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INTRODUKTION 

Gascentrum är en samarbetsorganisation som ett antal gasintressenter bildat kring det 
energigastekniska kunnandet i främst södra Sverige. 

Samarbetet i Gascentrum inriktas i första hand mot områdena forskning, utveckling, 
utbildning och provning, där avsikten är att stärka, vidareutveckla och samordna intressen
ternas engagemang inom dessa områden. Genom Gascentrum sker också en samordning av 
de konsultresurser o dyl som intressentema kan ställa till förfogande för gasföretag och 
andra organisationer utanför Gascentrumkretsen. 

Bakom Gascentrum står för närvarande följande intressenter. 

Energigasinstitutet vid L1H, Lund 
Drifttekniska institutionen vid LNTH, Malmö 
SydgasAB 
Sydkraft AB 
Malmö Energi AB 
Lunds Energiverk och 
Helsingborgs Energiverk 

Syftet med denna skrift är att infonnera om 

Gascentrumgruppens pågående och planerade verksamheter inom områdena forskning, 
utveckling, utbildning och provning 

tillgängliga resurser i form av personal, laboratorier, provningsutrustning o dyl 

dokumentation och information 

resurser för konsult- och serviceverksamhet inom det gastekniska området 

Uppgifterna i skriften gäller våren 1989. 
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GASCENTRUMS ORGANISATION 

Gascentrum har tills vidare ingen egen juridisk form. Verksamheten regleras i ett avtal 
mellan intressenterna. 

Gascentrum leds av en styrgrupp med en representantfrän varje intressent. En verkställande 
ledamot (VL) sköter den löpande verksamheten. "Kansliet" är förlagt till VL's hemma
företag. 

Styrgruppsordförande: 
Professor Lennart Thörnqvist, Energigasinstitutet, Lund 

Verkställande ledamot: 
Överingenjör Jörgen Thunell, Sydkraft AB, Malmö 

Under styrgruppen har inrättats tre ideråd: 

l Idtrddetför forskning och utveckling 
Ordf Rolf Mårtensson, Sydgas AB 

2 Jdtrådetför utbildning 
Ordf Sören Dahlin, Drifttekniska Institutionen vid LNTH, Malmö 

3 IdCrådetför provning och experimentell verksamhet 
Ordf Bengt Ahlström, Malmö Energi AB 

Iderädens uppgift är i första hand att generera ideer och ta fram förslag till verksamhet inom 
respektive grupps arbetsområde. Till idCräden kan knytas personer även utanför in
tressentkretsen. 

Gascentrums fasta budget omfattar endast administrationskostnader. Konkreta projekt 
finansieras från fall till fall direkt av intressentföretagen. Projekt kan drivas som Gas
centrumprojekt även om endast någon eller några av intressenterna medverkar i finan
stenngen. 

Målsättningen är au driva så många som möjligt av gasföretagens egna projekt i Gas
centrums regi för att därmed uppnå de fördelar som en samordning kan innebära. 

Gascentrum samarbetar gärna med andra företag och organisationer i Sverige och Norden 
i övrigt för att därmed uppnå optimalt utnyttjande av totalt tillgängliga resurser inom det 
gastekniska området. 



FORSKNING OCH UTVECKLING 

··. MåJsätt~i~går· ·. 

-, :,-: -_-F0rSkn-ing!'--Intr~is_ente2~:t~k~n-genoril ekonmillska insatser eller 
på-artnåt sätt bidra_- till att· den· gastekniska_ forskningen vid Lunds 

•· TekniskaHögskola (LTI!) ~li\~~s samtidigtsom denvetenskapliga 
·:kVåJ:itdCii'höjS: tilWSSehteffiti"-Sk~llVerkiför'~it en: eller flera fasta 

_,_, __ jj"iliis_t~r'-inotl:t området .gastekili~)nrätlas_Vid Lm. __ 

Utveckling:lnom Oascentrum s~all finansieras och drivas sådana 
·uwed~li~gsptOjeki SOm är: aV· kO~ersi~llt eiietå~-nåt -~ärde för 
intressenterna, GasCentrum Skall strävå efter att ligga i frontlinjen 
vad gäller utVe_C)(ling av ny och effektiv gasteknik. 
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Samarbetet omfattar tills vidare endast naturgas samt i viss män gasol. Andra energigaser 
såsom biogas, kolgas och vätgas kan så småningom komma att innefattas i samarbetet. 

Inom Gascentrum finns resurser för såväl finansiering som genomförande av gastekniska 
forsknings~ och utvecklingsprojekt. 

FINANSIERING 
De större FoU~finansiärema inom Gascentrumgruppen är Sydgas, Sydkraft och Sydkrafts 
forskningsstiftelse. Härtill kommer finansieringsbidrag från energiverken i Malmö, Lund 
och Helsingborg. 

För 1989 räknas med en total gasteknisk FoU-satsning på ca 6 Mkr fördelat på följande 
områden: 

lagringsteknik 
överförings~ och distributionsteknik 
användningsteknik 
gasolteknik 

2Mkr 
l " 
2" 
1 " 
6Mkr 

Härutöver sker även investeringar i dernonstrationsanläggningar, t ex små gasdrivna 
kraftvärmeanläggningar. 
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LABORATORIE- OCH FORSKARRESURSER 
Huvuddelen av laboratorie- och forskarresurserna finns vid olika institutioner vid Lunds 
Tekniska Högskola (L TH), i Gascentrum representerade av Energigasinstitutet vid LTH. 

Energigasinstitutet utgör ett administrerande och samordnande organ för den gastekniska 
forskningen vid LTH. Detta hindrar inte att enskilda institutioner på eget initiativ kan 
bedriva gasteknisk forskning och erhålla medel direkt utifrån för sådan forskning. Ytterli
gare information om Energigasinstitutet ges längre fram under rubriken Gascentrum
intressentema. 

Naturgasrelaterad FoU-verksamhet anges nedan för några olika institutioner och avdel
ningar vid LTH. För Drifttekniska institutionen vid LN1H hänvisas till kapitlet om 
provning och experimentell verksamhet. 

Värme- och kraftteknik 
Institutionen bedriver forskning och utbildning med inriktning på energiomvandling och 
energihushållning. Prioriterade områden är vännedistributions- och förbränningsteknik, 
samt därutöver energiplanering, effekthushållning, energigasteknik, förbränningsrno
torteknik, kraftverksteknik, kraftvärmeprocesser och turbomaskiner. 

Institutionens forskning inom naturgasområdet har hittills omfattat problematiken kring 
kondenserande pannor med rökgasåtervärmning samt teknik för låga kväveoxidemissioner 
vid naturgasförbränning. Därutöver förekommer utredningsverksamhet inom naturgas
området. 

