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Förord 
 
Sedan naturgasens introduktion i Sverige år 1985 har gasens sammansättning varit mycket stabil. 
Gasproduktionen från de danska gasfälten har börjat minska och en ökad andel av gasen 
beräknas komma från Tyskland, vilket kommer att medföra att gasens samansättning ändras. 
Uttrycket ”gaskvalitet” är ett vedertaget begrepp som används när det som avses egentligen är 
gasens sammansättning. Ibland har användningen av ordet gaskvalitet uppfattats som att gasen 
kan ha bra eller dålig kvalitet, vilket naturligtvis inte är fallet. 
 
Energigas Sveriges Naturgassektion och Säkerhets- och Teknikkommittén har gett i uppdrag åt 
styrgruppen för Gaskvalitet att ta fram förslag på hur gasbranschen i Sverige ska kunna hantera en 
förändrad och/eller varierande gaskvalitet. Denna rapport är en redovisning av det uppdraget. En 
del av de frågor som ingick i uppdraget har inte kunnat färdigbehandlas i denna rapport beroende 
på att de har varit mer komplexa än vad som kunde förutses. Rekommendationer och förslag på 
områden där det fordras ytterligare arbete finns sammanställt i rapporten. 
 
Styrgruppen för Gaskvalitet består av: 
 
Anders Hellström, Swedegas AB, ordförande 
Lars Göransson, Öresundskraft AB 
Anders Molin, E.ON Gas Sverige AB 
Johan Ohlson, Kraftringen AB 
Jari Orava, Göteborg Energi AB 
Kaj Rydberg, Varberg Energi AB 
Erik Wasell, EWrite, sekreterare 
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Sammanfattning 
 
Den minskande produktionen av naturgas i de danska Nordsjöfälten har medfört att naturgas från 
Tyskland har importerats till Sverige via Danmark och i framtiden kommer en ökande andel av den 
naturgas som förbrukas i Sverige att komma från Tyskland. Dessutom kommer biogas att i ökad 
utsträckning föras in på transmissionsnätet vilket kommer att ytterligare påverka den framtida 
gaskvaliteten.  
 
Detta innebär att den gas som förbrukas i Sverige tidvis kommer att ha en något förändrad 
sammansättning med ett lägre värmevärde och att hastigheten i förändringarna blir större än hittills.  
 
Energigas Sveriges styrgrupp för Gaskvalitet har bedömt att de tekniska konsekvenserna för 
användarna blir små. Ett arbete för att anpassa meddelandehantering och avräkning till de nya 
förhållandena måste dock göras. 
 
För svensk del bedömer gruppen att det på kort sikt inte kommer att bli några stora förändringar i 
gassammansättningen vid normala driftsförhållanden, utöver de som redan har förekommit. På 
lång sikt kan ändringarna bli betydligt större. Det som kan förorsaka större förändringar är framför 
allt förändrad kvalitet från gaskällor i kombination med ändrade flöden kopplade till gashandeln. De 
kommande CEN-standarderna kommer inte att vara begränsande då de tillåter stora intervall för 
värmevärden och olika komponenter i naturgasen. 
 
 

1 Bakgrund 
 

1.1 Allmänt, motiv för arbetet 
Ett av de viktigaste målen för den Europeiska Unionen är att verka för att handeln ska vara fri 
mellan medlemsländerna.  Trots att Europas länder sedan länge varit hopkopplade med 
gasledningar har handeln med naturgas mellan länderna varit begränsad. Delvis har detta berott 
på att gasspecifikationerna i de olika länderna varit olika så att länderna till exempel inte har kunnat 
garantera ett specifikt värmevärde om importen var för stor. Även inslag av protektionism har varit 
en orsak till den begränsade handeln.  
 
År 2002 bildades organisationen EASEE-gas av ett antal europeiska gasintressenter för att 
underlätta överföring och handel med naturgas i Europa. Året därpå utfärdades EU direktivet 
2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas. Genom naturgaslagen 
2005:403 implementerades EU-direktivet på den svenska marknaden. År 2009 antogs det tredje 
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europeiska lagstiftningspaketet om den inre marknaden för el och gas. Paketet syftar i allmänna 
drag till att stärka och liberalisera EU:s inre marknad för energi. Regionalt kan länderna fortsätta att 
använda lokala gaskvaliteter till exempel den holländska L-gasen. 
 
Arbetet för att utarbeta standarder för naturgastransitering lades på den europeiska 
standardiseringsorganisationen CEN.  Det arbetet är ännu inte avslutat. CEN har också fått i 
uppdrag att utarbeta standarder för biogas som ska injiceras i nätet och för gas till fordon.  
 
Flera av EU-länderna har under 1900-talet varit självförsörjande med egen gas och de har även 
kunnat exportera. Under 2000-talet har användningen ökat och utvinningen har inte räckt till. 
Danmark och Storbritannien är två exempel på detta. Den minskande gasproduktionen har lett dels 
till att en större mängd gas har förts in till EU utifrån och dels till att en ökad handel av gas mellan 
EU:s länder har blivit nödvändig.   
 
Sverige har sedan naturgasen introducerades i Sverige år 1985 varit helt beroende av import från 
de danska naturgasfälten i Nordsjön.  Den minskande danska gasproduktionen medför att gas 
måste importeras från Tyskland och föras vidare genom Danmark till Sverige. Detta har redan skett 
vid flera tillfällen när den danska produktionen inte har räckt till. 
 
Den naturgas som importeras från Tyskland kan komma från flera olika källor med olika gaskvaliteter.  
 
En framtida införsel av biogas på transmissionsnätet, både från traditionell produktion och 
förgasning, kommer också att påverka gaskvaliteten. 
 
De variationer som kan väntas under de kommande åren kommer att få konsekvenser på den 
svenska marknaden. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har uppdraget genomförts utifrån nedanstående punkter: 

1. Tekniska konsekvenser 
2. Behov av prognoser 
3. Gasspecifikation för naturgas på transmissionsnätet 
4. Gasspecifikation för biogas på transmissionsnätet och distributionsnätet 
5. Debiteringsmätning 
6. Ansvarsförhållanden 

7. Utbildning 
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1.2 Avgränsningar 
Rapporten behandlar konsekvenserna av de förväntade förändringarna i sammansättningen i 
naturgasen som importeras till Sverige från Danmark. Konsekvenserna av en framtida inmatning 
av biogas på transmissionsnätet och distributionsnätet behandlas. LNG (förvätskad naturgas) 
behandlas inte eftersom det inte bedöms att den kommer att föras in på transmissionsnätet förrän 
tidigast år 2020. 
 
I rapporten berörs konsekvenserna för gasleverantörer, gasdistributörer, slutanvändare och 
balansansvariga företag. Frågor som rör meddelandehantering och avräkning behandlas endast 
övergripande i rapporten. 
 

1.3 Beskrivning av nuvarande och förväntade gasflöden 
All naturgasimport till Sverige kommer med ledning från Danmark till Sverige genom Öresund. 
Fram till år 2011 kom all gas från de danska Nordsjöfälten. Den gas som levererades höll en stabil 
sammansättning med långsam variation, som låg mycket väl inom de gränser som definierades av 
den tyska specifikationen DVGW 260. Produktionen i danska Nordsjöfälten har börjat avta och ny 
infrastruktur har byggts för att kunna ta in mer gas från Tyskland. Införsel av gas från Tyskland har 
redan börjat och den andelen kommer successivt att öka. 
 

 
Figur 1.1 Gasnätet i Sverige och Danmark med införselvägar från Nordsjön och Tyskland. Källa: Swedegas 

 
Hittills har gas från Tyskland bara levererats under några korta tidsperioder. Gasen kom då 
huvudsakligen från källor i Tyskland.  Dagens och framtida gasleveranser från Tyskland till 
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Danmark är, och kommer att vara, en blandning av gas från tyska inhemska källor, norsk naturgas, 
rysk gas och holländsk H-gas. En uppskattning är att den svenska gasimporten kommer att bestå 
av 2/3 gas från de danska Nordsjöfälten och 1/3 gas som levereras från Tyskland. Hur fördelningen 
kommer att se ut bestäms av priserna på marknaden. Under långa perioder kommer i dagsläget 
tysk gas i mindre mängder in till Danmark.  
 

