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fud/1989 1990-05-22 

NU är 1989 Ars FUD-rapporter färdiqal 

samtliga finns att hämta i FUD-biblioteket, stora valvet på första 
våningen. 

Läs denna sammanställning av 1989 års FUD rapporter extra noga, 
eftersom det kan vara den näst sista. Troligen kommer vi ge ut en 
sammanställning för 1990 för de demonstrationsprojekt som vi 
förnärvarande intensivt arbetar med. 

om vi inte på något sätt kan öka swedeGas egen gasanvändnings FUD
budqet till 1991, som framförallt ska qå till 
demonstrationsprojekt, kommer SwedeGas FUD-rapporter endast att 
sammanställas i motsvarande årsdokumentation från det nybildade 
svenskt Gastekniskt Center. 

Tidigare år har vi varit ute och jagat ideer och kunder för 
demoprojekt och haft pengarna. Nu har vi både ideerna och 
framförallt intresserade kunder, men inga pengar. 

För att SwedeGas skall kunna utveckla och demonstrera 
gasanvändningsteknik ute hos svenska gaskunder behöver vi alla Ert 
stöd inför budgetarbetet efter sommaren. 

Läs och begrunda! 

vänliga hälsningar 

V11nr 
mas Carlqvist 

utvecklingsansvarig 
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A. INLEDNING 

Förord 

Detta är en sammanställning av sammanfattningar från SwedeGas 
FUD-rapporter under 1989. En del rapporter har slutförts under 1 990, 
men tillhör ändå 1989 års FUD-program. 

SwedeGas har bedrivit FUD-verksamhet sedan 1986 och i 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 1990-92. Detta ar 
ett rullande tre års program, varför en reservation måste göras för 
ändringar under 1991-92. 
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Tyvärr har FUD-budgeten nyligen fått bantats kraftigt i samband med den 
allmänna budgetnedskärningen på SwedeGas, som genomförts under våren 90. 

För 1991 kommer troligen FUD-budgeten att ligga under den nivå som vi tid
igare förutsett tör den löpande treårsperioden 90-92 vilken redovisas i 
budgetsammanställningen. 

SwedeGas FUD-år 1989 

SwedeGas totala FUD-budget för 1989 var ca 5 milj kr, bestående av 2 milj kr 
för gasanvändningsteknik, 1, 7 milj kr för lagerteknik, 250 kkr till 
ledningsteknik och 1 , 25 milj kr till Nordiskt Gastekniskt Center. 

FUD-verksamheten för storskalig gaslagring, högtrycksledningar och inom 
Nordiskt Gastekniskt Center kommer inte att vidare behandlas i detta do
kument, eftersom detta behandlas och informeras om i andra forum än denna 
SwedeGas FUD-sammanställning. 

SwedeGas FUD-verksamhet för gasanvändningsteknik blir under 1989 något av 
ett mellanår, mitt emellan utveckling och demonstration ute på marknaden. 
Det blir det sista FUD-året med utvecklings- och utredningsrapporter av 
den karaktär som rapporterna i denna sammanställning har haft ända sedan 
starten 1986. 

Forskningsverksamheten har SwedeGas även under 1989 bidragit till via 
Värmetorsk Gastekniska Forskningsgrupp och via NGC, men har själv inte 
bedrivit egna forskningsprojekt. 

Utvecklingsverksamheten har under 1989 framförallt bestått av inventerin
gar och utvärderingar gjorda om möjligt i samarbete med olika 
branschorgan. Allt detta har vi sett som ett nödvändigt steg för att bes-



tämma vilken, hur och var ny gasanvändningsteknik kan introduceras på 
svenska energimarknaden. 
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SwedeGas FUD-budget för gasanvändningsteknik på 2 milj kr under 1989 räcker 
knappt till ett enda verkligt forsknings- eller utvecklingsprojekt av hård-
vara i laboratoriemiljö, varför vi avstår att starta sådana i egen regi. FÖr 
att driva den klassen av FoU-projekt måste gasbranschen gå samman om möjligt 
med staten för att kunna finansiera sådana projekt av internationell klass. 

Bl a tör detta ändamål utredde SwedeGas och Sydgas under våren 89 möjligheter
na att etablera ett Svenskt Gastekniskt Centrum. Utredningen gjordes i sam
arbete med Svenska Gasföreningen. Vattenfall och dåvarande Gascentrum. 
Såsom utredningssekreterare blev det många, långa och sena timmar och till 
sommaren var rapporten färdig. Arbetet överfördes sedan till Svenska 
Gasföreningen, som förtjänstfullt driver frågan mot ett förverkligande i 
maj 1990. 