A v övrig forskning med anknytning till energigas kan nämnas modellering av turbulent 
förbränning och studier av olika förbränningsmodeller med avsikt att klarlägga prestanda 
och begränsningar. Teoretiska studier och beräkningar kompletteras successivt med egna 
försök i brännkammarliknande experimentriggar. 

Institutionen förlogar sedan hösten 1988 över ett gastekniskt laboratorium och då detta 
utrustats och tagits i drift, vilket beräknas ske successivt under 1989, planeras även 
forskningsverksamhet inom områdena förbränning med pulsationsteknik samt mätteknik. 

Förutom gaslaboratoriet (för mer detaljerad infonnation, se under rubriken Provning och 
experimentell verksamhet) förfogar institutionen över speciallaboratorier för värmedistri
butionsforskning, mätteknisk utveckling, förbränningstekniskt och kraftverkstekniskt in
riktad experimentell verksamhet samt ett förbränningsmotortekniskt laboratorium, det 
senare med tillgång till bl a en 200 kW gasturbin. 

Ca l O forskare är verksamma inomden naturgasrelateradeforskningen. Medel har sökts hos 
statensEnergiverk förinrättande av ytterligare fasta tjänsterinom det gastekniska området. 
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Kemisk Apparatteknik 
Avdelningens gasrelaterade forskning ligger inom området industriell energianvändning 
och man förfogar över en stor apparathall som dock ännu ej anslutits till naturgasnätet 

Forskningen utförs huvudsakligen av avdelningsföreständaren samt forskningsassistenter 
som anställs för ändamålet. 

Bland aktuella forsknings~ och utredningsprojekt kan nämnas 

industriell gasanvändning (Värmeforsk 1985) 
torkning av biogas (Sydkraft 1988) 
separation av biogas med membranteknik {pågår) 
energioptimalt sockerbruk (STU, pågår) 
direktanvändning av gas för Vätskevärnming (licentiatarbete) 

Geoteknologi 
Institutionens forskning är inriktad på problem vid gas- och oljeprospektering i arktiska 
områden. Speciellt är man intresserad av logistik, projektledning, geofysik, prospek
teringsgeologi, markarbeten i pennafrostmiljö samt miljökonsekvensanalyser av pros
pekteringsarbeten. 

Institutionen förfogar över arktiska fordon, geofysisk utrustning samt ett geotekniskt 
laboratorium. Forskningsinsatserna är för närvarande i huvudsak kopplade till den svenska 
naturgasprospekteringen pä Sval bard. 

Brandteknik 
Institutionens gasrelaterade forskning berör främst NO .. -problematiken samt komplexet 
riskanalys-brand-explosion-gasutsläpp. 

Fyra forskare kan f n medverka i den gasanknutna forskningen. Till sitt förfogande har de 
utrustning för att studera brand och förbränning upp til1300 kW samt utrustning för konti
nuerlig analys av co, col, NO, NOl och CDH2n. Därtill finns datorstyrd gas
samplingsutrustning och diverse apparatur för mätning av tryck, temperatur och flöden. 

Vid institutionen har bl a utförts längtidsmätning av NOx-utsläpp från naturgaseldade 
väggpannor (Vänneforskprojekt) samt studerats riskanalys-brand-explosion-förgiftning 
vid bostadsuppvännning med naturgas (Statens Räddningsverk). 

Förbränningstekniskt Centrum (FTC) 
Vid FTC bedrivs forskningsverksamhet inom bl a områdena laserdiagnostik, kemisk 
förbränningsmodellering, självantändning och NOx-bildning. Hela den grundläggande 
verksamheten kan tillämpas på naturgas. 

FfC har tillgång till ett laserlaboratorium med stora lasersystem för temperatur- och kon
centrationsmätningar. Därutöver finns konventionell mätutrustning för förbrännings
mätningar. 



Bland aktuella forskningsprojekt kan nämnas 

NO~ -emissioner från gasbrännare 
utvärdering av laserspektra för temperatur- och koncentrationsmätningar i flammor 
användning av laserteknik för förbränningsdiagnostik 

6 

På lasersidan fokuseras intresset för närvarande till möjligheterna av samtidig mätning av 
NO. O och OH samt utveckling av teknik för absolutionsmätning av NO med hög tids
upplösning och mätning av hastighetskonstanter relevanta för NO~-bildningen. 

Drygt tiotalet forskare finns till förfogande vid FfC vartill kommer forskarresurser hos de 
institutioner som samarbetar inom FfC. 

Övriga institutioner 
Flera andra institutioner bedriver eller kan bedriva forskning med anknytning till naturgas
teknik. Några exempel: 

Vid Institutionen för Livsmedelsteknik finns torkningsutrustning för livsmedel och ana
lysutrustning för livsmedelskvalitet Prov med gastorkning kan där utföras. 

Utrustning för N0
1
-analys av rökgaser finns vid avdelningen förKemisk Teknologi inom 

Kemicentrum. Vid avdelningen bedrivs teoretiska studier avseende mekanismerna för 
N0

1
-bildning vid förbränning. 

Vid institutionen för byggnadskonstruktionslära har man möjlighet att studera frågor kring 
uppvärmning av byggnader och beredning av vannvatten med naturgas. 

Institutionen för Maskinkonstruktion kan medverka vid produktutveckling, speciellt vad 
gäller finita elementanalyser. Institutionen förfogar över en prototypverkstad med viss 
mätutrustning. 

Upplysningar 
Närmare upplysningar om den högskoleinriktade forskningen kan erhållas genom de 
nämnda institutionerna eller genom Energigasinstitutets föreståndare prof Lennart 
Thömqvist, tel 046-!0 92 7!. 

RESURSER FÖR TEKNISK UTVECKLING 
De i Gascentrum ingående gasföretagen representerar mångårigt kunnande och bred 
erfarenhet inom det gastekniska området. 

Sedan gasintroduktionen 1985 har Sydgas/Sydkraftgruppen byggt 320 km högtrycks
ledningar och 28 mät- och reglerstationer. På distributionssidan har Gascentrumföretagen 
sammanlagt byggt ca 800 km gasledningar som förser totalt 5 000 kunder med naturgas. 
Även på användarsidan har Gascentrumföretagen bred erfarenhet eftersom man tar aktiv 
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del i kundernas problem och tillsammans utarbetar de bästa lösningarna. Speciellt p ä indu
strisidan har Gascentrumföretagen deltagit i planering och installation av avancerade 
gastekniska applikationer och sedan haft möjlighet att följa upp driften av de installerade 
utrustningarna. 

