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Skifferboomen är ett resultat av att fracking gjort enorma
gasfyndigheter tillgängliga världen över. Hittills har främst USA
byggt ut skiffergasproduktionen men konsekvenserna är redan
globala. Det är början på en radikal förändring av energimarknaden,
en utveckling som överraskat många.
Utvecklingen driver investeringar och innovation inom utvinning,
distribution och i många användningsområden. Men det finns
frågetecken angående den ekonomiska och ekologiska hållbarheten.
Det gör att investeringarna också är förknippade med osäkerhet.
Den här studien fokuserar på dynamiken genom hela
värdekedjan, från utvinning via förädling och distribution till
slutanvändning. Den belyser möjligheterna och utmaningarna de
närmaste åren och adresserar de marknader och tekniker som
påverkas av och driver området.

Denna studie avser att ge ett flertal beskrivningar av delmarknader
och behöver inte läsas pärm till pärm. Studien inleds med en
Executive summary. Därefter följer avsnitten värdekedjan i tre delar.
Vi tar avstamp i skiffergasutvinning för att sedan fortsätta vidare
till marknaderna för förädling, distribution och slutanvändning av
naturgas. Varje del inleds med en helhetsbeskrivning och därefter
följer enskilda nedslag, som kan läsas separat, på betydande
teknikområden och marknader inom respektive del. Ett sista avsnitt
beskriver hur den svenska marknaden påverkas av utvecklingen
och hur internationella företag agerar som en konsekvens av
skifferboomen.
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FÖRÄDLING

Metan

PIPES

Metan (ca 90 %) renas
och distribueras som
torr ledningsgas.

miljoner
CAPEX

Kostnad för att borra och bygga en
brunn i USA. I snitt krävs en brunn per
km2. Gasflöde per brunn varierar stort.

NGL

Värdefulla biprodukter
som etan, propan och
butan säljs vidare.

Fracking, eller hydraulisk spräckning, är en metod för att utvinna
naturgas och olja. Processen inleds med att man borrar rakt ner i
berggrunden för att sedan gradvis vända borren i horisontell riktning.
Sedan injiceras stora mängder vatten blandat med sand och
kemikalier under hårt tryck. Detta skapar sprickbildning vilket frigör
flöden av gas och olja.

Marknaden för olje- och gasledningar växer med 5 % per år, från
40 miljoner ton år 2012, och merparten är gasledningar. USA står för
knappt en tredjedel av marknaden, men Asien växer snabbast.

Skiffergasutvinning kan ha lokal och
systemisk miljöpåverkan. Lokalt, vid
utvinningsplatsen, finns risk att kemikalier och metan läcker ut i grundvattnet samtidigt som
den intensiva aktiviteten innebär lokala föroreningar och störningar. Globalt påverkas klimatet
av eventuella metanutsläpp vid utvinning och distribution samt av koldioxidutsläpp vid
förbränning. Gas är ett fossilt bränsle och en ändlig resurs, men jämfört med andra
fossila bränslen som kol och olja orsakar förbränningen mindre partikelutsläpp.

24%

Naturgas kan antingen transporteras i gasledningar eller i flytande
form som LNG (Liquefied Natural Gas). Transport genom gasledningar

Kapacitet
(mtpa)

281

KONDENSERING

LNG

Antal
fartyg

378

Kapacitet
(mtpa)

LNG-FARTYG

FASTIGHETER
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642

av naturgaskonsumtionen globalt går till bostäder
och kommersiella fastigheter. Gasen används till
uppvärmning, belysning och matlagning.

ÅTERGASIFISERING

LNG är naturgas som kylts ned till -162°C till flytande form. Volymen minskar med 600 gånger
och kan då transporteras globalt. Handelsmönstren ändras snabbt genom tillgången på
skiffergas och en växande efterfrågan i Asien, men kondenseringskapacitet är en flaskhals.
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av den globala naturgaskonsumtionen går till
industrin. Industrin använder gasen som bränsle
och som insatsvara i t.ex. petrokemi och
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är billigare, men LNG möjliggör transporter till en större marknad.
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av den globala naturgaskonsumtionen går till att
producera el. Det ger ungefär 5000 TWh per år, vilket
motsvarar ca 22 % av den globala elproduktionen.
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som drivs på LNG menar klassningssällskapet DNV
att det kan finnas 2020. Det skulle innebära att var
åttonde fartyg som levereras tills dess drivs av LNG.
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Naturgas är metan som bildats i berggrunden
Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats i jordskorpan genom
nedbrytning av organisk materia under flera miljoner år. Den lagras
i berggrunden på olika djup och i olika typer av bergarter. Skiffergas
är naturgas i skifferberggrund.
Naturgas är efter kol och olja det tredje vanligaste bränslet i
världen. Det förbrukas ca 3 400 miljarder kubikmeter naturgas per
år vilket motsvarar drygt 20 procent av världens energiförbrukning.
En kubikmeter naturgas motsvarar ca 11 kWh energi.

Vid utvinning består naturgas främst av metan men kan också
innehålla andra typer av kolvätegaser, koldioxid, kväve och
svavelväte. Sammansättningen beror på gasens ursprung.
Den naturgas som säljs på marknaden har behandlats så att den
nästan enbart består av metan.
Metan är en gas som består av en kolatom
och fyra väteatomer (CH4 ). Den är luktfri och
färglös, väger mindre än luft och är inte giftig.

Konventionell gas

Okonventionell gas

Konventionell gas har migrerat från den berggrund där
den bildades och ligger lagrad i porösa zoner i bergarter
som karbonat, sandsten och silt. Eftersom den är mer
lättåtkomlig är det främst den som utvunnits i ett historiskt perspektiv

Okonventionell gas lagras i den berggrund där den har
bildats eftersom berggrunden är så kompakt att den
inte kan röra sig därifrån. Därmed krävs större insatser
för att utvinna gasen och man måste borra ett större
antal brunnar för att komma åt fyndigheterna.

Okonventionella gasfyndigheter

Skiffergas
Skiffergas bildas i skifferberggrund med mycket låg
porositet. Gasen är svåråtkomlig eftersom den ligger
fast i avgränsade utrymmen eller sitter fast på
skifferns yta.

Gas från sandsten
Gas från sandsten, så kallad tight gas, bildas i
sandsten eller kalksten. Dessa bergarter är mer porösa
än skifferberggrund, men har tillräckligt låg porositet
för att gasen ska ligga fast i avskilda utrymmen.

Kolbäddsmetan
Kolbäddsmetan lagras i kollagerfickor och sitter fast
på kolets yta i vätskeform. Gasen innehåller knappt
några tyngre kolvätegaser så som propan och butan
och inte heller något svavelväte.

Konversionsfaktorer (Platts): 1 kubikmeter naturgas = 35,3 kubikfot = 10,58 kWh = 381 MJ 1 ton LNG = 2,2 kubikmeter LNG = 1 379 kubikmeter naturgas = 14,59 MWh
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ANVÄNDNINGEN AV NATURGAS ÖKAR GLOBALT
Naturgas har använts för uppvärmning och belysning under årtusenden men började användas i stor skala först efter andra världskriget
då rörtillverkning och svetsteknik gjorde det möjligt att etablera
gasledningar. Redan i slutet av 1960-talet var naturgasens andel av
världens energikonsumtion cirka 17 procent. I början på 1970-talet
gick naturgasen om biobränslen och är sedan dess världens tredje
viktigaste energikälla efter olja och kol.
Naturgaskonsumtionen i världen har femfaldigats de senaste 50
åren och det förbrukas 300 miljarder kubikfot naturgas varje dag,
motsvarande 21 procent av världens energikonsumtion. Det växer
snabbast av de fossila bränslena med en uppskattad årlig tillväxt på
2,4 procent fram till år 2020.
Det främsta användningsområdet för naturgas är elproduktion
dit 40 procent av naturgasproduktionen går. Naturgas kan användas
både för att producera baskraft och som reglerkraft för att balansera

förnybara energikällor. Gaskraftverk med en kombinerad cykel är
bland de mest energieffektiva kraftverk som finns.
Industrin är en annan stor användare av naturgas och konsumerar nästan en fjärdedel av den globala produktionen. Inom industrin
används naturgas för uppvärmning, avfuktning och kyla samt som
insatsvara. Till exempel framställs metanol och eten, som utgör
grunden för 40 procent av världens tillverkade organiska ämnen, av
naturgas. Störst är användningen inom kemisk industri, stålindustrin
och mineralindustrin.
Fastighetssektorn är ytterligare en stor förbrukare av naturgas där
den används för uppvärmning och matlagning. Inom transportsektorn
används naturgas som fordons- och fartygsbränsle. Transportsektorn
står för en förhållandevis liten del av naturgaskonsumtionen men det
är denna del som väntas växa snabbast under de kommande åren.

Global energikonsumtion per capita, gigajoule per år (Smil, Energy Transitions; BP)

Naturgas är det minst skadliga fossila bränslet
När metan förbränns i syrerika miljöer bildas koldioxid och vatten.
Eftersom en metanmolekyl bara innehåller en kolatom bildas mindre
koldioxid än vid förbränning av kol och olja. Samtidigt är svaveldioxidutsläppen minimala och kvävedioxidutsläppen ungefär en
tredjedel jämfört med kol. Naturgasens miljöpåverkan genom hela
sin livscykel beror på hur den utvinns och hur den transporteras till
slutkunden.
Metan är en mycket mer potent växthusgas än vad koldioxid är.
Det är ungefär 20 gånger kraftigare än koldioxid men livslängden i
atmosfären är endast 12 år. Koldioxid finns däremot kvar i atmosfären tills det upptas i havet eller av växter. När naturgas inte kan
tillvaratas, till exempel vid oljeutvinning, facklas den därför för att
miljöpåverkan ska minskas.

Utsläpp från fossila bränslen, kol = 100 procent (US EPA)
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Executive summary
Under de senaste årtiondena har teknikutvecklingen gjort
det möjligt att utvinna naturgas och olja som tidigare varit
svåråtkomlig. Så kallad fracking har därigenom radikalt ökat
tillgången på energi. Det påverkar energipriser, med skiftande
konkurrenskraft som följd och utveckling av nya produkt- och
tjänstemarknader. Det som sker är inget mindre än en
Olje- och gasmarknaden drivs fundamentalt av ett stort och växande
energibehov globalt. Varje dag konsumeras 90 miljoner fat olja och
300 miljarder kubikfot naturgas. Energi är en av världens största
marknader: av de tio största företagen i världen är fem olje- och gasbolag. Efterfrågan på fossila bränslen växer i takt med befolkning och
välståndsökningar i världen. Men utbudet är ändligt och i de flesta
av de exploaterade gas- och oljefyndigheterna sjunker produktionen.
Därför spenderas stora summor på att utveckla nya fyndigheter, inte
minst i länder som har ett växande behov av energiimporter.
Den här studien beskriver skifferboomens konsekvenser på
produkt- och tjänstemarknader globalt. Den samlade bedömningen
är att den direkta marknaden för prospektering och utvinning av skifferresurser uppgår till cirka 100 miljarder USD globalt. Tillväxttakten
är hög men beroende av gaspriset samt av takten som utvinningen
sprids till Kina, Argentina och andra länder. Det kräver i sin tur att
miljörisker hanteras.
De indirekta effekterna är betydligt större. De innefattar investeringar i distributionsinfrastruktur, kapacitet och transporter av LNG
(flytande naturgas), samt en mängd produktmarknader som berör
naturgas.
Konsekvenserna går också bortom marknadsomsättning.
Utvecklingen driver förändringar i värdekedjor. Till exempel handlar
det om ökande grad av outsourcing inom utvinning, förändrade
prissättningsmekanismer och småskalig distribution. Det driver
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fundamental förändring på världens största marknad. Utvecklingen
accelererar då fracking sprids världen över. Samtidigt är fracking
förknippat med miljörisker och acceptansen är på vissa håll låg.
Hur riskerna hanteras och vilka avvägningar som görs relativt andra
energikällor kommer att påverka hur snabbt utvecklingen går.

också omfattande produktutveckling, både för att öka säkerheten
och effektiviteten inom utvinning men också inom distribution och
slutanvändning.

Naturgasproduktion USA 2000–2013, biljoner Btu (EIA)
1800
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Amerikansk skifferboom
Den så kallade skifferboomen har sitt ursprung i USA och det är
också där som effekterna redan nu är tydliga. Den har vänt en nedåtgående produktion och istället lett till att naturgasutvinningen ökat
med 22 procent sedan 2007. Dessutom har oljeproduktionen ökat.
Idag utgör skiffergas knappt 40 procent av USA:s totala naturgasproduktion. Den amerikanska energimyndigheten, EIA, beräknar
att volymen fördubblas till år 2035. Produktionsökningen har lett
till att USA nu gått om Ryssland som världens största producent av
olja och gas och bedöms gå om Saudiarabien som världens största
oljeproducent år 2020.
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Utvinningen av skiffergas och -olja sker genom ”fracking” (hydraulisk spräckning) kombinerat med horisontell borrning. Fracking
utvecklades redan på 1940-talet och förfinades framförallt av det
amerikanska bolaget Mitchell i USA under 1990-talet. Genom att
pumpa ner en blandning av vatten, sand och kemikalier under hårt
tryck uppstår små sprickor i skifferberggrunden vilket frigör gas och

olja. Med horisontell borrning kan skifferlagret följas bättre vilket
ökar effektiviteten i utvinningen. Tillämpning av annan teknik som
3D-seismisk modellering och processutveckling har ytterligare ökat
produktiviteten.
Jämfört med konventionella fyndigheter kräver skifferutvinning
många brunnar och en intensiv produktionsprocess. Det krävs
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10 till 15 gånger så många brunnar för samma volym jämfört med
konventionell gasutvinning, eftersom flödet avtar snabbare jämfört
med konventionella brunnar. Dessutom är själva frackingen förhållandevis kostsam och utgör nästan hälften av brunnskostnaden.
Den intensiva processen ställer krav på borriggarna och arbetslagen vilket driver förbrukningsvaror som borrstål. Det förutsätter en
flexiblare och mer snabbrörlig produktionsprocess.
Därför har utvinningen framförallt drivits av oberoende bolag och
entreprenörer snarare än så kallade majors, de största oljebolagen.
Den snabba utvecklingen har överraskat många. Samtidigt har den
snabba produktionsökningen lett till låga gaspriser i USA och därmed
låga eller i vissa fall negativa marginaler för producenter. Det har
dämpat produktionstillväxten och nya investeringar, och skiftat fokus
mot oljerika källor. Idag producerar över hälften av brunnarna både
gas och olja.
Trots den avtagande tillväxttakten innebär skifferboomen omfattande industriell aktivitet vilket påverkat sysselsättning, marknaden
för insatsvaror och tjänster samt infrastrukturinvesteringar och
transporter. Konsultbolaget McKinsey beräknar att skifferboomen
direkt och indirekt kan komma att bidra med motsvarande 2 till 4
procentenheter av BNP årligen i USA och generera dubbelt så många
arbetstillfällen som fordonsindustrin gör idag.
Vår bedömning är att den direkta marknaden för prospektering

Utbyggnaden av utvinningskapacitet
och infrastruktur för att ta hand om
skiffergas driver investeringar.
Bara i USA uppskattas investeringar
på upp till 1500 miljarder USD
mobiliseras fram till år 2020 för att
exploatera skifferfyndigheter.

och produktion relaterat till skifferfyndigheter uppgår till 80 miljarder
USD årligen bara i USA. Dessutom har utvecklingen drivit omfattande
investeringar längre ner i värdekedjan i form av processanläggningar och transporter. Tillväxttakten är mycket hög men det finns
osäkerheter.

Hantering av miljörisker kritiskt
En osäkerhetsfaktor för marknadsutvecklingen, inte minst utanför
Nordamerika, är de miljörisker som fracking innebär. Det finns lokala
risker, som vattenåtgång, kontaminationsrisk och miljöstörningar,
samt systemiska risker, som klimatpåverkan och inlåsningseffekter.
Eftersom fracking förbrukar stora mängder vatten är vattenbrist
ett orosmoment. Ett annat är att grundvatten kontamineras av de
kemikalier som frackingvätska innehåller, eller av metan, på grund
av bristande tätning med foderrör och cement. Även det metan som
utvinns kan läcka och kontaminera vattnet. Hur returnerat vatten
hanteras är också en viktig fråga.
Infrastrukturen som behövs för att utvinna kan i sig också utgöra
en betydande störning av den lokala miljön, med vägbyggen, byggnader, transporter och oljud. Vid borrning, särskilt relativt intensiv
och tät borrning, finns också en oro för att mindre jordbävningar ska
inträffa.
Den mer systemiska risken är att en infrastruktur etableras som
bygger fast ett beroende till ett fossilt bränsle. Även om skiffergasutvinning vänt på en trend med fallande produktionskapacitet är naturgas ändå en ändlig resurs. Naturgas orsakar betydligt mindre utsläpp
än andra fossila bränslen, men det är avhängigt att metanläckage vid
utvinningen är begränsat. Det förekommer olika uppskattningar av
hur omfattande det är.
Sammantaget är oron för miljökonsekvenserna av fracking en
faktor som bidragit till att direkta förbud mot prospektering och
utvinning utfärdats eller att särskilda miljöprövningar krävs. I flera
länder i Europa (bland annat Frankrike, Tyskland och Nederländerna)
och även vissa delstater i USA (bland annat New York) finns det
moratorium för prospektering och utvinning.

Miljörisk drivkraft för utveckling
Miljörisker och reglering är drivkrafter för teknik- och processutveckling. Vattenrening och teknik som möjliggör fracking med saltvatten
liksom ”vattenlös” fracking är exempel på pågående utveckling som
syftar till en bättre vattenhantering. Ett annat exempel är sensorteknik för att förebygga och tidigt upptäcka läckage.
Ett sätt att minska den lokala påverkan är genom användning av
den producerade gasen som bränsle för maskiner och fordon genom
lokal produktion av CNG eller LNG. Det minskar transportbehov,
utsläpp och fackling. Ett annat sätt är samlokalisering av brunnar
vilket minimerar ingreppet i naturen.
Sådan utveckling är viktig eftersom riskerna sätts i relation till
den relativt lägre klimatpåverkan som naturgas har jämfört med
andra fossila bränslen. Naturgas orsakar 40–50 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med kol, 25 procent mindre än olja, och i stort
sett inga partikelutsläpp. Kombinerat med ett lägre pris är det starka
drivkrafter för att utvinning av skiffergas sprider sig till andra länder.

Skiffergas utanför Nordamerika
För ett årtionde sedan visade produktionen av naturgas en avtagande tillväxttakt, eller rent av minskning, på många håll i världen.
Den amerikanska utvecklingen har lett till radikala revideringar av
tillgängliga resurser då fyndigheter i skifferlager inkluderas.
USA:s energimyndighet EIA uppskattar att skiffergas utgör en
tredjedel av världens naturgasresurser. Men det råder osäkerhet om
den nordamerikanska utvecklingen går att replikera på andra håll
i världen. Där är de geologiska förutsättningarna goda, industriell
kapacitet och kunnande finns på plats, lagstiftningen är gynnsam
för att snabbt bygga ut produktion, och existerande infrastruktur kan
användas i stor utsträckning.

Kina har mest skiffergasresurser
Kina har världens största skiffergasresurser och starka drivkrafter i
ett växande energibehov, stora utsläpp från kolbaserad kraftproduktion och oljeimportens negativa inverkan på bytesbalansen.
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Tekniskt utvinningsbara resurser, biljoner kubikfot (EIA)
1. Kina
1 115
2. Argentina
802
3. Algeriet
707
4. USA
665
5. Kanada
573
6. Mexico
545
7. Australien
437
8. Sydafrika
390
9. Ryssland
285
10. Brasilien
245
–––––––––––––––––––––––––––
Globalt: 7 299
Förutsättningarna för skiffergasutvinning är däremot sämre än i
Nordamerika. Det beror på att geologin gör gasen mer svåråtkomlig
och att infrastrukturen saknas, men också på reglering och industristruktur. Data om fyndigheter är svårtillgänglig, industrin domineras
av två statligt ägda energibolag och marknaden är hårt reglerad.
Kinas officiella mål har reviderats kraftigt men är fortfarande ambitiösa 30 miljarder kubikmeter i årlig produktion till 2020. Att uppfylla
det kräver att mindre, oberoende entreprenörer och internationella
bolag tillåts prospektera i större utsträckning.
Näst störst reserver har Argentina och där är även intresset
för exploatering starkt på grund av en hög naturgaskonsumtion,
avtagande produktion från konventionella källor och ett växande
importbehov. Det finns stora fyndigheter och en relativt väl utbyggd
infrastruktur, men den stora utmaningen är att säkerställa investeringar i ett ekonomiskt och politiskt osäkert klimat.
I Australien finns stora reserver av skiffergas och dessutom stora
reserver av konventionell gas. Den förhållandevis låga folkmängden
gör att utvinningen sker för en exportmarknad, och därför byggs
LNG- terminaler för att kunna förse Japan, Korea och Kina med
naturgas. Än så länge är skiffergasresurserna relativt otillgängliga
och dåligt kopplade med infrastrukturen jämfört med konventionella
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gaskällor, vilket gör att en storskalig exploatering ligger längre fram
i tiden.

bildningsmekanismer för naturgas. I sin tur påverkar naturgasens
relativa pris användningen av naturgas på olika slutmarknader.