SwedeGas planerar att lägga merparten av sina rena utvecklingsprojekt 
inom ramen för SGC. Projekten inom SGC kommer att finansieras från fall 
till fall. 

Principbeslut att bilda ett Svenskt Gastekniskt Centrum togs vid Svenska 
Gasföreningens 75-årsjubileum 21 november 1989, som också enligt egen me
ning blev årets hÖjdpunkt fÖr SwedeGas FUD-verksamhet. Gasföreningen pla
nerade från början en FoU-expose i samband med årsmötet, varför SwedeGas 
FUD-aktiviteter presenterades på utställningen i anslutning till årsmötet. 

Undertecknad har aldrig sett så många FUD-intresserade personer 
i SwedeGas till bristningsgränsen överfyllda monter eller var de bara där 
för att ta ett glas vin och lyssna på vårt självspelande piano? 

Vidare hade SwedeGas tagit upp Sveriges första naturgasdriva buss från 
MalmÖ, som man kunde provåka med under årsmötesdagarna. Detta var det 
enda som intresserade TV' s ABC-nytt. hur än vi frestade med allt annat 
intressant i samband med 75-årsjubileet. 

l samband SGF's 75-årsjubileum utlyste SwedeGas en pristävling för bästa 
förslag till demonstrationsprojekt hos en gaskund av för Sverige ny gasan
vändningsteknik. Vinn ett stipendium på 1 O. 000 kronor genom att fylla i for
muläret sist i denna rapport och skicka in till undertecknad. 

SwedeGas FUD 1990-92 

SwedeGas krattsamlar nu sina egna FUD-insatser på demoverksamheten hos 
svenska gaskunder, vilket beskrivs i FUD-programmets demoavsnitt. 
satsningarna och ambitionerna måste tyvärr kraftigt reduceras i förhål-
lande till den nedskärning av FUD-budgeten som SwedeGas varit tvungen att 
genomföra för 1990 och troligen även för 1991. 

För närvarande pågår demoprojekt hos bl a SeanVäst i Varberg för direkt
vätskevärmning av bad, hos Tvättman i Helsingborg för direkttorkning av 
tvätt, i en Vallingefastighet av en Alzeta låg-;-.NOx fiberbrännare samt för 
demokonvertering av två villor till gas, en i An g by (Stockholm) och en i 
Varberg. 



Vi har fler demoprojekt på gång, men behöver ytterligare förslag på 
slutkunder som vill pröva ny gasanvändningsteknik, som t ex 
rekuperativa/regenerativa brännare, gas-l R, direktvätskevärmning med 
immersionsror. 

Fyll i blanketten sist i denna rapport, skicka in till undertecknad och vinn 
1 O. 00 kronor till Gasföreningens nästa årsmöte i höst! 

~EDEGA/~ P$ ~ 
l ((l w <t &,~/a i J/il 
Thomas Car. qvist 
Utvecklings nsvarig 
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B. FUD-RAPPORTER 1989 

1. ANVÄNDNING AV NATURGAS INOM JÄRN- OCH STÅLINDUSTRIN 

2. NATURGASANVANDNING INOM GJUTERIINDUSTRIN 

3. KONVERTERINGSSTUDIE OLJA-NATURGAS l GENOMSKJUTNINGSUGN 
PÅ FUNDIA BYGG AB, HALMSTAD 
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4. NATURGAS-IR FÖR PROCESSANVÄNDNING INOM SYD- OCH MELLANSVENSK 
PAPPERSINDUSTRI 

5. FÖRSÄKRINGsFÖRÄNDRING BEROENDE PÅ INSTALLATION AV GAS-IR 

6. REBURNING MED NATURGAS l STÖRRE KOMMUNALA AVFALLSFÖRBRÄNNINGS-
ANLÄGGNINGAR 

7. FÖRBRÄNNING AV FENOLHALTIGT VATTEN MED NATURGAS 

8. SKÄRBRÄNNING MED NATURGAS 

9. AVGASSYSTEM VID NATURGAsFÖRBRÄNNING "SKORSTENSHANDBOKEN" 

10. KONVERTERING TILL NATURGASVÄRME l TYPOMRÅDEN 
Typområden: - Kästa i Huddinge 

- Gillberg,a i Sollentuna 
- Norra Angby i Stockholm 
- Sjukyrkoberget, Upplands Väs by 

11. KONVERTERING TILL NATURGASVÄRME l TYPOMRÅDEN 
Typområde: - Sisjön i Göteborg 

12. EMISSIONER AV KOLDIOXID - EN JÄMFÖRELSE AV BIOBRