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Det svenska naturgasnätet
Naturgas och biogas kompletterar varandra
Naturgas och biogas är energigaser med mycket lika egenskaper som fungerar som komplement till varandra. Biogasen
spelar en stor roll för att öka andelen förnybar energi och det
finns en politisk ambition att på längre sikt successivt ersätta
naturgasen med biogas.
Det svenska naturgasnätet byggdes under 1980-talet och
har därefter byggts ut successivt. I dag sträcker det sig från
Trelleborg i söder utmed västkusten till Stenungsund i norr,
med förgreningar österut till Gnosjö i Småland. Ett gasnät
kan med fördel utnyttjas för samdistribution av biogas och
naturgas.

Produktionen av biogas i Sverige uppgick 2008 till drygt
1,4 terawattimmar. Hälften av den biogas som produceras a nvänds för uppvärmning, 26 procent används som
fordonsgas och 4 procent används för elproduktion. Cirka
200 gigawattimmar biogas beräknas tillföras till naturgas
nätet i Sverige under 2010.

Naturgasnätet. Det svenska naturgas
nätet sträcker sig från Trelleborg i söder
till Stenungsund i norr och har förgre
ningar österut, till Gnosjö i Småland.
Under 2011 kommer också en anlägg
ning för flytande naturgas att tas i bruk
i Nynäshamn, söder om Stockholm.
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Import av naturgas sker i dag uteslutande från Danmark.
Under 2009 importerades motsvarande 12,7 terawattimmar
naturgas. År 2009 användes cirka 38 procent av naturgasen
inom industrin medan omkring 47 procent användes för
produktion av kraftvärme och fjärrvärme. Resterande cirka
15 procent användes för uppvärmning av fastigheter, växthus
och liknande samt som fordonsgas.

Stor potential för ökad biogasproduktion
Flera potentiella anslutningar till det svenska naturgasnätet
har utretts. Mest aktuell under senare år har en anslutning
för norsk naturgas varit. Även möjligheterna till import
av LNG har studerats. Det finns i dag inga planer på att
d irektansluta gasledningen Nord Stream som håller på att
byggas i Östersjön till det svenska naturgasnätet.
En stor del av biogasproduktionen sker i dag lokalt på platser
som inte nås av det befintliga naturgasnätet. Här finns även
en stor möjlighet för ytterligare biogasproduktion. Ett stort
antal anläggningar är planerade att byggas för produktion av
flera hundra gigawattimmar biogas per år.
Utvecklingen av biogassystemen har ofta skett till följd av
politiska beslut om att lokala fordonsflottor, som stadsbus
sar, taxibilar, renhållningsfordon med mera, ska drivas med
biogas. Detta är fallet i exempelvis Östergötland. På liknande
sätt har lokala biogasmarknader etablerats i Skåne och i
Västra Götaland. Exempel på lokala marknader som kan
komma att utvecklas vidare till en regional marknad är
Västerås-Örebro-Eskilstuna. I Stockholm är efterf rågan på
biogas stor men i dag saknas en tillräcklig lokal produktion.

Politik. Utvecklingen av biogassystemen

har ofta skett till följ av politiska beslut om
att lokala fordonsflottor ska drivas med
biogas.
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En stor del av den olja, diesel och bensin som används i dag
skulle kunna ersättas med biogas. Energigas Sverige har i en
studie visat att det finns en realistisk potential för produktion
av biogas genom rötning av organiskt material samt termisk
förgasning på omkring 74 terawattimmar per år.

21 %

Styrmedel för ökad andel förnybar energi
Riksdagen har beslutat om nya energiskatter för perioden
2011-2015. Syftet är att tydliggöra energi- och koldioxid
skatterna samt driva på en omställning till ökad andel
förnybar energi och effektivare energianvändning. Beslutet 
som bland annat innebär skattehöjningar på naturgas riskerar
dock att motverka sitt syfte. Enligt vissa bedömningar kan
naturgaskunder som är strategiska för uppbyggnaden av en
biogasmarknad komma att överväga andra alternativ innan
biogas finns tillgänglig i tillräcklig mängd.
En ny lag träder i kraft 2011 som gör det möjligt för alla
gaskunder anslutna till ett energigasnät att köpa valfria mängder bio- och naturgas. Den nya lagen innebär att energigas
avtalsmässigt kan överföras mellan gasnät som inte fysiskt
är förbundna med varandra. Systemet ökar flexibiliteten och
stimulerar en ökad efterfrågan på biogas.

79 %

Rötning
Termisk
förgasning

Biogaspotential. Den svenska biogas

potentialen från rötning av organiska
restprodukter och t ermisk förgasning
av restprodukter från skogen uppgår till
t otalt 74 terawattimmar, vilket nästan
motsvarar energimängden för den
svenska transportsektorn.

Utöver skatter finns det i dag flera olika styrmedel för att öka
användningen och produktionen av biogas, bland annat ett
särskilt stöd för tankstationer för andra drivmedel än etanol,
och fler styrmedel planeras.
Regeringen gav sommaren 2009 Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för den framtida utvecklingen
av produktion, distribution och användning av biogas.
Ytterligare a npassning av den svenska gasmarknaden till
EU-lagstiftn ingen kan förväntas genom implementeringen av
det så k
 allade tredje inre marknadspaketet för el och naturgas i
svensk lagstiftning.

