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Flytande naturgas intar den svenska marknaden

Användningen av flytande naturgas (LNG) ökar i  Sverige 
och våren 2011 togs den första importterminalen i drift i 
 Nynäshamn söder om Stockholm. Användnings områdena 
är många, flytande naturgas kan bland annat användas 
för att ersätta olja inom industrin, som bränsle för tung 
trafik och som backup till tankstationer med fordonsgas. 
LNG är också ett intressant alternativ till  traditionella 
fartygsbränslen. Flera rederier har den senaste tiden 
presenterat planer på investeringar i LNG-fartyg. 

Naturgas är en gasblandning som till största delen består  
av metan. Den utvinns från källor på land eller på havs-
botten. Biogas är en förnybar energigas som framställs 
genom rötning av organiskt material, till exempel slam 
från avloppsreningsverk, matavfall, gödsel eller grödor. 
Även biogasen består till största delen av metan. 

Genom att kondensera naturgas till flytande form (LNG, 
Liquefied Natural Gas) är det möjligt att transportera 
naturgas på annat sätt än via rörledning, till exempel med 
tankfartyg. I flytande form är volymen 600 gånger mindre 
än i gasform. När biogas kondenserats till flytande form 
kallas den LBG (Liquefied Bio Gas)

I Sverige har naturgas tidigare främst varit tillgängligt i 
Skåne och på västkusten. I och med att LNG introduce-
rades på marknaden har situationen förändrats och snart 
finns naturgas att tillgå i hela Sverige.

 

Infrastruktur och behovet av terminaler

För att LNG ska kunna konkurrera med andra bränslen 
krävs en ny infrastruktur som gör det möjligt att på ett 
kostnadseffektivt sätt distribuera flytande natur- och  
bio gas till de regioner där behovet är som störst. I dag 
används lastbilar och  trailers för att transportera LNG   
till användarna.

Den ekonomiskt försvarbara räckvidden för att försörja 
industrin med flytande naturgas är uppskattad till cirka 
30–35 mil och maximal volym per transport är cirka 70 
kubikmeter. Dagens importterminaler i Nynäshamn och 
Fredrikstad (Norge) gör att Mellansverige i dag har relativt 
bra tillgänglighet till flytande naturgas. Med de planerade 
 terminalerna i Lysekil, Göteborg och Helsingborg kommer 
även södra delen av landet att få en ökad tillgänglighet. 

De inbördes avstånden, och industrins påvisade behov, 
visar att en strategi med nya terminaler i Gävle, Sundsvall 
och Luleå till stora delar täcker de områden och industrier 
som är mest intressanta. I princip alla svenska hamnar 
kan etablera en terminal av den mindre storleken (upp till 
10 000 kubikmeter).

Terminaler med dessa placeringar skulle göra LNG 
tillgängligt i hela Sverige.
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Flera järn- och stålindustrier i Sverige är intresserade av att byta olja mot LNG för att klara skärpta miljökrav.

LNG kan ersätta 70 procent av oljan i industrin

Ett byte till LNG kräver stora investeringar i infrastruk-
tur. För att bära dessa kostnader måste oljeanvändningen 
uppgå till minst 10 gigawattimmar hos användaren. Med 
dessa förutsättningar blir en övergång till naturgas ekono-
miskt fördelaktig. 

Totalt finns det drygt 100 stora oljeanvändare i Sverige 
som har förutsättningar att byta till LNG. Sammantaget 
använder de i dag olja motsvarande 6,8 terawattimmar per 
år. Detta motsvarar 70 procent av den totala oljeanvänd-
ningen i industrin. 

Det är troligtvis företagen inom järn- och stålindustrin i 
mellersta Sverige (Dalarna och Gävleborg) som i första hand 
kommer att efterfråga LNG. Flera av företagen måste minska 
sin miljöpåverkan på grund av skärpta miljökrav. LNG är ett 
bättre alternativ än biobränslen som av olika skäl inte lämpar 
sig för många av järn- och stålindustrins processer.

Även ett antal företag i den kemiska industrin som ligger i 
södra och mellersta Sverige (bland annat Värmland, Stock-
holm, Östergötland och Örebro) väntas vara intresserade av att 
byta från olja till LNG, i första hand för ångproduktion och 
uppvärmning.