 
Figur 1.2  Exempel på variationer i Wobbeindex i M/R stationen Store Andst nära den tyska gränsen.  
 

1.4 Kort beskrivning av hur gaskvaliteten har varierat hittills 
Gas från den danska delen av Nordsjön har relativ hög andel av etan, propan och butan och den 
har därför ett högt värmevärde och en hög densitet jämfört med gas från andra källor i norra 
Europa. Vid utvinningen av den danska gasen avskiljs inte de tunga kolvätena, vilket man 
vanligtvis gör i andra länder.  
 
Efter att gränsövergången mellan Tyskland och Danmark öppnats för norrgående flöde har 
situationen förändrats. Den största förändringen i värmevärde i förhållande till månadsmedelvärdet 
som vi sett på grund av inblandning av gas från Tyskland är lite över 6 % samtidigt som det 
förekommit snabba förändringar på värmevärdet av i storleksordningen 10 %. 
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Figur 1.3 Värmevärdets variationer i Sverige som följd av införsel av tysk gas. Värmevärdet i figuren är det 

övre värmevärdet angivet i kWh/Nm3. Källa: Swedegas 
 

1.5 Beskrivning av de tidsförlopp som förväntas 
Fram till år 2010 försörjdes Danmark och Sverige med naturgas från Nordsjön. Därefter har en 
mindre del av gasen importerats från Tyskland. Den danska Energistyrelsen beräknar att 
gasleveranserna från Nordsjön kommer att vara fallande från år 2018 och fram till 2040. Det 
förväntas att produktionen i Nordsjöfälten inte kommer att räcka till för att försörja Danmark och 
Sverige under 2014 och 2015, därför behövs försörjning även från Tyskland. Efter 2015 förväntas 
den danska gasproduktionen öka så att Danmark och Sverige under några år återigen kommer att 
kunna försörjas från Nordsjön. Det kan ändå bli nödvändigt med import av gas från Tyskland vid 
efterfrågetoppar och om anläggningarna i Nordsjön måste stängas ner. I praktiken kommer det att 
vara handelsströmmarna som avgör varifrån gasen till Sverige kommer. Så även om den danska 
gasen skulle räcka till både Danmark och Sverige så kan gas komma att importeras från Tyskland.  
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Figur 1.4 Dansk och svensk naturgasförbrukning och förväntade leveranser från Nordsjön enligt 

Energistyrelsen i Danmark. 

 

1.6 Införande av biogas och LNG på gasnätet 
Uppgraderad och propaniserad biogas från rötningsanläggningar förs in på distributionsnät på åtta 
platser i landet. För att biogasen ska uppnå samma värmevärde och Wobbetal som naturgasen 
tillsätts gasol (propan) innan biogasen förs in på distributionsnäten.  
Vid rötgasanläggningen i Jordberga, som togs i drift 2014, matas biogasen ut på 
transmissionsnätet med tillsats av propan. Hittills har endast en mindre mängd gas förts in på 
transmissionssystemet i samband med driftprov av kompressorerna i Jordberga. Produktionen är 
planerad att bli 120 GWh. 
 
Biogas från förgasning kommer att föras in på transmissionsnätet under 2014 från GoBiGas-
anläggningen i Göteborg. Produktionen är planerad att bli 160 GWh, se avsnitt 1.7.2. 
 
På flera ställen i världen omvandlas LNG till gasformig naturgas som sedan förs in på 
transmissionsnäten. Zeebrügge i Belgien och Gate i Holland är exempel på sådana platser. Stora 
LNG tankers lossas där och efter förgasning av den förvätskade naturgasen kan gasen föras 
vidare ut i det europeiska gasnätet. I Świnoujście byggs en liknande men mindre anläggning. Den 
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beräknas tas i drift under år 2014. 
 
För närvarande finns en importterminal för LNG i Nynäshamn och en terminal i Lysekil som 
kommer att tas i drift hösten 2014. Terminalen i Nynäshamn rymmer 20 000 m3 och terminalen i 
Lysekil 30 000 m3. Terminalerna har tillstånd att hantera LNG motsvarande 8,2 TWh respektive 2,9 
TWh per år. Det är inte aktuellt att ta naturgas för införsel på transmissionsnätet från någon av 
dessa terminaler.  
 
I Göteborg planeras en LNG-terminal på 33 000 m3 som skulle kunna användas för att föra in 
förgasad LNG på transmissionsnätet. Men det bedöms inte vara troligt att LNG skulle kunna stå för 
någon tillförsel till transmissionsnätet i närtid och detta alternativ har därför inte behandlats i 
rapporten.  
 

1.7 Förväntad utveckling av biogas från förgasning 
Göteborg Energis anläggning för förgasning, GoBiGas, invigdes under år 2014. E.ON undersöker 
möjligheterna att bygga en anläggning, Bio2G för förgasning. I båda dessa anläggningar ska 
biomassa användas som råvara. Efter förgasningen erhålls så kallad syntesgas, en gasblandning 
som till största delen består av kolmonoxid och vätgas. Syntesgasen omvandlas sedan till metan 
som kan föras in på transmissionsnätet. Från GoBiGas anläggningen ska gasen föras in på 
transmissionsnätet utan propanisering, vilket kan komma att påverka gaskvaliteten. 
 

1.7.2 GoBiGas 
GoBiGas är placerad på Hisingen alldeles intill Rya Kraftvärmeverk. Lokaliseringen är vald så att 
anläggningen ligger nära en knutpunkt för Göteborgs el-, gas- och fjärrvärmenät. Platsen medger 
också en långsiktig och flexibel råvarumottagning genom både fartygs- och järnvägstransporter.  
 
Anläggningen byggs i två etapper, där den första etappen invigdes 2014. Efter utvärdering av 
etapp ett tas eventuellt ett beslut om genomförande av den andra etappen. 
 
Etapp ett är en demonstrationsanläggning med en planerad produktion på 20 MW per år. 
Genomförandet ska skapa underlag och erfarenhet inför en eventuell etapp två. Etapp två ska bli 
en kommersiell anläggning från start med en planerad gasproduktion på 80 - 100 MW.  

1.7.3 Bio2G 
E.ON undersöker möjligheterna att bygga en anläggning för produktion av biogas genom 
förgasning av biomassa. Anläggningen planeras för 200 MW. Den producerade biogasen beräknas 
motsvara 1,5 – 1,6 TWh per år. Arbetet drivs i ett projekt, som har utrett olika 
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lokaliseringsalternativ. De mest aktuella alternativen är Malmö och Landskrona. 
 
Tiden mellan beslut och färdig anläggning är omkring fyra år, vilket innebär att anläggningen kan 
vara på plats tidigast år 2018. Biogasen, som ska hålla minst 98 % metan, ska komprimeras till 60 
– 70 bar och levereras direkt till transmissionsnätet. 
 

1.8 CEN-standardisering 
På uppdrag av EU-kommissionen har ett omfattande arbete satts igång i Europa för att ta fram 
Europastandard som specificerar den gas som får föras över gränspunkter mellan 
transmissionssystem. Även standarder för biometan som förs in på transmissionsnät och för gas 
som ska användas för fordon håller på att tas fram. Dessa standarder kommer att implementeras i 
Sverige, men det ser i dagsläget ut som om det kommer att dröja innan man har enats om 
standarderna. Gas för fordonsdrift kommer att specificeras genom att en svensk standard håller på 
att utarbetas. 
 

1.9 Undersökning av konsekvenser för vissa företag 
Konsekvenserna för enkla användningar är väl dokumenterade inom det så kallade GASQUAL-
projektet. Användningarna som undersöktes där var i första hand hushållsnära användning. 
Ett antal användningsområden av gas inom industrin, där konsekvenserna av en ändrad 
gaskvalitet behövde studeras närmare, har identifierats. Dessa användningsområden är 
gasturbiner, stationära gasmotorer, gas för fordonsdrift, råvaruanvändning, premix-brännare och 
högtemperaturprocesser. Ett antal företag har kontaktats för att undersöka konsekvenserna för de 
enskilda företagen. Det är resultatet av dessa kontakter som har legat till grund för många av de 
slutsatser som dras i kapitel 2. Företagen tillfrågades även om sina behov av prognoser.  
 