Begränsad potential i Europa

Prisskillnader driver investeringar

Även inom EU finns skiffergasfyndigheter. Att två tredjedelar av
naturgasen som konsumeras importeras är en drivkraft för att
exploatera dem, liksom utsläppen från kolbaserad kraftproduktion.
Men det finns betydande utmaningar.
Infrastrukturen i EU är inte lika väl utbyggd som i Nordamerika
vilket ökar kostnaderna för utvinning. Incitamenten är svagare
eftersom mineralrättigheterna inte tillfaller markägaren utan staten.
Befolkningsdensiteten i Europa innebär också att störningar och
miljöpåverkan får större konsekvenser, vilket ökar ledtider.
Den politiska hållningen skiljer sig stort inom EU, från moratorium
i Frankrike till pådrivning i Storbritannien och Polen. På EU nivå är
linjen neutral utan särskilda föreskrifter för utvinning av skiffergas.
Det är också den svenska officiella hållningen, och här saknas också
fyndigheter där fracking är en aktuell utvinningsmetod.
Vår bedömning är att skiffergasutvinning kommer att spridas
relativt snabbt i världen men volymökningarna kommer inte vara i
paritet med de i USA. Kina och Argentina är de länder som är först
ut och där är också potentialen stor. I Europa är potentialen mindre,
lönsamheten osäker och motståndet starkt vilket troligtvis kommer
begränsa utvinningen påtagligt det närmaste årtiondet.

I dagsläget finns en betydande prisdiskrepans på naturgas mellan olika regioner. De lägsta priserna finns i Nordamerika som en
konsekvens av skiffergasutbudet och en väl fungerande marknad. De
högsta priserna på naturgas är som LNG, flytande naturgas, eftersom
LNG innebär högre produktions- och transportkostnader. Dessutom
präglas marknaden av ett begränsat utbud på grund av en flaskhals
i kondenseringskapacitet. Naturgaspriser i Europa varierar mellan
olika marknader men är generellt sett betydligt högre än i USA. Det
beror bland annat på att importandelen är stor men också på att
Genomsnittliga naturgaspriser, USD per MBtu (Världsbanken)
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(LNG)
2013: 15,96
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Skifferboomen ritar om marknadskartan
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Skifferboomen har pressat priserna på naturgas i Nordamerika
och ökat tillgången vilket mer eller mindre utplånat importbehovet.
Utvinningen av skifferolja påverkar oljepris och importbehovet i
samma riktning, om än inte i lika hög grad. Det har skiftat de globala
handelsflödena och utvecklingen har förändrat den globala energimarknaden.
Skiffergasens påverkan sker genom en direkt priseffekt, genom
skiftande handelsflöden av LNG och indirekt genom ändrade pris-
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marknaden är mindre likvid på grund av begränsningar i infrastruktur
och konkurrens.
Prisdiskrepansen driver investeringar och teknikutveckling. Inte
minst gäller det för kondenseringskapacitet för LNG, men också
för investeringar i infrastruktur. I Nordamerika driver det låga priset
konvertering till naturgas i befintliga sektorer som kraftproduktion
och petrokemi samt i nya sektorer som tunga transporter.

Marknaden blir mer likvid
De stora prisskillnaderna och en radikalt omritad handelskarta har
också påverkat prisbildningsmekanismer för naturgas på ett sätt
som tenderat att sänka priserna. Traditionellt har naturgas utanför
Nordamerika handlats i långa bilaterala kontrakt mellan monopol.
Priset har oftast varit indexerat till oljepriset.
Genom att LNG tillkommit som alternativ samt avregleringar
främst i Storbritannien men även på elmarknaden inom EU har
den amerikanska modellen med en spotmarknad och ”gas on gas
competition” vuxit i betydelse. Med en friare prissättning tenderar
råvarupriser att konvergera mot produktionsmarginalkostnaden,
vilket i flera regioner skulle innebära ett lägre pris.
För att det ska ske krävs inte bara utbud och avreglering utan
också en väl fungerande infrastruktur. Det är också en del av värdekedjan som genomgår stora förändringar.

Naturgasens infrastruktur byggs ut
Merparten av världens naturgas (70 procent) konsumeras i det land
det produceras, och distribueras uteslutande i gasnäten. Av den
exporterade naturgasen transporteras två tredjedelar i gasledningar
och en tredjedel som LNG. LNG står därmed för 10 procent av gasmarknaden, en utveckling som gått snabbt.
Distributionsmarknaden växer och förändras som en konsekvens
av ett ökande utbud av och efterfrågan på naturgas. Infrastrukturinvesteringar i nät drivs i Nordamerika av skifferboomen, där
fyndigheter och avsättningsmarknader måste kopplas ihop med det
befintliga nätet.

Gasledningar, km (CIA, Pipeline & Gas Journal)
Europa
Nordamerika
Mellanöstern
Syd- och Centralamerika
Asien och Stillahavsområdet
Afrika
OSS

Befintliga
217 300
2 102 395
41 820
70 313
146 567
41 254
245 059

Planerade efter 2013
4 775
53 535
13 150
9 117
51 063
15 657
28 228

I Kina byggs lokala, regionala och internationella nät ut i en snabb
takt för att säkerställa tillgänglighet från bland annat Ryssland. Till EU
planeras flera ledningar men det rör sig om synnerligen långsiktiga
projekt där geopolitik och mellanstatliga förhandlingar skapar avsevärd osäkerhet. Inom EU investeras det i infrastrukturutbyggnad för
att knyta ihop medlemsländer och effektivisera marknaden.

LNG växer i betydelse
Utvecklingen av distributionsmarknaden för LNG är än mer dramatisk
och drivs av en snabbt växande och diversifierande efterfrågan.
Enligt vissa prognoser kommer LNG utgöra närmare hälften av
naturgasexporterna om tjugo år, jämfört med en tredjedel idag. Detta
kommer att kräva ett ökat antal anläggningar som producerar och tar
emot LNG. Det driver också marknaden för transportfartyg där drygt
118 fartyg är beställda men mer krävs för att möta kapacitets- och
efterfrågetillväxten.
Merparten av LNG-marknaden utgörs i dagsläget av marknader i
Asien, särskild Japan, Sydkorea och Kina. Överlag är det en utveckling där allt fler länder importerar LNG, även i mindre skala för att
förse enskilda produktionsanläggningar, tankstationer och bunkring
för sjöfart.
För närvarande är utbudet av LNG begränsat av kondenseringskapaciteten, trots att den fördubblats på ett årtionde. Qatar dominerar exporten, men Australien gör stora investeringar och kommer att
gå om Qatar inom några år. Många andra projekt pågår också, inte

minst i USA, och kapaciteten kommer expandera med 40 procent till
år 2018. Stora naturgasfyndigheter utanför Tanzanias och Moçambiques kuster kan också komma att förse världen med LNG och kan gå
om Mellanöstern på längre sikt.
Utvecklingen av FLNG, fartyg med havsbaserad utvinning och
LNG-produktion ombord, kan också tillföra kapacitet. Genom FLNG
kan tidigare otillgängliga fyndigheter utvinnas på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Det första fartyget driftsätts år 2015.
Redan påbörjade investeringar innebär att utbudsbegränsningen
luckras upp från 2015, tidigare om Japan åter tar kärnkraftsreaktorer
i bruk. En osäkerhetsfaktor är i vilken utsträckning och takt den amerikanska exportkapaciteten byggs ut eftersom det finns ett generellt
exportförbud från USA. Vissa tillstånd har beviljats och export kommer att pressa priset, särskilt till Europa, från år 2015.
Vår bedömning är att distributionsledet står inför betydande
investeringar. LNG fortsätter att växa vilket innebär en omvälvande
förändring för den globala energimarknaden. Skillnader i ledtider
LNG-kapacitet och importörer (IGU)
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LNG driver den internationella naturgasmarknaden och globaliserar den.
Det innebär en radikal förändring då
naturgas blir tillgängligt där gasnät
saknas och möjliggör konvertering
från andra fossila bränslen.
mellan olika delar av värdekedjan, i kombination med varierande
priser på alternativa bränslen och lokala efterfrågevariation, kommer
att fortsätta skapa en hög grad av volatilitet i delar av marknaden. Till
exempel har den tidigare flaskhalsen inom LNG-transporter raderats
ut och ersatts i överkapacitet och fallande transportpriser i takt med
att fartyg levererats utan att kondenseringskapaciteten ökat i samma
utsträckning.

Global naturgaskonsumtion 2012 (IEA)
Total konsumtion 3 427 miljarder kubikmeter

Transporter 1 %

Övrigt
13 %
Elproduktion
40 %

beräknar att elproduktion från naturgas kommer att öka med
1,5 procent årligen fram till 2035.
Efterfrågan i Kina drivs till stor del av ett snabbt ökande elbehov
och aktiv policy för att begränsa föroreningar från kolkraft. Kina har
en förhållandevis liten andel naturgas i sin elmix men användningen
växer snabbt. Mellan 2013 och 2014 stod Kina ensamt för 40 procent av den globala ökningen av naturgaskonsumtionen. Utmaningen
är att säkerställa utbudet, genom inhemsk utvinning men framförallt
genom import. Samma utmaning gäller också för flera andra tillväxtekonomier.
Elproduktionsmix, utvalda länder 2011 (Världsbanken)

Fastigheter
22 %

Naturgas

Kol

Olja

Kärnkraft

Vattenkraft

Förnybart
Ryssland
UK

Industri 24 %

Användningen ökar

Japan

Naturgas används främst i fyra områden: elproduktion, industriell
användning, fastigheter och transporter. Det finns en hög grad av
överlappning mellan fossila bränslen inom de flesta användningsområdena. En viktig konsekvens av skifferboomen är den skiftande relativa konkurrenskraften mellan olika energikällor. Det ökade utbudet
av naturgas, med påföljande effekter på pris och tillgänglighet, har
avsevärt förbättrat dess konkurrenskraft globalt, särskilt kopplat till
dess förhållandevis låga utsläppsnivåer.
Möjligheterna till kostnadsreducering, produktivitetsutveckling
eller minskad klimatpåverkan genom att byta bränsle är den viktigaste drivkraften för investeringar, teknikutveckling och innovation.
Men att skifta från ett bränsle till ett annat tar olika lång tid inom
olika områden. Att ställa om elproduktion eller petrokemiska processer kan gå relativt snabbt; att skifta fordonsbränsle är beroende av
att en infrastruktur också etableras.

USA
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Tyskland

Efterfrågan på naturgas för fastighetssektorn drivs framförallt av
stigande välstånd och urbaniseringen i tillväxtekonomier, särskilt i
Kina. Inom OECD är marknaden mättad och priselasticiteten är låg.
Användningen av naturgas på fastighetsmarknaden behandlas inte
djupare i den här rapporten.

Frankrike
Kina
Sverige

Elproduktion från naturgas ökar

0

År 2012 genererades 21 procent av den globala elproduktionen från
naturgas, motsvarande ca 5 000 TWh. Det är en ökning sedan år
2000 då samma andel var 18 procent. Elproduktion är det område
som driver efterfrågan mest. Det beror dels på ett ökande energibehov och dels på substituering av kol. Internationella energirådet IEA

I USA har de låga naturgaspriserna lett till att gaskraftverk utnyttjas
i större utsträckning, på bekostnad av kolkraftverk. Sedan 2005 har
koldioxidutsläppen sjunkit med 12 procent och är nu på samma nivå
som de var 1994.
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Det största användningsområdet
för naturgas är elproduktion och det
driver också merparten av efterfrågetillväxten. El från gas växer
i alla regioner förutom inom EU där
gaskraftverk läggs i malpåse.
Även inom EU byggdes gaskraftverk ut kraftigt men en minskad
elkonsumtion i samband med omfattande utbyggnad av förnybar
elproduktionskapacitet har påverkat lönsamheten för gaskraft negativt. Paradoxalt nog har skifferboomen inneburit en fördel för kolkraft
i Europa då det amerikanska kolöverskottet exporterats samtidigt
som priset på utsläppsrätter inom EU sjunkit drastiskt. Konsekvensen
är att mycket gaskraftskapacitet ligger i malpåse eller stängts helt,
med avskrivningar på över sex miljarder euro bara under år 2013.
I Tyskland har också koldioxidutsläppen ökat.
Japan, som konsumerar en stor del av världens LNG-produktion,
behöver naturgas för att ersätta den kärnkraft som satts i malpåse
sedan Fukushima. Användningen kan minska betydligt om kärnkraftverken driftsätts igen, vilket har aviserats nyligen. Om så sker kan
LNG frigöras till andra importländer och möjligen pressa priset något.

Naturgas ny bas för petrokemi
Naturgas används inom industrin för uppvärmning, elproduktion och
som insatsvara. Det relativa priset mellan regioner och mellan bränslen spelar roll för efterfrågeutvecklingen. Mellan bränslen innebär
lägre priser kombinerat med naturgasens egenskaper och de relativt
låga utsläppen att energiintensiva processer kan konvertera från olja
eller kol. Kina står för en betydande del av efterfrågetillväxten globalt
för industriell användning. Möjligheten att transportera LNG möjliggör
också konvertering av anläggningar som inte tidigare haft tillgång till
gasnätet, vilket bland annat skett i Sverige.

Prisskillnader mellan regionerna skapar konkurrensfördelar för
industri som är lokaliserad där priserna är låga. Det gynnar särskilt
amerikansk attraktionskraft. Konsekvenserna är störst för verksamhet som både har ett stort energibehov och som använder gasen
som insatsvara, till exempel den petrokemiska industrin. Redan nu
syns effekterna i direktinvesteringsflöden till USA och nedläggningar
inom EU. Mellan 2011 och 2020 förväntas USA:s plast- och kemiproduktion växa från 30 miljoner ton till 70 miljoner ton, medan Europas
produktion förväntas minska från 30 miljoner ton till 20 miljoner ton.
Effekten på energiintensiva industrier som järn- och stålindustrierna är också påtaglig. Det internationella energirådet IEA beräknar
att Europa kommer att förlora en tredjedel av sin marknadsandel
inom energiintensiva exporter de närmaste två årtiondena på grund
av relativt höga energipriser.

Kina driver global tillväxt inom gasfordon
Den snabbaste tillväxten av användning sker inom transportsektorn,
men från låga nivåer. För vägfordon innebär naturgas jämfört med
bensin och diesel 30 till 80 procents prisfördel, beroende på marknad. Därför är komprimerad naturgas, CNG, och även LNG attraktiva
alternativ. Begränsningen ligger i en relativt outbyggd infrastruktur
för tankning.
Antalet gasfordon har vuxit från cirka 1,3 miljoner år 2000 till
över 18 miljoner år 2012, enligt den internationella branschorganisationen NGVA. I ett fåtal länder, som Iran, Pakistan och Bangladesh,
består fordonsflottan till stor del av gasfordon. Men på de flesta
marknader är de fortfarande en marginell företeelse.
Den snabbaste tillväxten sker på världens största fordonsmarknad, Kina. Förutom den stora volymökningen särskiljer sig Kina dessutom genom en stor andel bussar och lastbilar, utbredd användning
av LNG samt att infrastrukturen är välutbyggd och expanderande.
Även i USA ökar antalet gasfordon. Den största potentialen finns
inom lastbilstransporter och LNG men det förutsätter en utbyggd
bränsledistribution. Inom EU skiljer sig utvecklingen mellan länder
mycket men generellt sett brister infrastrukturen, särskilt för LNG.

Länder med flest gasfordon, början 2013 (NGVA Europe)
Land
1. Iran
2. Pakistan
3. Argentina
4. Brasilien
5. Kina

Totalt i världen

Gasfordon (miljoner)
3,3
2,8
2,3
1,8
1,6

Tankställen
2 000 CNG
3 000 CNG
1 900 CNG
1 800 CNG
3 000 CNG
1 800 LNG

18 miljoner

ca 25 000

LNG som fartygsbränsle har stor potential
Inom fartygstransporter kan LNG få ökad spridning när kontrollområden för svavelutsläpp införs år 2015, bland annat i Östersjön och
Nordsjön. Från år 2020 gäller striktare utsläppsregler på alla hav.
Eftersom förbränningen av LNG knappt genererar några utsläpp
av svavel, 80–90 procent mindre kväveoxid och cirka 40 procent
mindre koldioxid jämfört med tjockolja, ses det som ett bränsle som
även kan klara framtida utsläppskrav inom sjöfarten.
Skandinavien, särskilt Norge, leder marknadsutvecklingen med
hjälp av sin NOx-fond. Men även fast befintliga order är mer spridda
geografiskt och tekniken är beprövad så krävs det investeringar i
bunkringskapacitet i hamnar. Annars kommer andra lösningar, som
scrubbers eller användning av marin gasolja, föredras av redare.
Om infrastrukturen byggs ut så finns en stor potential, enligt de

Det låga priset på naturgas i USA
innebär att energiintensiva verksamheter som är lokaliserade där har
fått betydande – och bestående –
konkurrensfördelar.
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ledande klassningssällskapen på uppemot 10–15 procent av marknaden eller sammanlagt ca 1000 fartyg år 2020.

Svensk marknad och exportindustri
Den svenska marknaden för naturgas är liten, både i absoluta tal och
som andel av Sveriges energikonsumtion. Eftersom Sverige inte har
någon inhemsk produktion av naturgas sker tillförseln via gasledning
från Danmark eller via LNG-importer, framförallt från Norge.
Det finns skiffergasfyndigheter i Sverige men de är relativt små
och fracking är inte en användbar metod för utvinning. Däremot har
Sverige viss biogasproduktion. Skifferboomen har ändå direkta och
indirekta konsekvenser för den svenska marknaden och för svenska
företags internationella verksamhet.

LNG och fordonsgas viktigast för Sverige
Den tilltagande tillgången på LNG innebär möjligheter för delar av
industrin och transportsektorn i Sverige. Det finns för närvarande
en mottagningsterminal för LNG i Sverige, i Nynäshamn, men två
terminaler är under uppbyggnad. Vid svenska gränsen i Tornio är
ytterligare en terminal projekterad.
Den småskaliga LNG-infrastrukturen som växer fram världen över
kan göra naturgas till ett konkurrenskraftigt alternativ till olja även i
Sverige. Enligt en analys av branschorganisationen Energigas Sverige
kan 70 procent av oljeanvändningen inom industrin ersättas med
naturgas på ett kostnadseffektivt sätt. Bunkringsbehoven är också
påtagliga när hela Östersjön blir ett utsläppskontrollområde år 2015.
Närheten till Norge där det finns flera mindre kondenseringsanläggningar för LNG är en fördel. Utveckling av kapacitet för att producera
flytande biogas är i sin linda men anläggningen i Lidköping är en av
världens första.
Naturgas är också en förutsättning för att säkra tillgången på
fordonsgas i Sverige, vilket är det vanligaste alternativa fordonsbränslet i landet. Sverige har fjärde högst biogasproduktion per
capita i Europa men är världsledande på att uppgradera biogas till
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fordonsbränsle. Trots att den svenska biogasproduktionen är en
fyrtiondels av Tyskland har Sverige nästan en fjärdedel så stor kapacitet för att uppgradera biogas. Sedan 2006 har mängden biogas i
fordonsgasen överstigit 50 procent vilket gör Sverige världsledande.

Svenska företag aktiva i alla delar av värdesystemet
Den ökade gasutvinningen i Nordamerika innebär en ökad efterfrågan både på konventionell utrustning (som borrstål och separatorer)
och på teknik som är särskild för fracking (som pumpar och vattenreningsutrustning).
I mycket handlar det om komponenter och system som används
inom processindustrin generellt, som kompressorer, värmeväxlare,
styr- och reglersystem samt automationsteknik. Liksom inom andra
områden innebär ett högt teknikinnehåll ofta mer effektiva och säkrare processer vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan.
Skifferboomen har inneburit en ökad aktivitetsnivå inom olje- och
gasindustrin, som är en av världens största industrier. När marknaden växer är det också naturligt att efterfrågan på leverantörernas
utrustning och tjänster ökar. Genom att utveckla applikationskunnandet, med egen utveckling eller förvärv, strävar leverantörer efter att
förbättra sina erbjudanden. Därför positionerar sig många svenska
företag särskilt i förhållande till skiffergasutvinning. Inom flera områden är de också världsledande.
En särskilt viktig delmarknad är produktion och hantering av LNG.
Här bidrar svenska företag med processteknik för kondensering,
processutrustning samt motorer och system för fartyg.
Slutligen bidrar skifferboomen till användning av naturgas inom
till exempel fordon, fartyg och produktionsprocesser. I sin tur driver
det utveckling av teknik, processer och produkter som lastbilsmotorer, gasturbiner och masugnar.
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SLUTSATSER: VÄRDEKEDJOR I FÖRÄNDRING
Skifferboomen har omvälvande konsekvenser för den globala
energimarknaden som helhet och för en mängd produkt- och
tjänstemarknader. Det är en varaktig förändring som dessutom
kommer att accelerera i takt med att skiffergasutvinning ökar och
sprids i världen. Tillgång till billig energi har varit en avgörande
faktor för ekonomisk utveckling historiskt. Skiffergas har potentialen
att förlänga den perioden och är en stark drivkraft till att utvinningen
kommer fortsätta öka.
Den grundläggande effekten handlar därför om ett ökat utbud
av naturgas. Det har pressat priset och ökar förtroendet för
att det kommer att finnas tillgång under längre tid, vilket
underlättar för långsiktiga investeringar. Samtidigt har det
inneburit konkurrensfördelar för petrokemisk industri och annan
energiintensiv verksamhet som drar nytta av det låga gaspriset.
Utmaningen är att hantera de lokala miljörisker som utvinningsmetoden kan innebära, särskilt i länder där miljöskyddet är
bristfälligt. Det är också angeläget att användningen styrs till
områden där naturgas ersätter kol eller olja.
Skifferboomen har också inneburit ett radikalt skifte av det internationella handelsmönstret. USA, världens största konsument av

olja och naturgas, har gått från nettoimportör till självförsörjande
inom naturgas och även kraftigt minskat oljeimportbehovet.
LNG, som globaliserar naturgasmarknaden, är den största enskilda
utvecklingsfronten. Stora delar av kondenseringskapaciteten
var ursprungligen ämnad för export till USA. När flödena skiftat,
först till Europa och nu till Asien, har naturgas blivit tillgänglig för
tillämpningar där den tidigare inte varit ett alternativ.
Det har skapat nya förutsättningar för utveckling av många produktoch tjänstemarknader. Ökad användning av gas som insatsvara i
industriella processer, kraftproduktion och som transportbränsle
driver teknikutveckling och etablering på nya marknader. När USA
och Kina är potentiella marknader är kapital och innovationsförmåga
dessutom lättare att uppbåda.
För delar av svenskt näringsliv har skifferboomen stora konsekvenser. Utvecklingen påverkar priser och tillgänglighet, inte minst av
LNG, i Sverige. En ökad naturgasanvändning och investeringar i
infrastruktur kan också förbättra förutsättningarna för biogas. Men
framförallt har skifferboomen lett till växande och nya marknader
där svenska företag aktivt positionerat sig. Det är få globala företag
som kan avstå att förhålla sig till skifferboomens effekter.
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Prospektering och produktion
Skifferboomen har på bara ett årtionde förändrat det amerikanska
och det globala energilandskapet. I grunden handlar det om att
stora mängder gas och olja tagits upp ur marken. Den del av
värdekedjan som betecknas som ”upstream” omfattar de aktörer
och aktiviteter som tillgängliggör kolvätena för försäljning på
marknaden. Det omfattar allt från prospektering och borrning till
fracking och initial bearbetning av naturgasen och oljan.
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Konsekvenserna av skifferboomen är flera. Marknaden har
expanderat i takt med produktionen. Fracking som metod innebär
att nya produktområden och lösningar har utvecklats. En större
andel av aktiviteterna är outsourcade till fältservicebolag, där
konsolidering pågår. Leverantörer utvecklar produkter och förvärvar
bolag för att erbjuda helhetslösningar.

