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A. INLEDNING 

Förord 

Detta är en sammanställning av sammanfattningar från SwedeGas 
FUD-rapporter under 1988. Många rapporter har slutförts under 1989, 
men tillhör ändå 1988 års FUD-program. En viss eftersläpning är ju 
inte ovanlig inom forskning och utveckling! 

SwedeGas har bedrivit FUD-verksamhet sedan 1986 och l denna skrift 
finns även en sammanställning av rubrikerna på föregående års 
FUD-rapporter. 

Nästan alla rapporter kan kostnadsfritt beställas hos SwedeGas. även 
från föregående år. En skriftlig beställning måste göras till under
tecknad eller direkt till sekr Harriet Larsson, som kommer att skicka 
ut rapporterna. Ange rubrik och FUD-året! SwedeGas adress är Box 
12530, 102 29 Stockholm. 

Sist i denna rapport finns SwedeGas FUD-program för 1989-91 . Detta är 
ett rullande tre års program, varför en reservation måste göras för 
ändringar under 1990-91. 

SwedeGas FUD-år 1988 

SwedeGas FUD-budget för 1988' framgår av bilaga till FUD-programmet 
1989-91. Under 1988 var den totala budgeten ca 2,4 milj kr, varav ca 
400 kkr för interna kostnader, 1 milj kr till Nordisk Gasteknisk 
Center samt 1 milj kr för extern beställning av FUD-projekt. Det sist 
nämnda är givetvis mycket små medel för att bedriva avancerad 
FUD-verksamhet idag. SwedeGas har därför samverkat med övriga gas
intressenter och statliga FoU-organ för att få ihop erforderliga 
medel. 

SwedeGas bedriver eller stödjer bara gasteknisk "forskning" via Nordisk 
Gasteknisk Center och via Värmetorsks Gastekniska forskningsgrupp. Den 
senare nämnda har 40% statligt stöd och vi ser med förväntan på de 
F oU-projekt som hittills har startats. 

SwedeGas "utvecklingsverksamhet" behandlar gasanvändningsteknik för in
dustri, uppvärmning av bostäder och lokaler samt kraftvärmeproduktion. 

För Industriell gasanvändning har ett dataprogram för konvertering av 
högtemperaturugnar från olja och gasol till naturgas tagits fram. 
Praktiska prov av programmet efterlyses nu och intresserade kan kon
takta undertecknad eller Mats Johansson på SwedeGas. 

För konvertering av uppvärmningssystem för småhus till naturgas har en 
mycket omfattande utvärdering och analys gjorts av alternativa uppvärm
ningssystem med naturgas. För offentliga lokaler har vi hämtat hem ideer 
från Nordamerika för uppvärmning av stora lokaler med naturgas-lA. Här 
finns mycket att hämta för anläggningar som Globen, Johanneshov, 
Scandinavium och Ullevl, som SwedeGas gärna vill ha som demoanlägg
ningar. 

För krattvärmeproduktion har en typstudie på skoghallsverket genomförts 
för att undersöka hur kraftvärmeproduktion med naturgas blir lönsam. 
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För demonstration av ny naturgasanvändningsteknik har förstudier gjorts 
på bl a Pripps, SCA-Emballage och Forbo-Forshaga, alla i Göteborg. På 
Pripps håller man för närvande på att montera In !R-utrustning för 
lokaluppvärmning. 

SwedeGas prioriterar nu hårt demonstrationsverksamheten för att ta steget 
från studier, analyser och utveckling till verkliga prov med demoanlägg
ningar ute hos gaskunder. Hör därför av Dig, Du som vill pröva för 
Sverige ny gasanvändningsutrustning. Du kan få ett bidrag från 
SwedeGas! 
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Höjdpunkten under 1988 års FUD var när SwedeGas för första gången sam
lade nästan alla som säljer eller marknadsför naturgas i Sverige till 
ett utvecklingsseminarium på Silja Une 7-8 november. Ett stort tack för 
den fina responsen och de många id9er och tankar som väcktes under vår 
väg t o r Helsingfors. För Er som inte hade möjlighet att deltaga finns 
en fyllig dokumentation att beställa. 

SwedeGas kommer inte att anordna något FUD-seminarium under 1989, trots 
att 75% av siljaseminariets deltagarna l en enkät tyckte att detta borde 
göras. Vi ansluter oss istället till Gasföreningens FoU-expose i sam-
band med årsmötet 20-21 november. 

Väl mött under ytterligare ett spännande naturgas FUD-år 1989! 

S~:::Aa:~Vt--· 
Thomas Carlqvist 
Utvecklingsansvarig 
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1. KONVERTERING AV HÖGTEMPERATURUGNAR FRÅN OLJA OCH GASOL TILL NATURGAS -

VERKNINGSGRAD KAPACITET OCH NOx-BILDNING. 

Författare: Arcindo M. dos Santas, lntitutionen tör Värme och 
Ugnsteknik. KTH. 1989-01-27 

Projektansvarig: Mats Johansson. SwedeGas 

This report aims at clairfylng the quastians raised by an industrial 
furnace or boiler user currently using fuel-oil or LPG and considering 
switchlng to natural gas. The issues of ch anges of performance and pol
Jutant emissions are actdressad. These are accomplished by a two-fold 
study: a litterature survey and discussion of nitrous oxides formation; 
a study from first principles supportad by a literature survey of a ra
diative enclosure analysis relevant to furnance and boiler applications. 
The latter presentation aims at clairifying the differences between a 
mixture camposed of spectral gases and soot. and a mixture of on ly 
spectral gases. 

A main quastian belng asked is: Can the strongly spectral products of 
combustion of natural gas be analyzed without recourse to full spectral 
radiation analys is? The answer be i ng "Yes." a simplified mode l is deve
loped and validated by camparisen to results found in the literature. 
Same illustrative cases are presentad and a program manual is included. 
Typically, the program takas on the order of a few minutes to run on a 
desk-top computer. The program is intended for industrial furnace and 
boiler owners to use as a preliminary assessment of performance changes 
if they we re to switch from their current fuel to natural gas. 



2, ELERSÄTTNING MED NATURGAS J JNDUSTRIELLA PROCESSER. 

Författare: Karin Byman, ÅF-Energikonsult, 89-02-08 

Projektansvarig: Mats Johansson, SwedeGas 

Rapporten är en första etapp i ett större arbete för att undersöka möj
ligheterna för etersättning med naturgas l industriella processer. En 
kartläggning av de processer som har teknisk (och på sikt ekonomisk) 
möjlighet för konvertering till naturgas presenteras l rapporten. Det 
är endast de processer som är av intresse. Att ersätta inköpt elenarg i 
genom att, med naturgas som bränsle, framställa el i egna anläggningar 
tas ej upp i denna studie. Ej heller behandlas järn- och stålbranschen. 
studier för denna bransch pågår inom Jernkontorets ram. 

En genomgång görs av olika industrier per bransch. Varje branschgenom
gång avslutas med en potentialuppskattning för e/ersättning med natur
gas inom branschen. Potentialuppskattningen är mycket schablonmässig. 
Den visar den teknisk-teoretiska maxpotentialen som är möjlig på längre 
sikt, då dagens utrustning är uttjänt och ändå måste bytas. Det är hu
vudsakligen frågan o olika värmningsprocesser som kan konverteras. 

Elpannor inkluderas ej l elersättningspotentialen. Orsaken är att deras 
användning varierar så starkt år från år, så att någon generell upp-
skattning är svår att göra. · 

l nedanstående tabell redovisas hur stor naturgaspotentialen är i för-
hållande till övrig energi- och alanvändning. 

6 

SNI Bransch Tot.energi- El. energi- El. energi- Process el Uppskattad 
användning användning användnin~ 

Naturgas ) 
GWh GWh GWh 

31 Livsmedel 7045 2146 1867 
32 Textil 1270 411 386 
33 Trävaru 3478 1784 1287 
34 Massa o. Papper 308072) 17410 14100 
35 Kemisk 11464 6819 6200 
36 Jord o. Sten 6770 1210 920 
3720 Icke Järnmetall 3703 2369 1660 
38 Verkstad 13471 6605 5614 

1) Procassel inkluderar torkning, sågning, och vidareförädling. 
2) Totalenergisiffran inkluderar ej egna bränslen t ex flis och 

lutar. 
3) Elanvändning inom naturgasplanerade regioner i landet. 

GWh4) 
205 

25 
1ooo1J 
4100 
3000 

295 
1310 
2400 

4) Motordrift Inkluderas där den direkt berör processen. Pumpar och 
fläktar ingår ej. 

Kommentarer till potentialbedömningarna 

Livsmedelsindustrin 

Inom livsmedelsindustrin är det främst i olika typer av värmningspro
cesser som naturgasen kan ersätta elenergin. Värmningsprocesserna står 

Naturgas-
potential 

GWh 
190 
25 

100 
250 
180 
130 
330 



totalt för cirka 10% av den totala alanvändningen. T ex bageriernas 
ugnar och jäsbanor {i dagsläget använder svenska knäcke~:ödsfabrikanter 
elenergi i sina ugnar). Inom övrig livsmedelsindustri finns aven vissa 
elersättningsmöjligheter med naturgas för stekbord och fritöser. De 
större anläggningarna, det gäller såväl fördigställning av mat som ba
gerier är dock bränsleeldade Idag. 