 

2 Konsekvenser för olika kundapplikationer 
 

2.1 Allmänt 
Långsamma förändringar i gasens sammansättning är lättare att hantera än momentana 
förändringar. Ändringarna i Sverige har historiskt varit långsamma men nu när gas kommer från 
Tyskland har förändringarna varit i stort sett momentana. Man har också kunnat iaktta att de 
ändringar, som sker av sammansättningen i Danmark, förs vidare till Sverige i stort sett oförändrade. 
 
All användning i hushåll är relativt okomplicerad. I Sveriges har distributionsföretagen bra kontroll 
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över den utrustning som finns installerad hos slutförbrukarna. I ett flertal av de länder som kommer 
att omfattas av den nya standarden för naturgas har man en helt annan situation. Man har inte 
uppgifter om vilka apparater som finns installerade och man vet att det finns apparater som inte är 
acceptabla för hela det spann för gaskvalitet som standarden föreslås omfatta. Detta har medfört 
låsningar när det gäller att få accept för standardförslagen och det kommer också att medföra att 
det behövs en mycket lång tid för att standarden ska kunna omfatta lokala distributionssystem i 
dessa länder baserat på de säkerhetsrisker som är förknippade med detta. 
 
Användning av gas i de flesta industrier sker i relativt okänsliga gasinstallationer medan ett fåtal 
har något mer komplicerad användning.  
 

2.2 Enkla applikationer 
I det europeiska GASQUAL-projektet undersöktes olika gasapparaters känslighet för variationer i 
gaskvalitet. De gasapparater som undersöktes var enbart sådana som ligger under det så kallade 
Gasapparatdirektivet, 90/396/EEC och är avsedda för naturgas av H-kvalitet. I praktiken 
undersöktes spisar, pannor och liknande för i första hand hushållssektorn, även om en del av 
apparaterna också kunde användas i industrin. En slutsats av undersökningen är att apparaterna 
var väl anpassade för att klara olika gaskvaliteter och växlingar mellan olika kvaliteter.  
 
Som en anpassning till den ändrade gaskvaliteten har Sikkerhedsstyrelsen i Danmark 
rekommenderat att inställningar på gasapparater kalibreras efter gas G 20 enligt SS-EN 437. 
Denna rekommendation gäller också för Sverige. Nya apparater som ska tas i bruk bör vara 
inställda på G 20. Den inställningen är anpassad för att ligga nära mitten av det tillåtna danska och 
svenska intervallet för värmevärde. 
 

2.3 Gasturbiner 
Gasturbiner för naturgas används för elproduktion av E.ON i Öresundsverket, av Göteborg Energi i 
Rya kraftvärmeverk, av Öresundskraft i Västhamnsverket och av Kraftringen i Gunnesboverket. 
Därutöver finns ett fåtal mindre gasturbiner i bruk. 
 
Risken för att gasturbiners verkningsgrad ska minska eller att utsläppsvärdena ska försämras på 
grund av variationer i Wobbe-index bedöms som låg. Moderna gasturbiner har mycket avancerade 
styr- och övervakningsutrustningar och därmed kan avvikande drift till följd av avvikande gaskvalitet 
identifieras relativt snabbt. Det går också att motivera avancerad bränsleövervakning för att höja 
verkningsgraden på en så pass stor investering som en gasturbin. 
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Små till måttliga höjningar av andelen tyngre kolväten kan ge upphov till väsentligt högre NOx-
bildning. 
 
Ett företag uppgav att gasturbinerna var känsliga för snabba ändringar i Wobbe-index. En gräns på 
0,5 %/s angavs.  
 

2.4 Stationära gasmotorer 
Det finns ett fåtal stationära gasmotorer i Sverige. Dessa används uteslutande för att producera el 
och värme. I Danmark har det varit en del problem med vissa motorer, men inga av dessa fabrikat 
används i Sverige.  
 

2.5 Fordon 
Det finns idag ungefär 44 000 fordonsgasdrivna fordon i Sverige. Nästan alla har ottomotorer det 
vill säga motorer som antänder bränsleblandningen med tändstift. Ett fåtal fordon använder 
naturgas med en liten del diesel som bränsle i dieselmotorer, där bränsleblandningen antänds 
genom kompression. Dessa motorer behandlas inte här.  
 
Metantalet är ett uttryck för förmågan att motstå så kallad knackning i motorn. Höga halter av tunga 
kolväten bidrar till att risken för knackning ökar. De förändringar i gaskvaliteten, som förväntas till 
Sverige under överskådlig tid, bidrar till att metantalet ökar vilket är positivt med avseende på 
risken för knackning.  
 
Naturgas innehåller naturligt låga halter av svavelväte. En liten mängd svavel tillförs gasen i form 
av ett luktämne för att tidigt kunna detektera eventuella läckage. Svavel kan tillsammans med 
vatten vara korrosivt och dessutom kan det orsaka beläggningar på katalysatorer. Mängden svavel 
begränsas i Swedegas specifikation och i den svenska standarden SS 15 54 38. 
 
Siloxan är en kemisk förening som bland annat innehåller kisel. Naturgas innehåller normalt inte 
siloxan, medan biogas från rötning ofta innehåller siloxan. Siloxan kan bidra till att hårda 
beläggningar bildas på motorytorna med ökad nötning som följd. Den kan också bidra till att 
känsliga motordelar får för hög temperatur. I den kommande uppdateringen av den svenska 
standarden SS 15 54 38 kommer den tillåtna mängden siloxan i biogas för fordon att begränsas, se 
avsnitt 4.6. 
 
De variationer i gassammansättningen i Sverige, som kan förutses de närmaste åren, förväntas 
inte medföra några problem för den i dag existerande fordonsparken. 
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2.6 Råvaruanvändning 
Alla de undersökta företagen, som använder naturgas som råvara, använder gasen för att 
producera vätgas och kolmonoxid. Gasen används sedan på olika sätt i företagens processer.  
 
Ett exempel på en process är att i ett första steg producera syntesgas som består av kolmonoxid, 
vätgas och koldioxid. Produktionen av syntesgas görs med katalytiska processer som är mycket 
känsliga för svavel. Syntesgasen kan sedan användas på olika sätt beroende på processerna. 
 
Det är särskilt viktigt att svavelinnehållet är lågt och stabilt. Hittills har man inte kunnat notera några 
stora förändringar i svavelhalten i den gas som har importerats till Sverige. En liten mängd svavel 
tillförs genom det odoriseringsmedel som tillsätts naturgasen vid införseln till Sverige. Mängden 
svavel som tillsätts är cirka 6 mg/Nm3. 
 
Kväve i gasen kan försämra utbytet i vissa kemiska processer. Hittills har kvävgashalten i den 
danska Nordsjögasen varit mycket låg, cirka 0,4 mol % under år 2012. En ökad import från 
Tyskland kan medföra att halten av kvävgas ökar. Det finns inga krav på högsta kvävehalt i varken 
specifikationen från Energinet.dk eller från Swedegas. Kvävehalten anses vanligtvis begränsad 
genom de övriga krav som ställs i specifikationer. 
 

2.7 Premix-brännare 
Ett företag med premix-brännare var med i undersökningen. De hittillsvarande variationerna verkar 
inte ha varit något problem. Företaget använde en fast kvot mellan gas och luft. Eventuellt skulle 
man kunna gå över till en automatisk reglering om värmevärdet ändras ofta.  
 
 

3 Behov av prognoser 
 

3.1 Behov av prognoser på kort och lång sikt 
Av de företag, som tillfrågades var det inget som uttryckte direkta önskemål om att få prognoser. 
Flera företag var intresserade av att få gassammansättning i realtid. Swedegas kan erbjuda 
gasdata i realtid från de fyra gaskromatografer som idag finns installerade i det svenska 
transmissionsnätet. 
 

3.2 Händelser som påverkar variationer i gaskvalitet  
De största förändringarna i gaskvaliteten inträffar om produktionen i de danska Nordsjöfälten 
avbryts. Då skulle Sverige bli i princip helt bli beroende av tysk gas. En viss utblandning kan göras 



 
 
 
 
 

 
15 2014-10-16 

 

med gas från de danska gaslagren.  
 