UPSTREAM: PROSPEKTERING OCH PRODUKTION

Marknaden för utvinning av skifferfyndigheter finns nästan i sin
helhet i Nordamerika, framförallt i USA men även i Kanada. Länderna
har producerat både olja och gas under lång tid men skifferboomen
har drivit och föranlett stora förändringar. De handlar främst om industristrukturen och ansvarsfördelningen i värdekedjan.
En orsak till det är att geografin för skifferfyndigheter varit
annorlunda än den för konventionell olja och gas, till exempel med
det stora Marcellus-fältet i nordöstra USA. En annan orsak är att de
tidiga utvecklarna, några av vissa som nu växt sig stora, är oberoende bolag (independents) snarare än de etablerade internationella
oljebolagen (majors). De hade färre egna resurser och utvecklade
affärsmodeller där en stor del av arbetet kontrakterats ut på en
mängd aktörer som fältservicebolag och lokala entreprenörer.

Marknaden växer med 41 procent per år
För olje- och gasutvinning globalt beräknar banken Barclays och
konsultföretaget Ernst & Young att de totala utgifterna för prospektering och produktion omfattar mer än 700 mdr USD globalt år 2014.
Nordamerika är den i särklass största marknaden där det genereras
200–300 miljarder USD i investeringar. I sin tur utgör utvinningen av
okonventionell gas och olja den största delen av den nordamerikanska marknaden. Bedömningar gör gällande att utvinningsmarknaden
för skifferfyndigheter i USA vuxit från 5 till 80 mdr USD mellan år
2006 till 2013 vilket innebär en årlig tillväxttakt på 49 procent.
Konsultföretaget McKinsey har uppskattat att marknaden kommer nå
160 mdr USD år 2015.
Bedömningar av prospektering- och
produktionsmarknaden i Nordamerika
Barclays (estimat 2014)
Oil & Gas Journal (estimat 2014)
Ernst & Young (endast USA, 2012)
American Petroleum Institute (endast USA, 2012)
Bernstein (endast USA och skifferfyndigheter, 2013)

199 mdr USD
338 mdr USD
186 mdr USD
154 mdr USD
> 80 mdr USD

Marknaden för prospektering och
produktion har haft genomsnittlig
årlig tillväxttakt på 49 procent
mellan 2006 och 2013.
Samtidigt kan tillväxttakten komma att dämpas av den snabba
tillväxten i sig. Skifferboomen har medfört låga gaspriser och därmed
sänkt producenternas lönsamhet och finansieringsförmåga. De redan
höga kostnaderna för utvinning har också stigit då höga aktivitetsnivåer innebär konkurrens om knappa resurser och kompetent
personal. Slutligen accentueras påverkan på miljön i takt med att
utvinningen ökar. Det ger upphov till en dynamik där det finns några
tydliga trender:
1. Förskjutning mot oljeutvinning: Ökningen av gasproduktion har
lett till låga gaspriser (ca en tredjedel av oljepriset i energiekvivalenter) vilket försämrat investeringskalkylen för gasutvinning.
Eftersom gas och olja ofta utvinns tillsammans (i över hälften av
alla brunnar som frackas) och då utrustningen och frackingprocessen är likartad riktas mer fokus på oljeutvinning. För gas finns
förhoppningar om högre priser genom att tillåta mer export i form
av LNG.
2. Produktivitetsutveckling: Utvinning av skiffergas är kostsam
relativt konventionella produkter, och branschen är relativt
ny även om tekniken funnits sedan länge. Kostnadspress och
produktivitetsutveckling går snabbt framåt, drivet av teknik- och
processutveckling men också av en stor dynamik i värdekedjan
med inslag av både konsolidering och specialisering.
3. Minimering av miljöpåverkan: I takt med att utvinningen har
ökat blir miljöriskerna – och eventuella konsekvenser – större.
Både reglering och teknikutveckling krävs för att hantera riskerna.

Industristrukturen och värdekedjekonfigurationer för utvinning av
skiffergas skiljer sig från den konventionella olje- och gasindustrin.
Det finns många aktörer och många kategorier av aktörer med hög
grad av specialisering. Här finns stora som små producenter, servicebolag som utför större delen av aktiviteterna, utrustningsleverantörer,
transportfirmor och en mängd nischade tjänsteleverantörer.

Skifferboomen ruckar industristrukturen
Den globala industristrukturen inom olje- och gasindustrin har förändrats radikalt de senaste årtiondena, i takt med att NOC:s (National
Oil Companies) har vuxit i betydelse och befintliga källors produktion sjunkit eller utvecklats negativt. Sedan 2005 har till exempel all
ökning av oljeproduktionen kommit från okonventionella resurser.
De stora publika bolagens andel har minskat betydligt, liksom
OPEC:s möjlighet att styra marknaden. Men den kanske största
omställningen är att USA minskat sina nettoimporter av olja och gas
kraftigt, på grund av skifferboomen.
Industristrukturen för skifferfyndigheter är också annorlunda än
den gängse. Det var oberoende bolag, independents, som utvecklade
fracking, som tidigt prospekterade och anskaffade utvinningsrättigheter från landägare. Några har växt sig stora och många mindre har
etablerat sig. Majors som Exxon och Shell, och på senare tid även
NOC:s, har förvärvat bolag på marknaden men har haft en betydligt
svårare utveckling och i flera fall skrivit av stora belopp, knoppat av
sin serviceverksamhet eller fryst stora projekt.

Produktivitetsutvecklingen hög
Trots det är aktivitetsnivån inom prospektering och produktion
fortsatt hög hög. En traditionell indikator på industriaktivitet är antal
aktiva riggar, men den indikatorn har minskat i betydelse i takt med
produktivitetsutveckling då varje rigg nu borrar fler brunnar, och jobben ger större produktion, än tidigare.
Ett annat mått är antal brunnar som borras. Under år 2013
borrades cirka 35 000 brunnar i USA, varav 18 580 var horisontella
brunnar, enligt fältservicebolaget Baker-Hughes. Tillväxten förutspås
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Borrningsaktivitet, USA (Baker-Hughes, RBC, IHS)
Totalt antal riggar
Andel onshore
Andel horisontella
Andel oljeriggar
Andel gasriggar
Totalt antal anlagda brunnar 2013
Totalt antal horisontella brunnar 2013
Estimerat antal horisontella brunnar 2014

1 854
96 %
67 %
83 %
17 %
35 703
18 580
20 061

vara måttlig under 2014 och framförallt fokuserad på olja, på grund
av det låga gaspriset.
Produktionsinvesteringarna är beroende av råvarupriserna. De
stora volymerna av gas som frigjorts i skifferboomen har sänkt
gaspriserna, som dock återhämtat sig något men fortsatt är lägre än
en tredjedel av oljepriset, i energirelativa termer. De låga priserna har
dämpat aktiviteten något de senaste åren och tärt på lönsamheten
hos många producenter. Fokus har ökat på oljestinna källor och på
källor som är rika på NGL:er, biprodukter som används i petrokemisk
industri.
Dessutom är kostnadsreduktioner i fokus. Hur de utvecklas är
främst beroende av fältservicebolagens produktivitetsutveckling
samt teknikutveckling hos utrustningsleverantörer.

Fältservicebolag allt mer betydelsefulla
Sedan ett par årtionden har framväxten av specialiserade servicebolag inom olje- och gasindustrin förändrat hur utvinning organiseras.
Idag är det en global industri som omsätter 750 miljarder USD.
Det är framförallt fältservicebolag som ansvarar för utvinningen,
finansierade av producenter. Det är också de som investerar mest i
process- och metodutveckling. Under skifferboomen har de spelat
en särskilt viktig roll då många producenter själva saknat kompetens
och resurser att bygga upp stora fältorganisationer eller flottor av
arbetsmaskiner och borriggar.
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Det finns flera nischer inom fältservice, som offshore och utrustningsuthyrning, men den mest relevanta för skifferfyndigheter är
tjänster inom prospektering och utvinning. Den nischen domineras
av fyra amerikanska bolag (Schlumberger, Halliburton, Baker-Hughes
samt Weatherford International) som utgör Tier 1, men det finns
också ett stort antal lokala och regionala bolag i Tier 2.
Fältservicebolagen leder och organiserar processerna, men
använder sig i sin tur av olika konstellationer av lokala entreprenörer,
transporter, utrustningsleverantörer och leverantörer av råvaror.

Leverantörer dras till marknaden
Utvinning av skiffergas kräver mer, och delvis annorlunda, utrustning jämfört med konventionella källor. Brunnarna är djupare och
längre, fracking är resursintensivt, och anslutande infrastruktur som
ledningar måste ofta byggas till då många fyndigheter ligger i nya
områden.
Själva anläggningen av en brunn är resursintensiv men relativt
snabb. Borrningen kan ta tio dagar och frackingen ett par dagar.
Totalkostnaden varierar, beroende på fyndighet och brunn, men det
handlar om 5–7 miljoner USD. Gasen och oljan kan sedan flöda i
åratal. Avtagningstakten är dock högre vid skiffergasutvinning än vid
konventionell utvinning.
Ungefär hälften av kostnaderna för att anlägga en brunn relaterar
till riggen och borrningen (borrkronor, borrsträngar, borrslam) samt
inkapslingen av borrhålet med cement, stål och ventiler. Den andra
hälften relaterar till fracking vilket kräver vatten, sand, kemikalier,
pumpbilar och kompressorer. Hela anläggningen behöver motorer
och bränsle för att driva dem. Olika typer av sensorer, mjukvara och
styrsystem är också del av en modern operation för att optimera
brunnen i förhållande till fyndigheten och till andra brunnar i området.
Utöver detta tillkommer permanent utrustning som hanterar
returvatten, olja, gas och dess biprodukter. Det omfattar bland annat
separatorer, värmeväxlare, kompressorer, lagringstankar och vattenreningsanläggningar.

Eftersom skifferfyndigheter ofta är belägna långt ifrån de traditionella
oljeområdena med etablerade raffinaderier och gasledningar tillkommer också transporter för att förse fältet med bränsle och för att ta
hand om vatten och kolväten som kommer upp. Järnvägstransporter
av råolja har till exempel ökat från 9 500 vagnar år 2008 till 400 000
vagnar år 2013 i USA, enligt branschorganisationen AAR.

En dynamisk marknad
Det är således en stor mängd ingående teknik och bolag som går
in i varje projekt, vanligtvis lett av en fältserviceorganisation men
finansierat av en producent. Det är en intensiv aktivitet där arbetslag
och utrustning flyttar på sig ofta, mestadels i otillgängliga områden,
och tillväxttakten har varit hög. Den nödvändiga flexibiliteten och
småskaligheten har passat mindre aktörer, men också bidragit till att
man ofta använt ”off the shelf-komponenter”, satt samman suboptimala system och inte använt den högsta tekniknivån.
I takt med erfarenheter, kostnadskrav och reglering sker rörelser i
värdekedjan. Det handlar om fortsatt outsourcing till fältservice, men
också att dessa går in i tillverkning av viss utrustning, och att kritiska
insatsvaror som frackingvätska köps direkt av råvaruleverantörerna.
Även på utrustningssidan förekommer förvärv och produktutveckling då leverantörer positionerar sig för att erbjuda systemlösningar
istället för komponenter. En annan viktig drivkraft för teknikutveckling är den miljöpåverkan och de miljörisker som brunnsborrningen
innebär.

Miljöaspekter är en stor utmaning
för utvinningsindustrin eftersom det
innebär påtagliga och långsiktiga
risker för skador. Det föder ett motstånd som begränsar tillväxttakten,
inte minst internationellt.
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Teknik minskar miljörisker
Ny teknik och bättre system för att hantera miljörisker utvecklas för
att möta och förebygga reglering men även för att det ofta innebär
en mer kostnadseffektiv process.
Miljöpåverkan från gasutvinning kan kategoriseras i lokal påverkan och systemisk påverkan. Den lokala påverkan innefattar störningar på omgivningen i samband med etablerande av brunnar och
transporter av olja och gas. Dels handlar det om markanvändning,
buller, vägbyggen och transportintensitet som drabbar den lokala
befolkningen och naturen. En annan lokal risk är att grundvattnet
kontamineras vid brunnsborrningen, av kemikalierna som används
vid fracking eller av kolvätena som extraheras. Också användningen
av stora mängder vatten är i vissa torra områden problematiskt,
liksom hur returvattnet (upp till 40 procent) hanteras. Även mindre
jordbävningar har förekommit när berggrunden spräckts.
Systemiska störningar handlar framförallt om utsläpp av växthusgaser som en konsekvens av produktionen. En del av utsläppen är i
form av koldioxidutsläpp förorsakade av transporter och motorer. En
annan del är i form av metan- och koldioxidutsläpp från brunnen i
sig. Metanläckage kan uppstå av en mängd faktorer som rostiga rör,
glappande tätningar och ventiler, gamla kompressorer och läckande lagringstankar. Eftersom metan är en så potent växthusgas är
problemet allvarligt.
En annan källa till växthusgasutsläpp är fackling av gas, det vill
säga att man helt enkelt bränner upp den gas som kommer upp ur
brunnen då det saknas infrastruktur för att ta hand om den (oljan
däremot tas omhand). Förekomst av fackling inom olje- och gasindustrin globalt är en stor utmaning, framförallt i Ryssland, Mellanöstern
och Afrika, men även för skifferfyndigheter i Nordamerika. I Bakkenområdet (som mest producerar olja) facklas till exempel så mycket
som 30 procent av gasen bort.
Miljöaspekter är en stor utmaning för utvinningsindustrin
eftersom det innebär påtagliga och långsiktiga risker för skador.
Det handlar också om kostnader (till exempel förlorad gas genom
läckage och fackling). Det föder ett motstånd som begränsar tillväxt-

takten, inte minst internationellt. Därför sker också produkt- och
processutveckling för att hantera riskerna. Produkt- och tjänsteleverantörer som utvecklar sådana lösningar kommer att gynnas.
Det sker utveckling inom alla områden. För att minska markanvändning och störningar sker framförallt samlokalisering av brunnar,
både för underjordsaktiviteter (pad drilling) och för ovanjordsaktiviteter, till exempel genom separation och vattentransport. Vattenrening
och återanvändning är särskilt angeläget eftersom det är ett stort
bekymmer både ur miljö- och kostnadshänseende. Ett annat spår är
utveckling av ”waterless fracking”, speciellt genom att utnyttja olika
gaser som finns tillgängliga i närområdet eller koldioxid. Minimering
av metanläckage är i producentens intresse eftersom det är gas
som borde kunna säljas och där kan sensorer användas för att tidigt
indikera brister. Vad gäller fackling är det dels en fråga om att snabbt
etablera en omhändertagande infrastruktur, och dels om att ta tillvara
på gasen vid brunnen för att producera CNG eller LNG som kan
användas för att driva motorer och transporter med lägre utsläpp,
vilket också minskar behovet av bränsletransporter till fältet.

Kommer skifferboomen internationaliseras?
Utvinning av skiffergas sker nästan uteslutande i Nordamerika men
det finns ännu större reserver på andra håll i världen. En utbyggd
produktion i länder som Kina och Argentina skulle mångdubbla
marknadsstorleken och tillgängligheten på gas. Men om och i vilken
takt det kan komma att ske är osäkert.
Drivkrafterna för en utveckling av nya marknader är framförallt säkrande av energiförsörjning, lägre energikostnader samt
lägre växthusgasutsläpp och föroreningar där kol är en betydande
energikälla. Motkrafter är osäkerheten om miljöeffekter, tillgång till
konventionella olje- och gasresurser samt alternativa kraftkällor.
Därför är utvecklingen av skifferfyndigheter mer avlägsen i länder
som Ryssland, Venezuela och Iran. Istället är länder som Kina, som
har ett växande energibehov men saknar konventionella resurser,
och Argentina, med sinande konventionella källor likt USA innan skifferboomen, som är mest troliga marknader.

I ett femårsperspektiv är det
osannolikt att den snabba utvecklingen i USA replikeras på andra håll
i världen, men utvinning har redan
börjat i Kina och Argentina.
Det finns enstaka länder i Europa som kan komma att utvinna skiffergas (Polen, Storbritannien, Ukraina) men reservernas storlek och
andra faktorer kommer att begränsa betydelsen av dem.
I ett femårsperspektiv är det osannolikt att den dramatiska
utvecklingen i Nordamerika replikeras på andra håll i världen. Det är
många förutsättningar som ska finnas på plats: geologiska förutsättningar, etablerad infrastruktur, tillgång till utrustning och kompetens,
hantering av mineralrättigheter samt tillgång till finansiering.
Den kinesiska marknaden har redan börjat utvecklas men
hämmas av geologi, vattentillgång och relativ kostnad. Å andra
sidan finns det tusentals entreprenörer som troligen skulle kunna
mobiliseras snabbt för att producera åt de statliga energijättarna.
Tyvärr håller de sällan en hög tekniknivå vilket innebär förhöjda
miljörisker. Aktörer som främst skulle gynnas av en internationalisering är fältservicebolag och utrustningsleverantörer, förutom lokala
inhemska aktörer.
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FRACKING HAR REVOLUTIONERAT GAS- OCH OLJEUTVINNING
Fracking är en metod som använts för att utvinna naturgas under lång tid. Metoden fick sitt genomslag när man
började använda vatten och när den kombinerades med
horisontell borrning. Det har gjort det möjligt att komma åt
stora mängder naturgas och olja som lagrats i djup och tät
skifferberggrund.
Skiffergasutvinning är möjlig tack vare en kombination av två metoder, horisontell borrning och hydraulisk spräckning (fracking).
Att stimulera brunnar genom sprickbildning är en metod som
sträcker sig tillbaka till 1860-talet. Först användes explosiva ämnen
som krut och senare nitroglycerin. På slutet av 1940-talet prövades
en hydraulisk metod, det vill säga spräckning genom högt tryck. År
1949 tog oljefältservicebolaget Halliburton patent på en metod där
man använde blandningar av sand, olja och bensin som frackingvätska.
Mellan 1967 och 1973 utförde Atomic Energy Commission (AEC),
en organisation som undersökte möjligheten att använda kärnvapen
i fredliga syften, tester med atombomber för att komma åt gas i skifferberggrunden. Den första bomben skapade sprickor som sträckte
sig över 60 meter i brunnens alla riktningar. Gasen flödade, men år
1975 upplöstes AEC och fracking med atombomber blev aldrig någon
etablerad metod på grund av oro för säkerheten.
På 1950-talet introducerades den första vattenbaserade
frackingvätskan som var tjockare än den vätska som används idag.
Fracking ledde till betydande volymökningar (75 procent per brunn)

Stora mängder vatten används

och spreds snabbt inom utvinningsindustrin. Idag har över en miljon
brunnar stimulerats med fracking i USA och uppemot 2,5 miljoner
globalt.
Det första försöket med fracking i skifferberggrund var år 1982.
Då borrade Mitchell Energy, med entreprenören George Mitchell i
spetsen, en brunn på Barnett-fältet som stimulerades med fracking.
Experimentet var halvlyckat, gas flödade från brunnen men det
var en dyr process. Mitchell Energy fortsatte sina experiment med
fracking. Under 1990-talet kom en av företagets ingenjörer på att
man kunde använda sig av en tunnare vätska, som nästan enbart
bestod av vatten. Genom att även använda ett högre tryck kunde
skifferberggrunden stimuleras.
Modern fracking innebär att borrhålet perforeras med skott ut i
berggrunden efter att det kapslats med borrör och cement. Sedan
pumpas vatten ner under hårt tryck vilket bildar nätverk av små
sprickor som gör det lättare för gas och olja att röra sig mot borrhålet. När trycket släpps flödar en del av vattnet tillbaka upp ur brunnen
följt av gas och/eller olja.
Under 1990-talet hade också horisontell borrning utvecklats och
spridits. Genom att vinkla borrhålet kunde man få samma exponering
från en brunn som från tolv eller fler vertikala brunnar. Det gör också
att brunnar kan konsolideras på en relativt liten yta på marken vilket
minskar störningar och kostnader.
När de två metoderna kombinerades i större utsträckning i början
av 2000-talet, började de stora reserverna av gas och olja lagrad i
skifferberggrunden utvinnas.

