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EU har en ny strategi som skall se till att 
minska metanutsläppen.

EU har bestämt att alla diffusa metanslip skall 
mätas, övervakas, dokumenteras samt 
åtgärdas. 

Strategin innehåller bl.a. juridiska styrmedel. 

Det föreslås bl.a. att det skall bli förbjudet att 
användas sig av rutinmässig fackling och  
kallfackling.

Bakgrund
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TSO
• 44 st MR-stationer
• 18 st LV/RD-stationer
• 2 st Kompressoranläggningar

DSO
• >100 st RS-stationer
TSO & DSO
• c:a 12 000 markventiler
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LV
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TSO
• MR-stationer kontrolleras/ronderas varje månad

• Linjeventiler kontrolleras/ronderas kvartalsvis

• Kompressorstationer kontrolleras på veckobasis

DSO
• RS-stationer kontrolleras/ronderas

2 gånger/år.



2022-05-23

9

Avhjälpande Underhåll

• Läckage som inte går komma åt att åtgärda direkt märks 
upp för senare åtgärd.

• När gas facklas beräknas också volymen och rapporteras. 
Den facklade volymen sammanställs årligen.

• Även vid rutinarbeten som kan innebära emission till 
atmosfär rapporteras. 

• Metan har (GWP) större påverkan än koldioxid



2022-05-23

10

Läckagesökning vid ronderingar

• Vid varje besök på anläggningen görs läckagesökning 
på komponenter med handhållet instrument. 

• Vissa läckor går direkt att åtgärda genom att spänna en  
koppling eller en glander på en ventil.

• Läckor som inte går att åtgärda direkt märks upp och   
åtgärdas senare som ett planerat avhjälpande underhåll.
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Metod som används av RISE 

Utomhus
• Utomhusutrustning kontrolleras för 

läckor med metankameran (IR) och 
läckagedetekteringsinstrumentet
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Metod som används av RISE

• Metanutsläpp mäts med hjälp av 
högflödesprovtagaren

• Luftflöde och metankoncentration 
mäts vid fläktens utlopp



2022-05-23

13

Byggnader

• Luftintagsflöde och provtagningspunkt 
metankoncentration ger 
utsläppsmassaflödet 

• För kvantifiering av metanläckage 
görs också ett påsprov
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RISE-mätningar 2021

• 8 st MR-stationer utfördes det 
mätningar på under 2021

• De stationer som mättes var dom 8 
som hade störst läckage från tidigare 
mätningar

• På DSO-sidan befinner vi oss mer 
i en datainsamlingsfas och har mätt 
ca ¼ del av RS-stationerna
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Dokumentation

• Varje stations utsläpp summeras 
och beräknas om från g/h till Nm3/år

• Ett medelvärde beräknas för varje station. 
Detta medelvärde rapporteras varje månad 
till en sammanställning över samtliga 
läckage från vår anläggning
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Nordion Energis mål
• Aktiva utsläpp dokumenteras 

från våra stationer & projekt 
(fackling & avblåst)

• Diffusa utsläpp från alla våra 
objekt

• Avgrävningar
• Sammanställs och beräknas 

om till CO2ekv
• Nuvarande mål: att minska 

de egna utsläppen av 
metan med 35% till 
2023 jämfört med de totala 
utsläppen för basåret 2019
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9,57 8,39

2,39 2,32
1,02

25,05

21,94

6,26 6,07

2,66

SAM ARV FOR TSO DSO

Ekonomiskt bortfall 2019

Industripris Hushållspris

3,96*106 Nm3 * 9,67 kWh/Nm3 * 0,62 kr/kWh = 23,7*106 kr/år
3,96*106 Nm3 * 9,67 kWh/Nm3 * 1,62 kr/kWh = 62*106 kr/år



EN TROLIG FRAMTID FÖR 
LÄCKSÖKNING,  
KVANTIFIERING & 
DOKUMENTATION AV 
METANEMISSION
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Mätning med 
drönare 
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Forskning och 
samarbetspartner - Hur man designar drönarflyguppdraget på det mest 

effektiva sätt då begränsningen är batterikapacitet

- Hur man extraherar data som erhållits vid olika punkter 
baserat på det planerade uppdraget och använder den 
informationen för att kvantifiera läckan

- Utvärdering av möjligheter att ha ett helt/semi autonomt 
system med tolkning av mätresultat och 
datavisualisering

- Utveckling av digital tvilling av gasledningssystemet   
eller en del av det för att förutsäga läckorna (som kan   
följas av detektering av drönare)



Nordions syn på EU:s 
lagförslag för 
metanemissioner
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Nordions syn på EU:s förslag till 
förordningen om metanutsläpp 

Nordion ser positivt på EU kommissionens 
förslag om att alla aktörer som inom 
energisektorn skall minska sina 
metanutsläpp 
För övervakning, rapportering och 
verifiering är det önskvärt att det finns en 
standard att kunna följa 
OGMP 2.0 (Oil Gas Methane Partnership) 
som är ett ramverk är anpassat för de bolag 
som jobbar med energigaser innehållande 
metan
Vad gäller läckagesökning och 
läckageåtgärder (LDAR) är det önskvärt att 
ha en standard att luta sig mot för då det 
kan skilja sig mellan dagens metodiker



Tack!

Kontakt:
Sonny Colin
sonny.colin@nordionenergi.se

2022-05-23
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