Produktionen av biogas sker någorlunda konstant över året. Under sommartid när efterfrågan på 
gas är låg kan därför andelen biogas bli betydligt högre än under vintertid i ett distributionsnät. 
 
 

4 Gasspecifikationer för den svenska naturgasmarknaden 
 

4.1 Inmatning av naturgas till Sverige 
Inmatningen av naturgas till Sverige sker i Klagshamn, söder om Malmö. Det förväntas vara den 
enda införselpunkten för naturgas i många år framöver. Eventuellt kan den planerade LNG-
terminalen i Göteborg användas för inmatning på transmissionsnätet, se avsnitt 1.6. Mätning av 
mängden gas som förs in sker i Dragör i Danmark. Kontroll av gassammansättningen i Sverige 
görs med gaskromatografer i Dragör före införsel till Sverige, i Årstad i Halland, i Rävekärr söder 
om Göteborg och i Kålsered norr om Göteborg. 
 
Den naturgas som förs in via Dragör uppfyller den danska specifikationen ”Quality and delivery 
specification” som Energinet.dk har på sin hemsida, se bilaga 5. Swedegas har en 
kvalitetsspecifikation av den naturgas som förs in i Sverige på sin hemsida. Specifikationen 
kommer att uppdateras med hänsyn till den danska specifikationen och kommande europeisk 
standard.  
 
Den myndighet som är balansansvarig i Danmark är Energinet.dk. På hemsidan garanterar 
Energinet.dk att den gas som transporteras genom det danska transmissionssystemet uppfyller 
specifikationen i bilaga 5. Specifikationen är daterad 1 oktober 2013. Specifikationen kan ändras till 
exempel som följd av ändringar i europeiska specifikationer. 
 
Den danska myndigheten Sikkerhedsstyrelsen styr genom det danska Gasreglementet över 
gaskvaliteten i Danmark. I det danska Gasreglementet afsnit C-12 finns ytterligare några krav 
angivna. De viktigaste är: 

• Innehållet av omättade och aromatiska kolväten ska begränsas. Kolvätedaggpunkten får 
inte vid något tryck upp till 70 bar (a) kunna bilda flytande kolväte vid temperaturer på 
minus 2 o C eller däröver. 

• Vattendaggpunkten ska vara låg med hänsyn till risken för hydratbildning och korrosion och 
får inte vid något tryck upp till 70 bar (a) överstiga minus 8oC. 
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• Damm som kan orsaka felfunktion vid efterföljande mätare, regulatorer och andra 
komponenter ska filtreras bort. 

• Med hänsyn till korrosionsrisken ska totalinnehållet av svavel (S) och särskilt svavelväte 
(H2S) begränsas. Värdena nedan är exklusive odorant. 

• Innehållet av H2S (svavelväte) + COS (karbonylsulfid) mätt som svavel får inte vara högre 
än 5 mg/Nm3. Under normala driftsförhållanden får innehållet av H2S + COS i perioder på 
högst 2 timmar utgöra 10 mg/Nm3, men genomsnittet på dygnsbasis får inte överskrida 5 
mg/Nm3. 

 

4.2 Uttag från transmissionsnätet 
För uttag från transmissionsnätet gäller Swedegas specifikation.  
 

4.3 Uttag från distributionsnät 
På flera platser i Sverige förs biogas in på distributionsnäten, som då innehåller en blandning av 
naturgas och biogas. Vissa tider kan nätet innehålla bara eller nästan bara biogas och vid andra 
tider kan det innehålla bara eller nästan bara naturgas. Det innebär att slutanvändarna kan få olika 
gaskvalitet vid olika tidpunkter och mätning och debitering måste anpassas till detta.  
 
Uttag från distributionsnät ska uppfylla Swedegas specifikation, men för distributionsnät eller lokala 
nät där biogas matas in får annan uppgörelse träffas mellan kund och nätägare.  
 

4.4 Fordonsgas 
Fordon i Sverige tankas med naturgas, biogas eller en blandning av dessa (fordonsgas). För 
biogas till fordon finns den svenska standarden, SS 15 54 38, Motorbränslen - Biogas som bränsle 
till snabbgående ottomotorer. Denna standard håller på att uppdateras och ska då omfatta både 
biogas och naturgas som används som bränsle i snabbgående förbränningsmotorer, både 
tändstiftstända och kompressionstända. Namnet på den uppdaterade standarden blir 
”Motorbränslen – Metanrik gas som bränsle till snabbgående förbränningsmotorer”. Den nya 
svenska bränslestandarden ställer högre krav på vatteninnehåll, för att undvika driftsproblem vid 
tankning och vid körning, eftersom expansionskylningen vid högre vattenhalter kan leda till 
bildandet av utfällning av kolvätehydrater. Vad gäller svavel så arbetar man i den svenska 
standardiseringen för att följa fordonsindustrins önskan, det vill säga att ligga på ett gränsvärde ner 
mot 10 mg/Nm3, i nivå med gränsvärdena för bensin och diesel. Detta kan på sikt bli komplicerat 
på grund av att den kommande europeiska standarden tillåter upp till 20 mg/Nm3 för icke luktsatt 
gas. Det är osäkert i dagsläget hur en lösning ska kunna nås. Den svenska revideringen av 
SS 15 54 38 tas fram med dispens från CEN. När motsvarande europeiska standard blir godkänd 
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och implementerad kommer den att ersätta den svenska standarden, se avsnitt 4.6. 
 

4.5 Biogas 
Grundkravet är att uppgraderad biogas, som ska föras in på transmissionsnätet, ska uppfylla 
samma krav som den naturgas som importeras till Sverige, se 4.1. Dessutom ska biogasen 
innehålla högst 3,0 mg/Nm3 ammoniak och högst 1,0 mg/Nm3 siloxan. Värdena är hämtade från 
det danska Gasreglementet, Afsnit C-12,7.2. Det kan finnas möjligheter till andra lösningar efter 
överenskommelse med Swedegas.  
 
För biogas som ska föras in på distributionsnätet gäller samma krav som för införsel på 
transmissionsnätet, men distributionsföretag och leverantör av biogas kan träffa uppgörelse om 
andra villkor. 
 

4.6 CEN-standardisering 
Ett omfattande standardiseringsarbete inom naturgas- och biometanområdet pågår inom den 
europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Det är främst två standarder som arbetet 
omfattar. Dels en standard för naturgas som ska handlas mellan olika länder och dels en standard i 
två delar som omfattar krav för införsel av biometan på naturgasnätet och krav på naturgas och 
biometan för fordon. 
 
År 2002 bildades den europeiska organisationen EASEE-gas för att ta fram regler för handel med 
naturgas mellan de europeiska länderna. Det förslag till specifikation som togs fram där ligger till 
grund för arbetet i CEN. Arbetet görs i CEN/TC 234, Gas infrastructure i arbetsgruppen WG 11 
Gas Quality under mandat M 400. Det har varit stora motsättningar i gruppen då de flesta 
gasföretag försvarar de specifikationer som finns inom de olika länderna. Företagen vill också att 
gas, från källor inom det egna landet, ska accepteras i den kommande standarden. Detta har lett till 
att de tillåtna intervallen har blivit stora. 
 
De frågor som har diskuterats mest har gällt Wobbe-index samt svavel- och syreinnehållet.  
 
Meningsskiljaktigheterna inom gruppen beror på stora skillnader mellan ländernas regelverk för 
gaskvalitet vilket medfört att arbetet blivit mer omfattande och därmed försenats. Enligt den nya 
tidplan som tagits fram är målet att en godkänd standard ska vara framme i slutet av år 2015. 
Därefter tillkommer, som det ser ut, en längre tid innan standarden kan vara implementerad 
beroende på varierande förutsättningar i länderna.  
 