Textilindustri 

Det är endast cirka 7% av textilindustrins alanvändning som maximalt 
går att ersätta med naturgas. Det är främst elpannor för framställning 
av processånga och hetvatten. Processångan kan l vissa fall ersättas 
med direkteldning med naturgas. Det finns även elektriska !R-torkar som 
kan ersättas med naturgaseldade infraröda stråfara. 

Trävaruindustri 
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Träindustrins alanvändning går nästan uteslutande till fläktar l trans
portband och övriga motorer. den bedöms därför inte ha någon naturgas
potential i el ersättande syfte. 

Massa- och pappersindustri 

Massa- och pappersindustrins processrelaterade alanvändning har i prin
cip ingen naturgaspotential. Det rör sig främst om motordrifter för 
malning, raffinering, pumpar l etc. Den potential som är angiven härrör 
från de elektriska !R-torkar som används på vissa bruk. Dessa kan er
sättas med naturgaseldade !R-torkar. 

Kemisk industri 

Kemiska industrins l framför allt den kemiska basindustrins alanvändning 
utgörs främst av elektrolysprocesser ge h elsmältning. vilka ej kan er
sättas med några andra energislag. Ovrig el går till fläktar och 
pumpar. Trots branschens totalt relativt stora alanvändning är det upp
skattningsvis inte mer än maximalt cirka 4% som kan ersättas med 
naturgas. 

Jord- och stenvaruindustrin 

Inom glasindustrin används el 1 VISS mån l smältugnar och 
avsvalningsugnar. Olje- eller gasoleldning är egentligen vanligare 
uppvärmningsformer. Det är därför också tekniskt möjligt att använda 
naturgas. Inom porslins- och lergodsindustrin finns vissa elugnar för 
att bränna godset. Dessa kan tekniskt sett ersättas med naturgas. 

Ovrig industri. tegel-. cement- och kalkindustri använder huvudsakligen 
sin elenergi till motordrifter av olika slag. 

Icke järnmetallverk 

Även inom Icke järnmetallindustrin är det värmeprocesser av olika slag 
som har en teknisk möjlighet att konvertera till naturgas. 
Smältprocesserna kan teoretiskt sett använda naturgas men är i dagslä
get inte tekniskt eller ekonomiskt motiverat. 



Verkstadsindustri 

Verkstadsindustri är en mycket heterogen bransch, och det är därför 
svårt att ge en generell bild av elersättningspotentialen. Några värme
behandlingspsrocesser som kan använda naturgas identifieras dock i 
rapporten. 

Den totala potentialuppskattningen för naturgas l branschen härrör 
dock från tidigare mer omfattande AF-utredningar. 
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3. DATORMODELL FÖR DIMENSIONERING AV NATURGAS-IR FÖR LOKALUPPVÄRMNING. 

Peter Herbert, AF-Energikonsult 1988-12-13. 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

Avsikten med denna studie är att ta reda på vilka datorprogram som 
finns tillgängliga för dimensionering av naturgas-IR för .. 
lokaluppvärmning. Programmens möjligheter behandlas kortfattat. Aven 
allmänna synpunkter på hur ett datorhjälpmedel bör se ut tas upp. 

För att fullständigt klargöra förutsättningar för !R-s trålare. fÖlder 
av installation, samt ekonomi bör ett datorhjälpmedel utföra följande: 

- Effektbehovsberäkning 
- Placering av strålningsvärmarna 
- Energibehovsberäkning 
- Ekonomisk kalkylering 

l denna studie lägger vi tyngdpunkten på effektbehovsberäkning och pla
cering av strålningsvärmare. Program tör energibehovsberäkning och eko
nomi tas endast upp kortfattat. 

Projektet pågår och det finns ingen rapport fÖr extern delgivning. 
Datamodellen beräknas finnas tillgänglig våren 1990. 
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4. NATURGASTEKNIK FÖR SMÅHUS 

- Utvärdering av uppvärmningssystem med naturgas för småhus 

FÖrfattare och projektansvarlg: Bo Berggren, Vattenfall BES, Maj 1989 

Ca 720 000 småhus ligger i den del av landet som i ett långt perspektiv 
kan betraktas som naturgasområde. Detta är ca 50% av landets totala 
småhusbestånd. Total elförbrukning inom området för uppvärmningsändamål 
är ca B. 5 TWh. Motsvarande oljeförbrukning är ca 6, 3 TWh. 

Pannor med öppet förbränningsrum kräver pannutrymme och skorsten. Pannor 
med slutet förbränningsrum kan placeras i byggnadens bostadsdeL 
Gaspannan skall vara typgodkänd. Detta innebär att panntypen skall 
granskas ur gasteknisk, tryckteknisk och elteknisk synpunkt innan den 
får säljas. Gasinstallationen skall utföras av auktoriserad installatör 
och godkännas av gasdistributören. 

Arsmedelverkningsgraden för naturgasinstallationer bedöms ligga i inter
vallet 75-90%. l kondenserande drift kan värden över 100% uppnås {räknat 
från undre värmevärdet). 

Pannans storlek i fÖrhållande tHI husets behov är av stor betydelse för 
årsmedelverkningsgraden. Brukarvanor påverkar denna påtagligt. Danska 
laboratorieundersökningar uppvisar stora skillnader för pannor av samma 
typ. 

Installation av en naturgaseldad lågtemperaturpanna (ca 13o·c avgastem
peraturen) innebär stor risk för kondenstation i murade skorstenar. 
Genom olika åtgärder kan detta förhindras. Emissioner från naturgasför
bränning är mindre än vid eldning av olja eller ved. Teknikutveckling 
har medfört att NOx-halten kan hållas låg. Vidareutveckling ger hopp om 
ännu lägre halter. 

Investeringskostnaden fÖr konvertering av en oljeeldad panna uppgår till 
ca 10 000 kr. l ett hus med ett vattenburet radiatorsystem och en e/pan
na bedöms kostnaden fÖr en naturgaskonvertering uppgå till 34 000 kr. Om 
befintlig e/panna går att använda som varmvattenberedare blir investe
ringskostnaden ca B 000 kr lägre. l ett 125 m2 stort direkte/värmt hus 
uppgår investeringskostnaden för en gaspannainstallation med ett vatten
buret radiatorsystem till ca 63 000 kr. För ett nyproducerat hus med 
Juftburen värme bedöms marginalkostnaden för en naturgasinstallation 
uppgår till ca 19 000 kr. 



5. LOKALUPPVÄRMNING MED NATURGAS-IR l NORDAMERIKA 

FÖrfattare: Pär Dalin, ÅF-Energikonsult 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

Ett område där naturgasen kan utnyttjas på ett tekniskt och ekonomiskt 
riktigt sätt och förväntas ta stora marknadsandelar är inom uppvärmning 
av lokaler med JR-värmare. IR-värmarinstallationer kan motiveras med 
stora driftbesparingar och med även för industrin acceptabla 
återbetalningstider. 

FÖr en JR-värmare sker den huvudsakliga värmeöverföringen till omgiVni
gen genom strålning och indelas i loka/uppvärmningssammanhang vanligen 
utifrån dess yttertemperatur i två grupper: 

• Röd IR. ca 500- 1100 ·c 
• Svart IR, ca 30 - 500 ·c 

Största delen av den nordamerikanska /R-marknaden utgörs idag av röda 
keramiska plattvärmare och metallvärmare samt svarta tub. punkt och ka
talytiska värmare. 
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För att en !R-installation skall godkännas krävs oftas att ingående ut
rustning är typgodkänd hos AGA i USA och CGA i Kanada och att installa
tionen skett i enlighet med rädande myndighetskrav som t ex säkerhets
och ventilationskrav. Vid Installationen gäller att om det inte 
existerar några lokala normer gäller de allmänna installationsnormerna 
för respektive land. 

Totalverkningsgrader på över 90% kan näs för de svarta, ventilerade, 
värmarna genom kondensering av rökgaserna. De röda, ovantilerad e, vär
marna har inga rökgasförluster varför all tillförd energi kommer loka-
len till godo vid fullständig förbränning. 

Emissionerna för röda !R-värmare skiljer sig från andra typer av gasvär-
mare p g a den hÖga förbränningstemperaturen. Dessutom exponeras emissi
onerna i byggnaden varför röd IR varit föremäl för emissionsstudier. 
CD- och NO.-halterna ligger 50 mg/MJ CO och 10 mg/MJ NOx. l samband med 
katalytisk förbränning och keramiska mattor sjönk halterna till ca 20% 
d v s 10 mg/M CO och ca 2 mg/MJ NOx. 

IR för lokaluppvärmning har förekommit sedan slutet av 40-talet och re
sulterat i en mängd installationer. Erfarenheterna frän tillverkarna 
och oberoende vetenskapligt genomförda studier har varit att energibes
paringarna ligger på mellan 20-50% för traditionella Installationer i 
industri- och lagerlokaler. 