Rörsystem vid den nya LNG-terminalen i  
Nynäshamn.
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Det norska bunkerfartyget ”Pioneer Knutsen” både drivs med och transporterar LNG.  FOTO: GASNOR

Bunkring av LNG.  FOTO: GASNOR

LNG är framtidens fartygsbränsle

Flytande naturgas har stora möjligheter att ersätta  dagens 
tunga oljor som fartygsbränsle. I Norge har LNG under 
senare år använts med framgång som bränsle för den kustnära 
sjöfarten.

Inom en snar framtid börjar internationella överenskommel-
ser att gälla som sätter gränser för olika utsläpp från sjöfar-
ten i Nordsjön och Östersjön. LNG kan möta dessa krav då 
naturgas ger försumbara utsläpp av svavel, tungmetaller och 
partiklar samt låga utsläpp av kväveoxider.

De flesta fartyg lämpliga för LNG-drift

Den rådande uppfattningen har hittills varit att det främst är 
den linjebundna sjöfarten med fast rutt som är mest lämplig 
för LNG-drift.

Men den tekniska utvecklingen går fort och ett stort antal 
initiativ kring LNG runt om i världen har visat att de allra 
flesta fartygstyper i dag kan drivas med LNG. Till en början 
kommer dock fokus troligtvis att ligga på fartyg i linjetrafik 
eller fartyg som ofta återkommer till samma hamnar.
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I ovanstående hamnar kan terminaler av 
olika storlek etableras.

Möjlighet till LNG-terminal finns i alla hamnar

I princip alla svenska hamnar kan etablera en LNG-terminal 
av den mindre storleken (upp till 10 000 kubikmeter).

Etablering av en medelstor LNG-terminal (10 000 – 100 000 
kubikmeter) kan utifrån storlek på farleder och tillgänglig 
landyta göras i relativt många hamnar i Sverige. 

Etablering av stora LNG-terminaler (större än 100 000 
kubikmeter) kan ske i ett mycket begränsat antal hamnar i 
Sverige då fartygen som angör en sådan terminal är stora och 
kräver stora hamnar och farleder. 

Var behövs LNG-terminaler för sjöfarten?

En mogen marknad för distribution av LNG som bränsle till 
 fartyg kommer med största sannolikhet att likna det system 
som i dag finns för bunkring av konventionella drivmedel.  
De  avgörande faktorerna är därför var bunkringen sker i dag, 
var fartygstrafiken passerar samt var de stora hamnarna 
 ligger. Att LNG-satsningar sker i just dessa regioner är därför 
inte oväntat.

Att en eller flera LNG-terminaler placeras på västkusten, 
sydkusten och kring Stockholmsregionen är troligt i ett första 
steg. I dag finns en LNG-terminal i Nynäshamn. Göteborg 
och Brofjorden ligger långt fram i sin planering och flera 
hamnar i Öresund och på Sydkusten har påbörjat sitt plane-
ringsarbete för nya terminaler. För en mer komplett bild bör 
även behovet av LNG inom industri och tunga transporter 
räknas in.

Stora miljöfördelar med LNG

Det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl att fasa ut 
bunkerolja som fartygsbränsle. Råoljepriset kommer sannolikt 
att stiga och sjöfarten ställs inför strängare krav på utsläpp  
av olika emissioner, framförallt svaveloxider (SOx) och kväve-
oxider (NOx).

Den internationella sjöfarten står i dag för cirka 4 procent av 
de årliga globala utsläppen av svavel, 7 procent av kväveoxid-
utsläppen och knappt 3 procent av utsläppen av koldioxid. 
Till detta ska läggas utsläpp av partiklar som utgör sjöfartens 
främsta negativa påverkan på människors hälsa. 

Genom att ersätta olja och diesel med LNG kan utsläppen av 
koldioxid minska med 20–25 procent. Utsläppen av kväve-
oxider minskar med 90 procent och utsläppen av svaveloxider 
och partiklar försvinner i princip helt.
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Även tung trafik kan köra på flytande natur- 
och biogas.

Stor potential för LNG och LBG i transportsektorn 

Användningen av flytande naturgas och på sikt  flytande 
 biogas (LBG) i tunga fordon bedöms ha en stor potential.   
Det finns ett betydande behov av att ersätta diesel i tunga 
transporter för att bland annat klara klimat- och miljöproble-
men i städerna. Möjligheten att konvertera tunga fordon till 
gasdrift beräknas vara 10 terawattimmar per år på lång sikt 
(år 2030).