Den nära kontakten med "verkligheten" har skapat goda förutsättningar för engagemang i 
tekniskt utvecklingsarbete. Utvecklingsinsatserna är primärt ej inriktade på framtagning av 
nya produkter och utrustningar utan fastmer på systern, metoder, effektivitetsförbättringar, 
miljöskydd, nyaapplikationer samt kunskapsuppbyggnad. Utvecklingsresultaten finner sin 
tillämpning inte enbart i den praktiska distributionsverksamheten utan också vid utar
betande av nya föreskrifter, framtagande av manualer och handböcker samt vid utbildning 
av montörer, driftsättare, arbetsledare osv. 

Gascentrumintressenterna är öppna för diskussioner med andra företag och organisationer 
om nya utvecklingsprojekt. Det kan därvid gälla såväl samarbete som direkta utveck
lingsuppdrag. 

Kontaktpersoner: Jörgen Thunell, Gascentrum, 040-25 51 25 eller 
Rolf Märtensson, Sydgas AB, 040-13 94 35. 

Aktuella projekt 

Nedan ges exempel på projekt inom Gascentrumgruppen som är aktuella under 1989. 

Inverkan av gastemperaturen på brännarfunk:tion 
Tunnsnittsmetoden för kvalitetsbedömning av stumsvetsar i PE-rör 
Pulsationsteknik 
NOx-f6rändring vid övergång från olja till naturgas 
Naturgasdriven 200 kW bränslecell 
Ultraljudbaserad gasflödesmätare 
Nya material för LPG-stationer 
Stora gasledningar av PE 
IR-strålare i industriella processer 
UV -strålningens inverkan på PE-rör 
Demonstration av fiberbrännare 
Direktvärmning av vätskor i industrin 
Energimätning av gasflöden 
Riskanalys av gasolstationer 
Kondenserande villagaspannor 

Merdetaljerad information om dessa och andra projekt finns i Gascentrums "Katalog över 
gastekniska forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt i Sverige". (Se under 
rubriken Information och Dokumentation längre fram.) 



UTBILDNING 

·· ... ·••" i ·· i ~;\~~~ttning· .. ··• i •. 
· ..... Qas~ntrimisk~ ~~a~6ratt~tifio~~~ö~~~finrt~eltbrettoch 
.. · ··· kValitativt hÖgts(Aen(l~Jl!i~Pd åVgåstekniska kuseroch artdra ut
.·.·········bildning$niÖ]lighetei'.J(tii$ersl<allfinrtassom!äckedtttiiJdnirigshe' 
· · · · hov fråri rnontt\il;ti)clj driftsl!tilrre illriekrtologe; öJh doktorander. 
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Malmö/Lund-regionen utgör sedan några år tillbaka ett gastekniskt utbildningscentrum. 
I regionen ges gastekniska kurser framför allt av 

Drifttekniska Institutionen vid LNTH (DTI), Malmö 
Värme- och kraftteknik, L TII, Lund 
Sydkraft 
Energiteknisk Utbildning i Malmö AB (ETU) och 
TUMAB, Landskrona 

Gascentrum samarbetar med ETU i utbildningsfrågor, vilket bl a innebär samordning av 
kurser samt utnyttjande av ETU och dess personal i Gascentrums kursverksamhet. 

Det samlade utbildningsprogrammet inom naturgasområdet framgår av kursöversikten på 
nästa sida. Den principiella uppställningen i kursöversikten är utarbetad inom Gascentrum 
som en praktiskt användbar mall för presentation av kursutbud inom det gastekniska 
området. En motsvarande översikt över kursutbudet inom området gasolteknik är under 
framtagande. 

Detaljerade program kan rekvireras från Drifttekniska Institutionen vid LN11I, Cita
dellsvägen 25, 211 20 MALMÖ eller från respektive kursarrangör. Ange därvid vilka 
kurser som är av intresse. 

Utöver kurser angivna i översikten kan speciella, företagsanpassade kurser arrangeras. 
Önskemål härom kan framföras till DTI som i samräd med övriga Gascentrumintressenter 
planerar sådana kurser och ser till att regionens erfarna gastekniker utnyttjas som lärare. 



SPECIAUST 
KURSER 

PABYGGNADS 
KURSER Il GASANVANDN. 

INOM 
INDUSTRIN 

(!l.K6,!fJ_J 

VARMLUFT FOR 
UPPVARMNING 

BEHORIGHETS 'Il & TORKNING 
KURSER l --

SPISAR & 
STORKOK 

-'l' ~-·~·-...... 'l 
GRUND 

UlBILDNING 

" 

DTI 
DRIFTSATTN. 

SPECIAL 
KURS 

l Il TEKNIK Il 

DTI 

KURS FOR 
DRIFTSATTARE 

17 DAGAR 

___ DTI _ 
ELSCHEMA-

LASNING 
l 

AUJAAN NATURGASTEKNIK 10-15 DAGAR 

Il l 
HT-89 
ETU 

l REGELVERK l 

'<> 

ORIENTERINGS KURS 2DAGAR 



PROVNING OCH EXPERIMENTELL 
VERKSAMHET 

·· .... ·. ··• Mål~ätt~irig 

--:_~--,-~efultitg~-~;~~~~;:~~~-:~~~~~~irum·gruppe~-sk~lsamordna~ och-
utökas Sä' ;t tf en { d~(A~å~te he1täckafi4e. proY_ilmg·sverksamhet 
inom o!Iliådetgästddiilckan bedrivas. Vid behov skall ytterligare 

- lokaliteter och_utfti~Wfug·:krinlla:äriSkaffas fOr eh_ b!ectdad experi
·ment- och föfsÖkSVefkSaffihet~·utnyttjande av sådana lokaler och 
tittQs_trl.ing skall kunil_a:.'-~ke_---ä_veh:--av företag -och organisationer 
utanför Gascentrumkietsen. 
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Gasteknisk provningsverksamhet i regionen bedrivs huvudsakligen vid Malmö Energi:s 
provningslaboratorium i Malmö. Härutöver finns laboratorier av mer eller mindre special
karaktär vid Drifttekniska Institutionen vid LNTH i Malmö samt vid olika institutioner vid 
Tekniska högskolan i Lund. 

MALMÖ ENERGI AB 
Malmö Energi:s provningslaboratorium är en s k auktoriserad provningsplats. Det innebär 
att den är auktoriserad av Svenska Gasföreningen att utföra den provning som ligger till 
grund för Gasföreningens typgodkännande av gasapparater. 

Malmö Energi AB och Stockhohn Energi har f n landets enda två auktoriserade provnings
platser för gasapparater. 