Eftersom energihushållningsmedvetenheten och byggnadsstandarden häller 
en högre klass i Sverige än i framför allt USA kan besparingspotentia-
len tänkas vara nägort mindre. Samtidigt kommer de högre energipriserna 
i Sverige att medföra att mer investeringstung utrustning med högre 
verkningsgrad väljs. 



Förutom rena energibesparingar erbjuder dessa system även fördelar som: 

* flexibilitet vid om och tillbyggnad 
* temperaturzonindelning och snabb temperaturreglering 
* god komfort 
* servicevänligt med låga underhållskostnader 
* utrymmesbesparingar i markplan 
* inga ledningsförluster 

Utöver de traditionella installationerna i lokaler med högt till tak 
och stora transmissions- och ventilationsförluster har även andra lo
kaltyper blivit intressanta: 

* Villor p g a låga installationskostnader. 
* Offentliga och kommersiella lokater med kylbehov kan minska värmetas

terna och därmed kylbehoven med IR. 
* Mycket varierande värmelaster som i sport- och idrottsanläggningar. 
* Höga ventilationsförluster där ett tillfredställande klimat ej uppnås 

med konvektiva system. 

studien har genomförts med assistans av Sven Wikdahl, STATT Los 
Angeles. 
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6. SMART GAS HOUSE 

Författare: Mikael Wallberg, Sveriges Tekniska Attacheer, April 1989 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

VAD ÄR ETT SMART HUS? 

l ett smart hus kan man centralt styra och kontrollera all gas- eller 
eldriven utrustning i huset. Hushållsapparater, klimatanläggningar, stereo 
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och TV kan slås av och på efter tidigare inprogrammerade önskemål av hus
ägaren direkt från kontrollpanel eller exempelvis från arbetsplatsen via 
en tryckknappstelefon. 

Huset övervakas också kontinuerligt genom att information hämtas från 
sensorer som placerats ut på olika platser i byggnaden. Det kan t ex 
finnas sensorer som känner av temperatur, luftfuktighet, dagsljusnivå 
och om något rör sig J rummen. 

NAHB's SMART HOUSE DEVELOPMENT VENTURE 

NAHB står för National Association of Ho me Builders. vilket är en orga
nisatlon som representerar 150.000 byggare i USA. Sedan 1984 har NAHB 
drivit ett projekt som populärt kallas SMART HOUSE och är det mest int
ressanta projektet som pågår i USA när det gäller utveckling av nya 
system för att automatisera hemmet. 

l SMART HOUSE-projektet ingår ett 40-tal tillverkare av gasdrivna, 
elektriska och elektroniskla produkter för hemmet. De medverkande fÖre
tagen är sådana som arbetat med produkter åt byggnadsindustrin i årtion
den och därför har ett seriöst intresse av projektet. 

Förutom dessa företag medverkar också mer än 40 intresseorgansiationer, 
som ger råd och stöd i utvecklingen av det smarta huset. Bland dessa 
kan nämnas GRI (Gas Research Institute). EPRI (Eiectric Power Research 
Institute) samt de flesta större gas/eldistributörer och telekommunika
tionsbolag i USA och Kanada. 
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7. UTÖKAD ELPRODUKTION MED NATURGASBASERAD KRAFTVÄRME l SKOGHALLSVERKET 

Författare och projektansvarig: Björn Svensson. SwedeGas, 1989-04-01 

Syftet med denna studie har varit att söka klarställa de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna för utökad elproduktion inom 
skoghallsverket genom tillämpning av naturgasbaserad kraftvärmeteknik. 

Förutsättningarna är att i första hand se på vilka möjligheter som 
finns att kombinera befintliga produktionsanläggningar inom verket med 
nya naturgasdrivna kraftproduktionsenheter, med givna förhållanden en
ligt dagens driftsituation. Eldning av bark skall bibehållas l oföränd
rad omfattning, medan oljaanvändningen om möjligt bör minskas. 

l anläggningen finns två 100-bars ångpannor; P11 på max 280 ton/h som 
eldas med olja, och P12 på max 50-60 ton/h som i huvudsak eldas med 
bark. Dessutom finns en mottrycksturbln. TGB, för 100 bar inloppstryck, 
4 bar utloppstryck med nominell el effekt 54 MW. 

Följande fall har studerats: 

- Komplettering av 
förbränningsluft) 
Gasturbineffekt 
Pannkapacitet 
Investering 

P12 med en ny gasturbin (vars avgaser används som 

5,5 MW 
ca 60 ton/h 
ca 32.5 MW 

- Ombyggnad av P11 till 
Gasturbineffekt 

barkeldning samt komplettering med en gasturbin 
13.9 MW 

P annkapacitet 
Investering 

ca 160 ton/h 
ca 136.0 Mkr 

- Konvertering av P11 till naturgas samt komplettering med en 
gasturbin 
Gasturbineffekt 
Pannkapacitet 
Investering 

- P11 ersätts med 
Gasturbineffekt 
Pannkapacitet 
lnvesteirng 

- Kondensdrift 

21.5 MW 
ca 220 ton/h 
ca 90.0 Mkr 

en ny gasturbin och 280-tons 
79.0 MW 
ca 280 ton/h 
ca 315.0 Mkr 

avgaspanna 

För de två sista fallen har även möjligheten att komplettera TGB med 
ett kondenssteg för 220 respektive 280 ton ånga/h studerats 

Följande erhålls: 

- 220 ton/h kondenssteg 
e/effekt kondenssteg 
totalt 
extra investering 

30 MW 
95.5 MW 
45 Mkr 



- 280 ton/h kondenssteg 
eleffekt kondenssteg 
totalt 
extra investering 

35.5 MW 
168.5 MW 
52 Mkr 

För fallet P12 + gasturbin, samt för de två kondensdriftfallen har en 
elproduktionskostnad beräknats vid olika gaspris, utgående från 4500 
drifttimmar l år. 

15 
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8. ERFORDERLIGA NATURGASTRYCK FÖR GASTURBIN OCH GASMOTORBASERADE 

KRAFT- OCH VÄRMEVERK 

Författare: Olov Stenbäck. Inge Pierre. Vattenfall. 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist. SwedeGas 

Rapporten redovisar en kartläggning av erforderliga naturgastryck tör 
gasturbin- och gasmotorbaserade kraft- och kraftvärmeverk. 
Tyngdpunkten ligger på gasturbinapplikationer. 

De flesta gasturbintillverkare, som kan bli aktuella för den svenska 
marknaden har tillfrågats och lämnat uppgift på erforderligt tryck 
för sina naturgasdrivna gasturbiner. 

Gasturbinbaserade kraft- och kraftvärmeverk har ottas avgaspannor. Om 
pannorna ger ånga till en ångturbinanläggning handlar det om en 
kombiprocess. l övriga anläggningar ger avgaspannorna fjärrvärme el-
ler processånga. Gasturbiner utan avgaspannor används som reserv- och 
spetslastaggregat. Erforderligt naturgastryck för mindre anläggningar 
är ibland högt beroende på att gasturbinerna kan vara flygderivat. 
För större anläggningar är gasturbinerna optimerade för kombiproces
ser och då är 24 bar naturgastryck i de allra flesta fall 
tillräckligt. 

Gasmotorer i kraft- och kraftvärmeverk kan vara antingen av diesel
eller ottomotortyp. l dieselmotorer tillförs naturgasen direkt till 
cylindrarna efter förbränningsluftens kompression. Erforderligt tryck 
är högt. cirka 250 bar. Kompressor erfordras alltid för naturgasen. 
ottomotorer tillförs gasen med förbränningsluften till cylindrarna. 
Här räcker det med lågt tryck på naturgasen och 4 bar är fullt 
tillräckligt. 

Rapporten behandlar också kompression av naturgas och ger överslags
formler för beräkning av erforderlig kompressoreffekt. Uppskattade 
kostnader för naturgaskompressoranläggningar för gasturbiner ges. 

Slutligen görs en sammanställning av erforderliga naturgastryck för 
gasturbintyper på den svenska marknaden. 

Rapporten skulle inte varit möjlig att göra utan hjälp från de om
nämnda gasturbintillverkarna. Därför vill vi framföra vårt tack till 
dessa. 
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9. STUDIE AVSEENDE MÖJLIGHET ATT KONVERTERA KONVENTIONELL ÄNGTORK FÖR 

DIREKTANVÄNDNING AV NATURGASAVGASER 

Författare: Folke Sahlin, Sune Hi limart, Svensk Energiteknik AB 
Ekoteknik AB, 1989-01-02. 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist. SwedeGas 

Föreliggande rapport är framtagen i syfte att klarlägga vilka föränd
ringar som måste genomföras av utformningen. så att en Exergy ängtork 
kan direkteldas med naturgas i värmeväxlarna. Vid detaljberäkningen 
av värmeväxlare och energibalans har vi använt en storlek på anläg
gningen som motsvarar den tilltänkta torkkapaciteten tör Ryaverkets 
slam. 