Vid fracking används betydligt mer vatten än vid utvinning av
konventionell naturgas. Hur mycket vatten som används beror på
hur mycket gas som kan utvinnas från brunnen, hur många gånger
brunnen frackas och hur mycket av vattnet som kan återanvändas
för andra brunnar. Det kan behövas allt mellan några få tusen och
20 000 kubikmeter vatten till en brunn.
Frackingvätska består till 99 procent av vatten och sand. Resten
är kemikalier. Sanden i vätskan används för att tränga in i sprickorna
och håller dem öppna så att gasen kan komma ut. Kemikalierna
används bland annat för att underlätta sprickbildning, minska friktion
och förtjocka vattnet för att fördela sanden. Innehållet i frackingvätska varierar mellan aktörer och brunnar.
Upp till 40 procent av vätskan kommer tillbaka som returvatten
medan resten blir kvar nere i berggrunden. Om den återkommande
vätskan renas går den att återanvända till fler brunnar. Den måste
då separeras från metaller, mineraler och kolväten som den blandats
med i berggrunden.
Genom att återanvända vattnet kan vattenanvändningen minskas.
Om vattnet inte återanvänds bör det injiceras i berggrunden där den
kan lagras utan att komma i kontakt med grundvattnet eller renas så
att det kan släppas ut i floder och sjöar.
I många fall har omhändertagandet av vatten varit bristfälligt
vilket kan innebära en miljörisk. Därför är det ett område som utsätts
för allt mer reglering i flera delstater i USA.

FRACKINGENS HISTORIA
1865

1929

1947

1950-tal

1967

1982

1991

1998

”Torpeder” fyllda
med krut används i
oljebrunnar

Den första
horisontella
brunnen
borras i Texas

Första försöket
med hydraulisk
spräckning i
Kansas

Vattenbaserad
frackingvätska
introduceras

Forskare utförde det
första fracking-testet
med atombomber i
New Mexico.

Det första
försöket med
fracking i skifferberggrund

Den första
horisontella
skifferbrunnen
borras

Mitchell Energy
Skifferboomen
påbörjar kommer- tar fart
siell utvinning av
skiffergas
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UTVINNINGSPROCESSEN UTVECKLAS
Hantering av risker och kostnader samt reglering driver
teknikutveckling för att öka effektiviteten och säkerheten i
utvinningsprocessen. Två utvecklingsområden av särskild
vikt är så kallad factory drilling samt vattenlös fracking.
Fracking är en resurs- och kapitalintensiv process vilket driver ett
intresse för att optimera processen. Genom att minimera stillestånd
och fel, samlokalisera brunnar och använda förebyggande underhåll
kan produktiviteten öka avsevärt. Det möjliggör en snabbare och
mindre kostsam process med högre kapacitetsutnyttjande.
Samlingstermen för allt detta är factory drilling. Det omfattar
automationsprocesser, mjukvara, underhåll och processoptimering.
Eftersom borrkostnaderna utgör en stor andel av totalkostnaden för
att anlägga en skiffergasbrunn har effektivitetsökningar i borrningsarbetet en betydande effekt på brunnens lönsamhet. Det reducerar
också risken för fel som uppkommer på grund av mänskliga misstag.
Även anläggningskostnader kan minska per brunn genom så
kallad pad drilling. Det innebär att utgå med flera borrhål i olika riktningar från samma plattform. Det minskar även indirekta kostnader
och miljöpåverkan genom att infrastrukturbehov minskar.
Processutveckling ökar inte bara lönsamheten utan minskar
miljörisker och gör processen säkrare. I sin tur kan det innebära en
ökad acceptans för fracking som utvinningsmetod.

Fracking utan vatten
I områden där vatten är en bristvara kan den höga vattenanvändningen som fracking innebär vara en utmaning. Det kan orsaka

sjunkande grundvattennivåer lokalt, eller vara förenat med höga
transportkostnader. Även hantering av returvatten är en utmaning.
I vissa områden i USA har kostnaderna förknippat med vattenhantering ökat markant och i potentiella utvinningsområden i bland annat
Kina är vattenbrist ett hinder. Ny teknik för att utvinna skiffergas
och olja utan att använda vatten kan minska både kostnader och
miljöpåverkan.
Vatten kan till exempel ersättas med kolväten så som flytande
propan, butan och pentan. Andra ämnen som undersöks som potentiella alternativ är koldioxid och kväve. Eftersom de är biprodukter av
naturgasproduktion finns de tillgängliga i regionen och behöver inte
transporteras längre sträckor för att nå brunnarna. Vattenlös fracking
innebär en säkrare arbetsmiljö för personalen på utvinningsplatsen
samtidigt som problemet med att hantera returvatten minskar.
Metoderna är fortfarande på teststadiet och är än så länge mer
kostsamma än vattenbaserad fracking. Om tekniken får ett kommersiellt genomslag vore det en omvälvande förändring som skulle
minska riskerna med fracking.

Frackingvätska består till 90 procent
av vatten och därtill sand och kemikalier som håller upp sprickor och ser
till att så mycket gas som möjligt kan
utvinnas. Fracking kräver upp till
20 000 m3 vatten per brunn.

Borrigg
Ersätts av brunnshuvud
när borrningen är klar
Brunn
Består av cement- och
stålhöljen i flera lager

Borrdjup
Varierar med fyndigheten,
vanligtvis 2–3 kilometer

Borriktning
Vänds gradvis till 90° för
att maximera kontakten
med skifferlagret
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EN KONTROVERSIELL UTVINNINGSMETOD
Fracking är en kontroversiell utvinningsmetod som mött
motstånd och till och med har förbjudits på vissa ställen.
Motståndet grundas bland annat på oro för förorening av
grundvatten vid borrning.
Bland de främsta orosmomenten för miljön kombinerat med fracking
är den omfattande vattenanvändningen och risken för att frackingvätska och metan ska läcka ut i grundvattnet. För närvarande
genomför det amerikanska naturvårdsverket EPA en omfattande
studie av eventuell påverkan av fracking på dricksvattentäkter.

Moratorium för fracking
Oro för miljöföroreningar har lett till att fracking förbjudits på vissa
håll i världen. I delstaterna Vermont och New York finns förbud mot
fracking. Inom EU hanteras frågan på nationell nivå och moratorier
för prospektering av skiffergas finns bland annat i Frankrike, Nederländerna och Bulgarien.
Omfattningen av riskerna för beror till stor del på hur utvinningen genomförs och vilka investeringar som görs för att miljösäkra produktionen. Fracking har använts i miljontals brunnar utan
att skada grundvatten. Foderrör samt cementering av borrhålen
minimerar riskerna. Trots det är det centralt för utvinningsindustrin
att beprövade metoder efterlevs, för att undvika skador och för att
minska motståndet.

Fracking har på vissa ställen mötts av motstånd och moratorium mot utvinningsmetoden har införts i några länder och stater.

LOKALA RISKER
t -ÊDLPSBWGSBDLJOHWÊUTLBFMMFSNFUBOGSÌOCSVOOUJMMHSVOEWBUUFO
t 4MJUBHFQÌMPLBMNJMKÚPDIJOGSBTUSVLUVSQÌHSVOEBWEFOJOUFOTJWB
aktivitet som sker vid ett borrhål.
t #VMMFSPDIBOESBTUÚSOJOHBSJPNHJWOJOHFO
t +PSECÊWOJOHBSTPNVQQTUÌSFGUFSTQSJDLCJMEOJOH

20

GLOBALA RISKER
t 'BDLMJOHBWHBTTPNJOUFÊSFLPOPNJTLUMÚOTBNBUUUBUJMMWBSBQÌ
ger koldioxidutsläpp i atmosfären.
t 0BWTJLUMJHBNFUBOMÊDLPSVUJBUNPTGÊSFOVOEFSHBTFOTEJTUSJCVUJPO
Metan är en mer potent växthusgas än koldioxid.
t 7JEGÚSCSÊOOJOHBWOBUVSHBTCJMEBTLPMEJPYJE.ÊOHEFOÊSEPDLNJOESF
per tillverkad mängd energi än för både olja och kol.
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SKIFFERGASENS MILJÖPÅVERKAN
Det är omdebatterat vad för miljöpåverkan som skiffergas
egentligen har. Vid förbränning av naturgas bildas färre
växthusgaser än vid förbränning av olja och kol, men den
totala miljöpåverkan beror även på vilka utsläpp som sker i
utvinning och i transport av råvaran.
I skiffergasens värdekedja sker bland annat utsläpp av växthusgaserna metan och koldioxid. Metan är en kraftigare växthusgas än
koldioxid men har en kortare livstid i atmosfären. Anledningen till att
det är svårt att uppskatta hela skiffergasvärdekedjans miljöavtryck
är att det är svårt att bedöma effekten av de metanutsläpp som
Växthusgasutsläpp från källa till försäljning Marcellus USA, procent
(National Energy Technology Laboratory)
Utvinning
50 %

Brunnsbyggnad
Brunnens färdigställande
Omkonstruktioner av brunn
Andra oavsiktliga utsläpp
Andra utsläpp från punktkällor
Oavsiktliga utsläpp från ventiler
Vattenleveranser
Vattenbehandling

1,1
7,7
27,4
3,2
0,3
8,3
0,9
1,2

Bearbetning
27 %

Avlägsnande av koldioxid och svavelväten
Dehydrering
Andra oavsiktliga utsläpp
Andra utsläpp från punktkällor
Oavsiktliga utsläpp från ventiler
Kompressorer

5,1
0,1
2,5
0,2
0,0
19,4

Distribution
23 %

Bygge av gasledningar
Gasledningskompressorer
Oavsiktliga utsläpp från ledningar

0,1
3,8
18,9

Totala växthusgasutsläpp
från källa till försäljning

12,2 gram CO2e/MJ
≈10 % av utsläppen vid förbränning

sker under utvinning, transport och slutanvändning. Detta har lett till
spekulationer om växthusgasutsläpp under skiffergasens livscykel
faktiskt är högre än för andra fossila bränslen. Här presenteras hur
miljöpåverkan ser ut i de olika stegen i värdekedjan.

Energiintensiv produktion
Skiffergasutvinning kräver mer resurser än konventionell gasutvinning, vilket leder till högre koldioxidutsläpp. Medan en konventionell
brunn kan täcka en yta på över tio kvadratkilometer täcker skiffergasbrunnar endast ytor på upp till en kvadratkilometer. För varje
brunn krävs mellan 100–200 lastbilsleveranser med utrustning.
Därtill krävs vattenleveranser till, samt utrustning för behandling av
frackingvätskan.
När den utvunna gasen inte kan tas tillvara på grund av ekonomiska eller säkerhetsskäl facklas gasen vid utvinningsplatsen. Det
ger koldioxidutsläpp men också metanutsläpp i de fall facklingen inte
är tillräcklig. Det kan även ske oavsiktliga metanutsläpp vid utvinningsplatsen på grund av läckor från brunnar, ventiler och ledningar.

LNG har större miljöpåverkan
Transporter i gasledningar är generellt sett bättre för miljön än
transporter via LNG-infrastruktur. Att driva gasledningar kräver runt
10–15 procent av energin i den gas som transporteras medan LNG
kräver runt 25 procent. Att producera och transportera LNG är en
energikrävande process då gasen först ska kylas ned och sedan
hållas nedkyld under hela transportsträckan. Dessutom orsakar vägoch sjötransporterna koldioxidutsläpp.

Mindre koldioxidutsläpp än olja och kol
Vid förbränning av metan i syrerika miljöer bildas koldioxid och
vatten. Mängden koldioxid är dock mindre för naturgas än för andra
fossila bränslen som olja och kol. I elproduktionen kan man därför få
en positiv effekt på miljön i de fall gas ersätter olja och kol, men inte
om den tränger undan satsningar på förnybara bränslen.

Hur kan utvinningsprocessen bli mer miljövänlig?
Fracking utan vatten
Genom att ersätta vattnet i frackingvätskan med andra
vätskor minskar vattenanvändningen. När man frackar med
kolväten kan de tas om hand tillsammans med gasflödet och
kan säljas vidare eller återanvändas.

Vattenåtervinning/saltvattenfracking
Tekniker som återvinner frackingvätska eller använder saltvatten till frackingvatten minskar påfrestningen på vattenreserverna. Det kan vara en fördel i områden med brist på
färskvatten.

Minskning av dieselavgaser och fackling
Genom att driva utrustning på utvinningsplatsen med gas
istället för diesel kan koldioxidutsläppen dras ner. Statoil
har utvecklat en teknik för att tillvarata gas i områden där
infrastrukturen inte räcker till. Gasen komprimeras på plats,
vilket gör att den inte behöver facklas utan kan användas till
drift av utrustning istället.

Vattenbehandling
Frackingvätska som kommer tillbaka upp ur brunnen är
kontaminerad med kemikalier, metaller och radioaktiva
ämnen. Genom att ta bort partiklarna på plats kan vätskan
återanvändas.

Minskade metanläckor
Utrustning som upptäcker läckor så att de kan tätas kan
både minska miljöpåverkan samt öka mängden gas som går
till försäljning.
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UTVINNINGS- OCH PRODUKTIONSPROCESSEN

PROSPEKTERING

BORRNING OCH BRUNNSKONSTRUKTION

UTVINNING

Skiffergasutvinning börjar med licensanskaffning, konsekvensanalyser
och seismiska undersökningar. En modell över berggrunden vägleder
prospekteringsborrning. Det ger i sin tur borrkärnor som kan analyseras.
Pilottest med horisontell borrning och hydraulisk spräckning är det sista
steget innan ett beslut tas om kommersiell utvinning.

Borrning sker ner till skifferlagret och sedan horisontellt för att maximera
exponeringen mot fyndigheten. Borrhålet tätas med stålhöljen och cement
för att förhindra att gasen läcker ut. I det horisontella planet perforeras höljet
och berggrunden stimuleras genom hydraulisk spräckning. I den här fasen är
aktivitetsnivån hög med mycket utrustning på plats.

När brunnen är klar monteras riggen ner. Endast små fasta konstruktioner
som ventiler, lagercisterner och övervakningsutrustning är kvar. Viss initial
separering av ämnen görs on-site innan gasen transporteras vidare.
En brunn kan utvinna gas under flera årtionden. När fyndigheten sinar
pluggas brunnen och marken återställs.

Kostnadskomponenter skiffergasbrunn (ÅF)

Skiffergasutvinning mer resurskrävande än konventionell utvinning

Lokalisering
5%

Skiffergas är mer svåråtkomlig än konventionell gas och det krävs en mer avancerad process för att utvinna den.
Innan fracking kombinerades med horisontell borrning var det sällan ekonomiskt lönsamt att utvinna gasen.
Trots att processen blivit effektivare krävs det fortfarande fler brunnar för skiffergasutvinning än för konventionell utvinning, det kan
krävas upp till 15 gånger så många för samma volym gas. Samtidigt har skiffergasbrunnar en snabbare minskning i gasflödet än
konventionella brunnar. Under det första året kan flödet minska med så mycket som 60–85 procent för en skiffergasbrunn, jämfört med
50–55 procent för en konventionell brunn. Därför är aktivitetsnivån och materialåtgången större, och därmed också kostnaderna.
Kostnaden för att etablera en brunn varierar med geologin, tillgängligheten och tillgång på personal och utrustning. Förenklat är
hälften av kostnaderna relaterade till borrning och hälften till brunnskonstruktion. Sedan tillkommer kostnader för infrastruktur och
transporter vid själva utvinningen. Kapitalkostnaden för att anlägga en brunn i USA kan variera mellan 3 och 11 miljoner USD och
påverkar därmed lönsamheten markant.
För att minska kostnaderna kan man bland annat borra flera brunnar från en och samma borrplatta, så kallad pad drilling.
En brunn kan därför fördela sig i flera riktningar horisontellt.
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Inkapsling
13 %
Fracking 33 %
Borrning
50 %

Färdigställande
50 %

Borrigg
13 %

Cementering,
borrning 19 %

Perforering, returflöde
av vatten etc
15 %

Rörläggning m.m. 2 %
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HÖGA KOSTNADER OCH LÅGA GASPRISER DRIVKRAFTER FÖR PRODUKTIVITETSUTVECKLING
Genom teknik- och metodutveckling samt outsourcing har
produktiviteten inom skiffergasutvinning snabbt förbättrats. Det är också angeläget eftersom det handlar om en
relativt ny process som dessutom är mer resursintensiv än
konventionell gasutvinning. Det ökade naturgasutbudet har
också lett till ett lågt gaspris i USA, vilket är en ytterligare
drivkraft.
Teknikutveckling har skett genom produktutveckling och genom
konsolidering som möjliggör systemerbjudanden. Metodutvecklingen
är minst lika viktig, till exempel ”pad drilling”, att fler brunnar borras
från samma plattform. Även om det fortfarande finns flaskhalsar och
brist på kompetens så har arbetskraftutbudet och lärandet stigit.
Produktivitetsökningarna yttrar sig i fler borrade brunnar per rigg och
ökad produktion per brunn.
Industristrukturen i producentled har också större inslag av flertalet mindre bolag (relativt de traditionella olje- och gasproducenterna).
Då de saknat interna resurser och samtidigt fokuserat på tillväxt så

har huvuddelen av borrning och färdigställande outsourcats till specialiserade aktörer. En konsekvens är att Oil Field Service-bolag (OFS)
fått en större del av ansvaret. I sin tur har det möjliggjort ytterligare
produktivitetsutveckling då lärande snabbt kunnat tillämpas inom
hela producentledet.
Även om fracking som metod är mer kostsam än konventionell utvinning kommer den sannolikt spridas eftersom kostnaden
för konventionell utvinning ökar. De högproduktiva fälten är redan
exploaterade och nya fyndigheter är ofta mindre och mer otillgängliga. De senaste tio åren har de globala oljebolagens investeringar
fyrdubblats (till 262 miljarder USD) samtidigt som deras oljeproduktion minskat sedan 2006.
Produktivitetsutvecklingen är bara till viss del möjlig att exportera
till andra länder. Internationella OFS-bolag kan tillämpa processer
globalt och förbättrade komponenter kan användas. Däremot är den
totala leverantörsstrukturen och infrastrukturen något som måste
byggas på plats. Därför kommer kostnaderna på andra marknader
vara högre än i Nordamerika under överskådlig tid.

Aktivitet på gasfälten i USA (Baker Hughes)
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De stora oljebolagens, majors, CAPEX och oljeproduktion (Bloomberg)

SKIFFEROLJA
Skifferolja, även kallat tight oil, utvinns på samma sätt och ur samma berggrund som skiffergas.
Gas och olja förekommer ofta i samma källor även om olika formationer kan vara mer eller mindre rika på
olja respektive gas. Några av de fält i USA som är mer oljerika är Bakken i North Dakota och Eagle Ford i
södra Texas.
Eftersom olja har ett högre pris än gas, och dessutom lättare kan transporteras utan ledningar, har en hel
del utvinningsaktivitet skiftat från gas till olja. Det har lett till en ökad produktion på oljerika fält medan
produktionen på gasrika fält bromsar in.
Skifferoljeproduktionen i USA har åttafaldigats sedan 2008. Under 2013 nåddes produktionsnivåer på över
3 miljoner fat per dag, närmare 40 procent av USAs totala oljeproduktion. Samtidigt råder stor osäkerhet
om hur stora reserverna faktiskt är då den amerikanska energimyndigheten EIA nyligen reviderade ner
dem kraftigt. Därför är det tveksamt om produktionsnivåerna är hållbara i mer än några år.
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KAN SKIFFERBOOMEN I USA SPRIDAS TILL ANDRA LÄNDER?
Skifferboomen i USA har fått effekter på den inhemska
ekonomin och den globala energimarknaden. Fler länder
kommer följa efter men utvecklingen kommer inte ske lika
snabbt som i USA.
Industristrukturen i USA, med många entreprenörer, kopplat med
en lagstiftning som innebär att markägaren äger fyndigheterna, har
möjliggjort en snabb tillväxt.
Från att utgöra 8 procent av USA:s totala naturgasproduktion år
2007 har skiffergasen växt till att utgöra cirka 40 procent år 2013.
Även på de etablerade fälten är tillväxttakten hög. Under 2013 ökade
produktionstakten vid Marcellusfältet från 7,93 miljarder kubikfot
per dag till 11,3 miljarder kubikfot per dag. Totalt producerade
fältet cirka 3 600 miljarder kubikfot naturgas under 2013, ungefär
detsamma som hela Saudiarabiens produktion.
Naturgasproduktion USA, biljoner kubikfot (EIA)
35
CAGR SKIFFERGAS
2007–2013: 48 %
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Skiffergas 38 % (2013)
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Stora effekter på amerikansk ekonomi
År 2012 sysselsatte den okonventionella olje- och gasindustrin i USA
över två miljoner människor och bidrog med 284 miljarder USD till
USA:s BNP (1,7 procent). McKinsey Global Institute uppskattar att
skifferboomen kommer att ha skapat 1,7 miljoner fasta arbetstillfällen i USA fram till år 2020 och kommer att bidra med en ökning av
landets BNP med 2–4 procent årligen.
Förutom direkta effekter inom utvinning och gasvolymer gynnar
skiffergasen den amerikanska ekonomin indirekt. Ett minskat energiimportbehov förbättrar bytesbalansen och lägre energipriser innebär
en konkurrensfördel för landets industri.

Skiffergasen har globala konsekvenser
USA har gått från att vara en av världens största importörer av naturgas till att vara självförsörjande. Innan skifferboomen investerades
mycket i kapacitet för att förse USA med naturgas i form av LNG.
Nu ligger investeringarna som gjordes i mottagningsterminaler i
Mexikanska golfen i malpåse (och terminalerna byggs i vissa fall om
för export). Samtidigt har produktionskapaciteten av LNG byggts upp
i länder som Qatar och Algeriet och nya marknader uppstått. Antalet
importmarknader har ökat från tolv stycken 2002 till 29 stycken
2013. Men det är framförallt möjligheten att utvinna skiffergas på
andra håll i världen än USA som kommer att påverka den globala
energimarknaden.