Provningsutrymmena vid Malmö Energi upptaren yta av drygt 200m2• Gaslaboratoriet kan 
prova teknisk utrustning såsom atmosfärsbrännare, fläktbrännare, säkerhetsutrustning, 
regulatorer och ventiler för max 4 bar, gaspannor etc. Möjlighet finns också att köra 
fullskaleförsök i pannor upp till 3 MW för mätning av förbränningsverkningsgrad, 
årsverknings grad, CO, NOX, n~ och co2. 

Gaslaboratoriet är utrustat med omfattande mätteknisk utrustning för emissionsmätningar, 
gasanalyser, temperatur- och tryckmätning, mängdrnätning, vägning osv. Utöver fast 
utrustning finns en mobil utrustning för mätning av temperatur, C02, NO. och Or Denna 
utrustning används även hos Malmö Energi:s industrikunder och, i mån av tillgänglighet, 
av industrikunder i övrigt i regionen. 

Vid Malmö Energi finns också en prov- och kalibreringsanläggning för gasmätare (mättek
niska enheten). Prov och kalibrering kan ske av mätare från G4 (min.flöde 40 l/h) till DN 
!50 (max.flöde l()()() m'/h). 
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Vidare kan man prova och kalibrera kompensationsutrustning för tryck och temperatur. 

Mättekniska enheten är auktoriserad mätplats (nr 30) för temperaturmätningar och sådana 
kan för närvarande utföras för temperaturintervallet 30·130 oc. 

Kontaktman för det gastekniska provningslababoratoriet är Gert Björklund, 
te! 040-24 44 54. 

Kontaktman för gasmätarlaboratoriet är Knut Boij, tel 040·24 41 38. 

DRIFTTEKNISKA INSTITUTIONEN VID LNTH, MALMÖ 
För laborationer i samband med gastekniska kurser, projektverksamhet och provning 
förfogar institutionen över ett laboratorium med en yta av ca 100m2• Laboratoriet är anslutet 
till naturgasnätet, men även andra gaskällor finns, vilket ger möjlighet att framställa olika 

gaskvaliteter. Ett havsvattenbaserat kylsystem svarar för kylningen av aktuell utrustning. 

I en fast installerad hetvattenpanna finns möjlighet att förbränna gas med olika brännartyper 
upp till ca 500 kW och att utföra rökgasanalys och effektmätningar. Vidare finns möjlighet 
att prova mindre pannor med olika typer av brännare. Förprojektverksamhet och för kurser 
i industriell gasanvändning finns en ugn som klarar temperaturer upp till ca l 200 oc. 

A v utrustningen i laboratoriet kan nämnas 

IR~spcktrometer MIRAN 981 för gasanalys (bl a avgaser) 
fasta och bärbara analysinstrument för avgaser (syre, kolmonoxid, koldioxid) 
datalogger med 20 kanaler 

Institutionen skall under sommaren 1989 flytta till nya lokaler på f d Kockumsområdet I 
anslutning härtill projekteras ett nytt gaslaboratorium med en yta i storleksordningen 250m2

• 

Gasförsörjning från 4-barsnätet och kylsystern dimensioneras för en maxeffekt av 3 MW. 

De större utrymmena medger att gaslaboratoriet i ökad omfattning kan utnyttjas för andra 
ändamål än de som sammanhänger med kursverksamheten vid institutionen. 

Kontaktman i frågor som rör gaslaboratoriet vid Drifttekniska Institutionen är Sören 
Dahlin, 040-11 92 68. 

INSTITUTIONEN FÖRVÄRME-OCH KRAFTTEKNIK, LTH, LUND 
Institutionens gastekniska laboratorium är inrymt i M-huset vid LTH och upptar en yta av 
drygt 100 m2

• Laboratoriet är utformat så att det skall komplettera Drifttekniska Institu
tionens utbildningslaboratorium i Malmö. Laboratoriet är anslutet till naturgasnätet i Lund. 
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Laboratoriet är under uppbyggnad och kommer att förses med bl a följande utrustning: 

gasblandningsstation 
gaskromatograf för gasanalyser 
gaskompressor ftir 16 bar 
dragskåp 
gaspanna 
gasmotor 
belastningsrigg för vannluftpannor 
styr-, mät- och registreringsutrustning 

Forskningsverksamheten vid laboratoriet kommer att ges en systemteknisk inriktning. 

Kontaktperson: Mikael Näslund, 046-10 92 74 

ÖVRIGARESURSER INOM PROVNINGSVERKSAMHETEN 
Förövriga laboratorieresurservid Lunds Tekniska Högskola hänvisas till tid i g are avsnitt om 
forskning och utveckling. Dessa laboratorier är i allmänhet uppknutna till respektive insti
tutions forskningsverksamhet men kan eventuellt ställas till förfogande även för andra 
ändamål. 

Sydgas AB förfogar över viss mätutrustning men saknar laboratorielokaler. Således dis
ponerar Sydgas 

laboratoriekromatograf för bestämning av naturgasens sammansättning, densitet, vänTievärde och 

wobbeindex 
tryckkalibreringsutrustning för transmittrar med noggrannhet bättre än± 0,1 %. 
transportabel fuktighetsmätare för bestämning av daggpunkten i naturgas. 

Utrustningen kan ställas till utomståendes förfogande under kortare tider. 

Kontaktperso11: Nielas Widing, Sydgas AB, 040-93 67 60. 

Avdelning Värmeteknik vid Sydk:raft har en mobil mätutrustning med mätparametrar och 
mätområde enligt tabellen nedan. 

Mätparametrar 
0 2-mätning 
CO-mätning 
C02-mätning 
S02-mätning 
NO x-mätning 
Stofthalt 0-5 
Rökgastemp 
Rökgashastighet 
Fukthalt i rökgas 

Mätområde 
0-0,1--- > 20,95 % 
0-1000/3000/5000 p pm 
0-5/15/25% 
0-250 ppb--- > 3500 ppm 
0-50 ppb ---> 3500 ppm 
10 000 mg!Nm3 
0-1300°C 
0-0,2--->50 m/s 
0-0,Ql---> 0,5 kg/kg torrgas 
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Kontaktperson: Leif Persson, Sydlcraft AB, 040-25 59 55 

Vid Öresundsverket, tillhörigt Sydkraft AB, kan möjligheter skapas för provning av tyngre 
gasteknisk utrustning. Vid kraftverket finns utrymmen lämpliga härför samt tillgång till 
verkstäder, personal, kemilaboratorium, kylmöjligheter, tryckluft, ånga etc. 