Vår översiktliga analys visar att det är fullt möjligt att introduce-
ra rökgaser som värmande medium i en Exergy-tork. Jämför man med en 
änguppvärmd tork så behövs det antagligen totalt sett mindre värmey-
ta, men framförallt möjliggör det att introducera all värme på ett 
enda ställe l den s k överhettaren. Det kan i vissa applikationer 
vara en begränsning. men i ett fall som det som givit upphov till 
denna rapport, nämligen torkning av kommunalt avloppsslam vid 
Ryaverket, ser vi nästan enbart fördelar med ett sådant arrangemang. 
Värmeväxlare i torkleopen där materialet passerar, är ut teoretisk 
synvinkel mycket bra, men ger ofta i praktiken en del problem, som 
vi nu helt skulle slippa ifrån. Vi kan också gå ner i väggtjocklek på 
tuberna i överhettaren, eftersom de inte utsätts för något yttre 
övertryck som vid kondenserande ånga. Det ger ett lägre inköpspris på 
tuberna. 

Ur regleringssynpunkt bör den direkta rökgasvärmningen kunna vara li
ka snabb och exakt som att reglera trycket på en ånga. Reglerområdet 
tör en gasbrännare ligger enligt uppgift runt 1:12, vilket för styr-
ning av en tork borde vara mer än tillräckligt. 
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10. HYDROCARBON DESTRUCTION IN INCINERATORS 

Författare: A. N. Bogstra, Gasunie, Nederländerna, 1989-03-21 

Projektansvarig: Ingemar Gunnarsson, VästGas 

Thermal incinerators destroy combustible pollutants trough oxidation 
for which temperatures are needed between 750 and ao·c to obtain comp
lete conversion to C02 and HzO of most substances in O, 1 to O. 3 se
conds residence time. Oxidation rates of hydraearbons are very 
strongly temperature dependent. The ciaaning efficlency may highly 
increase with just little high er incineration temperature. 

Beyond 650"C reaction temperature almost all hydraearbons are 
oxidized. For a proper removal of CO a high er oxidation temperature 
is required. In the report an attemp was made to ca/culate the expec
ted NOx-production. From this attempt it could be concluded that the 
NOx-production inside an incinerator is influenced by same variables 
such as burner type, solvent load and the preheated temperatur level 
of the fume stream. The calculation results could not yet be contir
med with practical meassurements. 



11. FÖRBRÄNNING AV RISKAVFALL MED NATURGAS 

Författare: Lars Wrangensten, AF-Energikonsult, 1989-03-08 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

ÅF-Energikonsult AB har fått i uppdrag av SwedeGas AB att göra en 
beskrivning av tekniken vid tillsatseldning samt kostnadskonsekvenser 
vid en konvertering till naturgas i förbränningsanläggningar för 
högriskavfall samt för kremation. 

En bedömning av potentiell årlig naturgasförbrukning för dessa anlägg
ningar ingår också. 

De avfallsanläggningar som behandlats här är anläggnignar för 
sjukhus- och djuravfalL kremationsugnar samt en speciell destrukti
onsanläggning (SAKAB). Förbränningsmässigt skiljer man på den biolo
giska delen (operationsrester samt djurkadaver) och den övriga delen 
{plast, papper, smittförande vätskor och lösningsmedel etc) av 
avfallet. 

Ett flertal ugnskonstruktioner har möjlighet till separat beskickning 
av den biologiska delen av avfallet. På grund av lågt värmeinnehåll 
erfordras intermittent stödförbränning med olja/ gas. Efter själva 
eldstaden eller ugnen finns en separat efterbrännkammare {EBK), även 
den utrustad med olja/gasbrännare tör en utbränning av ofullständgt 
oxiderade rökgaser från eldstaden. 

19 

Vissa kremationsugnar är i dag ej försedda med EBK, men med kommande 
skärpta miljökrav förses med stor säkerhet samtliga ugnar för riskav-
fall samt krematorier med efterbrännkammare. 

Tilläggskostnader för nya gasbrännare ligger på cirka O, 5 öre/kWh 
tillförd gas för en medelstor till större ugn för riskavfall. 

Drift- och underhållskostnaderna kommer att påverkas i positiv rikt
ning vid en konvertering och minskning kan uppskattas till cirka 5% 
av oljakostnaden. 

Följande slutsatser och tendenser har dragits med hjälp av gjord 
litteratursökning: 

- Svavelemissionerna minskar vid gaseldning. 

- Sotet från oljeeldning kan ha en katalytisk inverkan på dioxinbild
ningen i kalla stråk av ugnen. 

l en anläggning för sjukhusavfall med naturgaseldning i Fresno, 
Californien, har relativt omfattande emissionsmätningar gjorts. 

Analyser av dioxinutsläpp vid två RDF-eldade pannor i Albany, New 
York, visar att vid tillsatseldning med naturgas fås större emissio
ner än vid ren RDF-eldning. Förbränningsförhållanden i övrigt anses 
här ha en avgörande betydelse. 

Vid en total destruktion av 1 O 000 ton sjukhus- och djuravfall blir 
den teoretiska naturgaspotentialen cirka §. milj m3 l hela Sverige. 



11. FÖRBRÄNNING AV RISKAVFALL MED NATURGAS 

Författare: Lars Wrangensten, AF-Energikonsult, 1989-03-08 

Projektansvarig: Thomas Carlqvlst, SwedeGas 

AF-Energikonsult AB har fått i uppdrag av SwedeGas AB att göra en 
beskrivning av tekniken vid tillsatseldning samt kostnadskonsekvenser 
vid en konvertering till naturgas l förbränningsanläggningar för 
högriskavfall samt för kremation. 

En bedömning av potentiell årlig naturgasförbrukning för dessa anlägg
ningar ingår också. 

De avfallsanläggningar som behandlats här är anläggnignar för 
sjukhus- och djuravfall. kremationsugnar samt en speciell destrukti
onsanläggning (SAKAB). Förbrännlngsmässigt skiljer man på den biolo
giska delen (operationsrester samt djurkadaver) och den övriga delen 
(plast, papper, smittförande vätskor och lösningsmedel etc) av 
avfallet. 

Ett flertal ugnskonstruktioner har möjlighet till separat beskickning 
av den biologiska delen av avfallet. På grund av lågt värmeinnehåll 
erfordras intermittent stödförbränning med olja/ gas. Efter själva 
eldstaden eller ugnen finns en separat efterbrännkammare (EBK), även 
den utrustad med olja/gasbrännare för en utbränning av ofullständgt 
oxiderade rökgaser från eldstaden. 
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Vissa kremationsugnar är l dag ej försedda med EBK, men med kommande 
skärpta miljökrav förses med stor säkerhet samtliga ugnar för riskav-
fall samt krematorier med efterbrännkammare. 

Tilläggskostnader för nya gasbrännare ligger på cirka 0,5 öre/kWh 
tillförd gas för en medelstor till större ugn för riskavfall. 

Drift- och underhållskostnaderna kommer att påverkas i positiv rikt
ning vid en konvertering och minskning kan uppskattas till cirka 5% 
av oljekostnaden. 

Följande slutsatser och tendenser har dragits med hjälp av gjord 
litteratursökning: 

- Svavelemissionerna minskar vid gaseldning. 

- Sotet från oljeeldning kan ha en katalytisk inverkan på dioxinbild
ningen i kalla stråk av ugnen, 

J en anläggning för sjukhusavfall med naturgaseldning l F res no, 
Californien, har relativt omfattande emissionsmätningar gjorts. 

Analyser av dioxinutsläpp vid två RDF-eldade pannor i Albany, New 
York, visar att vid tillsatseldning med naturgas fås större emissio
ner än vid ren RDF-eldning. Förbränningsförhållanden i övrigt anses 
här ha en avgörande betydelse. 

Vid en total destruktion av 10 000 ton sjukhus- och djuravfall blir 
den teoretiska naturgaspotentialen cirka 5 milj m3 hela Sverige. 



Beaktas vilka områden som är möjliga för framtida naturgasanslutning, 
sjunker potentialen till cirka 3. 8 milj m3/ år. Motsvarande potential 
för kremationsanläggningar ligger på en naturgasförbrukning på cirka 
1 milj m3 årligen. Total trolig potential i dessa anläggningar är 
alltså uppskattad till cirka 5 milj m3/ år. 

Som jämförelse är teoretiska potentialen för naturgasreburning i 
svenska kommunala avfallsanläggningar bedömd till cirka 29 milj m3t år 
(referens /2/). 

SAKAB's destruktionsanläggning i Kurnia använder avfalls- och spillol-
ja som stödbränsle, 3 000-4 000 ton/år. En övergång till naturgas här 
skulle medföra ett avfallsproblem med oljan och bedöms ej som 
aktuell. 
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12. UNDERLAG FÖR C02-BROSCHYR 

Författare: Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall BES 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

Underlagsrapporten kommer inte att delges externt, men själva bro
schyren "koldioxid" i faktaserien Naturgasens miljöeffekter går att 
beställa från SwedeGas informationsavdelning. 
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13. LOKALUPPVÄRMNING MED IR-STRÅLARE PÅ PRIPPS BRYGGERIER OCH GUNNAR 

BÄCKSTRAND AB 

Författare: Göran Svensson, VIAK, 1988-07-11 

Projektansvarig: Ingemar Gunnarsson, VästGas 

1 samband med introduktionen av naturgas l västra Sverige har det varit 
angeläget att undersöka förutsättningarna för i Sverige nya tillämpnin
gar av naturgas. Direktuppvärmning av industrilokaler med infrarödstrå
lare och naturgas har framhållits som en intressant sådan möjlighet. 