Skiffergas ritar om energikartan
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Utvecklingen i USA har tydligt demonstrerat skiffergasens potential.
Reserverna av skiffergas finns till 90 procent utanför Nordamerika.
I många fall finns reserverna i områden som saknar konventionella
naturgaskällor.
Hur och när skiffergas utvinns på andra marknader beror på produktionskostnader sammantaget med miljö- och energisäkerhetsfaktorer. Fyndigheternas geologi och tillgång till vatten för fracking
påverkar produktionskostnaderna. Tillgänglig infrastruktur, lokal
industristruktur (tillgång till entreprenörer med rätt kompetens och

maskiner) och fyndigheternas ägande spelar också stor roll.
Miljöaspekter kan vara både hämmande och drivande. Miljölagstiftning kan öka kostnader och ledtider. Till exempel är skiffergasreserverna på många håll i Europa kostsammare att exploatera
på grund av regelverk och befolkningstäthet. Men naturgasens
förhållandevis låga utsläpp kan också vara en pådrivande faktor, som
i Kina där skiffergas ses som ett sätt att minska beroendet av kol och
luftföroreningar i städer.
Energisäkerhet är framförallt en pådrivande faktor. Därför visar
länder som Polen stort intresse för skiffergas, för att minska beroendet av rysk gas. Även Argentina, vars konventionella naturgaskällor
sinar, ligger i framkanten av skiffergasutvinning.
Utvinning av skiffergas kommer att sprida sig till andra marknader, särskilt Kina, men det är inte sannolikt att utvecklingstakten
kommer vara lika snabb som den varit i Nordamerika.
Skiffergasproduktion per fält, miljarder kubikfot/dag (EIA)
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UPSTREAM: PROSPEKTERING OCH PRODUKTION

KINA HAR DE STÖRSTA UTVINNINGSBARA SKIFFERGASRESURSERNA
Tekniskt utvinningsbara resurser, biljoner kubikfot (EIA)
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Den amerikanska energimyndigheten EIA utför den mest kompletta
kartläggningen av skiffergasresurser globalt. I den innefattas kända
fyndigheter som genom geologisk och teknisk analys med rimlig
säkerhet bedöms utvinningsbara med existerande teknik.
Kina är det land i världen med störst uppskattade skiffergasresurser. Landet är också ett av de länder som kommit närmast storskalig
utvinning. Staten har satt upp mål om att producera 230 miljarder
kubikfot år 2015. Förutsättningarna är generellt sämre än i Nordamerika med fyndigheter i områden med mer svårtillgänglig topografi
och där vattenbrist försvårar fracking.
I Argentina där de näst största resurserna finns har provborrningar varit lyckade och det finns tydliga incitament att utvinna
skiffergas då den konventionella gasproduktionen minskar. Enligt
tidningen The Economist har Argentinas största olje- och gasproducent YPF lyckats få ner kostnaden för utvinning från 11 miljoner USD
till 7,5 miljoner USD per brunn. Politisk osäkerhet, priskontroller och
exportskatter dämpar dock investeringsviljan som krävs för fullskalig
utvinning.
Även i Algeriet har den konventionella produktionen stagnerat.
Samtidigt finns det en etablerad infrastruktur och kundrelationer,
både i Europa och Asien. Därför har finansiella incitament för exploatering av skifferreserver införts.
Australien och Kanada är de länder vars förutsättningar att
utvinna skiffergas är mest lika USA:s. I Kanada har också skiffergasutvinning ökat på samma sätt som i USA. Australien har en
stor och växande gasindustri, inte minst genom investeringar inom
LNG, men utvinner än så länge mest gas från konventionella källor,
vilket gör att behovet av skiffergasutvinning ännu inte kommit att bli
kritiskt.
De största reserverna i Europa finns i Polen och Frankrike.
Medan Polen satsar på utvinning har Frankrike förbjudit fracking.
Storbritannien har kommit långt i sina utvinningsförsök, men även
om regeringen är en förespråkare så finns ett starkt motstånd bland
allmänheten.
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Förädling och distribution
Skifferboomen har redan haft stora konsekvenser för hur, och vart,
gas distribueras till marknaden och hur marknaden struktureras.
Distributionsdelen av värdekedjan, ”midstream-segmentet”, är
därför stadd i förändring och föremål för betydande investeringar.
Framförallt är det globaliseringen av naturgas i form av LNG
(flytande naturgas) som drivit dynamiken på marknaden. Idag
står LNG för 10 procent av gasutbudet globalt men en tredjedel
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av den internationella handeln. Andelen växer också snabbt.
Utbudsökningen och utvecklingen av LNG-marknaden har skapat
nya möjligheter genom att naturgas blivit tillgängligt på nya ställen.

MIDSTREAM: FÖRÄDLING OCH DISTRIBUTION

Midstream-segmentet finns mellan gasproducenterna och användarna. Det innefattar förädling samt infrastrukturen för att distribuera
gasen. Distributionen sker i gasledningar eller som LNG. Marknaden är ofta koncentrerad inom en nation (undantaget är USA) men
fragmenterad globalt.
Uppskattning av investeringar, USD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Förädling

23,2 mdr

Ledningar
LNG (kondensering)

144 mdr
130 mdr

FLNG

28,5 mdr

LNG (mottagning)
LNG-fartyg

7,5 mdr
26 mdr

för hantering av ökade mängder
skiffergas fram till 2020
planerade ledningar, globalt
projekt under uppbyggnad,
ytterligare 825 mdr föreslagna projekt
projekt under uppbyggnad till 2020,
ytterligare 55 mdr föreslagna projekt
projekt under uppbyggnad till 2015
beställda fartyg, augusti 2014

Skiffergas driver investering i förädling
Skifferboomen har lett till en växande marknad för insamlingssystem
och processanläggningar. Det är framförallt på grund av fyndigheternas lokalisering men också för att anläggningarna ska kunna hantera
variationen i sammansättningen av skiffergas.
De senaste fem åren har midstream-segmentet i USA därför
vuxit i volym men också som andel av den sammanlagda olje- och
gasindustrin, enligt konsultbolaget Deloitte. I USA uppgår midstreamsegmentet till ca 25 miljarder och merparten är relaterad till
skifferfyndigheter. I andra länder, som Kina, kommer förhållandevis
större investeringar krävas initialt då infrastrukturen saknas i större
utsträckning.
Bearbetningen börjar redan vid brunnen genom att större partiklar och vatten tas bort. Men den största delen av bearbetningen sker
i större processanläggningar. Innan gasen kan säljas på nätet måste
den homogeniseras till marknadsspecifikationer för gasnätet. Gasen
distribueras i samlingssystem till processanläggningar där kondensater plockas ut, gasen ”sötas” och biprodukter som NGL:er utvinns.

Nyckelutrustning (beroende på process) är separatorer, värmeväxlare, pumpar, kompressorer, ventiler och membran, samt styrsystem.
Efter bearbetningen kan gasen injiceras i gasnätet eller kondenseras
till LNG.

Gasledningar kapitalintensiva men effektiva
Gasledningar är kapitalkrävande investeringar men samtidigt ett
kostnadseffektivt sätt att transportera gas. Eftersom många skifferfyndigheter ligger på andra platser än konventionella fyndigheter har
skifferboomen lett till att nya ledningar dragits och kopplats samman
med det befintliga gasnätet. Det är ofta brist på ledningskapacitet
som begränsat möjligheten att ta tillvara på gasen med konsekvensen att den istället facklas bort.
Vad gäller gasledningar är Nordamerika den största marknaden, med både lokala investeringar och ledningar mellan USA och
Kanada. Kina är en växande marknad, inte minst för att importera
konventionell gas från Ryssland och Tadjikistan samt för att använda
gas i snabbt växande städer och regioner.
USA har det största och mest integrerade gasnätet i världen.
Kinas nät är en tiondel så stort men snabbt växande lokalt och med
internationella kopplingar. Europas nät är till stor del utbyggt men det
saknas en väl fungerande mellanstatlig marknad och även infrastrukturella kopplingar mellan länder. Till EU, som importerar hälften
av sin naturgas, finns också olika planer på att bygga (fler) ledningar
från gasfyndigheter i Centralasien, Mellanöstern och Ryssland.
Befintliga ledningar
(km) (CIA)
Europa
217 300
Nordamerika
2 102 395
Mellanöstern
41 820
Syd- och Centralamerika
70 313
Asien och Stillahavsområdet 146 567
Afrika
41 254
OSS
245 059

Planerade ledningar
efter 2013 (km) (P&GJ’s)
4 775
53 535
13 150
9 117
51 063
15 657
28 228

Qatar står för en tredjedel av den
globala exporten av LNG. Japan och
Sydkorea står för drygt hälften av
den globala importen.
I grunden består gasnät av förhållandevis mogna produkter. Det innefattar ledningar, gaslager, kompressorer, ventilstationer, mätutrustning och styrsystem. Så kallade pigs, som blivit allt mer intelligenta
genom sensorer, går genom rören för underhåll och felsökning.
Näten installeras av EPC:er på uppdrag av transportörer och
stadsnätägare, och i vissa fall sköter de även driften. De är specialiserade bolag eller affärsområden inom komponent- och utrustningsleverantörer.
Transportörer äger gasnätet samt hanterar flöden, medan gasen
ägs av producenter eller användare. Transportörerna i USA, som
agerar på en avreglerad marknad med öppen access, gynnas av ett
växande behov samtidigt som en del infrastruktur måste anpassas
när USA minskar sitt importbehov.
I Europa finns ett påtagligt arv av nationella monopol och integrerade energiproducenter och nätägare, trots avreglering och direktiv
om bättre fungerande inre marknad inom EU. Dessutom tyngs man
av den minskade användningen av gas för storskalig elproduktion,
då kolen i dagsläget är mycket mer konkurrenskraftig samtidigt som
elproduktionen minskar överlag. I Kina är utmaningen dels att bygga
ut infrastrukturen till snabbt växande städer samt att öppna upp
nätet för flera producenter och användare.

LNG globaliserar naturgas
Flytande naturgas, LNG, är kyld till -162 grader vilket minskar
volymen med 600 gånger. Därmed blir det praktiskt möjligt att
transportera gas mellan kontinenter, till platser som saknar gasnät
samt i mindre skala. Det möjliggör också användning av gas som
fordons- och fartygsbränsle.
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LNG är inte ett nytt fenomen men det har växt snabbt med en
tredubblad produktionskapacitet sedan år 2000. Tillväxten tog fart
på grund av det förväntade importbehovet i USA, vilket utraderats
genom skiffergasutvecklingen. Istället har kapaciteten använts för att
förse asiatiska marknader med energi och, genom flexibiliteten, drivit
nya tillämpningar som fartyg- och fordonsbränsle och oljesubstitution inom industri.
Marknaden genomgår som konsekvens stora förändringar.
Kondenseringskapaciteten är idag den begränsande faktorn med
cirka 290 mtpa (miljoner ton per år). Kapaciteten byggs därför ut och
redan påbörjade projekt kommer att addera 100 mtpa. Australien
kommer att öka kapaciteten med 62 mtpa fram till 2018. Det är mer
än Tysklands hela gaskonsumtion och innebär att Australien går om
Qatar som den största leverantören globalt. Även i Ryssland och USA
planeras betydande kapacitetsinvesteringar.
Totalt finns föreslagna projekt som skulle innebära en fyrdubbling
av kapaciteten det närmaste årtiondet. Därför är förväntningen att
tillgångsbegränsningar kommer att luckras upp från 2015.
En ytterligare kapacitetsökning kommer från utvecklingen av
FLNG, floating LNG. Det är skepp som utvinner gas offshore och
tillverkar LNG på plats. Shell håller på att bygga världens största
fartyg, Prelude, som kommer ha en kapacitet på 3,6 mtpa LNG till en
kostnad av 12 mdr USD.
Tills nyligen var transportkapaciteten en flaskhals inom LNGdistribution, med påföljande höga transportpriser som följd. I takt
med att fartyg levererats har kapaciteten ökat och eftersom kondenseringskapaciteten ännu inte byggts ut finns nu en överkapacitet.
Som konsekvens har spotpriserna för LNG-transporter halverats
under 2014, enligt Reuters.

Allt fler länder importerar LNG
Efterfrågan på LNG har också expanderat till fler marknader och fler
användningsområden. Kapaciteten i mottagningsterminaler har mer
än fördubblats på 10 år, till 688 mtpa. Terminaler finns nu i
29 länder, en fördubbling sedan 2005. En trend är ökningen av så
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Ungefärlig kostnadsfördelning gasledningar (BP)

Nätägarens kostnader
16–22 %
Materialkostnader
30–38 %
Projekterings- och
planeringskostnader
8–12 %

Anläggningskostnader
35–45 %

kallad småskalig LNG, bland annat i de nordiska länderna. Det är
mindre flöden som förser några enskilda verksamheter med LNG,
och som därmed etablerar förutsättningar för ökad användning av
LNG utan stora infrastrukturinvesteringar. Tvärtom tillvaratar småskalig LNG istället ofta mindre produktionsanläggningar, fartyg och
terminaler.
Diversifieringen på både utbuds- och efterfrågesidan har lett
till en mer likvid marknad och ökning av andelen spothandel till en
tredjedel av all handel. Framväxten av LNG har också förstärkt den
allmänna trenden mot en gasmarknad som inte baseras på mycket
långa (och hemliga) kontrakt och knutet till priset på olja.
På längre avstånd transporteras LNG med fartyg, vilket varit
en trång sektor och ett segment inom både rederi- och varvsindustrierna som stuckit ut som ett växande och lönsamt segment i en
annars recessiv marknad. Nu har dock transportkapaciteten kommit

ikapp behovet samtidigt som LNG-volymerna inte kommer öka innan
ny kondenseringskapacitet färdigställs, vilket dämpat transportpriserna avsevärt. Det har i sin tur påverkat slutpriset för LNG nedåt.
LNG engagerar en mängd aktörer förutom producenter: EPC:er,
utrustningsleverantörer, gastransportörer, rederier, varv, och användare. Teknikutvecklingen av processer och komponenter sker i hög
takt, särskilt vad gäller kondenseringsprocessen. I den mån utvecklingen sänker kostnader kommer det tillsammans med kapacitetsökningar att göra LNG allt mer konkurrenskraftigt bränsle.

MIDSTREAM: FÖRÄDLING OCH DISTRIBUTION

BEARBETNING OCH FÖRÄDLING
Den naturgas som utvinns ur berggrunden varierar i sin
komposition och bearbetas därför i en process. Föroreningar, olja och värdefulla biprodukter separeras från
metanet innan det skickas ut i gasledningar.
Naturgas som säljs på marknaden består nästan enbart av metan
men när gasen utvinns varierar sammansättningen betydligt. Enligt
tidningen Oil and Gas Journal varierar metaninnehållet från skiffergasfält i USA vanligtvis mellan 80–97 procent. Resterande innehåll
utgörs bland annat av andra kolväten (så kallade NGL:s, till exempel
etan, propan och butan), koldioxid och svavelväten.
Processering homogeniserar gasen för att den ska ha ett konstant
energivärde, inte ska vara giftig eller skada gasledningarna. NGL:s
har dessutom ett marknadsvärde som ofta är högre än metanets.
Vilka steg som ingår i processeringen beror på sammansättningen av den gas som utvinns. I enstaka fall utvinns gas av så god
kvalitet att den inte behöver skickas till någon processanläggning
utan kan matas in i gasnätet efter en enklare reningsprocess vid
utvinningsplatsen. Det gäller främst gas från rena gasfält där ingen
olja utvinns.

1. Sand och andra partiklar tas bort i en scrubber
2. Olja och kondensat avlägsnas i en separator
3. Vatten tas bort genom dehydrering

Värdefulla biprodukter avlägsnas
Redan vid brunnen sker det första steget i processeringen för att
gasen ska kunna skickas vidare genom ledningar. Gasen skiljs från
olja och kondensat i separatorer som använder tyngdkraft eller
värme för att skilja ämnen åt. Därefter tar man bort vatten genom
dehydrering. I vissa fall behöver man även avlägsna sand och andra
partiklar från gasen i en så kallad scrubber. Gasen är sedan redo att
skickas vidare till en processanläggning som kan ta emot gas från
ett flertal brunnar.
I processanläggningen separeras gasen bland annat från koldioxid och svavelväte, vilka gör gasen frätande och farlig att andas in.
Den separeras även från NGL:s som till exempel kan säljas vidare till
den petrokemiska industrin. Där används de som råvara i produktionen av insatsvaror till tillverkning av plast, gödningsmedel och
textilier med mera.
När gasen har avlägsnats från NGL:s består den nästan enbart av
metan och är då klar att skickas ut i gasnätet. Där blandas den med
naturgas från flera olika ursprung. I transmissionsnäten är naturgasen doftlös, men innan den släpps ut i distributionsnäten luktsätts
den för att läckor lättare ska upptäckas.

4. Svavelväten och koldioxid avlägsnas
genom dehydrering och absorbering
5. NGL:s avlägsnas genom absorbering
och kryogeniska processer

Naturgasen består
nästan helt av metan
och kan matas in i
gasnätet.
De olika kolvätena
separeras från varandra
genom fraktionering
och kan användas
som insatsvara i den
petrokemiska industrin.
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GASLEDNINGAR OCH GASNÄT

Vattentätt överdrag

Stål

15–122 cm

Korrosionsskyddande lager

Kompressorstationer ligger längs med gasledningen med ett
avstånd på 60–160 kilometer för att hålla uppe trycket.

Gasledningar används för insamling, transmission och distribution.
Gasnät ägs och drivs vanligtvis av transportörer (nätägare), medan
gasen som transporteras ägs av olika producenter och köpare av
gas.
Beroende på nät används olika dimensioner, material och tryck.
Det är genom tryckskillnader som gasen flödar, från högtryck till
lågtryck. Trycket skapas och styrs med hjälp av kompressorstationer
och reglerstationer.
En ledning består av sammansvetsade stålrör med korrosionsskyddande lager. Det förekommer också rör av polyeten och, i fastigheter, av koppar. Själva flödet sköts med hjälp av utrustning som
styr- och reglerutrustning, kompressorer och gasmätare. Så kallade
pigs färdas i rören och utför underhåll och inspektion.
Gasflödet och kompressionsstationerna drivs med el genererad
från gas ur ledningarna. När transportsträckan är längre än 500 mil
är energikonsumtionen så pass hög minskar lönsamheten drastiskt.
Vanligtvis är ledningarna konstruerade för flöde i en riktning. Att
ställa om riktningen är möjligt men kräver omfattande investeringar
och tid.
Kapitalintensiteten i gasnät är en drivkraft för kontinuerlig teknikutveckling för att sänka kostnaderna. De stora kostnadsposterna
är material och utrustning samt anläggningskostnader. Vad gäller
materialkostnader är utmaningen att använda nya material och
optimera maskinutrustning, till exempel i kompressorstationerna.
För att pressa anläggningskostnaden utvecklas både processer men
också allt mer automatiserade maskiner, fordon och fartyg som kan
bygga näten effektivare.
Gasledningar rengörs och undersöks med hjälp av
”pigs” som fått sitt namn från sitt gnisslande läte.

I transmissionsnätet behövs tryck på uppemot 100 bar. I distributionsnätet
är trycket uppemot 40 bar och i stadsnäten kan det uppgå till 4 bar.
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Gasledningar är ett effektivt sätt att transportera gas.
På grund av den initiala kapitalkostnaden och anläggningstiden förutsätter de dock stora volymer över lång tid vilket
binder naturgas i energisystemet. En förutsättning är därför
långsiktig tillgång och efterfrågan, ofta säkrad genom långa
avtal och politiska beslut. Internationella ledningar är också
förknippade med mellanstatliga förhandlingar.

Vitryssland

Polen
Ukraina
Gasens hastighet genom ledningen uppgår
som högst till 50 km/h.

Gasen luktsätts (odöriseras) innan den släpps ut i
distributionssystemet för att läckor ska upptäckas snabbare.
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Planerade och pågående gas- och oljeledningsbyggen, januari 2014 (P&GJ’s)

Största exportörerna och
importörerna via gasledningar,
MDR kubikmeter (BP)
EXPORTÖRER
1. Ryssland 185,9
2. Norge 106,6
3. Kanada 83,8
4. Nederländerna 54,5
5. USA 45,1

Nordamerika
53 535 km

Europa
4 775 km

OSS-området
28 228 km

Mellanöstern
13 150 km

IMPORTÖRER
1. Tyskland 86,8
2. USA 83,8
3. Italien 59,7
4. Storbritannien 35,4
5. Frankrike 35,0

Asien och Stillahavsregionen, 51 063 km

Afrika
15 657 km
Syd- och Centralamerika
samt Karibien, 9 117 km

Störst utbyggnad i
Nordamerika och Asien
I januari 2014 pågick arbeten för
att bygga ut gasnäten globalt
med 175 525 km. I Nordamerika
och Asien skedde den största
utbyggnaden. I maj 2014
beslutades även att en ny
gasledning ska byggas från
Sibirien till Kina efter ett nytt
gasavtal mellan Ryssland och
Kina. Gasledningen som
kommer att sträcka sig 4 000
km genom svår terräng väntas
kosta runt 75 miljarder USD,
enligt tidningen The Guardian.

Totalt: 175 525 km

GASLAGRING
I regioner där efterfrågan varierar med årstiderna
eller det inte finns någon produktion av naturgas
kan det finnas behov av att lagra gas för att säkra
tillgången.
Gas lagras under tryck i underjordiska utrymmen eller som LNG i tankar ovan jord. Utrymmen

som kan användas för gaslagring är bland annat
tömda olje- och gasreservoarer, saltgruvor och
grundvattenreservoarer. Olje- och gasreservoarer
är det vanligaste sättet att lagra gas under jord
eftersom man kan utnyttja befintliga brunnar och
infrastruktur för distribution. Utrymmena håller

naturligt gasen under tryck och gasen kan lagras
där under längre perioder.
För alla typer av underjordisk gaslagring
måste en viss mängd gas alltid ligga kvar i tanken
för att hålla ett tillräckligt tryck och möjliggöra en
hög uttagstakt i perioder när efterfrågan är hög.

31

MIDSTREAM: FÖRÄDLING OCH DISTRIBUTION

LNG – FLYTANDE NATURGAS

Kondensering

LNG-fartyg

Mottagning

LNG (Liquefied Natural Gas) är naturgas som kylts ned till
-162°C i en kondenseringsterminal. Gasen övergår till vätskeform samtidigt som volymen minskar med 600 gånger,
vilket gör den enklare att transportera.

LNG:n lastas ombord på tankfartyg som transporterar gasen
till en mottagningsterminal. Under färden lagras gasen i
kryotankar som håller den nedkyld och under tryck.