Vid eventuellt intresse, kontakta kraftverkschefen Per Lindell, öresundsverket, 
040-93 44 30. 
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PROJ><TRAPPORT 

Gascentrum kommer på olika sätt an medverka i 
extern informationsspridning kring de för Gascen
trum centrala frågorna dvs forskning, utveckling, 
utbildning och provning. 

Energigasinstitutet utger informationsskriften NEWS
LETTER med fyra nummer per år. Newsletter in
formerar bl a om de gastekniska FoU-programmen 
vid LTH och förmedlar nyheter från den interna
tionella gasforskningen. 

I Newsletter kommer även att ges information om 
Gascentrumverksamheten, t ex utkomna Gascen
trumrapporter, nya gastekniska kurser och planerade 
symposier. 

Prenumeration på NEWSLETTER kostar 200 kr/år 
och prenumerationsanmälan kan ske per brev till 
Energigasinstitutet, Box 118, 221 00 LUND eller på 
telefon till Mikael Näslund, te! 046-10 92 74 (sekr 
046-10 92 80), 

Ett led i informationsspridningen är anordoandet av 
symposier. Gascentrum har ambitionen att anordna 
minst ett symposium per år med deltagande av inter
nationell expertis inom aktuellt ämnesområde. Sym
posier planeras bl a över icke-industriell gasinstalla
tionsteknik och pulsationsförbränning. 

Utvecklingsprojekt som drivs inom Gascentrum
samarbetets ram avrapporteras i en enhetlig rap
portserie. I allmänhet är sådana rapporter fritt ti11-
gängliga och kan rekvireras från Gascentrums kansli. 

Inom Gascentrum har tagits fram en katalog över gas
tekniska forsknings- och utvecklingsprojekt i 
Sverige. I katalogen listas avslutade, pågående och 
planerade projekt vid de större gasföretagen, univer
sitet och tekniska högskolor, Värmeforsk m fl. Kata
logen uppdateras årligen. 

Katalogen medföljer Newsletter som bilaga en gång 
om året men kan också beställas separat från Energi
gasinstitutet eller från GascentrUms kansli. 
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KONSULTVERKSAMHET OCH ANDRA T JÄNSTER 

Genom den tidiga gasintroduktionen i södra Sverige har intressenterna inom Gascentrum 
nu mångårig erfarenhet av praktisk gasverksamhet och har dänned byggt upp en för Sverige 
unik kompetens inom energigasområdet 

Kompetensen sträcker sig inte bara till hanteringen av gasen som sådan utan omfattar alla 
stadier för ett naturgassystem dvs planering, projektering, bygge, besiktning, drifttagning, 
mätning, underhåll, reparationer och service. Den omfattar också alla delarna i ett gas
system dvs överförings- och distributionsnät, MR-stationer, reglerstationer, abonnentcen
traler och installationer. Därtill kommer motsvarande på gasolsidan. 

Gascentrumföretagen är beredda att, i den mån tillgängliga resurser så medger, ställa sina 
gastekniska kunskaper och sin kompetens till fOrfogande för företag m fl utanför Gascen~ 
trumkretsen. 

Exempel på. tjänster ges nedan. 

ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR OCH MR-STATIONER 
Erfarenhet finns sedan 1984 från bygge och driftsättning av 25 MR ~stationer och 
3 reglerstationer för tryck högre än 4 bar (ö). Förutom att kunna ansvara för helheten vad 
avser projektering, projektledning, bygge, besiktning etc kan vi åta oss speciella uppdrag 
avseende t ex 

materialval 
statiska och dynamiska beräkningar 
myndighets~ och tillståndsfrågor, skadereglering 
regler· och övervakningssystem 
dräneringsproblem 
utarbetande av drift· och underhållsinstruktioner 
anordnande av katodiskt skydd 
läcksökning 
reparationsmetoder 

Kontaktpersoner: Björn Heden, Sydkraft AB, 040-25 58 52 
Göran Till berg, Sydgas AB, 040-93 Il 10 

NATURGASLAGER 
Sydkraft har studerat olika lagringskoncept, bl a akvifårer, djupa oinklädda bergrumslager 
samt bergrumslager inklädda med tjockplåt, tunnplåt eller plast. I samband dänned har 
omfattande studier utförts avseende nödvändiga anläggningar ovan mark dvs kompres~ 
sorinstallationer, reglersystem och mätutrustning. 

Genom dessa studier, i kombination med befintlig kunskap och erfarenhet vad gäller 
bergrumsarbeten, anser sig Sydkraft äga nödvändig kompetens för att kunna bygga och ta 
i drift naturgaslager i berg. 

Kontaktperson: Mats Alestam, Sydkraft, 040-25 53 45 
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GAsOLANLÄGGNINGAR 
Under åren 1982-1984 byggdes sammanlagt nio gasolstationer i effektområdet 0,5-20 
MW avsedda för förtida inkoppling innan naturgsnätet var utbyggt. Serlan dess har 
ytterligare ett tjugotal byggts varav merparten är avsedd för permanent inkoppling. 
Därutöver har Sydkraft fOrprojekterat och kostnadsberäknat ett 30-tal andra gasolan
läggningar. 

Serlan 1982 har Sydkraft också projekterat och byggt gasollager för olika typer av 
lagringskoncept såsom bergrum, jordtäckta cisterner och friliggande cisterner. För närvar
ande byggs åt Terminalgas AB en gasolterminal i fonn av ett 45 000 m3 oinklätt 
bergrumslager i Karlshamn, där Sydkraft tagit fram systemlösningen samt svarar för 
projekt- och byggledning. Tenninalen är unik i Sverige så till vida att det blir den första 
gasolterminalen placerad utanför oljebolagens raffinaderier. 

Sydkraft har all den specialistkompetens som krävs för den här typen av arbeten: bergs
ingenjörer, systemingenjörer, elingenjörer, maskiningenjörer, anläggningsingenjörer, 
bygg1edare, byggkontrollanter och projektledare. 

För nännare information om de tjänster Sydkraft kan erbjuda på gasol området, kontakta 
Sigvard Trönell, Sydkraft, 040-25 57 19 (gasollager) 
Lennart Andersson, Sydkraft, 040-25 57 39 (gaso1stationer). 

DISTRIBUTIONSNÄ T 
På distributionssidan finns kunskaper och erfarenheter hos Sydkraft, Sydgas, Malmö 
Energi samt energiverken i Lund och Helsingborg. Samtliga är beredda att i mån av 
tillgängliga resurser, erbjuda konsulttjänster på det distributionstekniska området. 