Energiverken i Göteborg och SwedeGas AB gav hösten 1987 VIAK AB i uppdrag 
att genomföra en förstudie i syfte att genomföra minst en och helst två 
fullskaleexperiment med JR-strålars i industrilokaler i Göteborg. Detta 
initiativ har tagits i samråd med Byggforskningsrådet (BRF) som önskar 
genomföra ett antal experimentbyggnadsprojekt inom energiområdet i 
Göteborgs kommun. För projektets genomförande bildades en arbetsgrupp 
bestående av Per Carlsson, Energiverken i Göteborg, Ingemar Gunnarsson, 
VästGas AB och Göran Svensson, VJAK, projektledare. l arbetsgruppen har 
även ingått Thomas Andersson och Anders Eriksson, VIAK, som svarat för 
tekniska specifikationer. 

Samarbete 

Redan i projektets inledningsskede togs kontakt med Drifttekniska hög
skolan i Malmö, som vid denna tidpunkt var i avslutningsskedet av en om
fattande litteraturstudie av IR-strålare för lokaluppvärmning. l samråd 
med A Jansson och M Johansson vid Drifttekniska högskolan fastställde 
arbetsgruppen en kravspecifikation för den eller de lokaler som skulle 
ge lämpliga förutsättningar för ett experimentprojekt. Drifttekniska 
högskolan och VJAK svarar gemensamt för de kostnadsbedömningar som re
dovisas i projektbeskrivningarna. 

Krav på industrilokalerna 

Kravspecifikationen hade i huvudsak följande utseende: 
- Industrilokal som under 1988 skall anslutas till naturgasnätet 

Golvyta ej understigande 400 m2 
TakhÖjd ej understigande 5 m i huvuddelen av lokalerna 
Lägre takhöjd i vissa delar av lokalerna önskvärt 
Befintligt värmesystem l behov av utbyte 
Lokalen skall vara arbetslokal, ej endast lagerlokal 
En för projektets genomförande positivt intresserad fastighetsägare 

Pripps Bryggerier, Västra Frölunda 

Lämpliga industrilokaler fanns främst i Högsbo industriområde l Västra 
Frölunda och i Biskopsgårdens industriområde på Hisingen. Båda områdena 
ansluts till naturgas under 1988. Pripps Bryggerier i Västra Frölund a 
visade sig vara en mycket lämplig Industri med många för IR-strålare 
lämpade lokaler. l samråd med dåvarande fastighetschefen Sture Eriksson 
beslöts att installationer skulle göras i två olika lokaler, nämligen 
dels lasthall och plocklager och dels i den lokal där burkpress för 



aluminiumburkar finns placerad. l båda lokalerna hade man vid låga ute
temperaturer haft klimatproblem med låga temperaturer och drag från 
portar. 

G Bäckstrand AB, Göteborg 

Pripps lokaler blir exempel på Installationer i stora industrilokaler 
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med stora sammanhängande ytor, stora industriportar som öppnas frekvent 
och med stor takhÖjd. Vi sökte därför som ett komplement efter en mind
re industrilokal med lägre, men dock tillräcktig takhÖjd för att medge 
installation av direktstrålande röd JR och gärna med en lokal där en-
dast mindre delen av väggytan utgjordes av lastportar. En sådan indust
rilokal fann vi hos G Bäckstrand AB i Biskopsgårdens industriområde. l 
lokalerna bedrivs huvudsakligen sömnads- och monteringsarbete, dvs re
lativt stillasittande arbeten med krav på bra arbetsklimat. 

Ansökningar om experimentbyggnadslån 

Inventeringsarbetet och val av lokaler skedde under december 1987 och 
januari 1988, varefter principprojektering och kostnadsberäkning har 
skett. Förslaget redovisas l form av två separata ansökningar till BFR 
om lån till experimentbyggande. lån sökes för den del av installations
kostnaden som är företagsekonomiskt motiverad för respektive företag. 
Överskjutande kostnader samt kostnaderna för utvärdering av projekten 
avses att finansieras med bidrag från BFR. När utvärdering skett, pre
liminärt sommaren 1989, skall lånet under förutsättning att anläggning
arna fungerar planenligt börja löpa med ränta. Fram till denna tidpunkt 
är lånet stående och räntefritt. 

sJutrapport 

l detta dokument avrapporteras arbetet med förstudierna för de två pro
jekten i en gemensam rapport, med två separata delar, Pripps respektive 
Bäckstrands samt en gemensam bilagedel. 
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14. FÖRSTUDIE !R-VÄRMNING SCA-EMBALLAGE AB 

Författare: Anders Eriksson, Thomas Andersson, VIAK, 1989-04-20 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

VIAK AB har på uppdrag av SwedeGas gjort en förstudie vid SCA Emballage AB 
för att utröna förutsättningar och förtjänster vid övergång till använd-
ning av gaseldade infrarödstrålare. 

Förstudien visar att stora vinster finns att hämta vid användning av 
gas-IR teknik förutsatt att utrustningen håller vad leverantören lovar. 
Innan man beslutar sig för en permanent installation önskar därför SCA 
pröva tekniken i mindre skala vid deras anläggning i Värnarna och köra den 
på gasol. 

De positioner där gas-IR kan komma till användning ar: 

- utjämning av fuktskillnader mellan övre och undre planskikt 

- reglering av fuktprofilen tvärs pappersbanan 

- förvärmning av mellanskiktet vid 2-well för att Öka kapaciteten. 

Thomas Gustafsson från SCA Teknik AB har deltagit projektet. 



15. FÖRSTUDIE JR-VÄRMNING FORBO-FORSHAGA 

Författare: Thomas Andersson, Anders Erikssson, VIAK, 1989-04-20 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

VIAK AB har på uppdrag av SwedeGas AB gjort en förstudie vid 
Forbo-Forshaga i Göteborg för att utröna förutsättningar och förtjäns
ter vid övergång till gaseldade infrarödstrålare i deras 
processutrustning. 
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Förstudien visar att gas-JR-tekniken kan ersätta och komplettera de flesta 
av dagens varmluftugnar och elektriska JR-ugnar. Ett utbyte av någon 
av de större ugnarna är dock inte aktuellt i dagsläget, men kan bli 
intressant Inom 3-5 år beroende på utvecklingen av underhållskost
nader. platsbehov och el pris kontra gaspris. 

Under mellanperioden fÖrslås att man installerar en eller flera mindre 
gas-IR-anläggningar för att lära sig tekniken och dess för- och 
nackdelar. 

En utförd testkörning vid Forbo-Forshages pilotlinje visat att natur
gaseldade IR-strålare mycket väl kan användas i 
tillverkningsprocessen. Man bör dock ägna viss uppmärksamhet åt 
gas-lA-strålarens höga yteffekt och avsvalningstiden. 

Från Forbo-Forshaga har deltagit VD Bengt-Åke Berg. prod-chef Lasse 
Ryde. 



16. NATURGAsKVALITETER OCH GASAPPARATERS FUNKTION 

Författare: Göran Fermbäck. TVE-Energikonsult, mars 1988 

Projektansvarig: Mats Johansson, SwedeGas 

Projektresultat kommer inte att delges externt 
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17. SWEDEGAS UTVECKLINGSSEMINARIUM 1988 

SwedeGas 1 :a utvecklingsseminarium hölls 7, 8 november 1988 på Silja 
Lines färja M/S Silvia Regina t o r Stockholm-Helsingfors. 
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Deltagarna var i huvudsak personer inom den svenska gasbranschen, som 
på ett eller annat vis ägnar sig åt marknadsföring av naturgas. 
Bakgrunden hos de engagerade presentatörerna var något mer varierande. 

Målsättningen med seminariet sammanfattades i följande tre punkter: 

Att informera om SwedeGas FUD-verksamhet (Forskning, Utveckling, 
Demonstration). Den huvudsakliga inriktningen i detta sammanhang är 
en presentation av de tekniska rapporter som producerats inom ramen 
för SwedeGas FUD 1987. 

Att via diskussion och åsiktsutbyte fånga upp ideår och konkreta 
förslag till nya utvecklingsprojekt och demonstrationsprojekt. 

Lattjo Lajbans 

(D v s att söka åstadkomma en stimulerande miljö och vänskaplig at
mosfär, som bidrar till att ytterligare befrämja känslan av sam
förstånd och goda kontakter inom branschen.) 