LNG:n transporteras till en mottagningsterminal som kan
vara landbaserad eller flytande. Där injiceras gasen i ett
lokalt gasnät eller transporteras vidare med lastbil eller
container.

Den globala kondenseringskapaciteten låg på 285 miljoner ton per
år i slutet av 2013. Under 2014 är kapaciteten i stort sett konstant
men till 2018 väntas ny kapacitet på över 100 miljoner ton per år stå
klar. På ytterligare några års sikt ökar tillväxten om planerade projekt
genomförs, särskilt om USA lättar på exportrestriktioner.

Det sker en konstant avdunstning av gas från tankarna. Tankfartyg
kan därför utrustas med motorer som drivs på den avdunstade
gasen. I slutet av 2013 fanns det 357 LNG-fartyg i världen och ytterligare 31 fartyg beräknas stå färdiga under 2014. För tillfället råder
överkapacitet men de 118 fartyg som är beställda kommer inte räcka
till för att hantera kapacitets- och efterfrågetillväxten.

Global kondenseringkapacitet, miljoner ton per år 2013 (IEA)

Antal LNG-tankers globalt, augusti 2014 (Lloyd’s List Intellegence)
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Den globala mottagningskapaciteten var 688 miljoner ton per år i
slutet av 2013 fördelat på 29 länder. Antalet länder och terminaler
som förmår ta emot LNG har stigit kraftigt vilket skapar förutsättningar för en mer likvid marknad och en mer konkurrensutsatt
prissättning.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN INOM LNG
Efterfrågan på LNG växer snabbare än produktionskapaciteten. Det driver investeringar i kapacitet men även ny
produktionsteknik och nya distributionslösningar. De bidrar
till att mer LNG produceras och förbättrar tillgången till den
flytande gasen.
Två utvecklingsområden som bidrar till marknadens tillväxt är
flytande LNG-produktion och småskalig LNG. Medan den första
möjliggör utvinning från tidigare otillgängliga reserver, innebär den
andra både nya produktionsmöjligheter och att den flytande gasen
kan nå nya marknader.

FLNG ger åtkomst till nya reserver
Världens största fartyg, Shells Prelude FLNG, beräknas stå färdigt
under 2017. Det utvinner gas till havs och producerar LNG ombord.
På så sätt kan tidigare otillgängliga reserver utnyttjas samtidigt som
mer LNG tillgängliggörs. Och fler fartyg är på väg.
Flytande LNG-produktion (FLNG) är ett sätt att komma åt strandsatta reserver. Det är fyndigheter som upptäckts men som inte
utnyttjats av fysiska eller ekonomiska anledningar. Reserverna kan
ofta vara små och ligga långt ifrån land vilket gör det olönsamt att
bygga ut en gasledning till fälten. Genom att tillverka LNG på plats
kan gasen transporteras och dessutom inbringa ett högre pris. Därtill
går det att flytta på FLNG-fartyget när gasfältet är uttömt.
Prelude FLNG är det första i sitt slag och ska ligga 20 mil utanför
Australiens kust. Fartyget kommer att vara 488 meter långt och
74 meter brett och uppskattas kosta 12 miljarder USD. Det kommer
ha en produktionskapacitet på minst 3,6 miljoner ton LNG per år,
vilket är lika mycket som Hong Kongs årliga förbrukning.
Fram till 2020 uppskattas investeringar i FLNG globalt uppgå till
mellan 60 och 70 miljarder USD enligt analytiker. Prelude FLNG är ett
av hittills fyra planerade projekt. Under 2012 tillkännagavs ytterligare
två projekt: Petronas FLNG med en planerad kapacitet på 1,2 miljoner ton per år och Pacific Rubiales LNG med en planerad kapacitet

på 0,5 miljoner ton per år. I januari 2014 tillkännagavs även det
fjärde projektet, Rotan FLNG, som kommer att ha en kapacitet på
1,5 miljoner ton per år.

Småskalig LNG når nya marknader
LNG har hittills främst använts för att transportera stora volymer gas
till etablerade marknader. Genom att bygga ut infrastruktur för småskaliga LNG-leveranser kan gasen nå mindre marknader som saknar
infrastruktur. Samtidigt kan småskalig LNG-produktion möjliggöra
distribution av mindre volymer, till exempel från biogasanläggningar,
i områden utan gasledningar.
Branschföreningen International Gas Union definierar småskalig
LNG som terminaler med en kapacitet på under en miljon ton per år
och tankfartyg som har en kapacitet på under 18 000 kubikmeter.
Det ska jämföras med några miljoner tons kapacitet och betydligt
större fartyg vilka står för merparten av LNG-handeln.
Drivkrafterna för småskalig LNG är framförallt möjligheten att
kostnadseffektivt ersätta tjockolja för elproduktion, ersätta kol i
industriella anläggningar samt bunkring av LNG för sjöfart.
En växande marknad för småskalig LNG är inom elproduktion
på öar i Karibien och Sydostasien. Där har tjockolja länge varit det
dominerande bränslet för elproduktion men LNG är i många fall ett
kostnadseffektivt och miljömässigt fördelaktigt alternativ.
Även för enskilda energiintensiva produktionsanläggningar, till
exempel valsverk, kan småskalig LNG vara ett kostnadseffektivt och
miljömässigt fördelaktigt alternativ. Ett exempel är den projekterade
terminalen i Tornio som bland annat ska förse finska och svenska
anläggningar med naturgas.
Slutligen skapar de nya svavelkontrollområdena (SECA:s) i norra
Europa och längs Nordamerikas kuster ett behov av bunkring av LNG
som fartygsbränsle i mindre hamnar.
Utmaningen för att etablera småskalig LNG är säkra en avsättning
och att säkra distribution. Även relativt små flöden kräver en omfattande användning. Därför är utmaningen i användarledet att knyta

Största exportörerna och importörerna
av LNG, MDR kubikmeter (BP)
EXPORTÖRER 2012
1. Qatar 105,4
2. Malaysia 31,8
3. Australien 28,1
4. Nigeria 27,2
5. Indonesien 25,0

IMPORTÖRER 2012
1. Japan 118,8
2. Sydkorea 49,7
3. Spanien 21,4
4. Indien 20,5
5. Kina 20,0

upp konsortier av till exempel energiintensiva anläggningar, kommuner och tank- och bunkringsanläggningar för att säkra avsättningen.
På distributionssidan är utmaningen att mindre flöden kräver
mindre fartyg vilket det är brist på. Det behövs även så kallade
break-bulk-terminaler som kan dela upp större leveranser av LNG
för distribution till den småskaliga infrastrukturen. En sådan terminal
finns i Rotterdam.

Småskalig produktion av LNG
En annan dimension är att själva produktionen av LNG kan ske i
mindre skala. Det är till exempel ett sätt att minska fackling av
gas på oljefält där man även utvinner små mängder gas. Genom
att omvandla gasen till LNG på plats och använda den till att driva
maskiner på utvinningsplatsen minskas diesel- och transportkostnader samtidigt som det har en positiv effekt på miljön.
Andra exempel är småskaliga kondenseringsterminaler som
möjliggör bunkring, tankning eller vidare distribution med lastbil.
Det finns även mikroanläggningar som kondenserar gas direkt från
gasnätet vilka fungerar som tankstationer för lastbilar.
Småskalig LNG-produktion har stora synergier med biogas.
Biogas kan utnyttja samma infrastruktur som LNG genom att kylas
ned till LBG (flytande biogas). Om gasen kan göras om till LBG finns
det möjlighet för den enskilde biogasproducenten att sälja sin gas
utan koppling till gasledningar.
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PRISER OCH PRISSÄTTNINGSMEKANISMER
Priset på naturgas skiljer sig radikalt åt mellan regioner i
världen. Det beror bland annat på höga transportkostnader,
reglering och bristande marknadsmekanismer. Även prissättningsmekanismerna skiljer sig åt mellan marknader:
i vissa fall är priset kopplat till olja, i andra reglerat av
myndigheter eller inom bilaterala monopol. Förekomsten av
fri och konkurrensutsatt prissättning ökar dock.
Gasmarknaden är, till skillnad från oljemarknaden, inte global och
priserna skiljer sig åt mellan olika regioner. Det beror delvis på kostnaderna för att transportera gas men också på omfattande reglering
samt på hur priser på gas traditionellt har satts.

Spotmarknadspriser blir vanligare i Europa
Det finns olika prissättningsmekanismer för naturgas. Den vanligaste
metoden är numera så kallad gas-on-gas competition där priset
Global användning av prissättningsmekanismer, 2013 (IGU)
Övrig
prissättning
5%

Oljebaserade priser
19 %

Myndighetsreglerade
priser 33 %
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Gas-on-gas competition
43 %

sätts på spotmarknaden baserat på utbud och efterfrågan. Tidigare
var normen, som fortfarande är utbredd, att indexera gaspriset till
oljepriset. Reglerade priser är också vanligt förekommande.
I Nordamerika säljs gas på spotmarknaden, medan myndighetsreglerade priser är den vanligaste mekanismen i OSS-området. I
Europa dominerar fortfarande oljeindexerad prissättning för importerad gas, men allt mer prissätts på spotmarknaden. I Mellanöstern
gäller främst reglerade priser. I Asien och Stillahavsområdet säljs
en liten del av gasen på spotmarknaden men regionen domineras
fortfarande av oljeindexerad prissättning.
Med friare prissättning är priset mer beroende av underliggande
utbud och efterfrågan vilket på många håll skulle innebära en lägre
prisnivå. En mer likvid marknad skulle också gynna småskaliga tilllämpningar.

Divergerande priser
Sedan 2008 har det skett en ökad spridning av priset på olika
gasmarknader. Det beror på en rad faktorer. I USA har den ökade tillgången på gas lett till sjunkande priser eftersom det inte varit tillåtet
att exportera gasen. När gaspriset har gått ner har gasen konkurrerat
ut kol, som därför har exporterats till Europa. I Europa har det i sin tur
lett till sjunkande kolpriser som därmed stärkt sin konkurrenskraft
jämfört med gas.
I Japan, där merparten av kärnkraften har varit nedstängd sedan
tsunamin 2011, har efterfrågan på gas ökat. Landet har importerat
LNG eftersom det inte finns någon gasledning som ansluter till
omvärlden. LNG är dyrare att transportera än gas i gasledningar med
påföljande höga prisnivåer.

Prisskillnader driver investeringar i LNG
Prisdiskrepansen mellan olika regioner driver investeringar, särskilt
inom LNG. Det är drivkraften särskilt för Australiens utbyggnad av
kondenseringskapacitet. Mer LNG (och lägre transportkostnader)
kommer att leda till att prisskillnaderna utjämnas.
Även i USA finns ett stort intresse för att exportera LNG på grund

Genomsnittliga naturgaspriser, USD per MBtu (Världsbanken)
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av prisdiskrepansen. Där finns ett generellt exportförbud för både
gas och olja, men allt fler LNG-terminaler i USA har fått tillåtelse att
exportera och den första anläggningen väntas komma igång under
2015. Ytterligare en väntas stå färdig under 2018 och sedan några
till under 2020. I mars 2014 fanns det totalt exporttillstånd för cirka
100 miljarder kubikmeter per år, vilket var något mindre än vad
världens största LNG-exportör Qatar exporterade under 2012.
Ökad amerikansk export kommer sannolikt leda till högre gaspriser i USA, även om det i viss utsträckning kan dämpas av ökad
produktion. Det finns därför också ett stort motstånd mot exporttillstånd från delar av amerikansk industri som fått konkurrensfördelar
av det låga gaspriset.

MIDSTREAM: FÖRÄDLING OCH DISTRIBUTION

Handel med gasledningar
Den globala handeln i gasledningar uppgick under 2012 till
706 miljarder kubikmeter, vilket var nästan 70 procent av
den totala gashandeln. Ryssland, Norge och Kanada var de
största exportörerna medan Tyskland, USA och Italien var
de största importörerna.

Handel med LNG
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År 2012 uppgick handeln med LNG till 328 miljarder
kubikmeter, vilket var strax över 30 procent av den internationella gashandeln. Qatar stod ut som den enskilt största
LNG-exportören med exporter på strax över 100 miljarder
kubikmeter under 2012. Näst störst var Malaysia med
strax över 30 miljarder kubikmeter, tätt följt av Australien,
Nigeria och Indonesien. Asien svalde cirka 70 procent av
alla LNG-exporter, varav Japan var den största importören. Tillsammans med Korea stod de för 52 procent av de
globala LNG-importerna.
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LNG ökar mest
Den globala handeln med naturgas ökade med 33 procent mellan 2007 och 2012. Handeln i
gasledningar ökade under samma period med 28 procent medan handeln med LNG ökade
med 45 procent. Handeln med LNG har stannat av eftersom få nya anläggningar byggts under
de senaste åren. Men ny kapacitet är under uppbyggnad. Under 2014 förväntas några få
anläggningar stå klara, men den största ökningen väntas komma mellan 2015 och 2018 då
ytterligare kapacitet på totalt 100 miljoner ton per år väntas stå klar.
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Användningsområden
Det är sannolikt att användningen av naturgas kommer att öka
snabbast av alla fossila bränslen. Det internationella energirådet,
IEA, talar om en ”gyllene tid för gas” som redan är etablerad i
USA och nära förestående i Asien. År 2013 stod naturgas för
24 procent av världens energikonsumtion, olja för 33 procent och
kol för 30 procent. Naturgas används framförallt för elproduktion,
inom industrin (både som bränsle och som insatsvara), i fastigheter
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och för sjö- och vägtransporter. Den konkurrerar främst med andra
fossila bränslen som olja och kol. Fördelarna med naturgas är de
relativt låga utsläppen, men också pris och tillgänglighet i vissa
regioner. Nackdelarna är den låga energidensiteten och att det krävs
omfattande infrastruktur eller kostsam kondensering till LNG.

DOWNSTREAM: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ELPRODUKTION

Global naturgaskonsumtion 2012 (IEA) Total konsumtion 3 427 miljarder kubikmeter

Cirka 21 procent av världens el produceras med naturgas. På global nivå ökar
andelen men skillnaderna är stora mellan länder som en följd av tillgång, priser
och policy. Fördelar är låga utsläpp och flexibilitet i kraftproduktionen jämfört
med andra fossila bränslen och med kärnkraft. Utsläpp relativt förnybara
energislag är en nackdel.

INDUSTRI

Transporter 1 %

Övrigt
13 %

Naturgas används inom industrin både för energi och som insatsvara i processer.
Petrokemisk industri är den största användaren av naturgas, som råvara för
att tillverka plaster och kemikalier. Järn- och stålindustrin använder naturgas
i tillverkningsprocessen, både som råvara och som energi. Naturgas är ett
alternativ framförallt till nafta, olja och kol.

Elproduktion
40 %

FASTIGHETER
I fastigheter används naturgas främst för värme, varmvatten och matlagning.
Naturgas är ett kostnads- och energieffektivt alternativ på de flesta håll
i världen, särskilt där det finns befintlig infrastruktur och god tillgång på
gas. Marknadstillväxten har urbanisering som främsta drivkraft globalt.
Energieffektivisering driver produktutvecklingen och ”smarta gasmätare”,
en betydande produktmarknad, drivs av reglering.

Fastigheter
22 %

VÄGTRANSPORTER
Transporter står endast för 1 procent av naturgasanvändningen globalt men är
den sektor som förväntas växa snabbast. Naturgas används som bränsle i bilar,
lastbilar och bussar i komprimerad (CNG) och flytande (LNG) form. På vissa
marknader är gas redan det dominerande fordonsbränslet. Utmaningarna ligger
dels i motor- och fordonsutveckling och dels i infrastrukturutbyggnad.

Industri 24 %

SJÖTRANSPORTER
LNG som fartygsbränsle utvecklades för att ta tillvara på dunstningen vid
transport av LNG. Idag är det framförallt svavelkontrollområden (SECA)
som driver utvecklingen. Konvertering till gasdrift är möjligt men det är
främst nybyggda fartyg som kommer framföras med hjälp av LNG. Även för
sjötransporter är utbyggnaden av infrastruktur för bunkring en central utmaning.
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ELPRODUKTION I GASKRAFTVERK
Det största användningsområdet för naturgas är elproduktion i gaskraftverk. Användningen har accelererat de senaste tjugo åren. Tillväxten beror på den ökade tillgången på
naturgas och utbyggd infrastruktur, kopplat med gaskraftverkens relativt låga kapitalkostnad, höga verkningsgrad
och låga utsläpp. Dessutom är flexibiliteten som gaskraft
erbjuder attraktiv när mer el produceras från intermittenta
förnybara energikällor.
Det finns olika typer av gaskraftverk. De vanligaste använder gasturbiner, antingen i en enkel cykel eller kombinerade med en ångturbin
som använder de heta avgaserna för att producera ytterligare mer
el. Verkningsgraden för gasturbiner är mellan 30–40 procent för
enkelcykliska kraftverk och 55–60 procent för kombikraftverk. Det är
avsevärt högre än för kol- eller oljebaserade kraftverk. I kraftvärme-

verk tillvaratas även spillvärmen för till exempel fjärrvärme.
I gasdrivna kraftvärmeverk kan därför verkningsgraden överstiga
90 procent.
Gasturbiner har också fördelen att de kan startas och uppnå hög
verkningsgrad snabbt, till skillnad från till exempel kol- och kärnkraft.
Verkningsgraden och snabbheten gör dem användbara både för
baskraft och för att hantera efterfrågetoppar i kraftnätet, och är även
lämpliga för att balansera intermittenta förnybara energikällor.
Elproduktion kan också ske med hjälp av kolvmotorer. De är
i grund och botten vanliga, men mycket stora motorer där gas
används som bränsle. Kolvmotorer har en verkningsgrad på mellan
46–49 procent och är snabbare att starta än gasturbiner. Kolvmotorer är dessutom mindre och kan tillämpas modulärt, vilket ger en
högre kostnadseffektivitet för relativt sett mindre anläggningar och i
situationer där flexibilitet är viktigt.

Elproduktion i OECD 2000–2018, TWh (IEA)
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Ett kraftverks konkurrenskraft i energimixen är beroende av kapitalkostnaden för anläggningen, bränslekostnaden och drifts- och underhållskostnader, justerat för skatter och avgifter. Gaskraftverk har
förhållandevis låg kapitalkostnad och kan också anläggas mycket
snabbare än vad kolkraftverk kan. Driftskostnaderna är fördelaktiga,
särskilt genom möjligheten att snabbt nå hög verkningsgrad och
därmed kunna balansera en varierande efterfrågan. Priset på gas är
i många regioner relativt lågt, inte minst som en konsekvens av skifferboomen, utbyggd utvinning och transmissionsinfrastruktur.
Naturgas är också det renaste av de fossila bränslena. I förhållande till sol- och vindkraft är bränslekostnaden förstås en nackdel,
liksom utsläppen och därtill kopplade subventioner. Kapitalkostnaden är dock så pass låg att gaskraft, särskilt i kraftvärmeverk, är
konkurrenskraftig jämfört med sol-, vind- och kärnkraft vid storskalig
elproduktion.

Gaskraft växer globalt, minskar i Europa
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Som en konsekvens står gasbaserad kraft för en stor del av nyanlagd
kapacitet globalt, och ännu mer i Nordamerika. I USA bestod mer än
hälften av kapacitetstillväxten år 2013 av gaskraftverk. Inom OECD
har gasbaserad kraftproduktion vuxit kraftigt. Det internationella
energirådet, IEA, förväntar att det växer ytterligare med 300 TWh till
år 2018, samtidigt som både kol- och oljebaserad kraftproduktion
minskar.
I Europa går utvecklingen åt andra hållet. Lägre efterfrågan och
omfattande stöd för utbyggnad av förnybar kraft är huvudorsakerna
till det. Dessutom har de globala kolpriserna sjunkit på grund av
ökad export från USA, där gas har en konkurrensfördel. Därför har
gaskraftverk med en samlad kapacitet på över 20 GW stoppats inom
EU, och relaterade avskrivningar på över 6 miljarder EUR gjordes av
kraftbolagen bara under 2013, enligt en sammanställning från Smith
School vid Oxford University.
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ENKELCYKLIGT GASTURBINVERK

t ,PNQSJNFSBEOBUVSHBTWÊSNTVQQUJMMIÚHBUFNQFSBUVSFS WJMLFUNFEGÚSBUUHBTFO
expanderar. Gasen drivs in i en turbin som är kopplad till en generator. Generatorn
transformerar rörelseenergin till elektricitet genom elektromagnetisk induktion.
t 7FSLOJOHTHSBEVQQFNPUQSPDFOU
t %FOIÚHBWFSLOJOHTHSBEFOHÚSEFOMÊNQMJHTPNCBTLSBGUTBNUJEJHUTPNEFO
snabba starttiden gör den lämplig som reglerkraft.

GASTURBINVERK MED KOMBINERAD GASTURBIN

t &OHBTUVSCJOLPNCJOFSBTNFEFOÌOHUVSCJOGÚSBUUPQUJNFSBFOFSHJBOWÊOEOJOHFO
Ångturbinen drivs av spillvärme från gasturbinen.
t 7FSLOJOHTHSBEVQQFNPUQSPDFOU
t %FOIÚHBWFSLOJOHTHSBEFOHÚSEFOMÊNQMJHTPNCBTLSBGUTBNUJEJHUTPNEFO
snabba starttiden gör den lämplig som reglerkraft.
t &UUHBTUVSCJOWFSLLBOÊWFOQSPEVDFSBWÊSNFJFUULSBGUWÊSNFWFSLPDIVQQOÌSEÌ
en verkningsgrad på cirka 90 procent.