För att ta fram standarden för krav för införsel av biometan på gasnätet och krav på naturgas och 
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biometan för fordon har man bildat en projektkommitté CEN/PC 408. Anledningen till att man bildat 
en projektkommitté är att det har varit motstridiga synpunkter mellan CEN/TC 19, Gaseous and 
liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin, där olje- 
och fordonsbranschen är representerad, och CEN/TC 234 där gasbranschen är representerad. 
Kommittén arbetar under mandat M 475. I mandat M 475 står det att gränsvärden för de 
parametrar som tas fram under mandat M 400 ska tas över av den grupp som arbetar under 
mandat M 475. CEN/PC 408 har tolkat detta som att det gäller för inmatningen på nätet, medan det 
kan förekomma avvikelser i bränslestandarden, om drift av fordon kräver det.  
 
I del ett av standardförslaget från CEN/PC 408, som omfattar inmatning av biometan på 
naturgasnätet, är alltså flera parametrar och värden redan givna genom arbetet i TC 234, WG 11. 
Utöver detta så kommer värden som är karaktäristiska för biogas att tas med, till exempel siloxaner 
(i form av kisel, Si). De ämnen som har varit mest diskuterade är svavel, siloxaner, kolmonoxid och 
kompressorolja. Motsättningarna inom gruppen beror främst på att gasföretag vill ha en bred 
standard och företag med intressen i fordonsbranschen vill ha en smal standard. I avvaktan på den 
färdiga standarden kan de krav som finns på Swedegas hemsida tillämpas, se 4.5. 
 
Del två av standardförslaget från CEN/PC 408 omfattar alltså krav på naturgas och biometan för 
fordon. I den grupp som arbetar med denna del har man beslutat att dela den i två delar – en som 
ska gälla bränslespecifikationer för tankning från naturgasnätet och en som ska gälla särskilda 
tillämpningar, utanför naturgasnätet. Det senare kan till exempel vara en del av gasnätet där 
biogas förs in och där bara vissa fordon kan tanka. Det kan också vara LNG-baserad distribution 
av fordonsgas, metantal, siloxaner och svavel har varit de mest diskuterade parametrarna där 
avståndet mellan positionerna för fordonsindustri och gasindustri gör det svårt att enas. 
 
När det gäller tankning från naturgasnätet kommer samma specifikation som tas fram av TC 234 
WG11 att gälla. Ett undantag gäller vatteninnehållet som sätts lägre. Tre klimatklasser är på förslag 
med tryckvattendaggpunkt på -10, -20 eller - 30 oC. Implementeringen bestäms på nationell nivå. 
Det är osäkert om enighet kommer att nås gällande totalsvavel när förslaget går ut på omröstning. 
Liggande förslag accepterar nätspecifikationen, men kommer troligen att motarbetas hårt av 
fordonstillverkarna. För bägge branscherna innebär den andres position mycket stora 
merkostnader. Det är införandet av Euro 6 som förklarar fordonsbranschens ställningstagande. 
Förutom väsentligt lägre emissionskrav måste nu tillverkarna också klara kraven för ett 
slumpmässigt utvalt fordon som varit i drift upp till 70 000 mil/7 år. Dessa tester kan göras på väg 
under verkliga förhållanden. Dessutom ska tester inte bara göras med referensbränslen, utan 
också med marknadsbränslen. 
 
När det gäller bränslespecifikationen för särskilda tillämpningar, så är det metantalet som är den 
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parameter som med säkerhet kommer att definiera denna särskilda gaskvalitet. Till skillnad från 
nätets metantal på 65 (MWM) kommer metantalen här att ligga på 80. Det är möjligt att också ett 
avvikande gränsvärde för svavel, på 10 mg/m3, kommer att krävas, eftersom svavelnivåerna 
generellt är lägre i biogas och de flesta kvaliteter av LNG. 
 
Hela standarden från PC 408 beräknas vara godkänd och implementerad sent år 2015, förutsatt att 
man kan komma överens. I avvaktan på att standarden blir färdig kan den svenska standarden SS 
15 54 58 användas. Standarden håller på att uppdateras och namnet på den uppdaterade 
standarden blir ”Motorbränslen – Metanrik gas som bränsle till snabbgående förbränningsmotorer”, 
se avsnitt 4.4. 
 

4.7 Förhållandena för biogasinmatning i Danmark  
Villkor för inmatning av biogas beskrivs i det danska Gasreglementets Afsnit C-12. Där skiljer man 
på inmatning på distributionssystem för naturgas, inmatning på transmissionssystem för naturgas, 
inmatning på stadsgasnät och inmatning på lokala biogasnät.  
 
För inmatning på transmissionsnät gäller bland annat att biogasen ska uppfylla samma krav som 
naturgasen vad gäller Wobbe-index, kolvätedaggpunkt, vatteninnehåll, damm och 
svavelföreningar. Dessutom finns krav på ammoniak, syre, koldioxid och siloxaner. 
 
 

5 Debiteringsmätning 
 

5.1 Bakgrund 
För alla användare, utom de som använder gas som råvara, är gasens värmeinnehåll väsentligt. I 
dag mäts den volym som användarna förbrukar och förbrukad volym omvandlas sedan till 
förbrukad energimängd med hjälp av ett värmevärde som grundas på månadsmedelvärdet. 
Användarna faktureras för förbrukad energimängd medan avgiften för transport i 
transmissionsnätet baseras på volym. 
 
En varierande gassammansättning gör att man vid debiteringen måste ta hänsyn till det varierande 
energiinnehållet vid omräkning till energimängd och att kompressibilitetsfaktorn Z varierar. 
 
Vid mätning vid tryck över 4 bar är det nödvändigt att ta hänsyn till Z. För mätning vid lägre tryck 
blir differensen så liten att man kan bortse från variationer i Z.  
 
Totalt finns det 14 naturgasanvändare som får leveranser med ett högre tryck än 4 bar. 
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5.2 Beskrivning av frågeställningar för transmissionsnätet 
För t ex kraftvärme är det viktigt att få aktuellt värmevärde eftersom de körs vissa tider, t ex tio 
dagar och användning av månadsmedelvärde kan ge ekonomiska konsekvenser. 
 

5.3 Förslag på krav och principer för transmissionsnätet 
För att ha kontroll på vilka värmevärden olika användare får och vilka Z-värden som ska användas 
finns det i huvudsak tre vägar att gå:  

• Quality tracker 
• Gaskvalitetsområden 
• Gaskromatografer i samtliga uttagspunkter 

En Quality tracker är förenklat beskrivet ett dataprogram som samlar in mätvärden från ett stort 
antal punkter i transmissionsnätet och sedan beräkna gassammansättningen i ett valfritt antal 
uttagspunkter. 
 
I större system med många uttagspunkter är användning av ett Quality Tracker system den mest 
kostnadseffektiva lösningen med vilken krav på noggrant angiven gaskvalitet kan uppfyllas för alla 
uttagspunkter. Bedömningen baseras på information Swedegas erhållit. 
 
En Quality tracker ger en korrekt beräkning av gassammansättning och möjligheterna att styra 
nätet på ett effektivt sätt kan också förbättras. Swedegas kommer under år 2014 att ytterligare 
studera förutsättningarna för att införa Quality tracker. 
 
Att indela gassystemet i gaskvalitetsområden innebär att mätning görs med gaskromatograf i varje 
inmatningspunkt till ett område. Dessa värden används sedan för att beräkna ett sammanvägt 
värde för alla uttagspunkter i hela området. Snabba variationer i kvalitet på inmatad gas och även 
varierande uttagsmönster för kunder i området kan resultera i större eller mindre fel i debiterad 
kostnad. Problemet kan bli särskilt påtagligt då stora områden valts. 
 
Swedegas har under arbetet föreslagit en övergångslösning med gaskvalitetsområden som i 
huvudsak varit baserat på existerande gaskromatografer enligt kartan nedan. Risk för felaktig 
mätning på grund av storleken på områden och kundernas uttagsmönster har medfört att förslaget 
förkastats. Önskemålen i gruppen har varit att en Quality tracker lösning ska utredas vidare innan 
metod väljs. 
 
Swedegas kommer att välja en lösning med gaskvalitetsområde för område 4 där opropaniserad 
biogas matas in i avvaktan på att utredning avseende Quality tracker genomförs. För att tillförsäkra 
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att det ska fungera utan komplikationer i gaskvalitetsområde nr 4 har Swedegas genomfört 
informationsmöten med berörda kunder och leverantörer om på vilket sätt de kommer att påverkas. 
Informationsmötena har bl.a. resulterat i en beskrivning av gaskvalitetspåverkan från GoBiGas 
samt leverans av gaskvalitetsdata i realtid från gaskromatograf direkt till kund för en effektiv 
processtyrning. 
 

