoende och 
bidra till ökad självförsörjning. 
 
Skiffergas i Turkiet 
Två områden är presumtiva för skiffergasförekomst i Turkiet, Thrace i västra landet och sydöstra 
Anatolia längs med gränsen till Irak och Syrien. Båda dessa områden är undersökta av det turkiska 
oljebolaget TPAO och andra internationella företag. Totalt uppskattas Turkiet ha 6 900 TWh tekniskt 
utvinningsbara resurser skiffergas. En tabell över geologisk information och gaspotential i de båda 
skiffergasfälten återfinns i Appendix 1.  
 
 ANATOLIA  
  

Det presumtiva området i sydöstra Anatolia är till ytan lika stor som fyndigheten Barnett i USA. 
Området har tidigare varit känt för sin olja, men nyligen upptäcktest även att det även finns gas i 
området. TOC i området är relativt högt, men den termiska mognaden relativt låg. Med ett Ro på 
1 % är gasen våt. Gaskoncentrationen i området beräknas vara låg och området visar på förkastningar 
vilket kan innebära en stor risk vid utvinning.172,173 

 THRACE  
  

Skiffergaspotentialen i Thrace återfinns i två olika typer av skifferformationer, varav en återfinns 
på större djup. Då de båda formationerna i området är relativt unga och djupa är gasen i området våt.  
 

  
 
  

                                                   
172 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
173 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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6.3.11 Litauen och Kaliningrad 

Energisituation och opinion 
Litauen har ingen egenproduktion av naturgas utan 100 % av landets konsumtion, som 2012 uppgick 
till 35 TWh, importeras från Ryssland. Nästintill all energiimport kommer från Ryssland (omkring 
90 %), såväl råolja och andra flytande bränslen som kol och naturgas. Litauen stängde ned sin sista 
kärnkraftsreaktor år 2009, men i 2012 års energipolicy fokuseras på byggnation av ett nytt 
kärnkratsverk i Ignalina såväl som byggande av en ny terminal för LNG. Allt detta för att minska 
importberoendet från Ryssland till 55 procent år 2016. Produktion av skiffergas skulle förändra 
landets energiförsörjning på så sätt att importberoende skulle minska.174 
 
Skiffergas i Litauen och Kaliningrad 
I Litauen och delar av Kaliningrad (Ryssland) återfinns fyndigheten Baltic. Denna fyndighet 
återfinns även i Polen och den polska delen av fyndigheten har beskrivits tidigare. Endast 700 TWh 
uppskattas finnas i fyndigheten Baltic utanför Polen. 

6.3.12 Spanien 

Energisituation och opinion 
Spanien är Europas fjärde största användare av energi, men landet importerar idag nästintill alla sina 
kolväten och mer än 75 % av den totala energin som används i landet. År 2012 använde Spanien 
336 TWh där i stort sett allt tillgodosågs genom import. Egenproduktionen av naturgas uppgick 
endast till 1 TWh. År 2012 stod förnybar elproduktion för 30 % av Spaniens totala elproduktion och 
Spanien var det land med enskilt störts elproduktion från vindkraft. Detta är ett resultat av att 
Spaniens regering år 2007 gav stöd för utvecklandet av vindkraftproduktion offshore.175  
 
Skiffergas i Spanien 
I Spanien återfinns ett område presumtivt för skiffergasförekomst, det så kallade Basque-
Cantabrian. Områdets tekniskt utvinningsbara resurser uppskattas till 2 500 TWh. Flera länder har 
licenser och är aktiva i att utforska skiffergasförekomst i fyndigheten, bland annat företaget San 
Leon Energy och BNK Petroleum. Det finns dock dåligt med information från de undersökningar 
som pågår.  

                                                   
174 http://www.eia.gov/countries, inhämtat 2014-10-16 
175 http://www.eia.gov/countries, inhämtat 2014-10-16 
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6.4 Ryssland 

Tabellen nedan visar en sammantagen bedömning av skiffergaspotentialen i Ryssland. 
 
 
Tabell 6-8: Skiffergaspotential i Ryssland 

Kategori Betyg Kommentar 
Teknisk Potential * 

 

Den tekniska skiffergaspotentialen i Ryssland är hög, världens nionde 
största. 
 

Energisituation # 
 

Ryssland har världens största reserver av konventionell naturgas och 
är även världens största gasexportör och fler länder är beroende av 
Rysslands leveranser av naturgas. Med anledning av detta är 
sannolikheten låg att Ryssland kommer leda 
skiffergasutvecklingen i världen. 
 

Opinion och miljö * 
 

Eftersom Ryssland är storproducent av konventionell naturgas finns 
inga större hinder för utvinning av skiffergas.  

 
 
Energisituation och opinion 
Som nämns ses i tabellen nedan har Ryssland världens största reserver av konventionell naturgas och 
är även världens största gasexportör. År 2012 exporterades hela 2 018 TWh naturgas från Ryssland 
och fler länder är starkt beroende av Rysslands leveranser av naturgas. Eftersom Ryssland har 
världens största reserver av konventionell naturgas är sannolikheten låg att Ryssland kommer leda 
skiffergasutvecklingen i världen.  
 
 
Tabell 6-9: Naturgasmarknaden i Ryssland 2012 samt uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffer-
gasresurser.176,177 För teknisk skiffergaspotential anges även procentuell förändring sedan ursprunglig 
rapport. 

 Naturgasmarknad 2012 Skiffergas 
 Produktion Konsumtion Import/(Export)  Tekniskt Utvinningsbara 

Resurser 
 

TWh TWh % av konsumtion TWh 
Förändring i % 

sedan 2011 
Ryssland 6 355 4 524 (45) 83 400  inkl. ej 2011 

 

                                                   
176 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
177 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Figur 6-5: Skiffergasfält i Ryssland.178 

 
Skiffergas i Ryssland 
I Ryssland finns ett enormt område presumtivt för skiffergasförekomst, det så kallade West Siberian. 
Dessa resurser var tidigare okända. Konventionell olje- och gasproduktion har pågått sedan 1960-
talet i detta område. Oljeproduktion sker främst i de södra och centrala regionerna, med gasfält mer 
utbredda i norr. Det presumtiva området för skiffergasförekomst är 560 000 km2 stort och de tekniskt 
utvinningsbara resurserna uppskattas till 83 400 TWh.  
 
  

                                                   
178 Kartan är producerad av ÅF och baseras på U.S. Energy Information Administration, juni 2013. 
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6.5 Afrika 

Tabellen nedan visar en sammantagen bedömning av skiffergaspotentialen i Afrika. 
 
Tabell 6-10: Skiffergaspotential i Afrika 

Kategori Betyg Kommentar 
Teknisk Potential # 

 

Den tekniska skiffergaspotentialen i Afrika är hög. Algeriet är det land 
i Afrika som visat på störst potential, men även Sydafrika, Libyen och 
Egypten har potential. 
 

Energisituation # 
 

Sydafrika som är ett av de länderna med störst skiffergaspotential 
importerar 63 % av sin naturgas. Inhemsk skiffergasproduktion skulle 
därför kunna förändra landets energisituation genom minskat 
importberoende. Libyen och Algeriet är vana gasexportörer tack vare 
stora konventionella gasresurser. I och med de stora konventionella 
gasresurserna har länderna inget stort behov av skiffergasutvinning. 
  

Opinion och miljö ¤ 
 

Sydafrika har förbjudit hydraulisk sprickbildning så trots den relativt 
höga potentialen och möjligheten att minska importberoendet är 
skiffergasutvinning inte så trolig. I Libyen och Algeriet finns ingen 
opinion mot skiffergasproduktion men heller inget behov då de 
konventionella resurserna är stora.  

* Grön indikerar bra potential, # Gul indikerar måttlig potential, ¤ Röd indikerar dålig potential 
 
Det finns begränsad information om presumtiva områden för skiffergas i Afrikas länder. De länder 
där information finns tillgänglig är Algeriet, Libyen, Tunisien, Marocko, Egypten och Sydafrika 
varför dessa länder är inkluderade i föreliggande rapport.179 
 
Som framgår av Tabell 6-11 är Algeriet det land med de största skiffergaspotentialerna i Afrika. 
Sydafrika är nummer två. I Sydafrika har hydraulisk sprickbildning förbjudits varför 
skiffergasproduktion inom den närmsta framtiden inte är trolig. Libyen och Algeriet är båda stora 
exportörer av konventionell naturgas, och gasproduktionen har ökat senaste tiden. I de båda länderna 
finns en välutvecklad gasinfrastruktur som förbinder länderna med den europeiska gasmarknaden. 
Marocko uppskattas ha låga tekniskt utvinningsbara resurser skiffergas och kartläggningen är svår 
på grund av regionala deformationer, erosioner och sättningar i landets skiffer. 
 
Vad gäller länder i Afrika förutom Sydafrika har ingen information hittats kring särskilda åsikter för 
eller emot skiffergasutvinning. 
 
  

                                                   
179 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 



 

 

SKIFFERGAS | Dagens spridning och framtida potential  56 [97] 
 

Tabell 6-11: Naturgasmarknaden i Afrika 2012 samt uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffer-
gasresurser i utvalda länder där skiffergaspotential uppskattas finnas.180,181 För teknisk skiffergaspotential 
anges även procentuell förändring sedan ursprunglig rapport. 

 Naturgasmarknad Skiffergas 
 Produktion Konsumtion Import/(Export)  Tekniskt Utvinningsbara 

Resurser 
 

TWh TWh % av konsumtion TWh 
Förändring i % 

sedan 2011 
Algeriet 857 340 (152) 207 100  +188 

Sydafrika 13 47 72 114 200  -24 

Libyen 81 56 (45) 90 330 -60 

Egypten 634 525 (21) 29 300  inkl. ej 2011 

Tunisien 20 34 42 6 700  +19 

Marocko 1 9 93 3 500  +3 

Västra 
Sahara 

0 0 0 
2 300  

+5 

Totalt    396 400*  
*Summeringen kan eventuellt vara felaktig pga. individuella avrundningar 

                                                   
180 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
181 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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Figur 6-6: Skiffergasfält i Afrika. 182 

 

6.5.1 Algeriet 

Energisituationen och opinion 
Algeriet är den sjätte största gasproducenten i världen och produktionen har ökat under det senaste 
decenniet. 2012 producerade Algeriet 857 TWh varav 516 TWh gick för export. Gasinfrastrukturen 
i landet är välutvecklad och inkluderar en befintlig och en planerad produktionsanläggning för 
flytande gas (LNG) samt ett regionalt ledningsnät för gas. På World Energy Congress i september 
2010 adresserade Algeriets oljeminister ett intresse att värdera landets reserver av skiffergas.183 
 
De senaste åren har Algeriet gjort ändringar i sin federala lagstiftning som inkluderar 
kolvätessektorn, ändringar som förbättrar investeringsklimatet i väntan på en utökad licensrunda för 
kolväten under 2013. Oavsett spås det statägda företaget Sonatrach fortsatt dominera denna sektor.184 

                                                   
182 Kartan är producerad av ÅF och baseras på U.S. Energy Information Administration, juni 2013. 
183 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
184 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
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Skiffergas i Algeriet 
I Algeriet finns sju områden presumtiva för skiffergasförekomst. Dessa områden kallas Illizi, 
Mouydir, Ahnet, Timimoun, Reggane, Ghadames och Tindouf. Landet har en total uppskattad 
tekniskt utvinningsbar skiffergasresurs om 207 100 TWh. Potentialen har värderats upp med nästan 
190 % sedan den ursprungliga rapporten skrevs. En tabell över geologisk information och 
gaspotential i de ovan nämnda skiffergasområdena återfinns i Appendix 1, nedan ges en kortare 
sammanfattning i ordning efter gaspotential. 
 
 GHADAMES  
  

Ghadames är det område i Algeriet där de största tekniskt utvinningsbara mängderna skiffergas 
återfinns, 82 700 TWh uppskattas vilket motsvarar närmare 40 % av landets totala potential. Gasen 
återfinns djupt ner i området, över 3 000 meter. Området är det största till ytan, men det andra största 
området sett till presumtiv yta.  

TIMIMOUN  
  

Timimoun  är det område i Algeriet med andra största potentialen för tekniskt utvinningsbara 
mängder skiffergas, 44 700 TWh vilket motsvarar mer än 20 % av landets totala potential. Området 
är störst till ytan sett till presumtiv yta för skiffergasförekomst. 

REGGANE  
  

Det tredje största området sett till uppskattad teknisk skiffergaspotential är området som kallas 
Reggane. Området har en total uppskattad potential om 35 400 TWh vilket motsvarar 17 % av 
landets totala potential.  

AHNET OCH ILLIZI  
  

Områdena Ahnet och Illizi  är Algeriet fjärde och femte största områden sett till skiffergaspotential, 
de uppskattade mängder skiljer sig inte mycket områdena emellan; 17 600 TWh respektive 16 300 
TWh.  

TINDOUF OCH MOUYDIR  
  

Den uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffergaspotentialen i området Tindouf uppskattas till 
7 600 TWh och är landets näst lägsta. Lägst potential uppskattas området Mouydir ha med sina 
2 800 TWh. 

  
 

6.5.2 Egypten 

Energisituationen och opinion 
Egypten är Afrikas största olje- och naturgaskonsument och konsumerade år 2013 mer än 20 % av 
Afrikas totala oljekonsumtion och mer än 40 % av kontinentens totala torra naturgaskonsumtion. 
Egypten är också en av Afrikas stora oljeproducenter och den andra största torra 
naturgasproducenten. Naturgasproduktionen har dock minskat med 3 % mellan åren 2009 och 2013 
vilket har lett till minskad naturgasexport. 2012 producerade Egypten 634 TWh naturgas varav 
109 TWh gick på export. Egypten planerade att i september 2014 starta import av LNG. Detta projekt 
har dock skjutits upp och terminalen väntas nu stå klar först i december 2014.185 Skiffergasproduktion 
skulle kunna hjälpa Egypten att upprätthålla sin gasproduktion och export.  
 

                                                   
185 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/110303/Business/Economy/Egypt-puts-back-first-LNG-import-terminal-start-to.aspx 
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Skiffergas i Egypten 
I Egypten finns fyra områden presumtiva för skiffergasförekomst. Dessa områden kallas 
Shoushan/Matruh, Abu Gharadig, Alamein och Natrun. Landet har en total uppskattad tekniskt 
utvinningsbar skiffergasresurs om 29 300 TWh. I tidigare rapport gavs ingen potential för Egypten. 
En tabell över geologisk information och gaspotential i de ovan nämnda skiffergasområdena 
återfinns i Appendix 1, nedan ges en kortare sammanfattning i ordning efter gaspotential. 
 
 ABU GHARADIG  
  

Abu Gharadig är det område i Egypten där de största tekniskt utvinningsbara mängderna skiffergas 
återfinns, 19 100 TWh vilket motsvarar 65 % av landets totala potential. Området är också störst till 
ytan av de fyra områdena i Egypten. 

SHOUSHAN/MATRUH  
  

Shoushan/Matruh är det område i Egypten med andra största potentialen för tekniskt 
utvinningsbara mängder skiffergas, 8 900 TWh vilket motsvarar mer än 30 % av landets totala 
potential. 

NATRUM OCH ALAMEIN  
  

De två områden med lägst uppskattade tekniskt utvinningsbara mängder skiffergas är områden 
Natrum  och Alamein. Natrum är dock ett relativt stort område sett till ytan. I dessa områden 
uppskattas endast återfinnas 1 000 TWh respektive 400 TWh. 

  
 

6.5.3 Tunisien, Libyen och Marocko 

Tunisien, Libyen och Marocko har gemensamma skiffergasfält varför de presenteras under samma 
avsnitt i föreliggande rapport. 
 
Energisituationen och opinion 
Libyen är precis som Algeriet en stor leverantör av kolväten och naturgasproduktionen har nästan 
mer än fördubblats sedan år 2004 då gasledningen ”Greenstream” öppnades. Denna gasledning 
binder samman Libyen med den Europeiska marknaden. Det finns dock inga uppgifter om 
skiffergasaktivitet i Libyen. År 2012 producerade Libyen 81 TWh naturgas varav 25 TWh gick på 
export.186  
 

Tunisien var år 2012 en importör av gas, då den egna produktionen (20 TWh) understeg 
konsumtionen (34 TWh). Till ytan är Tunisien ett mycket mindre land än både Algeriet och Libyen, 
men de geologiska förutsättningarna är likartade. Tunisien är det enda land i norra, centrala Afrika 
där utvinning av okonventionell naturgas utforskas.187 
 
Marocko har endast en liten produktion av konventionell naturgas varför mer än 90 % av den 
naturgas som konsumeras i landet importeras. Den inhemska produktionen av naturgas uppgår endast 
till 1 TWh år 2012 och konsumtionen uppgick till 9 TWh. Konsumtionen av naturgas i landet är låg, 
varför Marockos skiffergaspotential skulle kunna förändra landets energisituation drastiskt genom 
ett signifikant minskat importbehov. Enligt MBendi Information Service188 har Marocko en 
välfungerande infrastruktur för att hantera en aktiv olje- och gasproduktion. Stora hamnar, vägar, 
flygplatser, gasledningar och raffinaderier finns i närheten av stora städer.  
 
                                                   
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 MBendi Information Service, Oil and Gas in Morocco-Overview, Tillgängligt via: http://www.mbendi.com/indy/oilg/af/mo/p0005.htm#5, 
inhämtat 2012-01-06. 
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Skiffergas i Tunisien, Libyen och Marocko 
I Tunisien, Libyen och Marocko finns främst fem områden presumtiva för skiffergasutvinning. Dessa 
områden kallas Sirte, Murzuq, Ghadames, Tadla och Tindouf. Libyen är det land av de tre som har 
de största skiffergaspotentialerna, 35 700 TWh, följt av Tunisien med 6 700 TWh och sist Marocko 
med endast 3 500 TWh.189 Libyens potential har värderats ned med 60 % sedan den ursprungliga 
rapporten skrevs. Vad gäller Marocko och Tunisien har potentialen inte omvärderats nämnvärt. En 
tabell över geologisk information och gaspotential i de ovan nämnda skiffergasfälten återfinns i 
Appendix 1, nedan ges en kortare sammanfattning i ordning efter gaspotential. 
 
 SIRTE 
  

Sirte återfinns i Libyen och är det område i de tre länderna där de största tekniskt utvinningsbara 
mängderna skiffergas återfinns, 21 300 TWh. Området innehar 60 % av Libyens totala 
skiffergaspotential. 

GHADAMES  
  

Ghadames återfinns i Tunisien och Libyen, men även i Algeriet som nämnts tidigare. I Tunisien är 
potentialen för skiffergasförekomst uppskattad till 6 700 TWh medan potentialen i Libyen 
uppskattas till det dubbla, 13 800 TWh. 

TINDOUF  
  

Tindouf  är ett område som återfinns i Marocko och Västra Sahara med lika stora 
skiffergaspotentialer, 2 650 TWh respektive 2 350 TWh. 

TADLA OCH MURZUQ  
  
 Tadla och Murzuq  är de två områden med lägst uppskattade potentialer, 900 TWh respektive 

600 TWh. Tadla återfinns i Marocko och Murzuq i Libyen. 
 

 

6.5.4 Sydafrika 

Sydafrika är ett land med geologiska förutsättningar för skiffergasförekomst men opinionen mot 
skiffergasutvinning indikerar att landet inte kommer att starta produktion inom den närmaste 
framtiden. 
 
Energisituation och opinion 
Sydafrika importerade 2012 omkring 70 % av den naturgas som konsumeras i landet. Konsumtionen 
uppgick till 47 TWh. Naturgasen används främst för elproduktion och som råvara i en GTL-
anläggning (gas-to-liquid) och importen sker främst från grannländerna Moçambique och Namibia. 
Den relativt stora skiffergaspotentialen som uppskattas återfinnas i Sydafrika skulle kunna spela en 
stor roll för landet genom ett minskad importberoende. I april 2011 lade dock den Sydafrikanska 
regeringen fram ett förbud mot hydraulisk sprickbildning i det enda presumtiva skiffergasområdet i 
Sydafrika, Karoo varför skiffergasutvinning i Sydafrika den närmsta framtiden inte är så trolig.190 
 
Skiffergas i Sydafrika 
I Sydafrika finns ett stort område presumtivt för skiffergasutvinning kallat Karoo. En tabell över 
geologisk information och gaspotential i området återfinns i Appendix 1. Totalt finns 114 200 TWh 
tekniskt utvinningsbara resurser i Sydafrika, en nedvärdering med ca 25 % sedan den ursprungliga 
rapporten skrevs. 
 

                                                   
189 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
190U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
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 KAROO  
  

Karoo sträcker sig över totalt 612 300 km2 i Sydafrika, nästan två tredjedelar av landets totala yta. 
I området återfinns flera typer av skifferformation och totalt är det 467 600 km2 av Karoo som är 
presumtivt för skiffergasförekomst med 114 200 TWh uppskattade tekniskt utvinningsbara resurser. 

  
 
 

6.6 Australien 

Tabellen nedan visar en sammantagen bedömning av skiffergaspotentialen i Australien. 
 
Tabell 6-12: Skiffergaspotential i Australien 

Kategori Betyg Kommentar 
Teknisk Potential # 

 

Den tekniska skiffergaspotentialen i Australien är hög. 
 

Energisituation * 
 

Australien är redan idag en stor exportör av naturgas, främst i form av 
LNG, varför infrastrukturen är väl utbyggd. För att behålla och till och 
med att stärka sin ställning som exportör är skiffergasutvinning av 
stort intresse i landet. 
 

Opinion och miljö *  
 

I Australien finns idag inga miljölagar som kan begränsa utvinningen 
av skiffergas och opinionen är generellt positiv tack vare landets 
möjlighet att stärka sin roll som gasexportör. 

* Grön indikerar bra potential, # Gul indikerar måttlig potential, ¤ Röd indikerar dålig potential 
 
Australien är en stor exportör av naturgas, främst av naturgas i flytande form (LNG), och 
infrastrukturen för export till den asiatiska gasmarknaden är välutbyggd. Den relativt stora 
skiffergaspotential som finns i landet kan hjälpa Australien att behålla sin ställning som exportör 
även fortsättningsvis. 
 
Inga större tekniska svårigheter förekommer hos skifferformationerna i Australien, den geologiska 
strukturen liknar de i USA och Kanada. 
 
Hydraulisk sprickbildning har pågått länge i Australien, dock har dessa ingrepp varit betydligt mindre 
än de som sker idag med modern horisontell borrning. Något större motstånd till gasproduktion med 
den mer moderna tekniken har inte identifierats. 
 
Australien kan vara ett land som är redo för att kommersialisera skiffergasproduktion i stor skala. 
 
Energisituation och opinion 
Som framgår av i Tabell 6-13 är Australien en stor exportör av naturgas. Den inhemska marknaden 
för naturgas är liten och 40 % av landets produktion exporterades år 2012. Precis som USA finns en 
utbyggd infrastruktur för gas i landet. En stor del av den gas som produceras i Australien konverteras 
till flytande naturgas (LNG) för att exporteras till den asiatiska gasmarknaden.191 Tillsammans med 
Quatar beräknas Australien bli en viktig leverantör av LNG till Asien och Stilla havet mellan 2010 
och 2020.192 
 

                                                   
191 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
192 Gascoyne & Aik, Unconventional Gas and Implications for the LNG Market, FACTS Global Energy, Advance Summit paper from the 2011 
Pacific Energy Summit, Jakarta, Indonesien, 21-23 februari 2011. 
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Vid slutet av 2013 uppskattades de konventionella naturgastillgångarna i Australien till 
38 100 TWh193. Om Australien skulle producera den skiffergas som uppskattas finnas i landet, 
128 100 TWh, skulle landet signifikant stärka sin roll som betydande gasleverantör till den asiatiska 
marknaden.  En utbyggd infrastruktur för gas tillsammans med relativt stora skiffergastillgångar och 
en avsaknad av miljölagar som kan begränsa utvinningen av gas gör att Australien bedöms vara ett 
land som är redo för att kommersialisera skiffergasproduktion i stor skala.  
 
Tabell 6-13: Naturgasmarknaden i Australien 2012 samt tekniskt utvinningsbara resurser skiffergas.194195 
För teknisk skiffergaspotential anges även procentuell förändring sedan ursprunglig rapport. 

Naturgasmarknad 2012 Skiffergas 
Produktion Konsumtion Import/(Export)  Tekniskt Utvinningsbara Resurser 

TWh TWh % av konsumtion TWh 
Förändring i % sedan 

2011 

557 504 (43) 128 100  +4 

 
Skiffergas i Australien 
Australien har en stor skiffergaspotential som återfinns i främst sex stora områden, Cooper, 
Maryborough, Perth, Canning, Georgina och Beetaloo. Den geologiska strukturen hos 
skifferformationerna i Australien liknar de i USA och Kanada. Fyndigheten Canning är Australiens 
största fyndighet sett till uppskattade tillgångar, med mer än 50 % av landets uppskattade tekniskt 
utvinningsbara resurser. Totalt uppskattas 128 100 TWh av tekniskt utvinningsbara resurser finnas i 
Australien. I Figur 6-7 visas skiffergasfältens geografiska läge i Australien en tabell över geologisk 
information och gaspotential i de ovan nämnda fyndigheterna återfinns i Appendix 1. 
 
 
 CANNING  
  

Potentialen i området Canning, är som nämnt ovan den största i Australien med sina 68 900 TWh 
uppskattade tekniskt utvinningsbara resurser. 

COOPER 
  

Området Cooper är det område efter Canning med störst uppskattade potentialer för tekniskt 
utvinningsbara skiffergasresurser. Skiffern i området Cooper är marint sedimenterad och dess TOC 
och Ro ligger relativt högt varför torr gas återfinns. Hydraulisk sprickbildning påbörjades i området 
redan 1968 och har använts mycket sedan dess. Mer än 400 borrhål har skapats med hydraulisk 
sprickbildning i området men ingreppen har varit mycket mindre än vid de moderna horisontella 
skiffergasborrningarna. Området är det mest lämpade i Australien för hydraulisk sprickbildning och 
är också det område som undersökts mest för skiffergasförekomst i Australien. Företagen Santos, 
Beach Energy och DrillSearch Energy har aktiva program för skifferutredning, men endast Beach 
har rapporterat borrning av hål för att testa potentialen för skiffergasförekomst. De tekniskt 
utvinningsbara resurserna i området uppskattas till 27 300 TWh. 

 MARYBOROUGH  
  

Området Maryborough  är ett litet område beläget i södra Queensland, omkring 250 km norr om 
Brisbane. Den tekniskt utvinningsbara potentialen av skiffergas uppskattas till 5 600 TWh. 
 
 

  

                                                   
193 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-
report.pdf 
194 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
195 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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 PERTH 
  

I området Perth som är beläget sydväst i västra Australien är idag ett område för konventionell olje- 
och gasproduktion. EIA informerar om att AWE och dess partner Norwest Energy eventuellt 
planerade att utföra hydraulisk sprickbildning i skiffern i detta område under 2011, men om detta 
har gjorts är oklart. Skifferns geologiska struktur är relativt enkelt vilket borde vara gynnsamt för 
hydraulisk sprickbildning, potentialen uppskattas till 9 700 TWh. 

 GEORGINA OCH BEETALOO  
  

De två områdena Georgina och Beetaloo är nya för denna uppdaterade version av rapporten. Den 
samlade tekniskt utvinningsbara potentialen av skiffergas i dessa områden uppgår till 16 700 TWh. 
 

 
 

 
Figur 6-7: Skiffergasfält i Australien.196 

  

                                                   
196 Kartan är producerad av ÅF och baseras på  U.S. Energy Information Administration, juni 2013.  
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6.7 Asien och Mellanöstern 

Tabellen nedan visar en sammantagen bedömning av skiffergaspotentialen i Asien och Mellanöstern. 
I Mellanöstern är det endast Jordanien som har rapporterade skiffergasresurser, varför detta avsnitt 
främst kommer behandla övriga Asien.  
 
Tabell 6-14: Skiffergaspotential i Asien 

Kategori Betyg Kommentar 
Teknisk Potential * 

 

Skiffergaspotentialen i Asien är enorm trots att information endast 
finns tillgänglig för ett fåtal länder. Kina står för den mesta av denna 
potential, med världens uppskattade största potential. 
 

Energisituation * 
 

Kina och Indien är stora producenter och konsumenter av kol. Med 
inställningen att naturgasen är ett miljövänligare bränsle och det 
faktum att Kina har ett kraftigt ökande energibehov, skulle inhemsk 
skiffergasproduktion ändra landets energisituation drastiskt. 
 

Opinion och miljö *  
 

Ingen känd opinion mot skiffergasutvinning. 
* Grön indikerar bra potential, # Gul indikerar måttlig potential, ¤ Röd indikerar dålig potential 
 
Det finns väldigt lite information gällande skiffergasförekomst i Asien då utredningen fortfarande är 
i ett tidigt stadium, men den sammanlagda skiffergaspotentialen i Asien visar sig vara hög tack vare 
att Kina är det land i världen som uppskattas ha störst skiffergaspotential. 
 
Kina ser skiffergasproduktion som en lösning snarare än som ett miljöproblem i sig. Kina har ett 
kraftigt ökande energibehov och behöver renare energikällor än den kol som används idag, detta till 
stor del för att möta strängare miljökrav. Borrning har precis påbörjats i Kina, och flera faktorer 
komplicerar kommersialisering av skiffergasutvinning, varför produktion låter vänta på sig 
åtminstone några år till. 
 
Indien och Pakistan är två andra länder i Asien med uppskattade skiffergaspotentialer, men inga 
beslut om att utreda den faktiska potentialen har fattats i de två länderna. Indien har skjutit upp 
undersökningar något år för att ta fram regelverk för hur prospektering av skiffergas ska gå till. 
Skifferformationer i Indien och Pakistan har dessutom visat sig vara geologiskt komplexa varför de 
faktiskt tekniskt utvinningsbara resurserna är betydligt lägre än den teoretiska potentialen. 
 
Indonesien har länge varit en storproducent av bland annat naturgas, men den inhemska produktionen 
sjunker samtidigt som den inhemska efterfrågan ökar. En inhemsk skiffergasproduktion skulle kunna 
spelar stor roll för landets egenförsörjning av gas. 
 
Mongliet har en liten men för landet betydande skiffergaspotential. Dock sker idag ingen 
kommersiell produktion av konventionell naturgas varför skiffergasproduktion inte är trolig i landet 
inom en snar framtid. 
 
I Thailand och Jordanien har ingen aktivitet rapporterats men ländernas tekniskt utvinningsbara 
resurser av skiffergas är inte obetydliga, 1 600 respektive 2 000 TWh. 
 
I Tabell 6-15 redovisas naturgasmarknaden i de sju länderna samt information om uppskattade 
skiffergaspotentialer. Som framgår är Kina och Indien idag importörer av naturgas. Även Indonesien 
är som ovan nämnt importörer även om information saknas i tabellen. Om den befintliga skiffergasen 
i dessa länder skulle utnyttjas skulle det drastiskt kunna minska importberoendet och länderna bli 
mer självförsörjande på gas. I Figur 6-8 visas var skiffergasfält i dessa länder är lokaliserade. 
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Tabell 6-15: Naturgasmarknaden i Asien och Mellanöstern (Jordanien) 2012 samt tekniskt utvinningsbara 
resurser av skiffergas i utvalda länder där skiffergaspotential uppskattas finnas.197,198 För teknisk skiffergas-
potential anges även procentuell förändring sedan ursprunglig rapport. 

  Naturgasmarknad 2012 Skiffergas 

  Produktion Konsumtion Import/(Export) Uppskattade 
Tekniskt Utvinningsbara Resurser 

  TWh TWh % av konsumtion TWh 
Förändring i 
% sedan 2011 

Kina 1 117 1 518 19 326 800  -18 

Pakistan 405 405 0 30 800  +94 

Indien 428 603 28 28 200  +44 

Indonesien 789 387 (104) 13 600  inkl. ej 2011 

Jordanien 2 11 78 2 000  inkl. ej 2011 

Thailand 383 482 21 1 600  inkl. ej 2011 

Mongoliet 0 0 0 1 300  inkl. ej 2011 

Totalt       404 300*  
*Summeringen kan eventuellt vara felaktig pga. individuella avrundningar 

 
 

 
Figur 6-8: Skiffergasfält i Asien och Mellanöstern (Jordanien).199  

  

                                                   
197 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
198 US Energy Information Administration (juni 2013) 
199 Kartan är producerad av ÅF och baseras på U.S. Energy Information Administration, april 2011.  
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6.7.1 Kina 

Energisituation och opinion 
Kina är redan idag en stor producent av så kallad tight gas, vilken står för lite mindre än 20 % av 
Kinas totala naturgasproduktion. År 2012 uppgick Kinas naturgasproduktion till 1 117 TWh och 
ytterligare 292 TWh importerades för att möta landets behov. Kina har precis nyligen börjat se 
skiffergas som en potential energikälla som kan bidra till att möta landets ökade energibehov samt 
möta de ökade miljökraven. Kina har redan en befintlig infrastruktur för gas, men de konventionella 
resurserna är begränsade och kan inte tillgodose energibehovet i landet 
 
Skiffergas i Kina 
Kina är det land som har störst uppskattade tekniskt utvinningsbara resurser skiffergas i hela världen, 
uppskattningsvis 326 800 TWh. Om nödvändiga investeringar kan göras har Kina stor potential att 
bli en storskalig producent av skiffergas. Dock är de geologiska och industriella förutsättningarna i 
Kina inte lika fördelaktiga som i Nordamerika. Flera faktorer komplicerar kommersialisering av 
skiffergasutvinning i jämförelse med Nordamerika. Framför allt beror detta på att skiffergasfältet är 
tektoniskt komplexa, några seismiskt aktiva, vilket inte gynnar skiffergasutvinning. Vidare har Kinas 
industriella servicesektor nyligen anskaffat nödvändig kapacitet för storskalig horisontell borrning. 
Endast ett fåtal borrhål har skapats genom horisontell borrning, med generellt små med ändå 
meningsfulla produktionsnivåer. Av nämnda orsaker kommer kommersiell produktion att ligga några 
år framåt i tiden.200 
 
I Kina finns sju områden presumtiva för skiffergasförekomst; Sichuan, Tarim, Yantze, Jianghan, 
Greater Subei, Junggar och Songliao. Sichuan är det område med i särklass störst tekniskt 
utvinningsbara resurser, 183 400 TWh uppskattas finnas i området vilket motsvarar 56 % av Kinas 
totala tillgångar (326 800 TWh). 
 
Mer seriösa undersökningar av skiffergaspotentialen i Kina påbörjades 2004 och år 2007 skrev Kina 
på sitt första avtal med ett amerikanskt företaget om utredning av området Sichuan i Kina. Borrning 
pågår i både Sichuan och Yangtze för att undersöka dess skiffergaspotential. Dessa utredningar leds 
av PetroChina, Sinopec och Shell. Kinas regering prioriterar just nu utveckling inom skifferområdet; 
på dels juridiska men också tekniska och kommersiella fronter. Kinas regering har satt upp målet att 
skiffergasproduktionen i Kina år 2020 ska uppgå till mellan 1,7 och 2,8 TWh per dag. 201 
 
 SICHUAN  
  

Det området med störst uppskattade tekniskt utvinningsbara resurser i Kina är Sichuan. Totalt 56 % 
av de totala uppskatta potentialerna i Kina återfinns i detta område. Siffran uppgår till en uppskattad 
tekniskt potential om 183 400 TWh.202 

ÖVRIGA  
  

De sex övriga presumtiva områdena för skiffergasförekomst i Kina är som ovan nämnt; Tarim , 
Yangtze, Jianghan, Greater Subei, Junggar och Songliao. Störst potential av dessa sex områden 
har Tarim med sina 63 300 TWh uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffergasresurser. Samtliga 
områden i Kina har betydande potentialer för skiffergastillgång. 
 

  
 
  

                                                   
200 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
201 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
202 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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6.7.2 Mongoliet 

Energisituation och opinion 
Oljekonsumtionen i Mongoliet ökar snabbt i takt med att landet utvecklar sina mineral- och 
kolfyndigheter. Mongoliet har ingen kommersiell produktion av naturgas eller existerande 
gasinfrastruktur.  
 
Skiffergas i Mongoliet 
I Mongoliet finns två områden presumtiva för skiffergasförekomst; East Gobi och Tamtsaq. De totala 
uppskattade potentialerna är dock relativt låga, 1 300 TWh tekniskt utvinningsbara 
skiffergasresurser. Även om potentialen är låg är den lokalt signifikant, men att landet inte har någon 
kommersiell produktion av naturgas eller befintlig gasinfrastruktur försvårar och försenar en 
eventuell kommersialisering av skiffergasutvinning.203 

6.7.3 Thailand 

Energisituation och opinion 
Omkring 40 % av Thailands primära energianvändning kommer från naturgas, landets el- och 
växande fordonsanvändning inkluderat. Under de tre senaste decennierna har Thailand byggt upp en 
betydande olje- och naturgasindustri. I huvudsak kommer all inhemsk produktion av olja och gas 
från konventionella reserver. Närmare 90 % av landets petroleumproduktion kom från fält offshore, 
endast en liten produktion kom från fält på land. År 2012 importerade Thailand 99 TWh vilket är 
20 % av landets konsumtion. Den inhemska produktionen stod således för 80 % av konsumtionen 
(383 TWh) 2012. 
 
Skiffergas i Thailand 
I Thailand finns ett område presumtivt för skiffergasförekomst, området kallat Khorat. De totala 
uppskattade tekniskt utvinningsbara potentialerna uppgår till 1 600 TWh. Ingen aktivitet om 
undersökning av okonventionella reserver har rapporterats i Thailand.204 

6.7.4 Indonesien 

Energisituation och opinion 
Indonesien är en storproducent av kol, olja och naturgas. Dock har landets minskade oljeproduktion 
och ökande inhemska efterfrågan gjort landets till en nettoimportör sedan år 2004. Av den 
anledningen valde Indonesien att 2008 lämna OPEC, men att gå med igenom om oljeproduktionen 
ökar. År 2012 var Indonesien dock exportör av naturgas, med 789 TWh producerad naturgas och 
402 TWh för export. Indonesien är också en stor exportör av LNG, men den globala andelen LNG-
export har minskat, främst på grund av den ökade efterfrågan som tillgodoses av andra länder än 
Indonesien. År 2006 var Indonesien världens största LNG-exportör, år 2013 världens fjärde största 
efter Qatar, Malaysia och Australien. År 2013 exporterade Indonesien 239 TWh LNG, exporten gick 
främst till Japan (37 %), Sydkorea (35 %), Kina (16 %), Taiwan (11 %) och Mexiko (1 %). 
 
Skiffergas i Indonesien 
I Indonesien finns fem områden presumtiva för skiffergasförekomst; Sumatra C, Sumatra S, Tarakan, 
Kutei och Bintuni. Den totala uppskattade tekniskt utvinningsbara skiffergaspotentialen uppgår till 
13 600 TWh i Indonesien. Eftersom landets egenomproduktion av gas sjunker samtidigt som den 
inhemska efterfrågan ökar skulle skiffergasproduktion spela en stor roll för landets egenförsörjning. 
  

                                                   
203 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
204 U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
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6.7.5 Indien och Pakistan 

Energiförsörjningen i Indien och Pakistan ser olika ut. Indiens potentiella skiffergasproduktion skulle 
hjälpa landet att minska sin import av naturgas medan Pakistans skiffergaspotential skulle kunna 
hjälpa landet att fortsätta vara självförsörjande på gas.205  
 
Energisituation och opinion i Indien 
Trots att Indien innehar signifikanta reserver av naturgas är landet fortfarande beroende av import 
för att förse landets naturgasbehov, 28 % av den konsumerade naturgasen i Indien importerades 
2012. Landet är en stor producent av kol, världens tredje största, varför Indiens potential för 
utvinning av CBM (Coal Bed Methane) möjligtvis är större än skiffergaspotentialen. 
 
Indiens skiffergasmarknad är fortfarande i sin linda, men till skillnad från Kina finns ingen plan för 
när Indien kan påbörja skiffergasproduktion. Nyligen borrade och slutförde ONGC sitt första 
skiffergashål i Indien i fyndigheten Damodar nordväst om Calcutta. Två borrhål har även skapats i 
området Cambay.206 
 
Energisituation och opinion i Pakistan 
Idag är det fullständig jämvikt mellan Pakistans naturgasproduktion och konsumtion. Landet 
konsumerar 405 TWh naturgas varför dess produktion uppgår till detsamma. Landet har under det 
senaste decenniet ökat sina naturgasreserver i samma takt som de konsumerat naturgas. Den 
skiffergas som uppskattas kunna produceras i Pakistan skulle hjälpa landet att även under en 
överskådlig framtid kunna balansera produktionen mot konsumtionen. 
 
Skiffergas i Indien och Pakistan 
Totalt uppskattas Indien och Pakistan ha 59 100 TWh tekniskt utvinningsbara resurser skiffergas 
med 28 200 TWh i Indien och 30 800 TWh i Pakistan207. Storleken på dessa potentialer skulle 
troligen öka om mer information om de specifika fyndigheterna tas fram, nu baseras informationen 
på erfarenhetsvärden från andra fyndigheter. Skiffern i dessa två områden är också geologiskt 
komplex. 
 
 INDIEN OCH PAKISTAN  
  

I Indien och Pakistan finns ett antal områden med organiskt rik skiffer. Framför allt fyra områden i 
Indien är presumtiva för skiffergasförekomst, Cambay, Krishna-Godavari , Cauvery och 
Damodar. I Pakistan finns det framför allt ett område, Lower Indus. I Indien finns ett stort antal 
ytterligare områden med skifferformationer, men dessa har visat sig ha för låg termisk mognad för 
skiffergasförekomst. En tabell över geologisk information och gaspotential i Indien och Pakistan 
återfinns i Appendix 1. 
 
Skifferformationer i båda Indien och Pakistan har visat sig vara geologiskt komplexa varför de 
presumtiva områdena för skiffergasförekomst är betydligt lägre än i det totala området.  
 

  
 
  

                                                   
205 I U.S. Energy Information Administration (juni 2013) 
206 U.S. Energy Information Administration (juni 2013). 
207 U.S. Energy Information Administration (april 2011). 
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6.7.6 Jordanien 

Energisituation och opinion  
Jordanien har till skillnad från sina närmsta grannar inga betydande energireserver och landets 
importberoende är därför stort, uppskattningsvis importeras mer än 90 % av landets energibehov. 
2012 importerades närmare 80 % av landets totala behov av naturgas. Naturgasimporten kommer 
främst via AGP (The Arab Gas Pipelie) som går genom Jordanien från Egypten. Inhemsk 
skiffergasproduktion skulle kunna förändra energisituationen signifikant i Jordanien med ett minskat 
importberoende som följd. 208 
 
Skiffergas i Jordanien 
I Jordanien finns två områden presumtiva för skiffergasförekomst; Hamad och Wadi Sirhan. Totalt 
uppskattas Jordanien ha 2 000 TWh tekniskt utvinningsbara resurser skiffergas. Ett antal djupa 
borrhål har skapats i område Wadi Sirhan för att söka efter olja, mer detaljerad information är 
konfidentiell.  

                                                   
208 U.S. Energy Information Administration, Countries, Tillgängligt via: http://www.eia.gov/countries/ 
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7 Skiffergasens påverkan på miljön 

Skiffergasens miljöpåverkan är en fråga som för närvarande debatteras, framför allt i USA, men även 
i övriga delar av världen. Generellt sett anses naturgas vara ett bättre alternativ för miljön än kol och 
olja. Utsläppen till luft vid förbränning av naturgas är koldioxid, svaveldioxid samt partiklar och sot 
men är avsevärt lägre än för övriga fossila bränslen. Naturgas släpper ut nästan 40 % mindre 
koldioxid än kol och nästan 25 % mindre än olja.  
 
Vid utvinning av skiffergas är sannolikt den viktigaste miljöfrågan vattenanvändningen och risken 
för förorening av vattenresurser vid hydraulisk sprickbildning. Mot bakgrund av den oro som finns 
kring påverkan på vattenresurserna har USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, Environmental 
Protection Agency (EPA) fått i uppdrag att utreda påverkan på dricks- och grundvatten vid hydraulisk 
sprickbildning. Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen kring sambandet mellan 
hydraulisk sprickbildning och dricksvattenförsörjningen i landet. I juni 2015 presenterades ett 
rapportutkast av utredningen. Huvuddragen från denna presenteras i kommande avsnitt.    
 
Andra viktiga miljöfrågor som diskuteras för närvarande är påverkan på landskapet och storleken på 
utsläppen av växthusgaser i jämförelse med konventionell gasutvinning.  
 
I detta avsnitt redogörs för de miljömässiga effekter som är förknippade med skiffergasutvinning 
baserat på erfarenheter från USA. 

7.1 Vattenanvändning 

Vid borrning och hydraulisk sprickbildning används stora volymer vatten. Vattnet kommer oftast 
från ytvatten, grundvatten eller är vatten som återanvänds i den hydrauliska sprickbildningen. 
Varifrån vattnet kommer beror till stora delar på var borrhålet är geografiskt placerat. Medianen för 
återanvänt vatten i USA är 5 % av den volym som injiceras.209 
 
I borrningen används vatten för kylning och smörjning av borrhuvudet samt för bortforsling av 
borrmassan. Den mest vattenintensiva processen är dock hydraulisk sprickbildning. Vattenåtgången 
är olika för varje brunn och beror på borrdjup, om det är en vertikal eller en horisontell brunn, andel 
vatten/sand, hålstorlek etc. I nyare brunnar sker oftast hydraulisk sprickbildning uppdelat i flera steg 
som är olika vattenintensiva. 
 
Enligt Chesapeake Energy, som har borrat brunnar i alla de stora fyndigheterna i Barnett, Eagle Ford, 
Haynesville, Marcellus och Niobrara, uppgår den genomsnittliga vattenförbrukningen vid hydraulisk 
sprickbildning till ca 15 – 17 000 m3 vatten per borrhål.210 Magnituden av vattenanvändningen kan 
vara väldigt olika mellan olika regioner. T. ex motsvarar detta staden New Yorks vattenförbrukning 
under 7 minuter eller en golfbana under 25 dagar.211 Enligt EPAs analys av FracFocus är 
medianvolymen för vattenanvändning vid hydraulisk sprickbildning 6 000 m3 och den totala 
vattenförbrukningen vid aktiviteter associerade med hydraulisk sprickbildning uppgick till 167 
miljoner m3 per år under åren 2011 och 2012.212 Men eftersom vattenbehovet är koncentrerat till en 
plats kan detta bli problematiskt i mindre samhällen eller under torrsäsonger då vattenreserverna är 
låga. Vattnet transporteras med lastbilslaster som kan vara kostsamma och som i sig har ett ekologiskt 
fotavtryck. Sett till en brunns livslängd kan den behöva behandlas flera gånger vilket också 
flerdubblar vattenförbrukningen. För brunnborrning behövs i jämförelsen endast ca 250-2 300 m3 
vatten. 

                                                   
209 EPA, Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas on Drinking Water Resources, Executive summary, 2015. 
210 Hydraulic Fracturing Facts, Water Usage, Tillgängligt via: www.hydraulicfracturing.com/Water-Usage/Pages/Information.aspx, Inhämtat 
2011-12-04. 
211 Hydraulic Fracturing Facts (2011) 
212 EPA, Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas on Drinking Water Resources, Executive summary, 2015. 
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7.2 Tillsatskemikalier 

Den vätska som används vid skiffergasutvinning utgörs till största del av vatten och sand och till en 
mindre del olika tillsatta kemikalier. Fördelningen är normalt så att tillsatser (slickwater) uppgår till 
mellan 0.5 % och 2 % och resterande del, 98 % till 99.5 % utgörs av vatten blandat med sand.   
Figuren nedan redovisar ett exempel på vilka komponenter som kan ingå i de vattenvolymer som 
används vid hydraulisk sprickbildning.213 

  
Figur 7-1: Figuren visar ett exempel på sammansättningen i vätskan som används vid hydraulisk 
sprickbildning. Tillsatserna friction reducer och biocide är vanligt förekommande, medan resterande till-
satser används beroende på skifferns egenskaper.214  

Antalet kemikalier som tillsätts i det aktuella borrhålet varierar beroende på vattnets karaktär och 
geologiska förutsättningar. EPA identifierade i sin studie 1 076 kemikalier som använts i vätskor för 
hydraulisk sprickbildning i olika borrhål och över flera års tid. Dessa kemikalier är bland annat syror, 
alkoholer, aromatiska kolväten, baser, kolväteblandningar, polysackarider och ytaktiva medel. Enligt 
EPA används 4-28 unika kemikalier per borrhål och orsaken till detta beror på faktorer så som 
geologisk karaktär hos skifferformationen, tillgänglighet och kostnad hos olika kemikalier. 
 
Vanligt förekommande kemikalier redovisas i de två tabellerna nedan. 
 
Tabell 7-1: Vatten och sand vid hydraulisk sprickbildning215 

 

                                                   
213 U.S. Energy Information Administration (april 2009) 
214 http://www.shale-gas-information-platform.org/categories/water-protection/the-basics/fracturing-fluids.html 
215 http://www.chk.com/Media/Educational-Library/Fact-Sheets/Corporate/Hydraulic_Fracturing_Fact_Sheet.pdf 

Produkt Ändamål Resultat i borrhål Andra vanliga 
användningsområden 

Vatten Expandera sprickorna 
och leverera sand 

En del stannar i formationen medan återstående 
returneras tillsammans med naturligt vatten i 
formationen som producerat vatten. 
 

 

Sand Lägga sig i 
sprickorna 

Stannar i formationen, inbäddad i sprickorna.  
Medför att dessa förblir öppna och släpper ut gas 

Filtrering av 
dricksvatten, leksand, 
cement, byggmaterial. 
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Tabell 7-2: Övriga tillsatser vid hydraulisk sprickbildning 216 

 

7.3 Påverkan på dricksvatten 

Som nämns inledningsvis i kapitel 7 är sannolikt den viktigaste miljöfrågan vattenanvändningen och 
risken för föroreningar av vattenresurser vid hydraulisk sprickbildning, särskilt dricksvattnet. 
Invånare i USA som bor nära borrhål har rapporterat förändringar i drickvattenkvaliteten och hävdar 
                                                   
216 http://www.chk.com/Media/Educational-Library/Fact-Sheets/Corporate/Hydraulic_Fracturing_Fact_Sheet.pdf 

Produkt Ändamål Resultat i borrhål Andra vanliga 
användningsområden 

Acid (Syra) Hjälper lösa upp 
mineraler och inleda 
sprickbildningen 

Reagerar med mineraler i formationen och skapar 
salter, vatten och koldioxid (neutraliserad). 

Rengöringskemikalie 
för swimmingpool. 

Corrosion 
Inhibitor 

Förhindra korrosion i 
rörverk 

Fäster vid metallytor nedrörs. Resterande oanvänd 
produkt bryts ned av mikroorganismer eller 
returneras i producerat vatten. 

Läkemedel, akrylfibrer 
och plaster. 

Iron 
Control 

Förhindra 
bottenfällning av 
metall i rörverk 

Reagerar med mineraler i formationen och bildar 
enkla salter, koldioxid och vatten som alla 
returneras med producerat vatten. 

Tillsats i mat och 
dryck,  
t.ex. citronjuice.  

Anti-
Bacterial 
Agent 

Avlägsna bakterier i 
vattnet som 
producerar 
nedbrytande 
biprodukter 

Ämnet reagerar med mikroorganismer som kan 
finnas i behandlingsvätskan och i skifferforma-
tionen. Dessa mikroorganismer bryter ner 
produkten och ger en liten mängd av produkten i 
det producerade vattnet. 

Desinfektionsmedel, 
steriliserare för 
medicinska och 
tandläkarverktyg. 

Scale 
Inhibitor 

Förhindra avskalat 
avfall i bottenhål och 
hos utrustning vid 
ytan 

Fäster vid formationen nere i borrhålet. Mestadels 
av produkten återförs med producerat vatten 
medan resterande konsumeras av nedbrytande 
mikroorganismer. 

Hushållsrengöring, 
avfrostning, färg, 
tätningsämnen. 

Clay 
Stabiliser 

Förhindra 
formationens lera 
från att svälla 

Reagerar med lera i formationen i ett natrium-
kalium-jonutbyte. Reaktionen medför 
natriumklorid (bordssalt) som returneras med 
producerat vatten. 

Substitute till låg-
natrium-bordssalt, 
mediciner, intravenösa 
vätskor. 

Friction 
reducer 

”Smörjer” vattnet för 
att minska friktion 

Förblir i formationen i vilken temperatur och 
produkten ”breaker” bryter ned den och 
konsumeras sedan av befintliga mikroorganismer. 
En liten andel återförs med producerat vatten. 

Kosmetika 
innefattande  
hår-, smink-, nagel- 
och hudprodukter. 

Surfacant Ökar viskositeten hos 
använt vatten 

Generellt återförs produkten med producerat 
vatten. I vissa formationer tas den upp av 
gasströmmen och returneras via producerad gas. 

Glasrengörare, 
ytrengörare, 
antiperspirant, 
deodorant, hårfärg. 

Gelling 
Agent 

Förtjocka vattnet för 
att lösa upp sanden 

Kombineras med ”breaker” i formationen och 
förenklar kraftigt vätskans förmåga att flöda i 
borrhålet och returneras med producerat vatten. 
 

Kosmetika, bakade 
varor, glass, tandkräm, 
såser och 
salladsdressing.  

Breaker Tillåter en försenad 
nedbrytning av gelen 

Reagerar med ”crosslinker” och ”gel” nere i 
formationen och förenklar vätskans resa i 
borrhålet. Reaktionen producerar ammoniak och 
sulfat-salter som returneras med producerat 
vatten. 

Hårfärg, 
desinfektionsmedel, 
tillverkning av 
hushållsplast. 

Crosslinker Upprätthålla vätskans 
viskositet trots 
temperaturökning 

Kombineras med ”breaker” i formationen och 
skapar salter som returneras med producerat 
vatten. 

Tvättmedel, handtvål, 
kosmetika. 

pH 
Adjusting 
Agent 

Upprätthålla 
effektiviteten hos 
andra komponenter 
som t.ex. 
”Crosslinkers” 

Reagerar med syrliga agenter i 
behandlingsvätskan för att upprätthålla ett neutralt 
pH. Reaktionen medför mineralsalter, vatten och 
koldioxid som returneras med producerat vatten. 

Tvättmedel, tvål, 
mjuka upp vatten, 
diskmedel. 
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att detta beror på den hydrauliska sprickbildningen. Annan oro gäller konkurrensen om vatten mellan 
aktiviteter associerade med hydraulisk sprickbildning och andra vattenanvändare, särskilt i områden 
i USA som upplever torka. En tredje oro gäller avyttringen av det avloppsvatten som genereras vid 
hydraulisk sprickbildning.  
 
En studie från Osborne217 från april 2011 visar att Marcellus- och Utica-fyndigheterna i nordöstra 
USA har en mycket hög metangashalt i vattenakvifärerna och i brunnsvattnet i dessa områden. 
Rapporten påvisar att metanhalten ökar kraftigt i närheten av aktiva gasbrunnar.  
 
Föreliggande avsnitt är en redogörelse av huvuddragen i EPAs rapportutkast som publicerades i juni 
2015 gällande hydraulisk sprickbildnings påverkan på vattenresurserna i USA. Rapporten är en 
syntes av befintlig vetenskaplig litteratur och data. EPAs rapport ger en bedömning av påverkan på 
dricksvattnet för de fem verksamheter som hör till hydraulisk sprickbildnings vattencykel. De fem 
verksamheterna ses i Figur 7-2. 

 
Figur 7-2 De fem verksamheterna som hör till hydraulisk sprickbildning. 218 

 
Dricksvatten definieras i EPAs studie som varje organ av grundvatten eller ytvatten som idag, eller i 
framtiden kan, agera dricksvattentäkt för offentligt eller privat bruk. Denna definition är vidare än 
flera myndigheters definition av dricksvatten. 
 
I sin studie kan EPA dra slutsatsen att det fick mekanismer både ovanför och under mark där 
hydraulisk sprickbildning potentiellt kan påverka dricksvattentäkter. Dessa mekanismer är; 1) uttag 
av vatten i tider av, eller i områden med låg vattentillgång, 2) läckage av producerat vatten eller 
vätskor från hydraulisk sprickbildning, 3) sprickbildning direkt i en underjordisk dricksvattentäkt, 4) 
migration av vätskor och gaser under jord, och 5) en otillräcklig rening eller utsläpp av avloppsvatten. 
Dock har inte EPA kunnat bevisa att dessa mekanismer har lett till utbredda och systematiska effekter 

                                                   
217 Osborne G., Stephen et al., Methane Contamination of Drinking Water Accompanying Gas-well Drilling and Hydraulic Fracturing, 2011, , 
Nicholas School of the Environment, Biology Department, Duke University, Durham, April 2011. 
218 EPA, 2015. Omarbetad av ÅF. 
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på dricksvattentäkter i USA. Det finns specifika exempel där en eller flera mekanismer har lett till 
påverkan på dricksvattnet, men antalet fall är få till antalet i förhållande till antalet borrade hål.  
 
I följande avsnitt sammanfattas EPAs bedömning för vart och ett av de fem aktiviteterna i 
vattencykeln för hydraulisk sprickbildning. EPA har arbetat kring en rad frågeställningar för vart och 
ett av de fem aktiviteterna.  

7.3.1 Vattenanskaffning 

Den första aktiviteten i vattencykeln för hydraulisk sprickbildning är själva vattenanskaffningen. 
Som nämnts tidigare tas vattnet oftast från ytvatten, grundvatten eller från återvinningen av 
producerat vatten.  
 
Hur kan det kumulativa vattenuttaget påverka dricksvattenmängden? 
 
Som nämnts tidigare används miljoner m3 vatten för hydraulisk sprickbildning i USA. En hög 
vattenanvändning är inget som ensamt påverkar dricksvattentäkter. I USA användas till exempel 
totalt sett endast ca 1 % av den totala vattenanvändningen till hydraulisk sprickbildning. Dock finns 
det i USA stater där den procentuella vattenanvändningen är betydligt högre och det är här det 
potentiellt skulle kunna skapa problem. I USA är det områden så som exempelvis södra och västra 
Texas som ligger i riskzonen, där vattenanvändningen vid hydraulisk sprickbildning är relativt hög 
och det samtidigt finns risk för torka och minskade grundvattentäkter. EPA har dock i sin studie inte 
funnit något fall där hydraulisk sprickbildning ensamt orsakat att en dricksvattenbrunn eller flöde har 
torkat ur.  
 
Vilka är de möjliga effekterna på vattenkvaliteten vid uttag av vatten? 
 
Vattenuttag i alla syften kan påverka en dricksvattentäkt. Om grundvatten tas ut snabbare ur en 
akvifer än det naturligt återförs finns en risk för kontaminering eller tillrinning av vatten med lägre 
kvalitet från markytan eller intilliggande formationer. Ett snabbt uttag kan även orsaka en mindre 
tillförsel av grundvatten till vattenströmmar vilket kan påverka ytvattenkvaliteten. 
 
Även uttag av ytvatten kan påverka dricksvattenkvaliteten. Ett högt uttag kan påverka 
vattenströmmarnas förmåga att späda föroreningar. EPA har visat att särskilt små strömmar är 
känsliga för dessa förändringar och särskilt under perioder då flödet är lågt. Att styra uttaget av 
ytvattnet till mer lämpliga tillfällen är ett sätt att minska påverkan på vattenkvaliteten. 

7.3.2 Blandning av kemikalier 

Som nämnts tidigare utgörs den vätska som används vid hydraulisk sprickbildning till största delen 
av vatten och sand, och till en mindre del av olika tillsatta kemikalier. Lagring, blandning och 
pumpning av kemikalier och vätskor riskerar att skapa oväntat spill eller läckage. Dessa läckage ger 
givetvis olika påverkan på dricksvattentäkter beroende på karaktären hos det läckande ämnet. 
 
Vad är känt gällande frekvens av, storlek på, och orsak till läckage av vätskor och tillsatser? 
 
Hur ofta läckage av vätskor, kemikalier och producerat vatten sker on-site kunde endast uppskattas 
i EPAs studie för två av staterna i USA. Antal läckage varierade från ett läckage per 100 borrhål i 
Colorado, till mellan 0,4 - 12,2 läckage per 100 borrhål i Pennsylvania. 
 
Mellan januari 2006 och april 2012 finns 151 rapporterade fall av läckage av kemikalier eller vätskor 
på eller nära en site för skiffergasutvinning i 11 av de amerikanska staterna. Volymen hos ett läckage 
varierade mellan 19 - 72 000 liter (1 600 liter medianvärde) och orsakades oftast av trasig utrustning, 
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men även mänskligt fel och annat så som väder och skadegörelse. Mer än 30 % av läckagen kom 
från lagringsutrymmen för vätskor, så som tankar och trailers.  
 
Vilka är de kemiska, fysiska och toxikologiska egenskaperna hos tillsatskemikalier som används? 
 
EPA kunde mäta och uppskatta de psykokemiska egenskaperna hos 453 av de totalt 1 076 
identifierade kemikalierna som används vid hydraulisk sprickbildning. Totalt 18 av de 20 mest 
mobila kemikalierna användes i 2 % eller färre av borrhålen. De övriga två återfanns i 11-14 % av 
borrhålen och om dessa kemikalier läckte ut skulle de förflytta sig snabbt. Majoriteten av de 453 
kemikalierna förenas starkt med jord och organiskt material vilket visar på en potential att bli 
långlivade föroreningar i mark. Många av kemikalierna löser sig även helt i vatten och endast några 
avdunstar. Detta innebär att en stor andel av de kemikalier blir kvar i vattnet. 
 
För att förstå en kemikalies potentiella påverkan på människors hälsa används särskilda faktorer (så 
kallad oral reference values eller oral slope factor). Dessa saknades för majoriteten av identifierade 
kemikalier. Endast 90 av de 1 076 kemikalierna hade denna information. 
 
Om läckage uppstår, hur kontaminerar kemiska tillsatser dricksvattentäkter? 
 
Läckage kan kontaminera dricksvattnet antingen genom att nå ytvattnet eller grundvattnet. Läckaget 
kan föras till ytvattnet antingen via ett vattenflöde eller genom att kontaminera marken och på så sätt 
föras till ytvattnet. Grundvattnet kan kontmineras genom infiltration. 
 
Av de 151 fallen av läckage som rapporterats nådde 13 stycken (9 %) ytvattnet och 97 stycken (64 %) 
jorden. Inget fall hade ännu nått grundvattnet, något som tar lång tid och potentiellt skulle kunna ske 
i framtiden.  

7.3.3 Inpumpning av kemikaliemix 

En kemikaliemix (eng. hydraulic fracturing fluid) pumpas in i ett borrhål under mycket högt tryck. 
Vätskan flödar genom borrhålet in till produktionsområdet (den geologiska formationen där 
sprickbildningen sker) på grund av det höga trycket. Det finns två huvudsakliga mekanismer som 
inpumpningen av kemikaliemixen kan orsaka kontaminering av en dricksvattentäkt; 1) migration av 
vätska/gas ut ur eller längs med borrhålet på grund av konstruktionsfel av höljet, 2) migration av 
vätska/gas ur produktionsområdet via geologiska formationer.  
 
Hur effektiva är dagens borrhålskonstruktioner på att behålla vätskors och gaser; före, under och 
efter sprickbildning? 
 
De borrhål som skapas har syftet att nå fram till och föra upp kolväten till ytan, samt att skilja olika 
olje- och gasfyndigheter åt. För att uppfylla detta syfte omges ett borrhål av flera höljen som ska 
skydda gasen på sin väg upp mot ytan. På detta sätt åtskiljs även underjordiska dricksvattentäkter 
från gasen. 
 
En riskstudie som gjorts på ett antal utvalda borrhål i fyndigheten Williston Basin, North Dakota, 
visar att risken för kontamination från borrhållsläckage till en dricksvattentäkt minskar med en faktor 
på ungefär tusen om höljet når en nivå nedanför den underjordiska dricksvattentäkten. 
 
De flesta borrhål som skapas för hydraulisk sprickbildning har höljen och ett lager av cement för att 
skydda en dricksvattentäkt. Dock har EPA kunnat visa att åtminstone 3 % av totalt 23 000 borrhål 
som skapats av nio bolag mellan åren 2009 och 2010 inte hade ett lager av cement på delar av höljet 
vilket minskar antalet barriärer mellan gasen och dricksvattentäkten. 
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Det finns många exempel på hur ett dåligt konstruerat hölje kan ha påverkat en dricksvattentäkt. I ett 
exempel brast ett inre lager av ett hölje under sprickbildningen vilket resulterade i utsläpp till 
markytan och eventuellt till närliggande vatten. I andra exempel har höljen varit dåligt cementerade. 
 
Att använda gamla borrhål för hydraulisk sprickbildning är också något som leder till ökad risk, de 
äldre borrhålen kan ha skapats eller testats under helt andra förutsättningar. 
 
Kan underjordisk migration av vätskor och gaser ske till dricksvattentäkter? Vilka geologiska eller 
konstgjorda egenskaper kan tillåta detta? 
 
Att fysiskt separera en dricksvattentäkt från själva produktionsplatsen kan hjälpa till att skydda 
dricksvattentäkten. Exempelvis är det inte troligt att sprickor som skapas i skifferformation som 
ligger väldigt djupt, med en lång vertikal separation från en dricksvattentäkt, ska nå hela vägen upp 
till vattentäkten. Detta är fallet i exempelvis fyndigheterna Marcellus och Haynesville där den 
vertikala separationen mellan en dricksvattentäkt och en gasfyndighet är mer än 3 km. Dock gäller 
detta inte alla fyndigheter, 20 % av de 23 000 borrhålen är separerade från dricksvattentäkten med 
610 meter eller mindre. 
 
Något som också förekommer (dock i liten skala) är att olje- och gasfyndigheter finns i samma 
formation som en dricksvattentäkt. Det finns indikationer på att sprickbildning sker i dessa 
formationer vilket skulle innebära att inpumpning av kemikaliemix sker i en vattentäkt som antingen 
idag fungerar som en dricksvattentäkt, eller kommer att göra det i framtiden. Detta leder till en direkt 
påverkan på dricksvattnet då sannolikheten är stor att delar av inpumpat vatten stannar kvar i 
vattentäkten. 
 
Det är också möjligt att gas eller vätskor förflyttar sig från ett produktionsområde till en 
underliggande dricksvattentäkt. Detta skulle kunna ske om två borrhål ligger för nära varandra och 
dess spricknätverk överlappar. Om det första spricknätverket exempelvis inte kan stå emot påverkan 
från det andra borrhålets sprickbildning kan det resultera i att en konstruktion brister och ett läckage 
uppstår. EPA har identifierat fall där detta hänt. En studie i Oklahoma har också kunnat visa att risken 
för denna typ av läckage är ännu större för gamla borrhål. 

7.3.4 Producerat vatten 

Efter en sprickbildning i ett produktionsområde släpps trycket och vattnet som pumpats in strömmar 
tillbaka upp ur hålet. Initialt är detta vatten i stort identiskt med inpumpat vatten, men med tiden 
reagerar kemikalier i inpumpat vatten med ämnen som kommer från skifferformationen. Ibland kallas 
det vatten som strömmar tillbaka för flowback men när detta vatten samlats in benämner man det 
producerat vatten. 
 
Omkring 10-25 % av inpumpad volym samlas in som producerat vatten, men undantag finns som 
exempelvis i fyndigheten Barnett där den totala volymen av producerat vatten kan överstiga 
inpumpad volym. Påverkan på en dricksvattentäkt kan ske om producerat vatten läcker ovanför mark 
och når till ytvatten eller grundvatten. 
 
Vad är känt gällande frekvens av, storlek på, och orsak till läckage av återflödande och producerat 
vatten? 
 
Det har förekommit läckage av producerat vatten från hydrauliskt sprickbildning vilket nämnts i 
tidigare. Antal läckage av producerat vatten on-site varierade mellan 0,4-12,2 läckage per 100 borrhål 
i Colorado och Pennsylvania. Förutom läckage on-site kan producerat vatten läcka från rör eller 
transporter. 
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Mellan januari 2006 och april 2012 finns 225 rapporterade fall av läckage av producerat vatten på 
eller nära en site för skiffergasutvinning i 11 av de amerikanska staterna. Volymen hos ett sådant 
läckage var 3 750 liter (medianvärde) och läckaget orsakades oftast av att en behållare brast (74 % 
av fallen) men även mänskligt fel och annat fel i utrustning förekom. 
 
Vilken är sammansättningen av återflödande och producerat vatten, och vad påverkar denna 
sammansättning? 
 
Hur sammansättningen av producerat vatten ser ut beror på flera faktorer; sammansättningen av 
inpumpad vätska, vilken skifferformation som sprickbildningen görs i, processer ovan jord samt 
uppehållstid av vattnet.  
 
Producerat vatten varier även i kvalitet, från att vara färskt till att innehålla en hög salthalt. Vattnet 
kan innehålla en hög halt av betydande an- eller katjoner, metaller, organiska ämnen och naturligt 
förekommande radionuklider. Halten av lösta ämnen är ofta hög i producerat vatten från 
skifferformationer. 
 
Totalt identifierade EPA 134 olika kemikalier som återfunnits i producerat vatten från hydraulisk 
sprickbildning. 
 
Vila är de kemiska, fysiska och toxikologiska egenskaperna hos olika beståndsdelar i återflödande 
och producerat vatten? 
 
EPA kunde uppskatta de psykokemiska egenskaperna för 86 (64 %) av de 134 identifierade 
kemikalierna. Generellt så är organiska kemikalier i producerat vatten mindre rörliga i miljön än de 
i inpumpad kemikaliemix (se tidigare). Dessa kemikalier skulle troligtvis stanna kvar i jorden nära 
ett eventuellt läckage av producerat vatten vilket innebär en mindre risk för kontaminering av 
grundvatten även om dessa kemikalier skulle kunna transporteras via sediment i ytvatten eller mindre 
partiklar i grundvatten. 
 
Även här används faktorerna oral reference values eller oral slope factor för att förstå en kemikalies 
potentiella påverkan på människors hälsa. Information fanns för 83 (62 %) av de 134 identifierade 
kemikalierna. De hälsoeffekter som kan förekomma från identifierade kemikalier är 
cancerframkallande effekter, påverkan på immunsystemet, påverkan på kroppsvikt, påverkan på 
blodkemin, lungskadande effekter, lever- och njurförgiftning samt fortplantnings- och 
utvecklingsskador. Detta förutsätter givetvis att en människa blir exponerad för dessa kemikalier. 
 
Om läckage uppstår, hur skulle återflödande och producerat vatten kunna kontaminera 
dricksvatten? 
 
På vilket sätt och i vilken utsträckning ett läckage av producerat vatten påverkar en dricksvattentäkt 
beror på hur stora volymer som läcker ut, vid vilken tidpunkt det sker samt hur sammansättningen 
hos läckaget ser ut. Sannolikheten för påverkan ökar med ökad volym, uppehållstid och 
koncentration hos läckaget. 
 
I EPAs studie hade 8 % av de totalt 225 rapporterade läckagen av producerat vatten nått till ytvatten 
eller grundvatten. Dessa läckage var övervägande stora till volymen i jämförelse med de som inte 
nådde ytvatten eller grundvatten. Ett exempel på läckage av producerat vatten finns i Bradford 
County, Pennsylvania, där 38 000 liter läckte ut i en biflod till ett statligt utsett fiskeri, Towanda 
Creek. Det största läckage som identifierat i EPAs studie skedde i North Dakota, där omkring 11 
miljoner liter läcktes ur en trasig rörledning. 
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7.3.5 Vattenrening och avyttring 

De stora volymerna producerat vatten behöver omhändertas. I detta syfte används benämningen 
avloppsvatten på allt producerat vatten och annat vatten som måste omhändertas och renas. 
Vattenrening och avyttring kan påverka en dricksvattentäkt om ex. reningen inte är tillräcklig, om 
läckage av orenat vatten sker under transport eller från lagringstankar, om restprodukter från 
vattenreningen inte tas omhand korrekt etc.  
 
Vilka är de vanligaste reningsmetoderna för avloppsvatten från hydraulisk sprickbildning och var 
används dessa metoder? 
 
Avloppsvattnet från hydraulisk sprickbildning (främst producerat vatten) kan hanteras på många 
olika sätt. Några exempel är: 

- deponering i UIC-brunnar (Underground Injection Control) 
- avdunstning i dammar 
- behandling i CWT (Centralized Waste Treatment, anläggningar som tar emot industriavfall) 

följt av återanvändning eller att behandlat vatten töms ut till ytvatten eller förs till POTW 
(Publicly Owned Treatment Works, anläggningar som behandlar kommunalt avloppsvatten) 

- återanvändning efter minimalt eller ingen behandling 
- spridning på mark och väg 

Vilken/Vilka metoder som används bestäms beroende på tillgängliga metoder samt kostnader 
associerade med olika typer av rening, inklusive transportkostnader. År 2007 deponerades 98 % av 
producerat vatten från olje- och gasindustrin under jord. Tillgänglig information pekar även på att 
detta är det vanligaste sättet att hantera avloppsvatten från hydraulisk sprickbildning i USA. 
Fyndigheten Marcellus är dock ett viktigt undantag, där det mesta av avloppsvattnet återanvänds. 
 
Hur effektiva är konventionella reningssystem på att avlägsna organiska och inorganiska ämnen 
som används vid hydraulisk sprickbildning? 
 
POTWs som använder vanliga behandlingsprocesser är inte designade för att effektivt kunna 
reducera lösligt material i vatten med hög salthalt. 
 
CWTs med avancerade behandlingssteg så som exempelvis omvänd osmos kan reducera halten 
lösligt material och rena avloppsvattnet från föroreningar som idag är kända för avloppsvatten från 
hydraulisk sprickbildning. Dock behövs mer data kring vilka föroreningar som förekommer för att 
utvärdera reningen från dessa anläggningar. 
 
Hur påverkas reningsanläggningar för dricksvatten av att renat avloppsvatten från hydraulisk 
sprickbildning återförs till ytvattnet? 
 
Om avloppsvattnet från hydraulisk sprickbildning är otillräckligt renat och släpps ut till ytvattnet kan 
detta givetvis påverka dricksvattnet. En otillräcklig rening kan leda till höga koncentrationer av 
lösligt material, bromider, klorider och jodsalt hos recipienten. Särskilt bromider och jodsalt kan i 
närvaro av organiskt kol i en reningsanläggning bilda gifta eller cancerframkallande föreningar (eng. 
disinfection byproducts). Reningsanläggningar för dricksvatten måste i USA kontrollera förekomsten 
av vissa typer av dessa föreningar. 
 
Radionuklider kan också återfinnas i otillräckligt renat vatten från hydraulisk sprickbildning. Det 
finns dock inga kända fall med radionuklidkontaminerat vattenintag på grund av dålig rening av 
producerat vatten från hydraulisk sprickbildning. 
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Avloppsvatten från hydraulisk sprickbildning innehåller också beståndsdelar så som barium, bor och 
tungmetaller. Det finns dock lite information om reningen är tillräcklig för att avlägsna dessa metaller 
och om vattentäkter påverkas av reningen. 

7.4 Utsläpp till luft 

Förbränning av naturgas har länge ansetts ha lägre utsläpp till luft än övriga fossila bränslen men de 
senaste åren har det väckts frågor kring hur stora skiffergasens bidrag till växthusgaser verkligen är 
i förhållande till konventionell naturgas och kolkraft om man även tar med utsläppen som sker under 
produktionen av skiffergas. I en uppmärksammad forskningsrapport från Howarth et. Al.219 vid 
Cornell University från 2010 uppskattades skiffergasens livscykelbidrag av växthusgaser till 20-
100% högre än vid kolproduktion sett på 20 års sikt och minst lika utsläppsintensivt sett på 100 års 
sikt. Rapporten har dock fått mycket kritik och man har senare kunnat påvisa felaktiga antaganden 
kring gasförlusterna i rapporten. Nya beräkningar med data levererat från befintliga anläggningar 
visar att, sett ur ett livscykelperspektiv, släpper skiffergas ut ca 20-50 % mindre CO2e/MJ än 
kolproducerad el men ca 11 % mer än el från konventionell naturgas.220 
 
Anledningen till att miljöeffekterna kan vara så olika stora och svåra att uppskatta är att förhållandena 
är unika vid olika fyndigheter. Faktorer som spelar in är t.ex. brunnens livslängd, gasflöde, 
läckagefaktor, för-produktionens utsläpp mm.  

7.4.1 Växthusgaser och utsläppsjämförelser mellan fossila bränslen 

Naturgas är en kombination av en mängd kolväten i gasform och består primärt av metangas, kemisk 
beteckning CH4. Typisk naturgas har en sammansättning av ca 70-90 % metan och en mindre andel 
etan, propan, butan och koldioxid221 men varje gaskälla har en unik sammansättning. Metan är en 
växthusgas som har en mycket högre växthuseffekt än koldioxid. På grund av att gasen har så stor 
växthuseffekt kan olika uppskattningar av metanläckaget ha stor inverkan på utsläppsresultatet. 
Ytterligare en faktor som spelar in vid jämförelse av naturgasens växthuseffekt gentemot andra 
energikällor är det faktum att metanen i naturgas har en kortare livslängd i atmosfären. Detta innebär 
att dess växthusfaktor och därmed växthuseffekt avtar över tiden. Vid en tidshorisont på 20 år jämfört 
med 100 år minskar exempelvis metangasens växthusfaktor från 72 till 25.222 
 
Vid fullständiga livscykelanalyser jämförs de fossila alternativen kol och olja mot varandra genom 
att man beräknar och omvandlar alla växthusgaser till en gemensam nämnare – koldioxidekvivalenta 
utsläpp (CO2e). 
 
Eftersom förbränning av fossila bränslen alltid sker med en verkningsgrad bör man vid jämförelser 
vid elproduktion ta hänsyn till de olika verkningsgraderna vid olika anläggningar för respektive 
energikälla för att åskådliggöra utsläppen per producerad kWh för slutanvändaren. 

7.4.2 Orsaken till utsläppen 

Utsläpp sett i ett livscykelperspektiv omfattar alla utsläpp i samband med förproduktion, drift, 
behandling av den utvunna gasen, transport och förbränning. Utsläppen kategoriseras som ventilerad 
gas (medvetna utsläpp), läckage (ofrivilliga utsläpp), utsläpp vid behandling, transport och vid 
förbränning av den utvunna gasen. 

                                                   
219 R W Howarth, R Santoro, Methane and the Greenhouse-Gas Footprint of Natural Gas From Shale Formations, Climate Change, DOI: 
10.1007/s10584-011-0061-5, 2010. 
220 M Jiang et. al., Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Marcellus Shale Gas, Environmental Research Letters 6, DOI: 10.1088/1748-
9326/6/3/034014, 2011. 
221 U.S. Energy Information Administration (april 2009) 
222 N Hultman et. al., The Greenhouse Impact of Unconventional Gas for Electricity Generation,School of Public Policy, University of 
Maryland,Environmental Research Letter 6: 044008, 2011. 
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De största utsläppen vid en fyndighet kommer från någon form av läckage, antingen ofrivilliga eller 
ventilerade utsläpp som sker vid många olika faser i produktionen och inte vid användningen. En 
typisk brunn är ansluten till 55-150 enheter som t.ex. värmeelement, mätare, avfuktare, kompressorer 
m.fl. som antingen kan läcka eller behöva ventilera gas för att upprätthålla lämpliga trycknivåer eller 
säkerhetskrav. Det är därför mycket svårt att uppskatta dessa utsläpp sett över en livstid. Flera av de 
behandlade studierna uppskattar läckagen till ca 2 % men det skiljer mycket mellan olika antaganden.  
 
Som tidigare nämnt menar forskare att skiffergasutvinning har högre utsläpp av växthusgaser än 
konventionell naturgas. Detta är till följd av ökat läckage i samband med färdigställandet av en 
okonventionell gasbrunn som har ett tillbakaflöde av vatten som för med sig gaser som sedan 
ventileras vid ytan. Uppskattningen av utsläppen i denna fas är fortfarande osäkra och det är svårt att 
ta fram värden då varje fyndighet är unik.  
 
Det har gjorts ett flertal livscykelstudier kring skiffergasens miljöpåverkan vid elproduktion bara 
senaste åren där jämförelser gjorts mot konventionell naturgas och kol från ett 20-års- men framför 
allt ett 100-årsperspektiv. Många är fokuserade kring de nordamerikanska fyndigheterna eftersom de 
kommit längst i utvinningsprocessen och därmed kan bidra med faktisk data snarare än spekulation 
och antaganden.  En sammanställning av de aktuella studierna finns i figurerna nedan som visar de 
olika livscykelutsläppen för olika bränslen.  
 

 

Figur 7-3: Utsläpp vid elproduktion ur ett 100-årsperspektiv.  

Anm: I vissa fall har genomsnittliga utsläpp utsläpp beräknats, baserat på data från högsta och lägsta antaganden, 
för att kunna göra en jämförelse mellan aktuella studier. 
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Eftersom olika antaganden om verkningsgrader 
i olika kraftverk har använts i studierna kan det 
även vara intressant att jämföra utsläppen per 
energiinnehåll (MJ). Följande figurer 
sammanställer data från olika studier. Eftersom 
studierna har behandlat data från olika 
fyndigheter skiljer sig resultaten åt, men är ändå 
relativt samstämmiga. Undantag gäller dock för 
den uppmärksammade rapporten från Howarth 
et al. som använt mycket kritiserade och 
ifrågasatta antaganden. 
 

 

 
Figur 7-4: Växthusutsläpp sett till energimängd gas sett ur ett 100-årsperspektiv.  

Anm: I vissa fall har genomsnittliga utsläpp l beräknats, baserat på data från högsta- och lägsta-antaganden, för 
att kunna göra en jämförelse mellan aktuella studier. 
 
I studien från Jiang et al. från 2011 behandlas skifferfyndigheten Marcellus i nordöstra USA och har 
där beräknat att livscykelutsläppen är i genomsnitt 68 g CO2e/MJ varav 50 g CO2e/MJ motsvarande 
74 % uppstår vid förbränningen. Övriga studier konfirmerar att ca 70-75 % av utsläppen uppstår vid 
förbränningen. 
 
Sammantaget visar dessa studier att utvinningen av skiffergas bidrar med lite mer växthusgaser än 
konventionell naturgas, men har betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än kolutvinning för 
kraftproduktion. Utsläpp från skiffergasutvinningen är 20-50 % lägre än utsläppen från kolutvinning 
för kraftproduktion. 
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7.5 Påverkan på landskapet 

En annan miljöfråga som debatterats i USA är skiffergasens påverkan på landskapet. Allmänhetens 
oro och negativa inställning till skiffergasutvinning i detta avseende rör dock främst de tätbefolkade 
staterna i nordöstra USA, där exempelvis skiffergasfyndigheten Marcellus Shale ligger.  
 
I delstaten Pennsylvania, som består av omfattade skogsmarker, har den pågående utvinningen av 
skiffergas i delstaten lett till en debatt om utvinningens påverkan på skogstillgångarna. En del 
experter menar att exploateringen kan leda till segmentering av skog, skogsmarker kantade av öppna 
fält, vilket kan ge skadliga effekter på flora och fauna och därmed ha en negativ påverkan på både 
ekosystem och rekreationsmöjligheter i staten. Den negativa opinionen beror också till stor del på en 
oro för att utvinningen innebär ett hot mot skogsindustrin, som är en av grundpelarna i Pennsylvanias 
ekonomi. Hur stora påverkan kan tänkas bli är direkt proportionell mot storleken på de landområden 
som tas i anspråk för exploatering. Då övervägande del av de gasledningar som dras, anläggs längs 
med de vägar (redan befintliga eller nya) som behövs för att komma fram till källan, blir störningen 
av landskapet i detta avseende relativt liten. Den övervägande påverkan på landskapet och miljön 
utgörs då av storleken på det område som krävs för att anlägga varje enskild brunn, vilken beräknas 
till cirka 1,4 hektar.223        

7.6 Jordbävningar och exploderande brunnar  

En fråga som fått viss uppmärksamhet handlar om oron för att hydraulisk sprickbildning kan leda till 
jordbävningar av mindre omfattning. Enligt Peak-oil.se har ett antal sådana incidenter rapporterats 
från bland att Texas där seismografiska mätstationer har identifierat flertalet mindre jordbävningar 
runt om eller i närheten av områden där fracking genomförs. Det är när stora mängder vatten har 
sprutas ner under högt tryck och sedan kommer upp till ytan igen som man kan finna ett samband till 
att jordbävningar triggas igång.224  Även riskerna med brunnar som exploderat (två på varandra 
följande explosioner i Marcellus fältet) i kombination med händelserna i Mexikanska Golfen, har 
spätt på allmänhetens oro kring de potentiella riskerna förknippade med högtrycksborrning.  

7.7 Lagar och förordningar 

7.7.1 USA 

Utveckling och produktion av olja och gas (inklusive skiffergas) i USA, regleras av ett stort antal 
federala, statliga och lokala lagar som tillsammans omfattar aspekter som rör exploatering och drift 
av dessa verksamheter. Samtliga lagar, regleringar och tillstånd som krävs för konventionell olje- 
och gasutvinning, gäller också för skiffergasutvinning.  
 
U.S Environmental Protection Agency (EPA) är den myndighet som administrerar den största delen 
av den federala lagstiftningen, med undantag för exploatering av federal mark, som i första hand 
hanteras av Bureau of Land Managment (BLM) som är en del av the Department of Agriculture. 
 
Vidare tillkommer för varje stat där olje- och gasproduktion förekommer en eller flera 
regleringsmyndigheter som utfärdar tillstånd, utövar tillsyn och övervakar den aktuella verksamheten 
vad gäller exempelvis borrning, vattenhantering, avfallshantering, utsläpp till luft, luftföroreningar, 
inverkan på djurliv, påverkan av landskapsbild och arbetsmiljö. 
  

                                                   
223 T J Considine, R W Watson, N B Considine, The Economic Opportunities of Shale Energy Development, Energy Policy and the Environment 
Report no 9, Center for Energy Policy and the Environment, The Manhattan Institute, maj 2011. 
224 Peak-oil.se 
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7.7.2 Europa 

I Europa omges exploatering av okonventionell gas av en rad internationella och nationella 
regleringar, däribland FN:s lista över skyddade områden som implementerats i miljölagstiftning på 
nationell nivå. EU har även implementerat en ”policy” vad gäller säkerställandet av biologisk 
mångfald, kallad Natura 2000, som baseras på två direktiv rörande livsmiljö och fågelskydd. Vidare 
har EU antagit ett ramdirektiv för vatten, där ett tydligt mål är att skydda grundvattenresurser. 
Dessutom tillkommer en rad olika nationella och regionala regleringar som ytterligare komplement 
till dessa överstatliga regleringar. Dessa regleringar innebär sammantaget att många områden i 
Europa är skyddade mot exploatering, vilket väntas begränsa möjligheterna att utvinna skiffergas i 
Europa.   
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8 Produktionskostnader och påverkan på gasmarknaden 

Skiffergastillgångar har varit kända i mer än hundra år, men det är inte förrän under de tio senaste 
åren som skiffergasproduktionen har tagit fart, framför allt i USA. Tack vare de senaste årens 
utveckling av tekniken för horisontell borrning i kombination med flera steg av hydraulisk 
sprickbildning har det blivit möjligt att uppnå ekonomiskt lönsamma produktionsnivåer av skiffergas 
i Nordamerika. Produktionsdata visar att horisontell borrning i kombination med hydraulisk 
sprickbildning ökade produktionen med mer än 60 % under perioden 2004-2007. Mellan år 2007 och 
2012 har skiffergasproduktionen ökat sjufaldigt. Den ökade produktionen har också lett till bättre 
kunskap om källorna, vilket i sin tur gjort det möjligt att skräddarsy utformningen av gasbrunnarna. 
Ökade produktionsnivåer och bättre utformning av brunnarna har lett till minskade 
produktionskostnader per enhet, vilket i sin tur resulterat i en kraftig ökning av produktionen av 
skiffergas på några få år. 

8.1 Framgångsfaktorer för skiffergas i USA 

Idag är USA är det enda land där skiffergasproduktion sker i stor skala i världen. För att kunna förstå 
utvecklingsmöjligheterna för skiffergasutvinning i världen, som också är en avgörande faktor för 
utvecklingen av produktionskostnaderna, kan det vara av intresse att känna till vilka 
framgångsfaktorer som lett till den dramatiska utvecklingen av skiffergasproduktionen i USA. 
 
Den mest betydande framgångsfaktorn är att det varit möjligt att utveckla en storskalig produktion 
av skiffergas i USA tack vare stora skiffergasfyndigheter och stora arealer tillgängliga för att 
genomföra provborrningar och utforska fyndigheterna.  
 
En annan viktig fördel för den amerikanska skiffergasproduktionen är att den amerikanska 
serviceindustrin är väl utvecklad och har stor erfarenhet och kompetens av att utvinna olja och gas 
och dessutom är starkt konkurrensutsatt.  
 
Vidare har myndigheternas tilldelning av tillstånd för prospektering  varit generös och det har inte 
ställts strikta miljökrav på utvinningsverksamheten. Som exempel på det sistnämnda har 
skiffergasutvinningsverksamhet beviljats undantag från kravet, i dricksvattenlagstiftningen i USA på 
att redovisa vilka kemikalier som används vid hydraulisk sprickbildning.  
 