GASMOTORKRAFTVERK

t (BTFOQSFTTBTPDIBOUÊOETJFODZMJOEFS%FUHFSFOFYQMPTJPOTPNESJWFSFOLPMW
som i sin tur driver motoraxlar. De är kopplade till en generator som transformerar rörelseenergin till elektricitet genom elektromagnetisk induktion.
t 7FSLOJOHTHSBEVQQFNPUQSPDFOU
t (BTNPUPSLSBGUWFSLLBOOÌGVMMWFSLOJOHTHSBETOBCCUPDILBOBOMÊHHBTNPEVMÊSU
med flera enheter. Därför är de lämpliga att använda till reglerkraft. Gasmotorkraftverk används även i mobila applikationer och på öar, avlägsna platser samt
enskilda anläggningar.
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INDUSTRINS NATURGASANVÄNDNING
Användning av naturgas i industrin (IEA)
Global användning
per sektor 2011

Industrins energianvändning
globalt, 2011

Största industriella
naturgaskonsumenterna globalt, 2011

Elproduktion 41 %

Kol 29 %

Kemisk och petrokemisk industri 21 %

Järn- och stålindustri 11 %

El 26 %
Icke-metalliska mineraler 11 %

Industri 25 %

Livsmedel och tobak 8 %

Pappers- och massaindustri 5 %
Naturgas 20 %

Maskiner 5 %
Övrig industri 39 %

Fastigheter och tjänster 22 %

Olja och oljeprodukter 13 %

Transporter 1 %
Övrigt 11 %

Biomassa och avfall 8 %

Värme 5 %
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Naturgas utgör 20 procent av industrins energianvändning
globalt. Ett relativt lågt gaspris och förbättrad tillgänglighet,
kombinerat med naturgasens egenskaper och relativt låga
utsläpp innebär att naturgas är ett konkurrenskraftigt alternativ till olja och kol. Den industriella användningen växer
globalt men särskilt där produktionstillväxten är stark. Kina
står för en betydande del av efterfrågetillväxten.
Inom industriell verksamhet används naturgas inom en mängd
områden. Inom petrokemisk industri används det som råvara för
organiska material. I andra tillämpningar används det som bränsle
för uppvärmning för att smälta, baka och torka råvaror som stål,
papper, glas och livsmedel. Naturgas kan också användas för att
elda pannor för att generera ånga eller för kraftvärmeproduktion för
industrins egna fabriker.
Den enskilt största avsättningsmarknaden för industriellt bruk är
den kemiska och petrokemiska industrin, följt av järn- och stålproduktion och framställning av industriella mineraler (till exempel
cement och glas). Överlag kan naturgas användas i många processer
och är ett attraktivt alternativ på grund av de relativt låga utsläppen.
Möjligheten att konvertera driver också på teknikutveckling
inom många områden. Ett exempel är utveckling av ugnar som kan
reducera stål till pellets utan koks.

Lågt gaspris ger konkurrensfördelar
Prisskillnaderna på naturgas mellan länder, som förändrats och
accentuerats som en konsekvens av skifferboomen, skapar lokaliseringsfördelar där priserna är låga. Det gynnar särskilt Nordamerika.
Effekterna är störst för verksamheter som både har ett stort energibehov och som använder gasen som insatsvara.
Det internationella energirådet IEA beräknar att Europa kommer
att förlora en tredjedel av sin marknadsandel inom energiintensiva
exporter de närmaste två årtiondena på grund av relativt höga
energipriser.

DOWNSTREAM: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PETROKEMISK INDUSTRI

Metan, etan,
propan, butylen etc.

Metanol, eten,
propylen, butylen etc.

Petrokemi

Naturgas och oljederivatet nafta är till viss del alternativa
insatsvaror i petrokemisk industri. Skifferboomen och de
lägre gaspriserna har inneburit en ökning av naturgas som
råvara. Det har även skiftat lokaliseringsfördelar, framförallt
till Nordamerikas fördel.
Den petrokemiska industrin tillverkar kemiska produkter från
kolväten som finns i nafta och naturgas i en process där molekyler
splittras och sammansätts i nya kombinationer. Det sker i så kallade
krackeranläggningar. Från naturgasen används metan och flytande
Etenproduktion, index 2008 =100
(EIA, Petrochemicals Europe)
USA
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textilier etc.

Tillverkningsindustri

kolväten som etan, propan och butan. Som en konsekvens av skifferboomen har särskilt priset på etan sjunkit, vilket gjort etanbaserade krackeranläggningar fördelaktiga jämfört med naftabaserade
fabriker.

Krackning kärnprocess inom petrokemi

industri mellan 2013–2020 och konsultbolaget McKinsey uppskattar att omsättningen kommer att växa med 60–80 miljarder USD
årligen fram till 2020. Det är både inhemska företag som bygger ut
sin produktion såväl som direktinvesteringar från Europa och till och
med från Mellanöstern.

I krackeranläggningar produceras bland annat eten. Eten har en
dubbelbindning och är mycket reaktiv vilket gör den lämplig att
använda för att producera organiska material. Eten är grunden till
40 procent av alla tillverkade organiska ämnen, däribland plast,
textilier, hygienprodukter och kylarvätska.
Petrokemiska processer sker i stora, specialiserade anläggningar
som kräver betydande kapitalinvesteringar. Förutom själva byggnaderna, som är en stor del av kostnaden, används utrustning som
tryckkärl, reaktorer, värmeväxlare, pumpar, kompressorer samt styroch reglerutrustning.

Fördelning av kapitalinvesteringar i USA:s petrokemiska industri
(American Chemistry Council)

Lokaliseringsfördelar förändras

Ledningar och ventiler 5 %

Samtidigt som etanpriserna har sjunkit i Nordamerika har världsmarknadspriset på eten fördubblats sedan 2008. Det innebär lägre
produktionskostnader och högre marginaler för etankrackrar i USA.
Enligt den amerikanska branschföreningen American Chemistry
Council är produktionskostnaderna för eten endast 35 procent av
kostnaderna i EU och cirka 40 procent av dem i Kina.
Det driver investeringar i nya petrokemiska anläggningar i USA.
American Chemistry Council uppskattar att lokaliseringsfördelarna
kommer att leda till att 66 miljarder USD investeras i USA:s kemiska

Ingenjörstjänster
9%
Elektrisk utrustning
4%

Styr- och reglerutrustning 8 %

Anläggningskostnader
38 %

Större utrustning (pumpar, tryckkärl,
värmeväxlare m.m.) 26 %
Fastighetskostnader
10 %
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VÄXANDE BETYDELSE FÖR NATURGAS INOM TRANSPORTSEKTORN
Inom transportsektorn dominerar olja som bränsle. Varje dag
förbrukas 50 miljoner fat olja för transporter, vilket är mer än
hälften av oljekonsumtionen. Naturgas är redan idag det största
alternativa fordonsbränslet men utgör bara 1,8 procent av
bränsleandelen. Tillväxttakten är hög och andelen kan fördubblas
på fem år. Trots att transporter bara utgör 1 procent av den
globala naturgaskonsumtionen kommer sektorn stå för nästan

10 procent av efterfrågeökningen. Framförallt sker tillväxten
inom vägtransporter, men även för sjöfart är LNG ett dynamiskt
område. Volymerna väntas komma främst i Kina som står för två
tredjedelar av ökningen de närmaste fem åren. För både väg- och
sjötransporter är drivkrafterna kostnadseffektivitet, miljöreglering
och energisäkerhet. Utmaningen är att bygga ut distributionen till
tankstationer och hamnar utan ett säkert marknadsunderlag.

SJÖTRANSPORTER
Inom sjötransporter är LNG ett potentiellt tillväxtområde.
Marknaden är än så länge liten och nischad men strängare
utsläppsregler kan driva en snabb utveckling.
Svavelkontrollområden, fr o m 2015
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Gasdrift utvecklades för LNG-transportfartyg för att ta tillvara på
naturligt dunstande LNG (”boil-off”). Det finns rena gasmotorer och
dual fuel-motorer som också kan köras på konventionella bränslen. Fördelen med dual fuel-motorer är att de inte är beroende av
hamnbunkring av LNG vilket fortfarande är en relativt outbyggd
infrastruktur.
Drivkraften för LNG som fartygsbränsle idag är svavelkontrollområden (SECA:s) som råder från 2015 i hav kring Nordamerika,
Västindien och Norra Europa. De sänker utsläppsgränserna för svavel
drastiskt från 1,0 till 0,1 viktprocent. Utanför kontrollområdena sänks
gränsen till 0,5 viktprocent.
Det finns olika sätt att uppfylla kraven. Fartyg kan använda LNG,
lågsvavlig marin gasolja (MGO), metanol eller installera scrubbers för
att rena avgaserna från konventionell tjockolja.
LNG eliminerar i stort sett svavelutsläppen, reducerar kväveoxidutsläpp med 80–90 procent och koldioxidutsläpp med 20–25 procent
jämfört med konventionell tjockolja. LNG är dessutom kostnadseffektivt då bränslepriset är lägre än för MGO samt minskar underhållsbehovet. Kapitalkostnaden är beroende av motor och storlek på tanken

men ligger 10–25 procent högre än för oljedrivna fartyg.
I dagsläget finns globalt cirka 50 fartyg som drivs av LNG
(exklusive LNG-tankfartyg) och av dem är 90 procent norska. I Norge
finns en NOx-fond, ett alternativ till den norska kväveoxidskatten
som också ger stöd till deltagare för utsläppsreducerande åtgärder,
till exempel konvertering till LNG. Ytterligare drygt 50 LNG-fartyg är
beställda och där är spridningen större. Redarna finns i Kanada, USA
och norra Europa och flera fartyg är större fraktskepp.
Den kinesiska marknaden har goda förutsättningar att växa
snabbt då det finns en utvecklad infrastruktur för LNG, varv med
erfarenhet, tryck för att minska partikelutsläpp och mycket småbåtstrafik på floderna.
Det finns osäkerhetsfaktorer på marknaden, inte minst vad gäller
bunkringskapacitet och framtida utsläppsreglering, men enligt flera
bedömare kommer marknaden växa snabbt. År 2020 uppskattar
motortillverkaren MAN Diesel & Turbo att det kan finnas 2000 LNG
fartyg och norska DNV att det kan finnas 1800 stycken. Klassningssällskapet Lloyd’s Register menar att LNG kan utgöra 11 procent av
bränslemixen för djuphavstransporter år 2030.

DOWNSTREAM: ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

VÄGTRANSPORTER
Naturgas är världens mest använda alternativa bränsle.
Skifferboomen i kombination med allmänt ökad tillgång på
naturgas och LNG, energisäkerhet och miljöreglering driver
marknaden i USA och Kina. De nyckelmarknaderna är i sin
tur en drivkraft för teknikutveckling i fordonsindustrin.
Fördelar med naturgas som fordonsbränsle är lägre pris, mindre
klimatpåverkan, särskilt med inblandning av biogas, och på många
håll i världen ökad energisäkerhet. Nackdelen är att energidensiteten
är väldigt låg. Därför komprimeras gasen till CNG eller LNG. Trots
det är energidensiteten lägre än för bensin och diesel vilket minskar
räckvidden. Personbilar använder framförallt CNG eftersom LNGtankar är för skrymmande och tunga. Tunga fordon som lastbilar och
bussar kan använda antingen CNG eller LNG.

Infrastruktur är nyckeln
Utmaningen är att etablera en utbyggd infrastruktur för tankning.
Förutom initiativ och investeringar som bygger på konventionell
distribution finns ett par utvecklingsområden. Till exempel finns produkter för att komprimera CNG i bostäder anslutna till stadsgasnätet
så att tankning kan ske i hemmet. En annan lösning är småskalig
LNG-produktion i anslutning till gasnät.
Genom utveckling av effektivare motorer kan räckvidden förbättras och infrastrukturbehov och bränslekostnader minskas. Både
otto- och dieselmotorer kan drivas med gas. Skillnaden är att gasen
Länder med flest gasfordon, början 2013 (NGVA Europe)
Land
1. Iran
2. Pakistan
3. Argentina
4. Brasilien
5. Kina
Totalt i världen

Gasfordon (miljoner)
3,3
2,8
2,3
1,8
1,6
18 miljoner

Tankställen
2 000 CNG
3 000 CNG
1 900 CNG
1 800 CNG
3 000 CNG
1 800 LNG
ca 25 000

antänds ren i ottomotorer med tändstift. I dieselmotorer, som har
högre verkningsgrad, sker antändningen genom kompression och
tllförsel av en liten mängd diesel.

Naturgaskonsumtion i USA:s transportsektor, 1995–2040,
biljarder Btu (EIA)

Kina tillväxtmarknad för gasfordon

1,0

Naturgas är det största alternativa fordonsbränslet och i ett fåtal
länder är det dominerande. I Iran, Pakistan, Argentina, Brasilien och
Indien är gasfordon vanliga. De är alla stora gasproducenter där
användningen drivs av ett lågt bränslepris och en strävan att minska
oljeimporter. Dessutom finns en välutvecklad infrastruktur för tankning av gas.
Kina har på bara några år växt till världens största gasfordonsmarknad med en tillväxttakt på omkring 40 procent. Kina särskiljer
sig genom det stora antalet tunga fordon, både lastbilar och bussar,
och genom användningen av LNG. Det finns närmare 100 000
LNG-drivna lastbilar i landet och redan år 2016 uppskattas antalet
ha stigit till 200 000. Infrastrukturen är den mest utbyggda och
snabbast växande. Kostnadseffektivitet är en viktig drivkraft då LNG
är cirka 30 procent billigare än diesel. Andra drivkrafter är kampen
mot emissioner och en strävan att förbättra bytesbalansen genom
minskad oljeimport.
På de flesta marknader är dock gasfordon en marginell företeelse. I Europa sticker Italien ut med många fordon och en väl utbyggd
infrastruktur, och Tyskland med en relativt omfattande marknad för
att konvertera begagnade bilar till gasdrift. På EU-nivå pågår projekt
för att etablera infrastruktur men regionen ligger långt efter andra.
I USA är gaspriserna låga men bristande infrastruktur är ett
hinder. Den förändras snabbt då antalet tankstationer för LNG kommer att fördubblas inom några år. Gasdrivna lastbilar är fordonssegmentet som växer snabbast, med ca 5 000 per år, då gas innebär
betydande driftskostnadsminskningar. Lastbilar kan dessutom
använda både CNG och LNG eftersom de inte har samma begränsningar i fordonsdimensionerna som i Europa. Den amerikanska
energimyndigheten EIA förutspår på längre sikt en betydande ökning
av naturgas som drivmedel.
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DEN SVENSKA MARKNADEN

Den svenska marknaden för naturgas
Den svenska marknaden för naturgas är liten i ett internationellt perspektiv. Sverige har
ingen egen produktion utöver biogas, utan tillförseln sker från en gasledning från Danmark
och LNG-importer framförallt från Norge. En storskalig utbyggnad av det svenska gasnätet är
inte aktuell, men fler mottagningsterminaler för LNG är planerade. Samtidigt har Sverige en
växande biogasproduktion. En utvecklad infrastruktur för flytande natur- och biogas underlättar för ökad konsumtion i Sverige. Det kan bland annat möjliggöra för industrianläggningar att ersätta olja i sin produktion med naturgas och därmed sänka deras miljöpåverkan.
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har uppskattat att det
på mindre än 1 procent av Sveriges yta finns mörka skiffrar, vilka
har störst potential för naturgasutvinning. EIAs uppskattning är att
Sverige har en tekniskt utvinningsbar skiffergasreserv på 10 biljoner
kubikfot. I Sverige finns både så kallad termisk och biogen skiffergas.

Begränsad utvinningspotential

Skiffergasformationer i Norra Europa. Alunskifferformationer finns i södra
och mellersta Sverige. Det är endast i Skåne som berggrunden ligger på
tillräckligt djup för att skiffergas ska ha kunnat bildas.
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Termisk biogas bildas på stort djup och är den som utvinns i USA
genom fracking. Det är endast i Skåne som skiffern ligger på tillräckligt djup för att termisk gas ska ha kunnat bildas och där fracking
skulle vara aktuell. Eftersom den skånska skiffern har utsatts för
stora förkastningsrörelser har gasen troligtvis lämnat skiffern enligt
SGU. Under 2011 borrade Shell efter skiffergas där men bedömde
den då inte vara exploaterbar. SGUs bedömning är att det inte finns
förutsättningar för omfattande gasutvinning ur alunskiffer i Sverige.
Den biogena skiffergasen som bildas närmare markytan och
finns däremot på ett flertal håll i Sverige, till exempel i Västergötland,
Östergötland, Närke och Öland.
Den biogena gasen går att utvinna men volymerna är relativt små.
Samtidigt strömmar gas konstant upp ur marken på Östgötaslätten.
Där har gas periodvis utvunnits i små mängder.

För närvarande utför Gripen Oil & Gas prospektering på Östgötaslätten. Deras mål är framförallt att utveckla en utvinningsmetod för den
biogena metangas som finns på grundare nivå i området. Mängden
naturgas, 51 miljarder kubikfot, motsvarar ca 8,5 miljoner oljeekvivalenter eller ca 300 dagars oljeförbrukning i Sverige. Det är betydande
för ett projekt men förhållandevis lite i relation till den svenska konsumtionen. Därför siktar företaget främst på att sälja gasen lokalt, till
exempel på den svenska transportmarknaden.

DEN SVENSKA MARKNADEN

Gasnät i sydvästra Sverige
Det svenska naturgasstamnätet går in i Skåne från Dragör i Danmark
och sträcker sig längs med västkusten upp till Stenungsund. Huvudledningen är 620 kilometer lång medan distributionssystemen har en
sammanlagd längd på 2 600 kilometer. Importkapaciteten uppgår till
22 TWh/år. Där det finns ett gasnät utgör naturgas upp emot
20 procent av den totala energikonsumtionen.
Gasnätet ägs av Swedegas som också sköter driften samt ansvarar för säkerhet och underhåll. Swedegas har även ansvar att se till
att alla som vill sälja gas har tillträde till nätet.
År 2012 hade de tre största gashandlarna på den svenska
marknaden E.On, Dong Energy och Göteborgs Energi en sammanlagd marknadsandel på 85 procent. Andra aktörer på marknaden är
Kraftringen, Modity, Varberg Energi och Öresundskraft.
Det svenska stamnätet
Stenungsund
Kungälv

Göteborg
Gislaved

Gnosjö
Smålandsstenar

Hyltebruk
Falkenberg
Halmstad
Båstad
Grevie
Ängelholm
Höganäs

Laholm
Våxtorp
Klippan

Helsingborg
Landskrona
Bjärred
Malmö
Vellinge

Svalöv
Eslöv
Lund
Staffanstorp
Svedala
Trelleborg

Utöver stamnätet finns stadsnät i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingborg och Landskrona. Det är bara Stockholm som inte är
anslutet till stamnätet. Stockholms stadsnät förses sedan 2011 med
naturgas från en mottagningsterminal för LNG i Nynäshamn. Innan
dess tillverkades stadsgasen från nafta i Värtagasverket i norra
Stockholm. Naturgasen är ett säkrare och miljövänligare alternativ till
den oljebaserade gasen.

LNG-terminaler i Norden

Norden ledande inom småskalig LNG
Den svenska infrastrukturen för LNG växer med uppbyggnad av och
planer på nya mottagningsterminaler. Den första LNG-terminalen
invigdes i Nynäshamn under 2011. Den ägs av AGA Linde och har
en lagringskapacitet på 20 000 kubikmeter. Under 2014 driftsätts
en ny terminal i Brofjorden/Lysekil. Den har byggts av Skangass och
Preem och har en tankstorlek på 30 000 kubikmeter. Ytterligare en
mottagningsterminal beräknas stå klar i Göteborg under 2015. Den
ska byggas av Swedegas och holländska Vopak.
Utöver dessa finns det mer eller mindre långtgående planer på
fler terminaler i Sverige. I Gävle har Skangass planer på att investera
600 miljoner kr i en mottagningsterminal, men något slutligt investeringsbeslut har inte tagits än. Samtidigt har Helsingborgs hamn fått
EU-stöd för att genomföra en förstudie till en mottagningsterminal.
Branschorganisationen Energigas Sverige uppskattar att LNG-terminaler med en kapacitet på upp till 100 000 kubikmeter kan etableras
i 28 svenska hamnar.
Den småskaliga LNG-infrastruktur som växer fram i Sverige
kan göra naturgas till ett konkurrenskraftigt alternativ till olja utan
att gasnätet behöver byggas ut. Innan den första LNG-terminalen
invigdes i Nynäshamn fanns det bara naturgas att tillgå i de södra
delarna av landet. Nynäshamnsterminalen har gjort LNG tillgängligt
även i Stockholmsområdet.
Med fler terminaler längs med Östersjökusten kan naturgas bli
tillgängligt i hela landet. Det gynnar industrier som vill ersätta olja
med naturgas och fartyg samt möjliggör tankning och därmed också
LNG-drift av fartyg i Östersjön och lastbilar i norra delarna av landet.

Småskalig LNG-terminal

Befintlig mottagningsterminal

Mottagningsterminal under uppbyggnad

Plan på mottagningsterminal

Norden är en framstående marknad inom småskalig LNG. Norge
har ett flertal mindre kondenseringsanläggningar för LNG som kan
leverera till Sverige och andra länder i Norra Europa. Samtidigt kan
den norska mottagningsterminalen i Fredrikstad och den finska terminalen i Tornio nära den svenska gränsen leverera LNG till Sverige
via lastbil.
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INDUSTRIN DEN STÖRSTA NATURGASKONSUMENTEN I SVERIGE
Naturgasanvändning i Sverige 2013 (SCB)

Övrigt
14 %

Andel av industrins naturgaskonsumtion per industri, 2013 (SCB)

Potential för ökad användning inom industrin

Bostäder
3%

Industri 44 %

El och värme 39 %

Den största andelen naturgas på den svenska marknaden
konsumeras inom industrin och i kraftverk. Naturgasen
står idag för en förhållandevis liten del av industrins totala
energianvändning. Bristande infrastruktur är det främsta
hindret för att fler industrianläggningar att byta ut olja mot
naturgas.
Naturgas har varit tillgängligt på den svenska marknaden sedan
1985 då det danska gasnätet byggdes ut till södra Sverige. Under
2013 uppgick naturgaskonsumtionen till 12,3 TWh, vilket var en
minskning jämfört med 2012 då den låg på 12,9 TWh. Naturgas
utgör runt 2 procent av Sveriges totala energikonsumtion, vilket är
cirka 20 procent mer än vad vindkraften utgör.
Majoriteten av kunderna på den svenska naturgasmarknaden är
hushåll som använder gas till matlagning och uppvärmning, men de
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står endast för en bråkdel av konsumtionen. Istället är det några få
större användare inom industri och elproduktion som står för huvuddelen av konsumtionen.