LNG/LBG kommer att vara ett av flera bränslen som ersät-
ter diesel i tunga transporter. Totalt uppskattas efterfrågan 
på LNG/LBG för tunga transporter att uppgå till cirka 2,5 
terawattimmar år 2020.

Transport av LNG/LBG som fordonsbränsle är ekonomiskt 
effektiv inom en radie på cirka 50 mil. Detta gör det möjligt 
att anlägga gastank stationer på platser som inte har någon 
lokal produktions anläggning.

Sveriges enda publika tankstation för flytande naturgas, Stig Center i Göteborg.  KÄLLA: FORDONSGAS SVERIGE
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Avsaknaden av en infrastruktur är i dag ett hinder för en 
fungerande LNG/LBG-marknad. En kartläggning visar att sju 
nya tankstationer för LNG/LBG kommer att byggas i södra 
Sverige de närmaste två åren. Eftersom fordon som drivs med 
detta bränsle har en räckvidd på cirka 50 mil blir det möjligt 
att köra LNG/LBG-lastbilar i större delen av södra Sverige.

För att skapa förutsättningar för ökad användning och 
utveckling av LNG/LBG, exempelvis i långtradartrafik och 
bland långfärdsbussar, behövs ett rikstäckande nät av tanksta-
tioner på strategiska platser. Stråkanalyser som gjorts av tung 
trafik och större kollektivtrafikstråk i Sverige visar att det 
behövs ytterligare ett 20-tal tankstationer utöver de i södra 
och mellersta Sverige som redan är planerade eller i drift.

Samverkan mellan LNG och LBG

Tillgången till LNG är också en viktig förutsättning för att 
bygga upp biogasmarknaden. LNG behövs som backup för 
att kunna säkerställa leveranser då biogasproduktionen inte  
är tillräcklig. LNG-leveranser gör det också möjligt att  
påbörja projekt vars syfte är att skapa en efterfrågan på 
flytande biogas. Två exempel är tankstationen i Sundsvall och 
fält testerna av dual-fuelbussar i Uppsala som har kunnat på-
börjas innan produktionen av LBG kommit i gång. Denna typ 
av projekt kan i sin tur påskynda utvecklingen av en  
LBG-produktion i Sverige.

Tillgången till naturgas stärker utvecklingen av biogasmark-
naden. Naturgasinvesteringar tar kostnaden för en uppbygg-
nad av infrastrukturen för gasformiga bränslen. Samtidigt 
bidrar biogasen till att bygga upp en gasmarknad där det inte 
är ekonomiskt försvarbart med ledningsbunden distribution 
och där detta måste ske på annat sätt.

Det behövs ett rikstäckande nät av tankstationer för 
LNG/LBG på strategiska platser i Sverige.
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Flytande naturgas (LNG) i korthet

•	 LNG kan ersätta olja i sjöfarten och industrin samt ersätta 
diesel som bränsle i tunga transporter.

•	 För att LNG ska kunna konkurrera med andra bränslen 
krävs en ny infrastruktur som gör det möjligt att distribuera 
flytande naturgas till regioner där behovet är som störst. 

•	 Dagens distributionssystem täcker en del av Sverige med 
LNG-leveranser, men fler importterminaler behövs för att 
nå industrin i mellersta och norra Sverige. 

•	 I princip alla svenska hamnar kan etablera en LNG-terminal 
av den mindre storleken (upp till 10 000 kubikmeter). 

•	 Tillgången på LNG är en viktig förutsättning för 
uppbyggnaden av biogasmarknaden. 

•	 LNG behövs som backup för att kunna säkerställa 
leveranser då biogasproduktionen inte är tillräcklig.

•	 LNG minskar utsläppen av partiklar, svavel- och 
kväveoxider till nära noll samt minskar utsläppen av 
koldioxid med cirka 20 procent.

Denna skrift är en kortversion av rapporterna Förutsättningar 
för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande gas 
(LNG/LBG) och Maritima förutsättningar för utbyggnad av 
infrastruktur för flytande gas (LNG/LBG) som ÅF Industry och 
SSPA Sweden tagit fram på uppdrag av Energigas Sverige.

Rapporterna kan laddas ner i sin helhet på www.energigas.se 
(Publikationer och rapporter)