2%

14%
4%
53 %
26 %

Fem distributionssystem för uppgraderad biogas
Valet av distributionssystem är mycket viktigt för att lyfta
biogas från att vara en företrädesvis lokal företeelse till att 
bli ett konkurrenskraftigt förnybart alternativ för hela
landet. När samdistributionen av naturgas och biogas ökar,
behöver en jämn kvalitet på gasen säkerställas.
Biogas som tillförs naturgasnätet kan då behöva uppgraderas
till samma energii nehåll som den för tillfället normsättande
danska naturgasen. Detta kan göras genom olika tekniska
processer.
Det finns i huvudsak fem olika alternativa distributionssystem
för uppgraderad biogas:

Värme
Fordonsgas
El
Fackling
Saknad data

Biogasanvändning i Sverige 2008,

i procent.
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Flytande naturgas. I Nynäshamn byggs en anläggning för flytande naturgas som kommer att stå klar under 2011.

BILD: PROCESKONTROLL GT

1. Tillförsel till naturgasnätets stamledning

Ingen biogas tillförs i dag den svenska stamledningen för
naturgas, det så kallade transmissionsnätet. Detta kan dock bli
aktuellt när större produktionsanläggningar för biogas byggs.
2. Tillförsel till naturgasnätets distributionsledningar

Från stamledningen för naturgas transporteras naturgasen
via en mottagningsstation till lokala distributionsnät. Till
ett antal av dessa nät tillförs även biogas.
3. Distribution i lokala gasnät som inte är anslutet till
naturgasnätet

Biogas kan transporteras i lokala nät. I ett isolerat gasnät
krävs dock en backup, ofta i form av LNG, för att garantera
en jämn tillgång på gas.
4. Distribution av komprimerad gas med lastbil

Distribution av komprimerad biogas (CBG) eller naturgas
(CNG) sker i gasflaskor på så kallade lastväxlarflak. Dessa
distribueras med lastbil i huvudsak till tankstationer för
fordonsgas. Komprimerad gas är främst aktuellt för att
försörja marknader som saknar biogasproduktion eller där
produktionen inte räcker till för att tillgodose efterfrågan av
fordonsgas.
5. Distribution av gas i flytande form med bland annat lastbil

Omvandling av naturgas och biogas till flytande form (LNG
respektive LBG) är en sedan länge väl beprövad teknik.
D istribution av flytande gas är mindre utrymmeskrävande

Lastväxlarflak. Komprimerad biogas eller
naturgas distribueras med lastbil på last
växlarflak till tankstationer som inte ligger
nära en gasledning.
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och innebär färre transporter jämfört med distribution av
komprimerad gas. Många lokala gasnät i Sverige har LNG
som backup i systemet.
Transport av biogas i komprimerad form på lastväxlarflak
är ett bra ekonomiskt alternativ vid transport av måttliga
volymer, förutsatt att det inte är möjligt att mata in gasen på
naturgasnätet. För större gasflöden är lokala gasnät konkurrenskraftiga. För inmatning till lokala gasnät och naturgas
nätets distributionssystem är det viktigt att det finns avsättning för hela den tillgängliga gasvolymen. Gasen måste i annat
fall lagras alternativt facklas, vilket innebär att den förbränns 
utan att komma till nytta.

Utbyggt gasnät gynnar biogasmarknaden
En utveckling för att öka andelen biogas i naturgasnäten pågår
i flera länder i Europa och initiativ tas på olika nivåer för att
underlätta detta. Överhuvudtaget är de krav som ställs i EU:s
förnybarhetsdirektiv, som gäller transparenta och icke-diskriminerande regler för anslutning av biogas till naturgasnäten,
viktiga för att skapa förutsättningar för utveckling av en större
biogasmarknad i Sverige.

Naturgasnät. Den karakteristiska ”hatten”

markerar var naturgasledningen ligger.

Det finns också exempel på att relativt stora lokala biogasmarknader kan etableras och utvecklas utan tillgång till det
stöd som naturgasnätet utgör. Utvecklingen i Östergötland är
ett bra exempel på detta. En utbyggnad av den svenska stamledningen för naturgas till Östergötland skulle dock ytterligare
kunna stimulera till ökad biogasproduktion i regionen längs
med den utbyggda ledningen.
De stora avsättningsmöjligheterna för biogas i Stockholms
området skulle också kunna motivera en utbyggnad av ett
ledningssystem i Mälardalen.
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För att storskalig produktion av biogas ska komma till stånd är
det en stor fördel om produktionsanläggningarna kan anslutas direkt till naturgassystemets stamledning. Denna kan då
användas för att utjämna variationer i produktion och efterfrågan och vara en garant för att det alltid finns avsättning för
den producerade biogasen.

Fordonsgas. År 2008 användes 26 procent
av den producerade biogasen till fordons
gas.
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Biogasen spelar en stor roll för att öka andelen förnybar energi i hela
landet och anses vara det bästa alternativet som ersättning för bensin
och diesel. Ett väl fungerade distributionssystem är en mycket viktig
förutsättning för att biogasens fulla potential ska kunna nyttjas.
Biogasens sammansättning och egenskaper är i princip de samma som
naturgasens och kan med fördel distribueras i samma ledningssystem.
I Västsverige finns en stamledning för naturgas. Ännu matas ingen biogas
in på den ledningen. Däremot matas biogas in på lokala distributions
ledningar som även är anslutna till stamledningen för naturgas.
Biogas kan också transporteras både i komprimerad och i flytande form
med lastbil.
Denna folder är en sammanfattning av rapporten ”Distributionsformer för
biogas och naturgas”, utgiven av Energigas Sverige (f d Gasföreningen).
Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på www.energigas.se
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