C. FUD-RAPPORTER 1987 

1 . Installationshandbok 

2. Direkttorkning med naturgas i Helsingborg och Dalby 

3. Naturgasteknik för bostadsuppvärmning - teknikinventering i småhus 

4. Teknik för låga kväveoxidemissioner vid naturgasförbränning -
del A teori. normer och forskning 

5. Teknik för låga kväveoxidemissioner vid naturgasförbränning -
del B tillämpningar och mätningar 

6. Naturgas som tillsatsmedel - bedömning av möjligheterna att genom 
tillsats av naturgas sänka emissionerna vid förbränning 

7. Teknisk marknadsbedömning för reburning med naturgas 
fastbränslepannor 

8. Konvertering av högtemperaturugnar 

9. !R-värmning med gasstrålningsbrännare i olika typer av värmnings- och 
torkprocesser 

1 O. Utredningar beträffande gasers utbytbarhet 

11 . Kraftvärmeproduktion med naturgas 

12. Analys av ny elproduktionskapacitet 

13. Effektiv användning av naturgas i trädgårdsnäringen - delprojekt 1 

14. Gasinfra för stormarknader - introduktion till ämnet. praktikfallet 
IKEA Kållered 

15. T i mab Tvätteri i Malmö 

16. Gasdrivna värmepumpar 
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D . FUD-RAPPORTER 1986 

1 . Naturgasintanationer l enfamiljshus - erfarenheter och 
rekommendationer 

2. Driftserfarenheter från anläggningar som använder naturgas som 
bränsle 

3. Konverteringshandbok 

4. Demonstrationsanläggning av rekuperativ brännare hos 
Boliden-Bergsöe 

5. Naturgasanvändning vid dirkttorkning av spannmål, foder och 
livsmedel 

6. Installationshandbok 

7. Mätningsteknik 

8. Rationell stubbhantering under utförande av arbetsgata för 
gasledning 

9. Förankringsmetod för gasledning genom våtmarksområden 

1 O. Rationell rörtransport och rörnedläggning 

11 . Rationell kringfyllnad 

12. Alternativt rörbäddsutförande 
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E. SWEDEGAS FUD- OCH NGC-VERKSAMHET 1989-91 

Swedegas verksamhet inom Forskning, Utveckling och Demonstration (FUD) be
står både av ett eget FUD-program och av insatser inom Nordisk Gasteknisk 
Center (NGC). Den övergripande strategin är att driva och stimulera 
FUD-verksamheten med inriktning mot Swedegas egen marknad och teknik. 

Övergripande mål 

För Swedegas egen verksamhet Inom FUD liksom för Swedegas verksamhet inom 
NGC eller inom andra liknande sammanslutningar gäller följande övergripande 
mål: 

att Öka marknaden och konkurrenskraften för naturgas genom att fors
ka, utveckla. anpassa, införa, demonstrera och informera om 
effektiv och miljövänlig naturgasanvändning samt rationellt 
uppförande, drift och underhåll av lednings- och lagersystem. 

att verka för en Ökning av externa insatser och medverkan inom FUD 
för naturgasteknik. FUD-insatser är aktuella från bl a Svenska 
Gasföreningen, svenska gasdistributörer, Vattenfall, Svensk 
Energiutveckling AB, Statens Energiverk, Styrelsen för Teknisk 
Utveckling, svensk tillverkningsindustri, universitet och högs
kolor samt även från utlandet, t ex Nordiskt Ministerråd, 

att verka för en samordning av naturgas-FUD för att få en effektiv 
användning av medlen och minsta möjliga dubbelarbete. Samordning 
kommer att göras i bl a Svenska Gasföreningens Teknikkommitt9, 
beredningsgruppen för Vattenfall Naturgas-FUD, Värmetorsks fors
kningsgrupp i Gasteknik, FUD-samarbetsgrupp mellan SwedeGas, 
Vattenfall och Sydkraft samt för Norden inom NGC. 

att Identifiera, prioritera och aktivt påverka naturgas-FUD framför 
allt inom landet, men även inom Norden för att få en behovsrela
terad och användbar FUD-verksamhet. 



Swedegas FUD-verksamhet 1989-91 

Mål 

att förbättra teknik, ekonomi och miljö l nuvarande och planerade använd
ningsområden för naturgas, 
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att utveckla, utvärdera, inhämta, informera och få myndighetsaccept för ny 
teknik och nya användningsområden för naturgas på svenska energimarkna
den. 

att åstadkomma 1-2 demonstrationsanläggningar per år av ny 
gasanvändningsteknik, 

att resultaten från FUD-verksamheten ska komma till användning l naturgas
verksamheten på kort sikt, 

att främja teknik som är säker, standardiserad och miljövänlig och ger möj
lighet till decentraliserad och småskalig användning av naturgas, 

att främja ekonomisk och rationell projektering, byggande. drift och under
håll av ledningssystem med syftet att minimera life-cycle-cost, 

att aktivt medverka l utvecklingen av säkra och ekonomiska lagersystem. 

!nri~t[!i!J.g 

FUD-programmets tyngdpunkt ska ligga på gasanvändningsteknik för svenska 
gaskunder. Avsikten är att marknadsinrikta FUD-insatserna för att få för 
kunderna attraktiva och därmed för marknadsföringen användbara resultat på 
relativt kort sikt. FUD-verksamheten ska styras utifrån behoven på markna
den, vilket kräver stor flexibilitet i prioriteringen av olika 
utvecklingsprojekt. Långsiktiga FUD-insatser nedprioriteras Inom den när
maste treårsperioden i den verksamhet som finansieras med Swedegas egna 
FUD-medel. 

Genomförande 

FUD-verksamheten 1989-91 genomförs enligt Swedegas tre FUD-program för na
turgasanvändning, naturgaslagersystem och naturgasledningssystem som bifo-
gas som bilaga 1-3. FUD-programmens uppläggning skall kvarstå åtminstone 
under en treårsperiod (1989-91). även om innehåll och omfattning Inom 
resp insatsområde kommer att ändras. 

Budget ---
Swedegas FUD-budget är upplagd som en rullande treårsbudget. Detta innebär 
att ett styrelsebeslut tas hösten 1988, tillsammans med Swedegas övriga 
budget, för en detaljerad budget på 3, 9 Mkr för FUD-89 och för en rambudget 
för FUD-90/91. Hösten 1989 tas ett detaljerat beslut för FUD-90 samt ett 
rambeslut för FUD-91 /92 och på så sätt rullar budgeten vidare. 

En förnuftig ekonomisk planering av FUD-insatserna förutsätter att avsatta 
medel är objektspecifika och således i princip ej bundna till 
redovisningsår. Ej förbrukade medel för ett beslutat projekt ligger alltså 
kvar tills projektet avslutats. 
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En budgetsammanställning för FUD-programmen finns l Bilaga 4. Interna 
FUD-kostnader avser FUD-insatser av Swedegas egen personal i form av arbete 
och resor. Denna budgetkostnad tas inte av Swedegas styrelse i FUD-budgeten 
utan ingår i driftsbudgeten. 

De interna arbetsinsatserna består av aktivt deltagande i specifika 
FUD-projekt. samt styrning, uppföljning och informationsverksamhet, som 
framför allt görs av FUD-ansvarig anställd på Swedegas marknadsavdelning. 
FUD-budgeten avser kostnader för inköp av tjänster. material och demonstra
tionsutrustning för FUD-ändamål. Det är denna budget som Swedegas styrelse 
föreslås att avsätta för företagets FUD-verksamhet. 



Swedegas NGC-verksamhet 1989-91 

Nordisk Gasteknisk Center, NGC. bildades i december 1987 av de nordiska 
energiföretagen: Neste OY från Finland, Den norske stats oljaselskap a. s. 
och statkraftverken från Norge, Swedegas AB och Vattenfall från Sverige 
samt från Danmark de fyra regionala naturgasföretagen i förening och Dansk 
Naturgas A/S. 
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Swedegas verksamhet och medlemskap inom Nordisk Gasteknisk Center (NGC) 
övarenstämmer med målsättningen att öka marknaden och konkurrenskraften för 
naturgas samt att verka för en samordning av FUD-insatserna. NGC-verksam
heten blir ett utmärkt komplement till Swedegas marknadsinriktade. relativt 
kortsiktiga och begränsade FUO-insatser. Samarbetet inom NGC gör det möj
ligt att satsa på stora och långsiktiga FUD-projekt som är av intresse för 
den samnordiska gasmarknaden. 



SWEDEGAS FUD-PROGRAM FÖR NATURGAsANVÄNDNING 1989-91 

FUD-programmet består i fÖljande fyra delar: 

Forskningsprogram 
Utvecklingsprogram 
Demonstrationsprogram 
Informations- och teknikbevakningsprogram 

Forskningsprogram F-program 
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BILAGA 1 

F-program 
U-program 
D-program 
l-program 

Enligt den övergripande målsättningen för FUD-verksamheten kommer Swedegas 
under den närmaste treårsperioden Inte att bedriva en egen långsiktig gas
teknisk forskning. Swedegas målsättningen är tills vidare att bidraga och 
deltaga i forskningsverksamhet som görs Inom Värmetorsks gastekniska 
program och Inom Nordisk Gasteknisk Center. På sikt när naturgasen är mer 
etablerad i Sverige är det möjligt att Swedegas forskningsinsatser kommer 
att öka. 