Industrin är den största användaren av energi såväl som naturgas i
Sverige, med nästan 40 procent av den totala svenska energianvändningen under 2012. Konsumtionen av naturgas uppgick under 2013
till 5,4 TWh, 44 procent av den svenska naturgaskonsumtionen.
I Sverige finns de största industriella brukarna inom livsmedelsindustri, följt av kemisk industri, mineral-, stål- och pappersindustrierna. I livsmedelsindustrin är naturgas ett populärt bränsle tack
vare dess renhet. Bland annat kan den användas för att grädda bröd,
brygga öl och rosta kaffe. I andra industrier uppskattas naturgasen
eftersom den sliter mindre på ugnar och utrustning än andra bränslen. Användning innebär även en effektivitetsökning tack vare högre
verkningsgrad.
Vid stamnätets slut i Stenungsund ligger Sveriges petrokemiska
centrum som är en stor naturgaskonsument. Där finns bland annat
en krackeranläggning i Borealis ägo som tillverkar eten och propen
från butan, etan och nafta. Till Stenungsund importeras etan, propan,
butan och eten från bland annat USA. Den största enskilda naturgaskonsumenten inom industrin, Perstorp Oxo, har även de verksamhet
i Stenungsund. Företaget, som har ersatt oljan i sin syntesgasframställning med naturgas, konsumerar cirka 1,1 TWh per år.
I en studie identifierar branschorganisationen Energigas Sverige
drygt 100 stora oljeanvändare inom den svenska industrin som
skulle gynnas ekonomiskt av att ersätta olja med LNG. Dessa aktörer
står tillsammans för 70 procent, eller 6,8 TWh, av oljekonsumtionen i
svensk industri. Främst gäller det företag inom järn- och stålindustri
som pressas av krav på att minska miljöpåverkan från sin tillverkning.
Ett hinder för ökad användning i industrin är den begränsade
infrastrukturen för naturgas. Men ett antal svenska industriföretag
har redan påbörjat eller avklarat en övergång från olja till gas.

Livsmedelsindustri

29 %

Kemisk industri

28 %

Gruv- och mineralindustri

14 %

Stål- och metallindustri

13 %

Pappers- och massaindustri
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11 %

Användning av bränslen i svensk industri, 2012 (index 2007=100) (SCB)
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Naturgas utgör runt 2 procent av
Sveriges totala energikonsumtion,
12,3 TWh. Det är cirka 20 procent
mer än vad vindkraften bidrar med.
Gasleveranserna kommer från LNG-terminalen i Nynäshamn, från
Norge med lastbil eller direkt från naturgasnätet.

Gaskraft liten del av svensk elproduktion
Av Sveriges totala elproduktion tillverkades endast 1 procent i
gaskraftverk under 2012. För kraftvärmeverk var naturgasens andel
högre, 12 procent under 2011.
Den låga andelen förklaras främst med att Sverige generellt
sett har en låg andel fossil elproduktion samt att infrastrukturen för
naturgas är bristfällig vilket ökar kostnaderna. Baskraft i Sverige
produceras främst i kärnkraftverk medan reglerkraft produceras i
vattenkraftverk.
Det finns gaseldade kraftverk utanför Göteborg (Ryaverket) och
Malmö (Öresundsverket). Dessa kraftvärmeverk producerar både el
och fjärrvärme med naturgas från gasnätet. Enbart Ryaverket konsumerar årligen 3 TWh naturgas.

Fordonsgas är det dominerande alternativa drivmedlet
Fordonsgas är det dominerande alternativa drivmedlet i Sverige och
marknaden växer. Under det första kvartalet 2014 var det det snabbast ökande drivmedlet i Sverige och försäljningen ökade med
9 procent. Samtidigt gick fordonsgasen om E85 som det dominerande alternativa drivmedlet.
Redan 2012 var fordonsgas det dominerande alternativa bränslet
för lastbilar och bussar med marknadsandelar på 76 respektive 69
procent.
I slutet av 2013 fanns det över 47 000 naturgasfordon i Sverige,

vilket var mindre än 1 procent av alla personbilar, lastbilar och bussar i landet. Runt 94 procent av gasfordonen var personbilar. Totalt
fanns det 207 tankställen för gas.
En växande marknad för gasfordon är taxibilar. Mellan 2004 och
2013 växte andelen gasdrivna bilar i taxiflottan från att utgöra strax
under 2 procent till drygt 27 procent.
Tillväxten för gasfordon beror på att miljöbilar är del av kraven
i flera större upphandlingar och att användningen kan knytas till
direkta incitament som att gå före i köer.

Fartygstransporter
Våren 2014 uppgav klassificeringssällskapet DNV GL att det totalt
fanns 100 levererade och beställda projekt för LNG-drivna fartyg i
världen. Två av dem ägdes av svenska företag. Bit Viking som ägs av
Tarbit Shipping var det första produkttankerfartyget att konverteras
till och drivas på LNG. Fartyget som trafikerar den norska kusten kan
även drivas på tjockolja.
Viking Lines M/S Grace är det första passagerarfartyget i världen
som drivs på LNG. Fartyget tankas med LNG från terminalen i
Nynäshamn.
När Östersjön och Nordsjön blir svavelkontrollområden den
1 januari 2015 ska svavelutsläppen från fartygsbränslen vara maximalt 0,1 procent. Det öppnar upp en möjlighet för en ökad konsumtion av LNG. Viktiga faktorer för LNG:s framtid som fartygsbränsle i
Sverige är prisutvecklingen och hur infrastrukturen för distribution
utvecklas.

Tillgängligheten på naturgas ökar i Sverige
Naturgas utgör en stabil och relativt liten andel av den totala energikonsumtionen i Sverige, men användningen blir mer diversifierad.
Det är framförallt LNG och biogas som gör naturgas tillgängligt för
nya tillämpningar inom industriell verksamhet, väg- och sjötransporter, främst som ett alternativ till olja. Tillgängligheten underlättar
utveckling av bland annat lastbilar och biogasproduktion från skog.

Alternativa bränslen inom TEN-T-nätverket
Europeiska Rådet och Europaparlamentet har beslutat att
medlemsländerna ska se till att det finns tillräckligt med
tankningsstationer för att bilar, lastbilar och fartyg ska kunna
köras på alternativa bränslen så som naturgas och el.
Beslutet innebär att fordon drivna på el och CNG ska
kunna köra fritt i stadsområden vid slutet av 2020, att lastbilar och annan tung trafik som drivs på LNG ska kunna köra
fritt på vägarna inom EU:s TEN-T-nätverk vid slutet av 2025
och att LNG-fartyg ska kunna köras mellan havshamnarna i
TEN-T vid slutet av 2025 samt mellan inlandshamnarna vid
slutet av 2030.
En av korridorerna i TEN-T-nätverket går genom Sverige.
Den kallas Scandinavian-Mediterranean Corridor. Korridoren
kommer in till Stockholm via sjövägen från Helsingfors och
går ned till södra Sverige där den både förgrenar sig upp mot
Göteborg och Oslo samt ner mot Europa via Köpenhamn.

Åbo Nådendal
Oslo

Hamina
Kotka
Helsingfors

Örebro
Stockholm

Göteborg

Köpenhamn

Malmö
Trelleborg

Hamburg

47

DEN SVENSKA MARKNADEN

BIOGASMARKNADEN I SVERIGE
Biogas är ett förnybart bränsle som bildas när organiskt
material bryts ned av mikroorganismer i syrefattiga miljöer.
Slutprodukten är metan som kan användas på samma
sätt som naturgas. I Sverige växer produktionskapaciteten
snabbt men det är lägre än i flera andra länder. Energipotentialen är stor och andelen biogas i fordonsgasen är den
högsta i världen. Utvecklingen av marknaden beror dels på
teknikutveckling men också på förmågan att minska kostnader och förbättra infrastrukturen för distribution.

BIOGAS I SVERIGE 2012
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Andel biogas i fordonsgasen

> 50 procent

Kommunerna har drivit utvecklingen

Biogas kan produceras naturligt eller i anläggningar där avloppsvatten, matavfall eller annat organiskt avfall är råvaran. Gasen används
på samma sätt som naturgas: för el- och värmeproduktion, för gasnätet eller som fordonsbränsle. Avfallet kan användas som biogödsel.
Sverige är ingen stor biogasproducent i ett internationellt perspektiv. Under 2012 producerades 1,59 TWh biogas i Sverige,

1 600

Antal biogasanläggningar

8 procent mer än under 2011. Det gav Sverige den fjärde största biogasproduktionen per capita i Europa. Tyskland som är världsledande
producerade 41 TWh samma år.
Strax över hälften av den svenska biogasproduktionen år 2012
såldes som fordonsgas, medan en tredjedel användes för värmeproduktion och 3 procent för elproduktion. Resten, cirka 10 procent,
facklades bort eftersom efterfrågan på fjärrvärme varierar över året
och att en del deponiproducerad gas har för låg kvalitet.
Sverige är det land i världen där störst andel av biogasen uppgraderas och säljs som fordonsbränsle. Trots att den svenska biogasproduktionen endast var cirka 4 procent av Tysklands under 2012 hade
Sverige nästan en fjärdedel av Tysklands kapacitet för att uppgradera
biogas , enligt den europeiska biogasföreningen EBA. Samtidigt har
Sverige den största andelen biogas i fordonsgasen i världen. Sedan
2007 har mängden biogas i fordonsgasen överstigit 50 procent.
Fordonsgas är det största alternativa transportbränslet i Sverige.

I Tyskland sker merparten av biogasproduktionen inom lantbruket
medan Sverige har sin största produktion i avloppsreningsverk. Av
Sveriges 242 biogasanläggningar var 135 stycken avloppsreningsverk år 2012. I Sverige finns runt 2000 reningsverk, men de flesta är
för små för att biogasproduktion ska vara lönsam.
Över hälften av Sveriges biogasproduktion sker i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. En majoritet av reningsverken ägs
och drivs av kommunerna. Det är också kommunerna som har varit
drivande i att bygga upp biogasproduktionen i Sverige genom att röta
avloppsslam och matavfall. Vissa kommuner har initierat fordonsgasproduktion för att skapa lokala marknader.
Svensk Gastekniskt Center uppskattar att den totala biogaspotentialen i Sverige uppgår till 15 TWh per år. En tredjedel av potentialen
finns inom lantbrukssektorn. Utöver lantbrukssektorn finns det
möjligheter att öka biogasproduktionen från matavfall från hushåll
och restauranger samt från processindustrin.

Termisk förgasning har stor potential
Ett annat område med stor potential i Sverige är termisk förgasning av biomassa på grund av den stora tillgången på skogsråvara.
Eftersom landets yta täcks till 63 procent av skog är det den största
källan av biomassa för produktion av bioenergi. Vid förgasning av
biomassa bildas biometan som kan distribueras och användas på
samma sätt som natur- och biogas.
Kommersiell biogasproduktion genom termisk förgasning finns
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ännu inte men världens första demonstrationsanläggning GoBiGas
invigdes i Göteborg i mars 2014. Anläggningens kapacitet väntas
uppgå till 80–100 MW när den står klar. Det innebär en maxproduktion på 876 GWh per år, motsvarande 55 procent av Sveriges biogasproduktion under 2012. Bygget av anläggningen uppskattas kosta
1,5 miljarder kronor.
Det finns även planer på att bygga en anläggning med kapacitet
att producera 1,5 TWh biogas årligen, motsvarande Sveriges totala
produktion idag, i Malmö eller Landskrona.

Lönsamhet och distribution är utmaningar
Produktionen av biogas är i dagsläget för liten för att täcka den
ökande efterfrågan på fordonsgas. Utmaningarna är lönsamheten,
särskilt för biogas från lantbruk, samt utvecklingen av infrastrukturen
för distribution.
Kostnaden för en gårdsbaserad biogasanläggning ligger i Sverige
vanligtvis på mellan 2–5 miljoner kronor. Om anläggningen sedan

ska kompletteras med en kraftvärmeanläggning eller en uppgraderingsfunktion kostar det ytterligare runt 600 000 kronor respektive
5 miljoner kronor.
Enligt en undersökning som Biogas Syd gjort bland producenter
med en gårdsbaserad anläggning är biogasproduktionen oftast inte
lönsam utan investerings- eller produktionsstöd. Det beror både på
att investeringskostnaden är hög samtidigt som energipriserna är
relativt låga. Biogasproducenter får göra avdrag för både energi- och
koldioxidskatt men trots det är biogas dyrare än naturgas.
Ett annat hinder för biogasen på den svenska marknaden är det
begränsade distributionssystemet. Utan en säkrad avsättning för
gasen är det svårt att övertyga fler lantbrukare att investera i biogasproduktion. Ett sätt, i brist på gasledningar, är att transportera gasen
i flytande eller komprimerad form. Då kan producenten själv sätta
upp ett tankställe för fordonsgas och sälja gasen där. Naturgas skulle
här kunna användas för att skapa lokala marknader för gasen, för att
sedan gradvis ersättas av biogas.

LIDKÖPING TIDIGT UTE MED FLYTANDE BIOGAS
Under 2012 invigdes en av världens första anläggningar för
produktion av flytande biogas (LBG) i Lidköping. Där produceras gas från avfall från den lokala livsmedelsindustrin.
Gasen uppgraderas till fordonsgas och kyls sedan ned och
komprimeras till flytande biogas (LBG).
Anläggningen har en kapacitet på 60 GWh om året
och producerade 14 GWh biogas under 2012. Gasen från
anläggningen såldes som fordonsgas, både som LBG till
tunga fordon och i komprimerad form till personbilar.
LBG-anläggningen har byggts i samverkan mellan
Swedish Biogas International som står för biogasproduktionen samt Lidköpings kommun och Göteborg Energi som
tillsammans ansvarar för nedkylning av gasen. Distributionen av gasen sköts av Fordonsgas Sverige.

Fordonsgas
Förbehandling
Råvaran sönderdelas
och blandas
Anaerob rötning
Hygienisering
Om råvaran består av avfall
måste den hygieniseras för
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SVENSKA FÖRETAG AKTIVA INOM HELA VÄRDEKEDJAN
Svenska företag är aktiva globalt i hela naturgasens värdekedja och påverkas starkt av skifferboomen, den starkaste
tillväxttrenden på energimarknaden. Företagen är aktiva
inom utvinning av skiffergas i Nordamerika och även nedströms, särskilt inom LNG och flertalet applikationsmarknader där naturgas är ett snabbt växande bränsle.
Framförallt är företagens aktivitet och ambitioner en konsekvens av
att de redan levererar världsledande teknik och lösningar till industrier och inom tillämpningar som är växer snabbt på grund av det
ökade utbudet som skiffergasen för med sig. Det handlar mycket om
generellt använd teknik inom olje- och gasutvinning och processindustri samt komponenter och system för flertalet applikationsmarknader där naturgas används allt mer på grund av tillgång och pris.
Konkurrenskraft innebär i dessa områden, liksom i andra, att
generellt tillämpbar teknik kompletteras med applikationskunnande
särskild för området. Det innebär att företagen specialiserar och
stärker sina erbjudanden genom innovation, utveckling och förvärv.
Företagens styrkeområden är ofta en kombination av en hög
tekniknivå, ett erbjudande som ökar effektivitet och produktivitet och
som även kan bidra till minskad miljöpåverkan.

Stärkt närvaro i Nordamerika
Den kraftigt ökande aktivitetsnivån inom olje- och gasindustrin
i USA som skifferboomen inneburit, driver investeringar och ordrar
till svenska företag inom en rad produkt- och tjänstemarknader.
Det gäller både konventionell utrustning för olje- och gasutvinning,
till exempel för borrning och hantering, samt produkter som är specifika för fracking, så som vattenrening.
Bland de företag som är aktiva inom utvinning finns Sandvik och
Atlas Copco. Genom förvärvet av Varel under 2014 stärkte Sandvik
Mining sitt erbjudande inom borrlösningar för gasutvinningsindustrin.
Atlas Copco förvärvade i sin tur en serviceleverantör av sänkborrhammare, borrkronor och tryckluftslösningar inom området.
ESAB, världsledande inom svetsteknik, leverar lösningar och
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utrustning för bland annat gasledningstillverkning. Sandvik Materials
Technology erbjuder korrosionsresistenta legeringar som krävs i
hantering av olja och gas.
Användningen av separatorer, dekantercentrifugering och värmeväxlare inom utvinning och förädling gör att Alfa Lavals produktmarknader växer genom skifferboomen. Företaget har också lösningar
inom vattenrening.
Ett exempel på ett mindre bolag som gynnas av skärpt reglering
av skifferutvinning är SenseAir. Bolagets sensorer och system lämpar
sig för att installeras i brunnar för att detektera eventuella metanläckage. Även ABB är aktiva inom området.

LNG driver investeringar och skapar möjligheter
Till skillnad från skiffergasutvinningen som hittills varit isolerad till
USA är marknader som drivs av LNG globala. Den avancerade utrustning som krävs för att kyla ner och hålla naturgas flytande innefattar
produktområden som är paradgrenar för svensk och nordisk industri.
Bland annat handlar det om Atlas Copcos kompressorer och
kryogena pumpar, som kan hantera den kalla vätskan. Sandvik
Materials Technology levererar också material för kryogena lösningar
som containrar, tankar och kryostater. Ett annat teknikområde är
värmeväxlare, där Alfa Laval är teknikledande. Inom styr-, regler- och
automationsteknik är ABB en betydande leverantör, inte bara till LNG
men också till hela värdekedjan för kolväten.
Gasbolaget AGA Linde tillhandahåller en mängd tjänster inom
LNG. Genom sitt processkunnande och sina utvecklade metoder
erbjuds anläggningstjänster och bolaget bygger också terminaler för
mottagning av LNG, samt erbjuder leveranser av LNG. Wärtsilä erbjuder också ingenjörs- och anläggningstjänster, till exempel etableringen av en mottagningsterminal i Tornio vid den svenska gränsen
och lösningar för småskalig produktion av flytande biogas.
Ett annat område där svensk teknik är ledande är inom lager, där
SKF är aktiva inom en mängd områden och även levererar nyckelteknik till FLNG-projekt.
Även på transportsidan finns betydande intressen. Fartygsmarkna-

den för LNG har varit synnerligen stark och där finns bland annat
Atlas Copco som tillhandahåller kompressorer till mer än hälften av
alla LNG-fartyg. Ett annat exempel är Trelleborg som har utvecklat
särskilt anpassade dockningslösningar för att hantera påfyllning och
tömning av LNG i hamnar.

Ökad naturgasanvändning driver innovation
Finska Wärtsilä har en särställning inom motorer som driver LNGfartyg på avdunstad gas och har en stark position inom gas- och
dual-fuel-motorer både för fartyg och stationära applikationer. Det
senare har varit en nischmarknad för elproduktion på öar och i otillgängliga områden men som växer med tillgången på LNG och även
kan tillämpas för enskilda anläggningar eller för reglerkraft.
En betydande del av tillväxten och framförallt utvecklings- och
innovationsaktiviteter kommer av ökad tillgång på naturgas och på
lägre priser relativt substituerbara bränslen som olja och kol. Ett
företag som gynnas av lägre priser och ökad tillgång på naturgas
är Siemens Industrial Turbomachinery, med tillverkning i Finspång.
Företaget är ett av Sveriges största exportföretag genom sina leveranser av gasturbiner.
Ökande användning av CNG och även LNG för vägtransporter,
särskilt i Kina och USA, påverkar svensk fordonsindustri. Både Volvo
och Scania levererar gasdrivna lastbilar. Under 2015 släpper Volvo
världens första kompressionsantända lastbilsmotor som har potential
att minska bränslekostnaden för åkare betydligt. Scania är samtidigt
tidigt ute med en ottomotor för gas som klarar Euro 6-kraven.

Energimarknad i förändring påverkar många
Slutligen har de förändrade förutsättningarna på energimarknaden
en påverkan på en mängd användare i Sverige. När priser förändras och tillgången ökar driver det förändring, investeringar och
teknikutveckling. Det gäller särskilt inom LNG men också indirekt för
till exempel biogas. Det är få internationella industriföretag som kan
avstå att förhålla sig till skifferboomens effekter.
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Utvinning
Utvinning
ABB
AGA Linde
Alfa Laval

Distribution/Midstream
Förädling

Gasledningar

Användning
LNG

Elproduktion

Industri

Fastigheter

Vägtransporter

Fartygstransporter

Ett axplock av företag som levererar
produkter till gasmarknaden
Tabellen presenterar en överblick av företag som
är aktiva i olika delar av värdekedjan för naturgas
internationellt. Syftet är inte att ge en komplett bild utan
att lyfta områden där det finns ledande positioner, aktiv
marknadspositionering och tekniska spjutspetslösningar.

Atlas Copco
ESAB
SAG
Sandvik
Scania
SenseAir
Siemens
Skangass
Skanska
SKF
Statoil
Swedegas
Trelleborg
Vattenfall
Volvo
Volvo Cars
Wärtsilä
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Skifferboomen är ett resultat av att fracking gjort nya naturgasfyndigheter
tillgängliga. Hittills har främst USA byggt ut produktionen men konsekvenserna
är världsomspännande. Den globala energimarknaden förändras och en mängd
produkt- och tjänstemarknader påverkas.
Utvecklingen driver investeringar och innovation inom utvinning, förädling,
distribution och användning. Men det finns frågetecken angående den ekonomiska
och ekologiska hållbarheten. Det gör att investeringarna också är förknippade
med osäkerhet.
Den här studien fokuserar på dynamiken genom hela värdekedjan. Den belyser
möjligheterna och utmaningarna de närmaste åren och adresserar de marknader
och tekniker som påverkas av och driver området.