 
Figur 5.1 Karta över gaskvalitetsområden. Källa: Swedegas 

 
Tre inmatningspunkter för gas finns idag – Klagshamn där naturgas från Danmark matas in, 
Halmstad där gas från lagret Skallen matas in och Göteborg där biogas från GoBiGas matas in.   
 
I samband med arbetet har det kommit fram att det finns problem att hantera olika gaskvalliteter i 
de system som finns för avräkning och debitering. Att lösa denna fråga inom detta arbete har inte 
varit möjlig och därför har förslaget lagts att en ny arbetsgrupp bildas som hanterar detta. 
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Det har av gasnätsdistributörerna påpekats att det inte råder en harmonisering mellan 
faktureringsenheterna i transmissionsnätet respektive distributionsnäten och att detta bör 
adresseras för att det svenska gassystemet på ett tillfredsställande sätt ska kunna hantera större 
variationer i värmevärde. Frågan har lyfts i projektet men har inte kunnat lösas. 
 
 

6 Ansvarsförhållanden 
 

6.1 Frågeställningar gällande ansvarsförhållanden i värdekedjan  
Ansvarsfrågan har diskuterats i många år utan att en tillfredsställande lösning har nåtts.  Det som 
aktualiserar frågan är dels ökningen av den gränsöverskridande handeln med alltfler parter som 
köper och säljer gas och dels att gasen passerar flera ledningsägares nät på väg från källa till 
slutförbrukare.  
 
Det scenario som i första hand har diskuterats är en slutförbrukare som erhåller gas som inte håller 
överenskommen kvalitet. Slutförbrukaren kan då drabbas av produktionsbortfall och/eller skador på 
utrustningen. Det skulle snabbt kunna leda till stora ekonomiska konsekvenser för den drabbade 
brukaren. 
 
Förbrukare har vanligtvis avtal med en lokal distributör som är ledningsägare.  Ett förslag har varit 
att förbrukaren ställer krav på distributören om kvalitetskraven inte är uppfyllda. Men å andra sidan 
har distributören knappast rådighet över gaskvaliteten och måste i sin tur föra kraven vidare till en 
eller flera parter. Dessutom ska det fastställas vem som har orsakat den felaktiga gaskvaliteten. 
Det är uppenbart att detta kan leda till långvariga och komplicerade rättsprocesser.  
 
En annan fråga handlar om distributörens möjligheter att betala ut stora skadestånd till en drabbad 
kund. Om det blir fråga om stora skadestånd kan distributören drabbas hårt ekonomiskt. 
 
Det konstaterades att den som ska ha ansvaret för gaskvaliteten måste ha rådighet över kvaliteten 
och måste också ha tillräckliga resurser för att till exempel kunna klara ett skadestånd. Gruppen 
kan inte peka ut någon part som lämplig för att ta på sig denna roll. Det bör i sammanhanget 
påpekas att det under de år som Sverige har haft naturgas har det hittills aldrig varit diskussion om 
avvikelser från gällande gasspecifikation. 
 

6.2 Tidigare arbete och slutsatser 
Advokatfirman von Lode gjorde en utredning om gaskvalitet år 2009, som redovisades i 
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promemorian Implementering av slutsatser angående kvalitetsfel i naturgas. I promemorian 
föreslogs att den kund som har drabbats av felaktig kvalitet på gasen i första hand ska vända sig till 
leverantören av gasen. Om kvalitetsfelet uppkommit nedströms leveranspunkten ska leverantören 
hänvisa kunden till ledningsägaren. 
 
Efter ett seminarium, som genomfördes den 10 november 2009, beslutades om viss förändring av 
slutsatserna i promemorian varefter dessa blev följande:  
 

• Bl a mot bakgrund av att slutkunderna ingår överföringsavtalen bör alla Leverantörer 
avseende naturgas tillämpa leveranspunkt Dragör. 

• Aktörerna bör se över friskrivningar från ansvar som förekommer i deras avtal. 
• För det fall Kunden drabbas av skada p g a kvalitetsfel ska Kunden i första hand vända sig 

mot Ledningsinnehavaren. Om kvalitetsfelet förelegat redan i leveranspunkten ska 
Ledningsinnehavaren hänvisa Kunden till Leverantören. 

• Samtliga aktörer bör förbinda sig att lämna uppgifter i syfte att kunna utreda orsaken till ett 
kvalitetsfel. 

• Inmatning av gas från Gaslager Skallen och från biogasanläggningar ska hanteras särskilt. 
 
I Energigas Sveriges naturgassektion bestämdes under våren 2013 att inget ytterligare arbete 
skulle göras i frågan då det inte tillkommit något nytt som förändrar situationen och påverkar de 
ställningstaganden som tidigare gjorts. 
 
 

7 Utbildning 
 
De variationer i gaskvalitet som väntas under de kommande åren kräver att gasapparater ställs in 
för att klara dessa variationer. Nya gasapparater ska vara inställda för de nya förhållandena (G 20). 
De flesta av de gasapparater som nu är i bruk är inställda för den danska Nordsjögasen. Dessa 
behöver nu ställas om till G 20. Om gasapparaterna inte ställs om kan det uppstå problem med 
höga CO-halter när gaskvaliteten varierar. 
  
Två utbildningstillfällen, ett i Malmö och ett i Göteborg, ordnades under 2012 av Energigas Sverige. 
Gruppen bedömer att det inte behövs ytterligare utbildningstillfällen för närvarande. På Dansk 
Gasteknisk Center (DGC) hemsida finns instruktioner för hur inregleringen ska göras, se bilaga 4.  
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8 Information till nätägare och användare 
 
På Swedegas hemsida finns information till nätägare och användare. Där finns också 
kvalitetsspecifikationen.    
 
Vid större förändringar i gasens sammansättning kommer Swedegas att informera om detta på hemsidan. 
 
De användare som önskar att löpande få ta del av de värden som registreras på  
gaskromatograferna kommer att erbjudas detta mot en avgift. 
 
 

9 Sammanfattning av Gaskvalitetsgruppens bedömningar och 
förslag till åtgärder samt behov av vidare arbete 

 

9.1 Sammanfattning av Gaskvalitetsgruppens bedömningar och förslag till 
åtgärder 

Gaskvalitetsgruppens uppdrag har omfattat sju områden. Gruppens bedömningar och förslag 
sammanfattas i punkterna nedan: 
 
1 Tekniska konsekvenser 

De tekniska konsekvenserna för användarna bedöms som små. De användare som har processer 
som är känsliga för svavel skulle kunna få problem om gas med högre svavelhalter kommer in. För 
närvarande finns dock inget som tyder på att så blir fallet i närtid. Kvävgas är som tidigare beskrivet 
inte medtagna i gällande kvalitetsspecifikationer men kan orsaka problem i vissa processer.   
 
2 Behov av prognoser 

Från användarnas sida har det inte uttrycks något stort behov av prognoser. Flera användare har 
uttryckt förståelse för att det är svårt att göra prognoser för längre tid då det är handeln av gas som 
styr de fysiska flödena av gasen. Däremot ville flera ha uppgifter om gaskvalitet i realtid. 
 

3 Gasspecifikationer för naturgas på transmissionsnätet 

Swedegas specifikation daterad 2012-03-29 gäller tills vidare. Swedegas kommer att uppdatera 
specifikationen under år 2014. När den europeiska standarden blir färdig kommer specifikationen 
att anpassas efter standarden. Specifikationen gäller både införsel och uttag från 
transmissionsnätet.  
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4 Gaspecifikation för biogas på transmissionsnätet och distributionsnätet 

För införsel av biogas på transmissionsnätet ska Swedegas specifikation följas och dessutom ska 
krav på ammoniak och siloxan uppfyllas. Uppgörelse om särskilda villkor för biogasinmatning får 
träffas från fall till fall.    
 