Utveckling och anpassning U-program 

Målsättningen med U-programmet är att utveckla, utvärdera och anpassa ny 
gasanvändningsteknik för svenska gasmarknaden. Detta görs för att Öka mark
naden och konkurrenskraften för naturgas i Sverige l enlighet med den över
gripande målsättningen för Swedegas FUD. 

U-programmet bedöms som den viktigaste delen av detta FUD-program åtminsto
ne inom den närmaste treårsperioden och kommer att ha den största budgeten. 
Syftet är att inom U-programmet ta fram gasanvändningsteknik, som sedan kan 
föras över till D-programmet för demonstration och tillämpning. 

U-programmet består av ett antal utvecklingsområden inom vilka Swedegas av
ser att bedriva aktiva utvecklings- eller anpassningsinsatser för den 
svenska gasmarknaden. Målsättningen är att behålla samma rubriker så länge 
som utvecklingsverksamheten pågår inom området. Utvecklingsområden kommer 
säkerligen att tillkomma under FUD-perioden 1989-91, samtidigt som några 
utvecklingsrubriker kommer att falla bort. Passiva insatser, såsom utvärde
ring och inventering av för Sverige ny gasanvändningsteknik, kommer inte 
att ingå i U-programmet utan hänförs till informations- och teknikbevak-
nings l-programmet. 

U-programmet 1989 består av tre utvecklingsområden för gasanvändningssystem 
inom Industri. bostäder och kraftvärmeproduktion, därefter av ett utveck
lingsområde för gasanvändningsutrustningen typ brännare, pannor och dylikt 
och ett utvecklingsområde omfattande emissioner vid naturgasförbränning 
samt sist ett utvecklingsområde för gasdrivna fordon. 

U1 Gasanvändningssystem för Industriella processer 

Målsättningen är att införa nya gasanvändningssystem för industriella pro
cesser på svenska gasmarknaden, Införandet av ny teknik kommer att föregås 



av noggrann utvärdering, som i vissa fall kan leda till viss vidareutveck
ling eller anpassning. 
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Området bedöms som högprioriterat, eftersom mycket liten del av svenska gas
användningen för närvarande görs direkt i processen. Oftast förbränns na
turgasen i vanliga pannanläggningar, vilket gör att dess mervärde inte 
fullt kan utnyttjas. 

Följande utvecklingsprojekt är aktuella: 

Konvertering av högtemperaturugnar (>6QQOC) 
!R-värmning i industriella processer 
Direktanvändning av naturgas i industriella lågtemperaturprocesser 
(<600°C) 
Naturgasbaserad teknik för etersättning direkt i processer 

U2 Uppvärmningssystem för lokaler och bostäder 

Målsättningen är först att inventera och utvärdera nya gasuppvärmningssys
tem i lokaler och bostäder. Syftet är sedan att införa och anpassa lämpliga 
system för svenska förhållanden. Omfattande kontakter med svenska myndighe
ter, branschorgan, leverantörer l agenter och tillverkare kommer att göras. 

Följande utvecklingsprojekt är aktuella: 

Decentraliserad uppvärmning av industriella och offentliga lokaler 
Decentraliserad uppvärmning av flerfamiljs- eller enfamiljshus 
Uppvärmningssystem för flerfamiljs- eller enfamiljshus typ kondenseran
de pannor, varmluftssystem eller värmeackumulerade uppvärmningssystem. 

U3 Kraftvärmeproduktion 

Målsättningen är dels att göra teknisk/ ekonomiska förstudier av ett antal 
fall där kraftvärmeproduktion med naturgas är tänkbart, dels att studera 
och utveckla olika systemtekniker för kraftvärmeproduktion med naturgas. 
Swedegas har ingen möjlighet att ensam bedriva detta utvecklingsarbete, ef
tersom kostnaderna är för stora. Swedegas är tänkt att fungera som en ka
talysator för att starta upp större utvecklings- eller demonstrationspro-
jekt, som genomförs och finansieras av t ex Vattenfall, Svensk 
Energiutveckling AB, Statens Energiverk eller svenska tillverkare. 

Följande utvecklingsprojekt är aktuella: 

Teknisk/ekonomiska förstudier av tänkbara kraftvärmeanläggningar 

Moduler för kraftvärmeproduktion med gasmotor, gasturbin och/eller 
ängcykel 

Utvärdering av erforderliga leveranstryck för naturgas till gasturbiner 
samt utveckling av metoder att uppnå dessa på användarsidan 

Inventering, utvärdering och utveckling av reningsmetoder för småskali
ga gasmotorer 

Kraftvärmeproduktion med befintliga reservalaggregat 



Trycksatt naturgasförbränning och kondensation av vattenångan 
avgaserna. 

U4 Brännare, pannor och direktvärmningsutrustning 

Målsättningen är att införa ny gasanvändningsutrustning på svenska 
gasmarknaden. Införandet kommer att föregås av noggrann utvärdering som 
vissa fall kan leda till vidareutveckling eller anpassning. l detta område 
kommer endast själva brännaren, pannan eller apparaten att beaktas inte 
systemet som i utvecklingsområde U1-3. 

Följande utvecklingsprojekt är aktuella: 

Fiberbrännarutrustningar 
Direktvärmningsutrustning för vätskor 

U5 Emissioner 

Målsättningen är dels att utvärdera om och hur amtsstoner i naturgasavgaser 
påverkar inre eller yttre miljön samt vid direktanvändning i processer pro
dukter som behandlas, dels att utveckla och införa teknik för att begränsa 
bildningen av emissioner (framför allt NOx) eller att rena avgaserna från 
emissioner. 

Följande utvecklingsprojekt är aktuella: 
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Låg-NOx teknik, såsom låg-NOx brännare, katalytisk förbränning, låg-NOx 
regenerativ eller rekuperativ brännare 
Inre och yttre miljöpåverkan 
Produktpåverkan 
Reburning för minskning av emissioner 
Efterförbränning av lösningsmedel från torkugnar 

U6 Gasdrivna fordon 

Målsättningen är att följa den internationella teknikutvecklingen samt att 
deltaga i större projekt inom området. 

Demonstrationsprogram D-program 

Målsättningen med D-programmet är att demonstrera och tillämpa ny gasan
vändningsteknik på svenska gasmarknaden. Swedegas ska ha möjlighet att i 
samverkan med kunder, utrustningsleverantörer och andra intressenter genom
föra demonstrationsprojekt. Avsikten är att utvecklingsprojekten l U
programmet ska leda fram till gasanvändningsteknik som sedan kan demonstre
ras i D-programmet. Demonstrationsverksamheten är för närvarande relativt 
begränsad, men kommer att växa när olika U-projekt blir klara och när den 
svenska gasmarknaden successivt utökas. 

Demonstrationsverksamheten är till stor del beroende av vilken extern fi
nansiering och vilka samarbetspartner som Swedegas kan samverka med för 
att demonstrera olika typer av gasanvändningsteknik. Aktuella samarbets
partners är regionala gasdistributörer, Vattenfall, Svensk Energiutveckling 
AB, statens Energiverk samt tillverkare och leverantörer. Avsikten är att 
åstadkomma 1-2 demonstrationsanläggningar per år. Swedegas kostnader för 
dessa demoprojekt är svåra att uppskatta beroende på ovanstående externa 



finansering samt totalkostnaden för demoanläggningen. Swedegas kommer att 
begära budgettillägg för demoprojekt som är värdefulla för marknadsföringen 
av naturgas, men Inte ryms l föreslagen demobud get. 

Ambitionen är att årligen genomföra 1-2 av demonstrationsprojekten. 
Följande projekt är aktuella: 

01 Strålnlngsbrännare/strålningstuber/IR-värmare för Industriella 
processer 

Torkning och värmningsapplikationer Inom pappersindustri och värmebehand
lingsprocesser Inom järn-, stål- och verkstadsindustri är aktuella. 

02 Direktvärmning av vätskor med naturgasavgaser 

Direktvärmning av vätskor med naturgasavgaserna är möjlig för industriella 
tillämpningar, men stort intresse finns också för uppvärmning av vatten i 
bl a utomhusbassänger. 

D3 Regenerativ och rekuperativ brännare 

Tänkbara demonstrationsprojekt är regenerativa eller rekuperatlva brännare 
värmebehandlingsugnar, t ex SKF eller SAAB växellådsfabriken i Göteborg. 

04 Låg-NOx brännare 

På marknaden finns ett antal låg-NOx brännare att tillgå. Demonstration och 
uppföljning av dessa inom bl a livsmedelsindustrin är aktuella. 

D5 Decentraliserad lokaluppvärmning 

Intresse finns att demonstrera IR-värmnming av Idrotts- och sportarenor bå
de inomhus och utomhus. !R-värmning av industrilokaler och lagerbyggnader 
är en annan tänkbar tillämpning för demonstrationsändamåL 

06 Uppvärmningssystem för bostäder 

Demonstration med fullskaleförsök av ett antal uppvärmningssystem för bo
städer som framtagits och utvecklats inom utvecklingsområde U2 
"Uppvärmningssystem för lokaler och bostäder". Tillhörande mätningar, upp
fÖljning och utvärdering ingår. 