Prospekteringsföretagen har även haft relativt lätt att få tillgång till marken , bland annat för att 
amerikanska markägare har rätt till ersättning vid upplåtelse av mark för utvinning, en förutsättning 
som inte är vanlig i andra delar av världen.  
 
Viktiga marknadsstyrda faktorer som varit avgörande för utvecklingen är minskande inhemska 
gasreserver och ökade gaspriser på den amerikanska marknaden från 2002.  
 
Statliga subventioner, främst i form av skattelättnader som infördes under 1980-talet för företag 
som utvann inhemska energiresurser och riktade anslag till forskning om gas- och oljeutvinning, 
bedöms också ha haft stor betydelse för det tekniska genombrott som skedde under 2000-talet. 
  



 

 

SKIFFERGAS | Dagens spridning och framtida potential  85 [97] 
 

8.2 Jämförelse av produktionskostnader för naturgas från olika 
naturgaskällor 

IEA har uppskattat produktionskostnaderna för olika naturgaskällor och regioner, detta redovisas i 
tabellen nedan. Dessa kostnader avser de totala produktionskostnaderna, dock exklusive 
transportkostnader. Enligt IEAs bedömning ligger produktionskostnaderna för skiffergas i 
Nordamerika inom intervallet 3 till 7 USD/MBtu (67-156 kr/MWh), med en stor andel av 
produktionen inom intervallet 4-6 USD/MBtu (89-133 kr/MWh). Det kan jämföras med kostnaderna 
för konventionell gasproduktion, som varierar mellan 2 och 9 USD/MBtu (44-200 kr/MWh).  
 
Skiffergasens konkurrenskraft gentemot konventionell gas beror på varifrån den konventionella 
gasen kommer ifrån. Konventionell gas som är producerad i östra Europa och Euroasien samt 
Mellanöstern har generellt sett lägre produktionskostnader än skiffergas, medan en del av den 
konventionella gasen som producerats i övriga delar av Europa, Asien och Stillahavsområdet, 
Latinamerika har högre produktionskostnader än skiffergas.  
 
Skillnaderna i kostnader beror på flera faktorer. Gasreserver som kan utnyttja mogen teknik eller 
som är lokaliserade till områden där olje- och gasutvinning redan pågår har fördelar i form av tillgång 
till erfarenhet och infrastruktur, som gör att produktionskostnaderna blir lägre. Högre 
produktionskostnader kan bero på att gasen innehåller föroreningar som kräver extra utrustning för 
behandling eller att gasreserverna finns i krävande miljöer, t.ex. Arktis eller på djupt vatten.  
 
Tabell 8-1: Indikativa produktionskostnader per naturgaskälla och region.225 

  Konventionell gas Gas i sandsten 
(Tight Gas) Skiffergas Kolbäddsmetan 

(CoalBed-Methane) 

  $/MBtu kr/MWh $/MBtu kr/MWh $/MBtu kr/MWh $/MBtu kr/MWh 

Östra Europa 
och Euroasien 

2 - 6 44 - 133 3 - 7 67 - 156             3 - 6 67 - 133 

Mellanöstern 2 - 7 44 - 156 4 - 8 89 - 178                   

Asien/Stilla 
Havsregionen 

4 - 8 89 - 178 4 - 8 89 - 178          3 - 8 67 - 178 

Nordamerika 3 - 9 67 - 200 3 - 7 67 - 156 3 - 7 67 - 156 3 - 8 67 - 178 

Latinamerika 3 - 8 67 - 178 3 - 7 67 - 156                   

Afrika 3 - 7 67 - 156                             

OECD Europa 4 - 9 89 - 200                                    

World 2 - 9 44 - 200 3 - 8 67 - 178 3 - 7 67 - 156 3 - 8 67 - 178 
Anm:. Kostnaderna redovisas i 2013 års USD och baseras endast på produktionskostnader för gas, värdet eller 
kostnaderna för flytande produkter och kostnader för transport av gasen är inte inkluderad.  

Produktionskostnaderna inkluderar fyndighets- och utvecklingskostnader, driftskostnader samt kostnader för att 
avveckla källan. 

                                                   
225 International Energy Agency (2011). 
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8.3 Fördelning av produktionskostnaderna 

De totala produktionskostnaderna för skiffergas kan delas in i fyra kategorier; fyndighets- och 
utvecklingskostnader, driftskostnader, allmänna och administrativa kostnader samt räntekostnader. 
Här beskrivs de två första kategorierna lite närmare, fyndighets- och utvecklingskostnaderna samt 
driftskostnaderna, eftersom dessa står för cirka 80 % av de totala produktionskostnaderna. 
 
Fyndighets- och utvecklingskostnader är kapitalkostnader som är kopplade till sökande av 
fyndigheter och utveckling av gasreserver, dvs. de inkluderar kostnader för att skaffa sig tillgång till 
marken där källan finns, prospekteringskostnader, borrning och färdigställandekostnader. 
Kostnaderna för markanskaffning står för nästan 50 % av de totala fyndighets- och 
utvecklingskostnaderna.  
 
Borrnings- och färdigställandekostnaderna, som alltså är en del av fyndighets- och 
utvecklingskostnaderna, är den kostnadspost som har kartlagts i störst utsträckning och som det 
därför finns mest data om. Som en huvudregel brukar denna kostnadspost till 50 % bestå av 
borrningskostnader och 50 % av färdigställandekostnader. På senare år har dock 
färdigställandekostnaderna ökat mer än borrningskostnaderna på grund av ökat antal steg av 
hydraulisk sprickbildning per källa. Fördelningen mellan de olika delerna som ingår i borrning och 
färdigställandekostnaderna i Haynesville, USA, visas i figur Figur 8-1. 
 

 
Figur 8-1: Borrnings- och färdigställandekostnader i Haynesville, USA. 

Som ses i Figur 8-1 är det inte bara själva borrningen som inkluderas i borrningskostnaderna utan 
även lokalisering, inkapsling, cementering och anläggande av borrigg. Borrning tillsammans med 
cementering utgör den största delen av borrningskostnaderna och hydraulisk sprickbildning står för 
den största andelen av färdigställandekostnaderna. 
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Horisontella källor har i genomsnitt två till fyra gånger högre borrnings- och färdigställandekostnader 
än vertikala källor, på grund av att de förstnämnda är mer tekniskt krävande och förutsätter större 
vattenvolymer vid hydraulisk sprickbildning. Enbart borrningskostnader kan variera från 0,5 USD 
till 10 miljoner USD (11-122 kr/MWh) eller mer per källa.  
 
I den andra kategorin, driftskostnader, ingår de kostnader som är kopplade till produktionsstegen 
efter det att källan är färdigställd för utvinning. Det handlar t.ex. om kostnader för insamling, 
behandling och transport av den utvunna gasen till den punkt där den förs in på ledningsnätet. Andra 
kostnader som ingår är arbetskrafts-, overhead- och underhållskostnader. Alla kostnadsposter som 
uppkommer efter källan har blivit färdigställd för utvinning utgör löpande driftskostnader. Dessa 
kostnader kan sägas motsvara en minimiprisnivå för skiffergasen, om gaspriserna ligger under 
miniminivån innebär det att producenterna inte får täckning för sina löpande kostnader och därmed 
går med förlust. I USA uppskattas minimipriset uppgå till 2 USD/MBtu.226 (44 kr/MWh). 
Driftskostnaderna varierar dock kraftigt mellan olika gaskällor, beroende på gaskällans karaktär, 
gasens kemiska sammansättning, trycket i källan och avståndet till gasledning m.m. 

8.4 Framtida utveckling av kostnaderna 

Flera offentliga källor anger att det krävs ett genomsnittligt gaspris på 6 USD/ MBtu (133 kr/MWh) 
för att utvinning av skiffergas ska vara ekonomiskt försvarbart227. Mellan 2009-2013 har gaspriserna 
i USA legat runt 2-5 USD/MBtu (44-111 kr/MWh), baserat på 2013 års medelsnitt av valutakursen, 
ändå har skiffergasproduktionen fortsatt att öka. Det borde innebära att skiffergasproduktionen vid 
många av källorna i USA idag inte är lönsam, och att många skiffergasproducenters finansiella 
soliditet idag därför kan vara mycket svag. De amerikanska gaspriserna har för övrigt även legat lågt 
i förhållande till produktionskostnaderna för konventionell naturgas, som enligt IEA ligger i 
intervallet 3-9 USD/MBtu (67-200 kr/MWh). Mot bakgrund av detta kan det tänkas att 
produktionskostnaderna för skiffergas kommer att driva upp gaspriserna i USA, eller alternativt kan 
produktionen av skiffergas komma att minskas228. 
 
Enligt inrapporterade kostnadsuppgifter från skiffergasföretagen ser produktionskostnaderna för 
skiffergas ut att fortsätta att minska, främst genom kortare borrtider, ökade utvinningsgrader och 
andra optimeringar i tillförselkedjan. Det förklaras med att skiffergasutvinningen är en ung industri 
som har utrymme för ytterligare kostnadsminskningar. Det är dock osäkert hur länge det är möjligt 
att uppnå kostnadsreduktioner.  
 
Det finns även indikationer på att kostnaderna per producerad enhet skiffergas kan komma att öka 
på längre sikt. Kostnadsökningen förklaras till stor del av ett ökat antal omgångar hydraulisk 
sprickbildning per källa. Ökat antal omgångar hydraulisk sprickbildning per källa leder till att det 
krävs mer vatten- och sandresurser per källa och att kostnaderna ökar. Erfarenheter från några 
amerikanska skiffergaskällor, bland annat från Barnett-fyndigheten, visar att ett ökat antal omgångar 
hydraulisk sprickbildning inte alltid leder till en högre produktion. Dessutom är det troligt att många 
källor kommer att behöva genomgå hydraulisk sprickbildning mer än en gång, vilket också leder till 
ökade kostnader per produktionsenhet. Vidare visar produktionsdata från USA att den genomsnittliga 
gaskällan producerar allt mindre över tid. Det kan förklaras av att de bästa källorna utvinns under de 
första åren och att marginella källor utanför gasreservernas kärnområden utvinns i ett senare skede 
av processen. Som ett exempel på denna utveckling kan nämnas att gasutvinningen i Barnett redan 
nått sin kulmen efter sex års utvinning av skiffergas. 
 
Det är också möjligt att den ökade medvetenheten om miljöriskerna vid skiffergasutvinning leder till 
restriktioner av olika slag för skiffergasutvinning som i sin tur kan leda till ökade 

                                                   
226 Florence Gény (dec 2010) 
227 Florence Gény (dec 2010) 
228 Florence Gény (dec 2010) 
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produktionskostnader. Det skulle t.ex. kunna bli aktuellt med striktare regler för tillträde till mark för 
nya borrhål, begränsningar av möjligheterna att utnyttja hydraulisk sprickbildning och begränsning 
av utbyggnaden av infrastrukturen för att transportera den utvunna gasen till användarna. 
 
Vad utfallet blir av det ökade fokuset på miljöeffekterna är oklart idag och det råder osäkerhet kring 
utvecklingen av produktionskostnader på lång sikt. Därför är det mycket svårt att bedöma framtida 
kostnader och tillgänglighet för skiffergas i Nordamerika.  

8.5 Högre produktionskostnader i Europa än i USA 

Produktionskostnader för okonventionell gas i Europa förväntas vara betydligt högre än 
produktionskostnaderna i USA, framförallt i inledningsskedet. Skillnaden i kostnadsläget för källor 
i USA och Europa illustreras i Figur 8-2 nedan. Här redovisas de totala kostnaderna per källa 
(fyndighet). 
 

 
Figur 8-2: Kostnadsläge för gaskällor i Europa och USA229.  

Anm: Kostnaderna för skiffergas-fyndigheter i Europa är baserade på uppgifter från Tyskland, 
Polen, Rumänien och Nederländerna.  
 
Det finns flera förklaringar till att produktionskostnaderna förväntas vara högre i Europa än i USA: 
 

- Skiffertillgångarna i Europa ligger på ett 1,5 gånger större djup än skiffer-
tillgångarna i USA, vilket innebär ett behov av kraftfulla borriggar, starka pumpar 
och större volym vätska vid hydraulisk sprickbildning (på grund av att en mindre 
mängd vätska tas i retur och återanvänds) 

 

                                                   
229 Källa: Can Unconventional Gas be a Game Changer in European Gas Markets? The Oxford Institute for Energy Studies, 2010. 
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- Europa har striktare regelverk än USA, framförallt när det gäller arbetsrätts- och 
miljö- och säkerhetsfrågor. Europeiska arbetsrättslagar innebär högre lönenivåer och 
reglerad arbetstid. Det sistnämnda innebär behov av större personalstyrka vid 
borriggarna än i USA. Det finns också många områden som är skyddade genom 
miljölagstiftningen, t.ex Natura 2000, som därmed inte kommer vara tillgängliga för 
utvinning av skiffergas eller annan energiverksamhet. 

 
- Högre servicekostnader. Serviceindustrin i Europa, dvs. företag som utför 

borrningstjänster och färdigställer källor inför utvinning, består av några få 
specialiserade företag. Bristen på konkurrens inom sektorn kommer att bidra till 
högre kostnader för dessa tjänster. Som exempel bedöms kostnaderna för borriggar 
ligga 20 % högre än i USA, (25,000-30,000 USD (163-195 ksek) per dag i Europa 
jämfört med ca 20,000 USD (130 ksek) per dag i USA enligt intervjuer med 
serviceindustriföretag). 

8.6  Möjligheter till reducerade kostnader i Europa 

Eftersom skiffergasindustrin i Europa är en ung industri, finns stor potential att minska 
produktionskostnaderna. Det gäller inte minst fyndighets- och utvecklingskostnaderna. 
Erfarenheterna från USA visar att det är möjligt att reducera kostnaderna genom att korta borrtiderna 
och att använda flera omgångar hydraulisk sprickbildning samtidigt. Annan teknisk utveckling som 
behövs för att minska kostnaderna är förbättrad karaktärisering och utveckling av nya fyndigheter 
genom utvecklad användning av seismisk data. Genom att utveckla mjukvara som kan beräkna 
sprickbildning i berg kan färdigställandesteget utvecklas. Vidare är minimering av 
vattenanvändningen vid hydraulisk sprickbildning av stor betydelse för att minska kostnaderna, 
eftersom tillgången på vatten är betydligt mer begränsad i flera av de europeiska länder som har 
skiffergastillgångar jämfört med i USA.  
 
Det finns dock faktorer som talar för att möjligheterna att reducera kostnaderna kommer att vara mer 
begränsade i Europa än i USA. Det handlar dels om att skiffergasproduktion har högre strukturella 
kostnader på grund av den striktare miljö- och säkerhetslagstiftningen i Europa. Det handlar också 
om att förutsättningarna för att utnyttja skalekonomifördelar i Europa är begränsade. Det sistnämnda 
beror på att de utvinningsbara gasvolymerna är mindre, att markytor som är tillgängliga för borrning 
är mindre samt att det ofta finns ett stort antal aktörer med utvinningstillstånd inom ett område, vilket 
kan innebära att utvinningen inte optimeras. Totalt sett bedöms dock produktionskostnaderna kunna 
reduceras med omkring 50 % i Europa på fem till tio års sikt.230 
  

                                                   
230 Florence Gény (dec 2010) 
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8.7 Skiffergasens konkurrenskraft jämfört med andra gaskällor i 
Europa 

The Oxford Institute for Energy Studies har analyserat kostnaderna för utvinning av skiffergas i 
Europa 2020 och jämfört dessa kostnader med IEAs uppskattningar av kostnader för nya källor för 
leveranser av gas till Europa 2020. Utfallet av analysen redovisas i figuren nedan. 
 