Liksom för högtryckssidan kan företagen bistå med projektering, projektledning, bygge, 
besiktning, driftsättning o dyl samt även specialtjänster typ materialval, ritningsgransk
ning, driftinstruktioner, läcksökning och reparationer. 

Kontaktpersoner: Bengt Ahlström, Malmö Energi AB, 040-24 44 46 
Lars Clemensson, Sydkraft AB, 040-25 57 16 

GASANV ÄNDNING 
Gasföretagens ansvar slutar inte vid husväggen. Det ligger i deras intresse att kunden får 
rätt utrustning och att den installeras och drivs på rätt sätt. Gasföretagen medverkar också 
till att ny utrustning och nya apparater tas fram och att kunderna, speciellt de större indus
trikundema, får de rätta totalsystemlösningarna. 

Gascentrumföretagen har sedan 1981 aktivt arbetat med olika frågeställningar kring 
gasanvändningstekniken. Bland de tjänster som kan erbjudas och där omfattande erfaren
het finns, kan följande nämnas: 



tekniskt säljstöd i samband med gasförsäljning 
bistånd vid myndighets- och tillståndsfrågor 
projektering av installationer och anläggningar 
uppförande av pilot- och demonstrationsanläggningar 
leverans av nyckelfärdiga gasanläggningar 
mätningar på och utvärdering av befintliga gasanläggningar 

Kontaktpersoner: 

EL TEKNIK 

Gert Björklund, Malmö Energi AB, 040-24 44 54 
Per Carlsson, Sydkraft, 040-25 58 85 
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Den eltekniskadelen i en naturgas- eller gasolanläggning representerarofta en väsentlig del 
av den totala anläggningen. Sydkraft har mångårig erfarenhet av eltekniska arbeten inom 
flertalet typer av gasanläggningar såsom MR-stationer, mottagningsstationer, gasollager 
och gasolstationer samt större gasförbrukande anläggningar. 

De tjänster som Sydkraft och energiverken i Gascentrumkretsen kan erbjuda omfattar 

projektledning 
projektering 
konstruktion 
montage 
besiktning 

driftsättning 

Kontaktpersoner: Martin Nystedt, Sydkraft, 040-25 53 86 
Lennart Karlelid, Sydkraft, 040-25 52 93 

KVALITETSSÄKRING 
K valitetssäk:ring, som egentligen har sin upprinnelse i kärnkrafttekniken, finner nu tillämp
ningar inom fler och fler områden däribland det gastekniska. 

Våra erfarenheter från det gastekniska området omfattar bl a arbeten för sydgasprojektet 
medkvalitetshandbok, kvalitetsrevisioner av leverantörer, tillverknings- och montagekon
troll samt kontrolldokumentation. 

Följande tjänster kan erbjudas; 

uppbyggnad av kvalitetsystem, val av ambitionsnivå och omfattning 
framtagning av övergripande riktlinjer 
leverantörsbedömning 
uppgörande av kontrollplaner 
tillämpning av normer och standards 
tillverknings- och montagekontroll 
besiktning 
uppläggning och granskning av kontrollredovisning 

Kontaktpersoner: Lars Thuring, Sydkraft, 040-25 59 59 
Olle Johansson, Malmö Energi AB, 040-24 44 59 
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TILLFÖRLITLIGHETS- OCH RISKANALYSER 
Även detta område kommer ursprungligen från kärnkrafttekniken. Med tillförlitlighets
analys kan man identifiera och kvantifiera svaga delar i ett system vad gäller tillgänglighet 
och säkerhet. Överstyrka i fonn av onödigt hög kvalitet eller alltför avancerade system 
kommer också fram. 

Sydkrafts metodutveckling inom detta område har väckt internationell uppmärksamhet. 
I referenslistan för utförda arbeten med gasteknisk anknytning finns riskinventering för 
gasollager i Karlshamn, leveranssäkerhetsanalys för sydgasnätet samt medverkan i ut
bildning av brandingenjörer vid L 1H. 

Exempel på tjänster som kan erbjudas: 

utbildning i metoder, teknik och genomförande 
tekniskt stöd och handledning 
analyser och utvärdering av analyser 
projektledning 

Kontaktperson: Lars Thuring, Sydkraft, 040-25 59 59 

MATERIALFRÅGOR 
Mångårig kunskap finns vad gäller materialval, svetsteknik och korrosionsskydd. Kun
skaperna om svetsteknik erhölls framför allt vid uppbyggnaden av Sydgasnätet. 

Tjänsterna omfattar bl a 
rådgivning vid val av material 
val av svetsteknik samt kontton av utförd svetsning 
brottmekaniska bedömningar 
skadeanalyser vid korrosionsangrepp 

Kontaktpersoner: Björn Heden, Sydkraft, 040-25 58 52 
Olle Johansson, Malmö Energi AB, 040-24 44 59 

MÄTTEKNIK 
Som tidigare framgått förfogar Gascentrumintressenterna över omfattande och kvalifi
cerad mätutrustning. Sådan utrustning kan i vissa falllånas från respektive innehavare. 

I övrigt kan Gascentrumföretagen utföra mätuppdrag inom vitt skilda områden, där 
följande har anknytning till gasområdet 

gasanalyser 
daggpunktsmätningar 
instrumentkalibrering 
provning av flödesdatorer och undercentraler 
provning av turbinmätare och regulatorer 

Kontaktpersoner: Nils Widing, Sydgas AB, 040-13 56 43 
Gert Björklund, Malmö Energi AB, 040-24 44 54 



rökgasmätningar (mängd, sammansättning etc) t ex farc och efter konvertering tilll gaseldning 
prestanda- och verkningsgradsmätningar 
leveransprov 
energikartläggning 
kontrollmätningar 
datormodeller och simuleringsstudier 
rådgivning i mättekniska frågor 

Kontaktpersoner: Leif Persson, Sydkraft AB, 040-25 59 55 
Gert Björklund, Malmö Energi AB, 040-24 44 54 

För "vanliga" gasmätare, dvs debiteringsmätare kan vi bistå med 

hjälp med upphandling 
provning med mobil provningsutrustning 
felsökning 
rådgivning 

Kontaktpersoner: Claes Hammar, Sydkraft AB, 040-43 64 00 
Knut Boij, Malmö Energi AB, 040-24 41 38 

19 



GASCENTRUMINTRESSENTERNA 

Intressentema inom Gascentrumsamarbetet är som tidigare nämnts 

Energigasinstitutet vid L TH, Lund 
Drifttekniska Institutionen vid LN1H, Malmö 
SydgasAB 
SydkraftAB 
Malmö Energi AB 
Lunds energiverk 
Helsingborgs energiverk 

En kort presentation av varje intressent ges nedan. 