För inmatning av biogas på distributionsnätet gäller samma villkor som för inmatning på 
transmissionsnätet. Distributionsföretag och leverantör av biogas kan dock träffa uppgörelse om 
andra villkor.  
 
5 Debiteringsmätning 

För att få så korrekta värden som möjligt för debitering bör på sikt ett system med Quality tracker 
införas. 
 

6 Ansvarsförhållanden 

Ansvarsfrågan har diskuterats i många år utan att en tillfredsställande lösning har nåtts. Det 
konstaterades att den som har ansvaret för gaskvaliteten måste ha rådighet över kvaliteten och ha 
ekonomisk styrka för att klara ett skadestånd. Det konstaterades också att någon lämplig part för 
denna roll inte kan pekas ut.  
 
7 Utbildning 

Två kurstillfällen har hållits. Gruppen anser att det är tillräckligt. 
 

9.2 Förslag till vidare arbete 
Styrgruppen för Gaskvalitet har konstaterat att ytterligare arbete behöver göras för att underlätta en 
anpassning till en varierande gassammansättning.  
 
De arbetsområden som har framkommit är: 
 
Utarbetande av enhetliga regler för biogasinmatning, där man eventuellt kan överföra de danska 
reglerna till svenska förhållanden. 
 
Utarbetande av regler för debiteringsmätning och mätvärdeshantering. Ett första förslag från E.ON 
har diskuterats i gruppen. 
 
Fortsatt arbete med ansvarsfrågan. Det bör undersökas hur man hanterar detta i Danmark. 
 
Bevakning av standardiseringsarbetet i Europa. De standarder som nu utarbetas inom CEN 
kommer att starkt påverka de svenska förhållandena. 
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10 Handlingsplan fortsatt arbete 
 
Nedan presenteras handlingsplanen för det fortsatta arbetet som ska bedrivas kring frågor som rör 
gaskvalitet. Det är en komplex och viktig fråga där ytterligare arbete behöver genomföras. 
 

1 Swedegas gasspecifikation 
 Med utgångspunkt från pågående arbete i CEN TC 234 WG11 och information som kommit 

fram i gaskvalitetsprojektet utarbetar Swedegas en interimistisk gasspecifikation för 
Transmission i avvaktan på ny EU standard. Föreslagen specifikation sänds ut för 
kommentarer till arbetsgruppen. 

 

2 Krav vid biogasinmatning  
 Med utgångspunkt från pågående arbete i CEN TC 408 och med beaktande av regler från 

Energinet.dk utarbetar Swedegas ett förslag på regler biogasinmatning. Önskemål som 
framförts i remissvar om att den ska vara allmängiltig och omfatta hela det svenska systemet 
ska beaktas. Förslag på regler sänds ut för kommentarer till arbetsgruppen för gaskvalitet. 
Implementering av denna kan först ske under förutsättning att avräkning kan ordnas enligt 
punkt 4. Ett separat projekt har startat inom Energigas Sverige med syfte att ta fram förslag 
på enhetliga villkor för hela branschen. Målet är att ta fram motsvarande ”Allmänna 
avtalsvillkor” för inmatning som finns för uttag ur gasnäten. 

 

3 Kvalitetsbestämning i uttagspunkt 
 Swedegas har startat upp ett utredningsprojekt avseende beräkningsprogram kopplat till 

SCADA för att skapa bättre förutsättningar för att göra prognoser och fastställa gaskvalitet i 
uttagspunkter (Quality tracker QT). Projektet ska leverera ett beslutsunderlag som kan ligga 
till grund för ett investeringsbeslut. Projektet ska sätta upp kravspecifikation baserat på 
information från aktuella leverantörer avseende funktionalitet, implementering kostnader, 
leveranstider, support och erforderliga resurser. Projektets beslutsunderlag ska vara klart 
under 2014. 

 

4 Avräkning och debitering av varierande gaskvalitet 
 En projektgrupp för ”Avräkning och debitering av varierande värmevärde” bildas med 

representanter från Swedegas, distributörerna, leverantörer och balansansvariga.  
 Projektet ska leverera en för samtliga aktörer acceptabel lösning samt en omarbetad version 

av Gasmarknadshandboken som stöder lösningen för varierande gaskvalitet mellan 
uttagspunkter. 
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Bilaga 1 Översikt av några gasstandarder och specifikationer 
 
CEN 

SS-EN 437+A1:2009 Referensgaser - Referenstryck – Apparatkategorier. Under uppdatering. 
 
DIN 

DIN 51624 Automotive fuels - Compressed natural gas - Requirements and test methods, 2008 
 
DVGW 
DVGW G 260, Gasbeschaffenheit 
 
Energinet.dk 

Quality and delivery specifications. Dokumentet är appendix 1 till energinet.dk:s ”Rules for Gas 
transport”. Båda dokumenten finns på hemsidan energinet.dk. 
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Gas/Appendix%201%
20Quality%20and%20delivery%20specifications.pdf 
Se bilaga 5. 
 
ISO 

SS-EN ISO 15403-1:2008 Naturgas - Naturgas för användning som komprimerad motorbränsle - 
Del 1: Kvalitetsbeteckning (ISO 15403-1:2006) 
 
SIS 

Svensk standard, SS 15 54 38, Motorbränslen - Biogas som bränsle till snabbgående ottomotorer. 
Fastställd 1999-09-15. Under uppdatering. 
 
Swedegas 

Swedegas kvalitetsspecifikationer finns på Swedegas hemsida, bilaga 5 i avtalsvillkoren. 
 
Naturgas som avlämnas i Inmatningspunkt för överföring till Lagerpunkt eller Naturgas som 
avlämnas vid Lagerpunkt ska uppfylla kvalitetsspecifikationerna. 
Med Lagerpunkt avses den punkt där gas tas ut till eller matas in från en lagringsanläggning för 
naturgas. Med Inmatningspunkt avses den punkt där Naturgas förs in i Naturgassystemet. 
 
Gasstandarder under utarbetande 
CEN 

prEN 16726, Gas infrastructure - Quality of gas - Group H. 
 
prEN 16723-1, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the 
natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network. 
 
prEN 16723-2, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the 
natural gas network - Part 2: Automotive fuel specifications. 

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Gas/Appendix%201%20Quality%20and%20delivery%20specifications.pdf
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Gas/Appendix%201%20Quality%20and%20delivery%20specifications.pdf
http://www.sis.se/petroleum-och-motsvarande-tekniker/naturgas/ss-en-iso-15403-12008
http://www.sis.se/petroleum-och-motsvarande-tekniker/naturgas/ss-en-iso-15403-12008
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SIS 

Uppdatering av svensk standard, SS 15 54 38, Motorbränslen - Biogas som bränsle till 
snabbgående ottomotorer, fastställd 1999-09-15. Nytt namn blir Motorbränslen – Metanrik gas som 
bränsle till snabbgående förbränningsmotorer 
 
  



Bilaga 2 Jämförelse av gaskvaliteter från några olika källor

Gaskomponent Enhet Swedegas kvalitets 
specifikation

Förslag till europa-
standard CEN 234 
WG11                      
prEN16726

Förslag till 
biometanstandard  
CEN234 TC 408  
prEN16723-1

Danska gasreglemetets 
krav1

Tysk standard G260 2      

Gruppe H
Dansk naturgas 
Dragör border 
min  april 20133

Dansk naturgas 
Dragör border 
medel april 20133

Dansk naturgas 
Dragör border 
max 20133

North SEA   
Group H4

Dansk 
Nordsjögas5

Metan mol - % 87,4 88,82 91 88,71 90,07
Ethan mol - % 4,71 6,08 6,75 6,93 5,68
Propan mol - % 1,09 2,38 2,93 1,25 2,19
I-butan mol - % 0,17 0,36 0,4  
N-butan mol - % 0,2 0,53 0,6 0,28 0,9
I-pentan mol - % 0,05 0,12 0,14  
N-pentan mol - % 0,03 0,07 0,09 0,05 0,22
Hexan+ mol - % 0,04 0,05 0,06 0,02 0,06
Kvävgas mol - % 0,31 0,44 1,56 0,82 0,28
Koldioxid mol - % 2,5 2,5 2.5 0,97 1,16 1,42 1,94 0,6
Kolmonooxid mol - % 0,1
Vätgas mol - %
Syrgas mol - % 0,1 0,001 0,001 0.001