 
Figur 8-3: Indikativa kostnader för potentiella nya gaskällor för Europa år 2020.231  

Anm: I dessa beräkningar levereras algerisk LNG till Spanien och Italien, rysk LNG och nigeriansk LNG levereras 
till Storbritannien och LNG från Yamal levereras till tyska gränsen. IEAs kostnadsuppskattningar presenteras i 
2010 års USD. I de ryska kostnaderna ingår inte exporttullen på 30 %. I analysen inkluderas inte heller en ny 
gasledning från Libyen eller från Kaspiska/Mellanöstern-regionen. 
 
Enligt dessa beräkningar kommer kostnaderna för skiffergas att ligga i intervallet 8-16 USD per 
MBtu232 (178-356 kr/MWh). Det innebär att kostnader för skiffergasen är högre än för övriga 
gaskällor i Europa 2020. Av de nya gaskällorna väntas flytande naturgas från Nordafrika och Qatar 
ha lägst kostnader enligt IEAs analys. De största volymerna av gas väntas komma från Ryssland, i 
första hand från Yamal Peninsula. Marginalproduktionen de kommande tio åren bedöms bestå av 
rysk gas och eventuellt även nya LNG-projekt i Nigeria och Ryssland, vilket skulle innebära att den 
långsiktiga marginalkostnaden kommer att ligga inom intervallet 6-8,5 USD per MBtu (133-189 
kr/MWh).   
 
Enligt denna kostnadsanalys kommer således inhemsk okonventionell gas inte att vara 
konkurrenskraftigt jämfört med importerad konventionell gas i Europa år 2020. En trolig utveckling 
är därför att produktionen av skiffergas i Europa kommer att vara begränsad fram till år 2020, såvida 
inte marknadsvillkoren förbättras påtagligt. Exempelvis kan introduktion av styrmedel som gynnar 
inhemsk energiproduktion kunna förbättra situationen för skiffergasproduktion, vilket kan vara en 
tänkbar lösning för länder som vill minska sitt importberoende, som t.ex. Polen Utvecklingen av 
naturgaspriset i Europa är också avgörande för intresset för nya gaskällor. Under 2011, då 

                                                   
231 International Energy Agency, World Energy Outlook 2009. 
232 Kostnaderna är här beräknade som vid vilken prisnivå som krävs för att ge 10 % nominell avkastning. Prisnivån avspeglar 
produktionskostnader, skatter, produktionsprofiler samt vilken avkastning som krävs för att investerare ska fatta beslut om investering. 
Omräkning av priset från USD/mcf till USD/MBtu har gjorts med faktor 1.  
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importpriserna under delar av året låg runt 9-10 USD per MBtu (200-222 kr/MWh) var 
förutsättningarna så att skiffergasproduktion som ligger i den nedre delen av kostnadsintervallet 
skulle varit konkurrenskraftigt.  

8.8 Påverkan på gasmarknaden 

Skiffergasproduktionen i USA har inte bara förändrat den amerikanska gasmarknaden utan även 
påverkat utvecklingen på den globala gasmarknaden. En mycket påtaglig påverkan är att 
framgångarna i USA lett till ett ökat intresse för skiffergas i hela världen och att undersökningar av 
skiffergasreserver genomförs världen över.  
 
En annan viktig förändring av skiffergasproduktionen är att USAs behov av import av flytande 
naturgas, LNG, har minskat drastiskt. Bara för några år sedan fanns förväntningar om USAs 
importbehov av LNG skulle öka kraftigt. EIA bedömde exempelvis år 2005 att USAs import av LNG 
skulle öka från ca 20 till 70 miljarder kubikmeter år 2010 och fortsätta att öka därefter. Dessa 
förväntningar resulterade i att en rad investeringar i nya produktionsanläggningar för LNG kom till 
stånd. Från 2008 har dock den ökade skiffergasproduktionen lett till att USAs import av LNG istället 
har kunna minska. År 2010 uppgick LNG importen till 12 miljarder kubikmeter.  
 
USAs minskade importbehov har medfört att det idag finns en överkapacitet i LNG-
produktionsanläggningar och att den nya LNG-produktionen blivit tillgänglig för gasmarknaderna i 
Europa och i Asien. Den goda tillgången på LNG tillsammans med en kraftigt minskad efterfrågan 
på gas i Europa, det sistnämnda var en följd av den ekonomiska krisen under 2008 och 2009, 
resulterade i att det fanns ett överskott på naturgas i Europa, som ledde till att priset på naturgas sjönk 
under 2009. Under 2010 började dock priserna på naturgas åter stiga i Europa och i Japan, medan 
priserna i USA har legat kvar på en relativt sett låg nivå, med undantag av en tillfällig prisstegring i 
början av 2010 som berodde på kallt klimat. Det låga gaspriset i USA är en effekt av det ökade 
utbudet av naturgas genom skiffergasutvinningen på den amerikanska marknaden. Utvecklingen 
visas i figur Figur 8-4 nedan. 

 
Figur 8-4: Utvecklingen av naturgaspriser i Japan, Tyskland, Storbritannien och USA, USD/MBtu233  

                                                   
233 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-
report.pdf 



 

 

SKIFFERGAS | Dagens spridning och framtida potential  92 [97] 
 

Enligt prognoser väntas skiffergas stå för ca 50 % av USAs gasproduktion år 2030 och USA väntas 
under de närmaste decennierna ha ett begränsat behov av import av LNG234. Det som sker just nu i 
USA är att företag skyndar för att ta en del av den nu blomstrande marknaden för LNG, där 
produktionen just nu går långsammare än efterfrågan. Investeringar görs i exportprojekt för LNG 
och i USA har inte mindre än 31 anläggningar sökt tillstånd för att bygga exportanläggningar som 
kan förvätska naturgas till LNG innan den skeppas. Sex av dessa ansökningar har fått ett villkorat 
godkännande (tre i Louisiana, en i Texas, en i Maryland och en i Oregon) och endast en i Louisiana 
har fått slutgiltigt besked om att byggnation kan påbörjas vilket är tänkt ska ske under 2015. Detta 
menar analytiker kan ha stor påverkan på de amerikanska inhemska priserna på gas som idag är låga 
men förväntas öka om USA blir en stor exportör av naturgas. Detta kan skada inhemska användare 
av gas, men gynna ekonomin i stort. 235 
 
Överskottet på LNG har vidare lett till att gasvolymerna som handlas på spotmarknaden har ökat 
både i Europa och i Asien och att konkurrensen på utbudssidan på gasmarknaden har ökat. Det har i 
sin tur lett till att det har blivit svårare för gasleverantörerna att ta ut ett pris som ligger högre än 
marginalkostnaden. Därför väntas leveransavtal med oljeindexering minska i betydelse. Om 
skiffergasproduktion kommer igång även i Europa och Asien förväntas utvecklingen mot ökad 
konkurrens och förändrad prissättning av gasleveranser att accelerera.  
 
En ökad konkurrens på utbudssidan innebär också att risken minskar för kartellbildning av 
naturgasproducenter i länderna som är involverade i ”Gas Exporting Countries Forum”, GFCF236.  
 
En mycket viktig påverkan är att möjligheterna att utvinna okonventionell gas har lett till att världens 
utvinningsbara resurser av naturgas har ökat kraftigt. Enligt IEAs uppskattning har världens 
gasreserver fördubblats237, vilket bör innebära förbättrade förutsättningar för att öka 
gasanvändningen i världen. Det har också visat sig att världens gasserver är mer jämnt fördelade än 
vad man tidigare trodde, då många av de länder som har tillgång till skiffergasreserver saknar tillgång 
till konventionell gas. En ökad skiffergasutvinning bör därför leda till en ökad försörjningstrygghet, 
i första hand för de länder som har förutsättningar för att starta en inhemsk skiffergasproduktion, 
men även för länder utan egen skiffergasproduktion i Europa och Asien som genom en ökad global 
skiffergasproduktion kommer bli mindre beroendet av gasleveranser från geopolitiska 
högriskområden som Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. 
 
Hur stor påverkan på gasmarknaden skiffergasen kommer att ha beror förstås på hur 
skiffergasproduktionen kommer att utvecklas i världen i framtiden. Om skiffergasproduktion visar 
sig vara ekonomiskt möjligt i länder som Indien och Kina, vilka båda har växande energimarknader 
och stora tillgångar av skiffergas, kommer handelsmönstren på gasmarknaden att förändras och 
påverkan på den globala gasmarknaden att vara betydande. 

  

                                                   
234 K B Medlock III, Impact of Shale Gas Development on Global Gas Markets, Natural Gas and Electricity, Wiley Periodicals, DOI:10.1002 
235 http://americasmarkets.usatoday.com/2014/05/16/report-u-s-shale-gas-boom-drives-120b-in-lng-export-projects/ 
236 I K B Medlock III, Impact of Shale Gas Development on Global Gas Markets, Natural Gas and Electricity, Wiley Periodicals, DOI:10.1002 
237 International Energy Agency, Medium-Term Oil and Gas Markets 2011. 
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9 Analys 

Framgången för skiffergasindustrin i USA har inneburit omvälvande förändringar av den 
amerikanska gasmarknaden men även haft stor betydelse för den globala gasmarknaden. USA har 
gått från att vara en stor gasimportör till att bli i det närmaste självförsörjande på naturgas. 
 
Skiffergasen betydelse väntas öka ytterligare till 2035, då den väntas stå för knappt 50 % av USAs 
gasproduktion, jämfört med 20 % idag. 
 
Den viktigaste förklaringen till framgången under de senaste åren är den tekniska utvecklingen av 
horisontell borrning tillsammans med hydraulisk sprickbildning, som lett kraftiga 
produktionsökningar på kort tid, vilket i sin tur lett till minskade produktionskostnader per 
producerad enhet. Dessa framgångar har skett i USA, som är det enda land idag där 
skiffergasutvinning i stor skala.  
 
Viktiga faktorer som påverkar förutsättningarna för skiffergasutvinning är förutom storleken på 
skiffergasreserverna energiförsörjningssituation och tillgång till gasinfrastruktur i det aktuella landet. 
Även lagstiftning som rör olje- och gasutvinning samt miljö och säkerhetslagstiftning samt opinionen 
är av stor betydelse för skiffergasens utveckling. 
 
De länder som idag bedöms ha bäst förutsättningar för skiffergasproduktion förutom USA är Mexiko, 
Kanada, Argentina, Kina, Australien och Polen. Gemensamt för dessa länder är att de har stora 
skiffergasreserver i övrigt skiljer sig incitamenten något åt mellan länderna. Vissa länder har fått en 
nedvärderad skiffergaspotential i och med de nya geologiska undersökningarna medan andra länders 
potential värderats upp. Totalt sett har det inte skett några drastiska förändringar gällande vilka länder 
som har betydande eller icke-betydande potentialer för skiffergasförekomst. 
 
Kina och Polen är idag starkt beroende av kol och en övergång till gas skulle innebära minskad 
miljöpåverkan och dessutom en ökad självförsörjningsgrad.  
 
Argentina har i likhet med USA krympande konventionella gasresurser samtidigt som 
gasinfrastrukturen är utbyggd, vilket gör att det finns starka incitament för att utveckla 
skiffergasproduktionen.  
 
Starka incitament för skiffergasproduktion finns även i Australien, som idag är en betydande 
gasexportör till framförallt Asien, och som bedöms vilja stärka sin roll som gasexportör i regionen 
och som dessutom har miljölagar som inte utgör några hinder för gasutvinning.  
 
Stora skiffergasreserver finns även i Algeriet, Sydafrika och Ryssland men i dessa länder väntas inte 
skiffergasproduktion komma igång inom den närmaste framtiden. I Sydafrika har hydraulisk 
sprickbildning förbjudits och i Algeriet har de konventionella gasresurserna ökat, vilket gör att det 
inte är troligt med satsningar på skiffergas. Ryssland har världens största konventionella 
naturgasreserver varför Ryssland inte förväntas leda utvecklingen av skiffergasproduktion. 
 
I Europa är Polen den ledande nationen inom skiffergasutvinning, men prospektering och utredningar 
pågår även ibland annat Tyskland, Nederländerna, Ukraina och Storbritannien. I Frankrike, som har 
relativt stora skiffergastillgångar, har hydraulisk sprickbildning förbjudits vilket gör att det inte är 
troligt att någon produktion kommer att starta den närmaste framtiden. 
 
Den viktigaste miljöfrågan som rör skiffergasen är användningen av vattenresurser och risken för 
påverkan på vattenkvaliteten i omgivande vattenreservoarer. EPAs utkast om hur skiffergasutvinning 
påverkar dricksvattenkvaliteten, som sammanfattats i denna rapport, kommer troligtvis ha stor 
betydelse för skiffergasens framtid. Detta eftersom frågan inte är tillräckligt väl belyst idag och 
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många aktörer idag är oroliga för konsekvenserna och därmed negativt inställda till 
skiffergasutvinning. Flera stater i USA och Kanada avvaktar med att ge tillstånd till utvinning och 
prospektering tills konsekvenserna av skiffergasutvinningen för vattenreservoarerna har utretts och 
redovisats.   
 
Andra viktiga miljöfrågor är påverkan på landskapet och storleken på utsläppen av växthusgaser. 
Påverkan på landskapet kommer troligen vara en viktig fråga i tätbefolkade regioner som Europa, 
men av mindre betydelse i glesbygder. När det gäller utsläppen av växthusgaser är dessa högre än 
för konventionell gas, men ändå betydligt lägre än från kol. Därför är det inte troligt växthusutsläppen 
kommer vara ett avgörande hinder för skiffergasens utveckling.  
 
Det bedöms inte vara troligt att någon större produktion av skiffergas kommer att komma igång i 
Europa före år 2020. Det största hindret är troligen höga produktionskostnader, som gör att 
skiffergasen inte ser ut att bli konkurrenskraftig mot gasimport från andra områden, även om 
produktionskostnaderna i Europa väntas minska. Förändrade marknadsvillkor, som ökade 
importpriser och styrmedel för inhemsk produktion skulle dock kunna förändra situationen. Ett annat 
viktigt hinder för skiffergasen i Europa är striktare regelverk när det gäller miljö-, arbetsrätt och 
säkerhetsaspekter.   
 
Det är ändå troligt att skiffergas kommer ha en stor betydelse för gasmarknaden. Tack vare 
möjligheterna att utvinna de okonventionella gaserna har världens naturgasreserver har ökat kraftigt, 
vilket troligen kommer att leda till att naturgas kommer att få en ökad betydelse i många länder i 
världen och även att fler länder kommer att få en ökad försörjningstrygghet. En annan viktig effekt 
av den ökad skiffergasproduktion är en ökad konkurrens på produktionssidan, vilket kommer att 
förändra prissättningen på naturgas och även förändra världens gashandel. 
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