ENERGIGASINSTITUTET VID LTH, LUND 
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Energigasinstitutet vid L1H är en s k gemensam inrättning under styrelsen för Lunds 
universitet. Institutet bildades år 1983 med ändamål att "främja rationell energigas
användning, industriell omstrukturering och nyetablering på gasteknisk grund samt pro
duktutveckling inom det gastekniska området". I sin praktiska verksamhet skall institutet 
därvid bl a 

koordinera forsknings- och utvecklingsverksamhet inom L TIJJLU på energiområdet till ett samlat 
program 
initiera, bedriva och utvärdera verksamhet inom detta program 
främja utbildningsverksamhet vid LTH inom energigasområdet 

Institutets angelägenheter handhas av en styrelse med bl a en representant förvar och en av 
sektionerna vid L TH. Kansliets arbete leds av en föreståndare, f n Lennart Thörnqvist, som 
tillika är professor och prefekt vid institutionen för Vä.nne- och kraftteknik. Institutet har 
ingen egen personal eller egna lokaler förutom det gastekniska specialbiblioteket, som 
under 1989 flyttas till nya lokaler inom Maskinteknik-huset. 

Inom Energigasinstitutets ramhar genomförts ett femtontal gastekniska forskningsprojekt. 
Finansiering har huvudsakligen skett genom Stiftelsen Värmeteknisk Forskning 
(Vänneforsk). 

Vidare kan man vid institutet peka på 

ett gastekniskt specialbibliotek 
genomförandet av fyra internationella symposier 
kurser i energigasteknik vid sektion M 
NEWSLETI'ER - infonnationsskrift med läsarservice. 

Adress: Energigasinstitutet vid LTH, Box 118, 221 00 LUND 
Telefon: 046-10 92 74 
Föreståndare: Lennart Thörnqvist, 046-1 O 92 71 
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DRIFTTEKNISKA INSTITUTIONEN VID LNTH 
Vid institutionen bedrivs linjeutbildning av drifttekniker och driftingenjörer inom tre 
grenar nämligen kraft- och värmeteknik, fastighetsteknik samt vatten- och avlopps
reningsteknik. 

Sedan 1982 har institutionen aktivt engagerat sig i utbildning och forskninglutveckling 
inom det gastekniska området. Verksamheten består av kurser (lin jeanknutna och externa), 
examensarbeten och projekt. 

Projekten kan vara av olika karaktär, såsom 

gastekniska apparater undersöks/provas på uppdragsbasis 
FoU-projekt med stöd från branschen och statliga myndigheter och organ (STEV, STU, BFR m fl). 

Ur den senare kategorin kan nämnas några genomförda och pågående projekt: 

IR-strålare för industrielll bruk 
rekupcrativa och regenerativa brännare i industriella processer 
gastemperaturvariationers drifttekniska konsekvenser 
nya system för luft/bränslekvot-reglering 

Projektverksamheten har framför allt en inriktning mot industriell gasteknik samt drift
och underhållstekniska aspekter. 

Institutionens resurser vad gäller gasutbildning och laboratorier finns redovisade i ut
bildnings- resp provningsavsnitten. 

Adress: Citadellsvägen 25, 211 20 MALMÖ 
Telefon: 040-11 92 50 
Gasfrågor: Sören Dahlin, 040-11 92 68 

Åke Jansson, Michael Johansson, 040-11 92 69 

SYDGASAB 
Sydgas AB svarar för den regionala naturgasförsörjningen samt detaljdistribution där 
kommunala energiverk ej sköter denna. Sydgas svarar således ej för detaljdistributionen i 
Malmö, Lund och Helsingborg. Sydgas detaljdistribution är utlagd på entreprenad till 
Sydkraft AB och dess olika energiområden. 

Ägarbilden är följande: Sydkraft76,5 %, Malmö 13,5 %, Lund 4% och Helsingborg 6%. 
Gränsen för verksamhetsområdet går för närvarande strax norr om Falkenberg. 

Sydgas är personellt ett ganska litet företag med ca 40 anställda. Företagets funktion är av 
central administrationskaraktär och praktiskt genomförande läggs ut på entreprenörer och 
konsulter, däribland Sydkraft AB. Den egna kompetensen finns främst på högtryckssidan 
samt inom området marknadsföring. 
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Sydgas försäljning av naturgas till återdistributörer uppgår till ca l 900 GWh/år och egen 
detaljförsäljning til ca 2 000 GWh/år. Därtill kommer gasolförsäljning med ca 
100 GWh/år. Årsomsättningen ligger kring 500 Mkr. 

Sydgas flyttade i månadsskiftet febr/mars 1989 från nuvarande lokaler vid Johanneslust
gatan i Malmö till Hålsjögatan (JCC:s tidigare lokaler). 

Adress: Hålsjögatan 8, Box 19006, 200 73 MALMÖ 
Telefon: 040-37 55 00 
Tillförsel: Chiister Kallmen, 040-13 35 17 
Överföring: Göran Tillberg, 040-13 48 86 
Distribution: Rolf Mårtensson, 040-13 94 35 

SVDKRAFT AB 
Sydkraft AB är numera ett energiföretag som i egen regi eller via dotterföretag tillhanda
håller energiformerna elenergi, naturgas, värmeenergi och gasol. 

Andra externt inriktade verksamheter inom Sydkraftkoncernen är (dotterföretag inom 
parentes): 

Kemirelaterad utvecklings~ och konsultverksamhet (EnerChem AB, Lund) 
Internationell konsultverksamhet (Sydkraft International AB) 
Förmedling av bränsleupphandling (United Fuel AB) 
Handel med fasta bränslen samt entreprenader inom gasbyggnad och skogsröjning 
(Sydbrll.nsle AB) 

Sydkraft har ett omfattande engagemang på den gastekniska anläggnings sidan. Således har 
man byggt och/eller bygger högtryckssystem åt Swedegas och Sydgas samt distribu
tionssystem åt Sydgas och andra gasdistributörer. Därvid har byggts upp en omfattande 
kompetens inom dessa områden vilken utnyttjas i utbildning, medverkan i framtagande av 
normer och standards, medverkan i olika nationella och internationella gastekniska kom
mitteer, föredrag och föreläsningar, konsult- och serviceverksamhet osv. 

Även på gasanvändningssidan finns hög kompetens och etfarenhet eftersom Sydkraft, 
framför allt via marknadssidan, tar aktiv del i kundemas problem. Denna etfarenhet sträcker 
sig från enkla villapannor till komplicerad industriell processutrustning. 