Informations- och teknikbevakningsprogram l-program 

l-programmet består dels av en allmän Informations- och teknikbevaknings
verksamhet, dels av ett antal l-områden inom vilka man kommer att göra en 
utförlig inventering och utvärdering av för Sverige ny gasanvändningstek-
nik. 
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Målsättningen med den allmänna delen av l-programmet är att kontinuerligt 
bevaka teknikutvecklingen internationellt inom gasanvändningsområdet, samt 
informera på den svenska gasmarknaden både om Swedegas FUD-verksamhet och 
om teknikutveckling Inom gasanvändningsområdet Internationellt. 

Syftet med informationsverksamheten är att föra ut och implementera resul
taten på marknaden. så att utvecklingen kan omsättas l praktiken. 
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Informationsverksamheten på svenska gasmarknaden består av bl a ett årligt 
återkommande Swedegas FUD-seminarlum. där resultat och dokumentation från 
föregående års FUD-verksamhet presenteras samt Innevarande års FUD-program 
och aktiviteter redovisas och diskuteras. 

Målsättningen med den specifika delen av l-programmet är att Inventera och 
utvärdera för Sverige ny gasanvändningsteknlk. Resultatet ska vara typ 
"state-of-the-art" studier Inom ett antal teknikområden. Dessa studler kan 
sedan användas för att sprida information om en viss tillämpningsteknlk. 
Meningen är också att om utredningen visar på ett behov av mera aktiva ut
vecklingsinsatser i form av utvecklingsprojekt inom U-programmet ska teknik
området kunna föras över till Swedegas U-program. Ett antal av fÖljande 
l-studier kommer att genomföras. 

11 Belastningsutjämning 

Målsättningen är att inventera och utvärdera gasanvändningsteknik som ger 
en belastningsutjämning i naturgassystemet. 

12 Gaskvalitet och utbytbarhet 

Målsättningen är att undersöka hur olika energigaser såsom SNG. LPG och 
LPG/Iuft är utbytbara mot varandra i olika naturgastillämpningar. 

13 Gasdrivna värmepumpar 

Målsättningen är att studera, inventera och utvärdera teknik för att driva 
värmepumpar med naturgas. 

14 Förbränningsteknik 

Målsättningen är att fÖlja den internationella forskningen inom området. 

15 MiljÖ 

Målsättningen är att fÖlja debatten. forskningen och utvecklingen inom 
miljöområdet. 



BILAGA 2 

SWEDEGAS FUD-PROGRAM FÖR NATURGASLAGERSYSTEM 1989-91 

Inledning 

Frågor kring lagring av naturgas har alltmer aktualiserats på Swedegas. 
Behov av lager för kommersiellt ändamål samt beredskap föreligger inom en 
snar framtid. Dispens för beredskapslagring gäller f .n. till 1993. 
Utvecklingen av gaslager i Norden har fokuserats på lagring l olika former 
av utsprängda bergrum. 
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Två huvudlinjer för gaslagring l utsprängda bergrum utvecklas f. n. En pilot
anläggning för Inklädda bergrum är under byggnad l Grängesberg. För aln
klädda bergrum finns ett nordiskt samarbetsprogram som beräknas starta under 
hösten 1988. Programmet innehåller en pilot/demoanläggning där förberedel
set sker under 1989 för försök 1990. 

FUD-programmet består av följande delar: 

Utvecklingsprogram 
Demonstrations- och pilotförsöksprogram 
Informations- och teknikbevakningsprogram 

Utvecklingsprogram U-program 

U-program 
D-program 
l-program 

Målsättningen är att utveckla dataprogram och modeller för dimensionering, 
optimering och simulering av olika lagersystem. 

Demonstrations- och pilotförsöksprogram D-program 

För närvarande pågår försök med tre olika typer av Inklädda bergrumslager l 
Grängesberg, vilket ska vara färdigt under våren 1989. Försök kommer även 
att påbörjas med alnklädda bergrum under hösten 1988 och kommer att pågå 
under 1989/90. 

Informations- och teknikbevakningsprogram l-program 

Målsättningen är att bevaka och utvärdera lagringsteknik för att bygga upp 
och bibehålla en kompetensnivå som gör det möjligt att påverka och styra 
utvecklingen av ett säkert och effektivt lagersystem. Vissa allmänna för
studier och utredningar kommer även att krävas. 



BILAGA 3 

SWEDEGAS FUD-PROGRAM FÖR NATURGASLEDNINGSSYSTEM 1989-91 

Inledning 

Swedegas går nu In l ny utvecklingsfas där nya ledningsprojekt inte längre 
blir förlängningar av existerande system och duplicering av etablerad och 
beprövad teknologi. Inriktningen under denna fas kommer istället att kraf
tigt betona en totaloptimal lösning med avseende på systemets utformning, 
drift och underhåll samt styrning och övervakning. Detta skapar l sin tur 
behov av vidareutveckling av dagens teknologi och id8er samt framtagning 
av ny teknologi och nya id8er. 

FUD-programmet är inriktat på fÖljande områden: 

o 
o 
o 

Utvecklingsprogram 
Demonstrationsprogram 
Informations- och teknikbevakningsprogram 

Utvecklingsprogram U-program 

U-program 
D-program 

l-program 

Målsättningen är att genomföra utvecklingsprojekt som kan främja och bidra 
till ett ekonomiskt och effektivt naturgasledningssystem samt till säker 
och rationell drift och underhåll av ledningssystemet. Följande utveck
lingsprojekt är aktuella: 

Utveckling av en teknisk standard för Swedegas 
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Identifiering, utveckling samt riskbedömning av säkerhetshöjande åt
gärder för gasledningssträckningar med tryck > 16 bar, genom tätbe-
byggda områden och dylikt -

Identifiering, utveckling och anpassning av teknologi för framtida 
styr-, övervaknings- samt kommunikationssystem för Swedegas 
naturgassystem 

Utveckling av dataprogram och modeller för dimensionering, optime
ring och analys av ledningssystem 

Tillgänglighetsstudier 

Demonstrationsprogram D-program 

Målsättningen är här att demonstrera och eventuellt pröva nya material och 
ny teknik för distributionssystem. 

Informations- och teknikbevakningsprogram l-program 

Målsättningen är att bygga upp och bibehålla den högsta kompetensnivån inom 
gasbranschen i Sverige genom att bevaka. följa upp och utvärdera tekniska 



lösningar av allehanda slag. Detta möjliggör l sin tur en påverkan och 
styrning av utvecklingen av säkra och effektiva ledningssystem. 

Vissa allmänna förstudier och utredningar kommer även att behövas. Följande 
utvecklingsprojekt är just nu aktuella: 

Identifiering. utveckling och försök med en genradarapparat för Inmät
ning av berggrundsprofiler i svensk terräng, framför svetsfronten under 
rörläggningsarbeten. Ej redovisat berg kan då sprängas bort i förväg 
utan att frontarbetet påverkas och extrakostnader åsamkas 

Utveckling av en databas för kostnadsuppfÖljning 
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SWEDEGAS NGC- OCH FUD-BUDGET 1989-91 
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BILAGA 4 

FUD-budgeten är upplagd som en rullande treårsbudget. Swedegas avser att få 
styrelsebeslut på en detaljerad budget för 1989 och en rambudget för 1990 
och 91 . Samtliga budgetuppgifter avser enbart för Swedegas externa kostna
der tör tjänster, material och utrustning. Internt arbete av Swedegas per
sonal för administration. planering och insatser l FUD-projekt ingår inte i 
FUD-budgeten, utan i Swedegas löna- och driftsbudget. En uppskattning av 
dessa kostnader redovisas längst ned som ett tillägg till nedanstående bud
getsammanställning. Gasanvändningsbudgeten ingår l driftsbudgeten, medan 
lager och ledningsbudgeten ingår l investeringsbudgeten. 

Gasanvändnings FUD-program 
Forskning 
Utveckling 
Demonstration 
lnfo och teknikbevakning 

Lager FUD-program 
Utveckling 
Demonstration 

SUMMA 

lnfo och teknikbevakning 

SUMMA 

lednings FUD-program 
Utveckling 
Demonstration 
lnfo och teknikbevakning 

SUMMA 

FUD-budget, summa 

Nordisk Gasteknisk Center 

Interna kostnader. planering. 
adm. mm 

* Fastlaggs under 1989 

Budget 
kkr (NGC Dkkr) 
1989 1990 1991 

200 
1.000 

600 
200 

2.000 

50 
1.500 

100 

1. 650 

100 
50 

100 

250 

3.900 

1.250 

600 

200 
1.600 
1.000 

200 

3.000 

50 
2.000 

100 

2.150 

' 
' 

• 

• 
1.900 

800 

200 
2.000 
1.500 

300 

4.000 

50 
600 
100 

750 

• 
' 

• 

• 
1.900 

1.000 