Övre värmevärde kWh/mn³ 11,48 12,096 12,236 11,6 12,1
Övre värmevärde MJ/mn³ 41,328 43,547 44,05 41,9 43,7
Undre värmevärde kWh/mn³ 8,4 - 13,1 10,369 10,94 11,071
Undre värmevärde MJ/mn³ 30,2 - 47,2 37,328 39,384 39,856

Wobbe index kWh/mn³ 13,9- 15,5 12,9 - 15,0 12,9 - 15,0 13,9 - 15,5 15,0     +0,7/-1,4 14,648 15,134 15,232 14,7 15,3

Wobbe index MJ/mn³ 50,0 - 55,8  46,44 - 54,0 46,44 - 54,0 50,4 - 55,8 54,0     +2,5/-5,0 52,733 54,484 54,835 52,9 55

Norm. Dens. kg/mn³ 0,7942 0,8259 0,8404

Rel. Dens. [-] 0,555 - 0,70 0,555 - 0,700 0,555 - 0,700 0,55 - 0,75 0,6143 0,6388 0,6501 0,629 0,63

Metantal [-] 65 65 70,9 72,7 79,6
79

73

H2O-daggpunkt °C -8° vid 70 bar -8° vid 70 bar -8° vid 70 bar -8° vid 70 bar -8° vid 70 bar
-50,3 -27,3 -22,9

HC-daggpunkt °C -2° upp till 70 bar -2° upp till 70 bar -2° upp till 70 bar -2° upp till 70 bar -2°(1 bar<p<70 bar) -17,4 -12,8 -11,5

Svavelväte mg/Nm³ 5 5 5 5 6 2,4 3,5 4,3

Svavel totalt mg/Nm³ 20 20 20 20 6 utan odorant             
8 med odorant

- 2,7 -

Fluore mg/Nm³ <10
Kisel mg/Nm³ 0,1-0,59

CO2 emissionsfaktor
kg/GJ

56,46 57,04 57,35



Gaskomponent Enhet Tysk naturgas 
Normal5

Rysk 
naturgas4

Biogas        WG 
408 Rötning6

Biogas  
biometan + 
LPG6

Biogas 
förgasad SNG 
termisk7

Förslag 
fordonsgas 
CEN234 TC 408  
prEN1623-2

Fordonsgas                
specifikation 
Naturgas8

Fordonsgas                
specifikation 
Biogas8

LNG Libyen4

Metan mol - % 91,18 96,96 65  (50-80) 90,94 94,5-96,4 Biogas > 96 % 81,57 1 Sikkerhetsstyrelsens Bekendtgørelse om 
Ethan mol - % 4,62 1,37 13,38
Propan mol - % 0,95 0,45 5 3,67 2 Technische Regel Arbetsblatt DVGW 260(A) August 2012
I-butan mol - % 0,15 3  www.energinet.dk
N-butan mol - % 0,14 0,15 0,69 4 CEN TC 234 WG 11 N 129
I-pentan mol - % 0,04 5 http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/
N-pentan mol - % 0,03 0,02 0,5
Hexan+ mol - % 0,03 0,01 6 CEN TC 234 WG 408 No 50 
Kvävgas mol - % 1,6 0,86 0,2  (0 - 5) 0,69 1.6 - 2,6 0,69 7 http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/
Koldioxid mol - % 1,26 0,18 35 (15 -80) 2,68 0,5
Kolmonooxid mol - % 1 - 1.2 8 Allmänna villkor för E.ON tankkort för fordonsgas
Vätgas mol - % 2,00 2,00 9 Förslag under utredning
Syrgas mol - % (0 - 1) 0,19 0 1 < 1 % 10 Önskemål 10 accepterat 20

Övre värmevärde kWh/mn³ 11,4 11,2 7 11,6 10,7 12,9
Övre värmevärde MJ/mn³ 41,02 40,3 32 41,9 38,5 38.5 - 40 46,4
Undre värmevärde kWh/mn³ 10,31 6 9.6 10,8 - 11,1 9,77
Undre värmevärde MJ/mn³ 37,12 21,6 34.7 42,8  34.7 35,2
Wobbe index kWh/mn³ 14,57 14,8 8 14,5 12,7- 14.3 14,4 - 15,7 12,1 - 12,9 15,8
Wobbe index MJ/mn³ 52,45 53,1 26 52,3 45,7 - 51.4 49 51,8 - 56,5 43,5 - 46,4 56,7
Norm. Dens. kg/mn³ 0,791 0,9 0,73
Rel. Dens. [-] 0,612 0,574 0,8 0,641 0,56 0,61 - 0,67 0,61 - 0,67 0,669

Metantal [-] 92 76 77
>65GradeX 
>80GradeY 65

H2O-daggpunkt °C
0 till-30 

beroende på 
Zon

-9 vid 200 bar

HC-daggpunkt °C -2
Svavelväte mg/Nm³ 1,5 2 5 < 23

Svavel totalt mg/Nm³ 1010

Fluore mg/Nm³
Kisel mg/Nm³

CO2 emissionsfaktor
kg/GJ

Danske%20dokumenter/Gas/Gaskvalitet_Ellund_import.pdf

SGC209.pdf?PHPSESSID=5250a410d7deb74e82a415f934772b1f

gasreglementets afsnit C-12,bestemmelser om gaskvaliteter
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Bilaga 3 Referenslista 
 
SGC rapport 209, Varierande gaskvalitet – Litteraturstudie, Corfitz Nelson, 2009 
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC209.pdf  
 
Danska gasreglementets afsnit C-12, Sikkerhedsstyrelsen http://sik-
lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=BEK+nr+1264+af+14%2f12%2f2012+Gældende&docId=bek20
121264-full  
 
Promemoria angående implementering av slutsatser angående kvalitetsfel i naturgas, von Lode 
advokat AB, 2009 
 
CEN/TC 234 WG11 Gas infrastructure - Quality of gas - Group H 
 
European Gas Quality & Interoperability Forum 2012 
 
Material från möten med Energinet.dk 
 
 

Bilaga 4 Länklista 
 

Namn Webbplats 
CEN cen.eu 
DGC dgc.dk 
DVGW dvgw.de 
Energigas Sverige energigas.se 
Energinet.dk energinet.dk 
Svenskt Gastekniskt Center sgc.se 
Sikkerhedsstyrelsen sik.dk 
SIS sis.se 
Swedegas AB swedegas.se 
 
  

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC209.pdf
http://sik-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=BEK+nr+1264+af+14%2f12%2f2012+Gældende&docId=bek20121264-full
http://sik-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=BEK+nr+1264+af+14%2f12%2f2012+Gældende&docId=bek20121264-full
http://sik-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?q=BEK+nr+1264+af+14%2f12%2f2012+Gældende&docId=bek20121264-full
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Bilaga 5 Quality and Delivery Specifications, energinet.dk, 1 
 October 2013 

 
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske dokumenter/Gas/Appendix 1 Quality 
and delivery specifications.pdf  

 

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Gas/Appendix%201%20Quality%20and%20delivery%20specifications.pdf
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/Gas/Appendix%201%20Quality%20and%20delivery%20specifications.pdf
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Energigas Sverige 
Box 49134 
100 29 Stockholm

www.energigas.se

Frågeställningar och tekniska konsekvenser av ändrad
gaskvalitet på den svenska marknaden

Sedan naturgasens introduktion i Sverige år 1985 har gasens 
sammansättning varit mycket stabil. Gasproduktionen från de 
danska gasfälten har börjat minska och en ökad andel av gasen 
beräknas komma från Tyskland, vilket kommer att medföra att 
gasens samansättning ändras. 

Energigas Sveriges Naturgassektion och Säkerhets- och Teknik-
kommittén har gett i uppdrag åt styrgruppen för Gaskvalitet att ta 
fram förslag på hur gasbranschen i Sverige ska kunna hantera en 
förändrad och/eller varierande gaskvalitet. Denna rapport är en 
redovisning av det uppdraget.

Rapporten finns att ladda ner på www.energigas.se
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