Sydkraft-koncemen (däribland även Sydgas AB och Sydkrafts forskningsstiftelse l av
sätter för 1989 ca 150 Mkr till forskning, utveckling och demonstration (FUD). Härav 
beräknas 1 O a 15 Mkr användas för gasrelaterad FUD. 

Adress: 217 01 MALMÖ 
Telefon: 040-25 50 00 
Gasteknik: Sigvard Trönell, 040-25 57 19 
Gasledningar: Lars Clemensson, 040-25 57 16 
Distributionsteknik: Robert Persson, 046-16 59 38 
Gasanvändningsteknik: Per Carlsson, 040-25 58 85 
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MALMÖ ENERGI AB 
Malmö Energi (ME) är ett av de få energiföretag i Sverige som är engagerade i de tre 
energislagen naturgas, fjärrvärme och el. 

Naturgas 
Malmö Energi var, och är delvis fortfarande, pionjär på naturgasområdet Företaget deltar 
aktivt i att försöka lösa industrins problem. A v de större industrierna i Malmö använder 
80% naturgas i sin produktion. 

Exempel är leveranser till Saab för deras nya billackeringsverkstad och till Pågens Bageri 
för deras bakugnar. 

Inom villa-hushållssektorn har i dag l 600 av 4 000 villornaturgas som uppvännningskälla. 
Dessutom används naturgasspisar av 15 000 hushåll, ett 100-tal restauranger och ett antal 
småindustrier. 

Fjärrvärme 
Ca 90 % av Malmös bostäder värms med fjärrvärme. De olika egna produktions
anläggningarna tillsammans med spillvärme från industrin och en sopförbränningsan
läggning ger stor flexibilitet i fjärrvännesystemet. I och med utökningen av natur
gaseldningen i Heleneholm med 130 milj m3 ökar ME's el produktion betydligt. 

El 
Den största delen av elkraften köps från Sydkraft. I Heleneholms kraftvärmeverk finns 
dock tillgång till egen producerad el. 

Miljö 
En värdering sker alltid av bränslealternativ mot reningsalternativ och kostnader mot 
resultat. Likaså ställs modern teknik mot äldre beprövad. Allt i syfte att, vid varje tänkban 
tillfålle, förbättra luften för omgivningen. 

Bredd och kompetens 
Genom ett avancerat tekniskt kunnande skapas på Malmö Energi många nischer att arbeta 
mo m. 

ME har i dag ett av Sveriges två auktoriserade gasprovningslaboratorier för gasapparatur. 
Dessutom förfogarman överprovningsutrustningar för att testa gasmätare av olika typerför 
varierande gasflöden. 

Tele/Data-avdelningen har hög kompetens inom datakommunikation i olika system för 
debitering, övervakning av fjärrvärmesystem och redovisningssystem. Avdelningen är 
entreprenör för kabel{fV -verksamhet. 
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Inom trafiksektorn sker samarbete med Malmö lokaltrafik m fl i ett projekt för drift av 
bussar med komprimerad naturgas, CNG. 

Adress: Box 830, 20 l 80 MALMÖ 
Telefon: 040-24 40 00 
Gasfrågor: Bengt Ahlström, 040-24 44 46 

LUNDS ENERGIVERK 
Lunds Energiverk är ett kommunalt affärsdrivande företag. Verksamheten är ekonomiskt 
självbärande och finansieras genom inkomster från energiförsäljnio gen. 

Lunds Energiverks uppgift är dels att distribuera el och naturgas, dels att producera och 
distribuera fjärrvärme. Naturgasverksamheten har en omsättning på drygt 40 Mkr/år. För
säljning av gas sker f n till ca 450 kunder med en sammanlagd förbrukning av ca 300 GWh/ 
/år. Drygt hälften av naturgasleveranserna går till värmeverkets produktionsanläggningar. 
Förutom distribution inom Lund sker också leveranser till Dal by och S Sand by. Den 
totala ledningslängden uppgår till drygt 70 km. 

Lunds Energiverk har speciell kompetens och kan erbjuda konsulttjänster inom följande 
områden: 

projektering av gasledningar 
kontroll av ledningsbyggnad 
driftsättning av installationer och distributionsnät 
granskning av installationsriUlingar 
gasmotordrivna värmepumpar 
direkttorkning av spannmål 
IR~ värmare (röda och svarta) 
väggmonterade villapannor 
ombyggnad av stora oljepannor till naturgas 

Adress: Box 25, 221 00 LUND 
Telefon: 046-15 60 00 
Gasfrågor: Alf-Göran Mårtensson, 046-15 60 87 

HELSINGBORGs ENERGIVERK 
Helsingborgs Energiverk distribuerar naturgas, el och fjänvänne. 

Energiomsättningen var 1987: 

naturgas 
el 
fjärrvärme 

475 GWh 
950 GWh 

1100 GWh 
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Några större industrif6retag står fOr merparten av naturgaskonsumtionen i Helsingborg. 

Exempel på kundkategorier inom Helsingborgs distributionsområde är: 

kemisk industri 
livsmedelsindustri 
spannmålstork ( direkttork) 
kafferosterier 
trädgårdsnäring 

Ytterligare några hundra GWh naturgas per är kan framdeleskomma att användas för gasol
ersättning, eventuell reburning i energiverkens kolpulvereldade kraftverk och för den 
omfattande trädgårdsnäringen inom Helsingborgs distributionsområde. 

Gasdistributionsnätet i Helsingborg har trycknivåerna 10 bar, 4 bar och 0,1 bar. 

Helsingborgs Energiverk har distribuerat stadsgas till och med 1986. Några mindre delar 
av stadsgasnätet används numera för naturgasdistribution. End el större stadsgasledningar 
utnyttjas genom s k relining. 

Adress: 251 89 HELSINGBORG 
Telefon: 042-10 50 00 
Gasfrågor: LennartWettin, 042-10 5142 



GAs 
u== CENTRUM=====-: 

Utveckling i samverkan 

Intressent 

Energigasinstitutet 
vid LTH, Lund 

Drifttekniska institu
tionen vid LNTH, Malmö 

Sydgas AB, Malmö 

Sydkraft AB, Malmö 

Malmö Energi AB 

Lunds Energiverk 

Helsingborgs Energiverk 

Kansli 

Kontaktperson 

Lennart Thörnqvist 
046-10 92 71 

Sören Dahlin 
040-11 92 68 

Rolf Mårtensson 
040-13 94 35 

Börge Knutsson 
040-25 58 03 

Bengt Ahlström 
040-24 44 46 

Alf Göran Mårtensson 
046-15 60 87 

Lennart Wettin 
042-10 51 42 

Jörgen Thunell 
Verkställande ledamot 
040-25 51 25 


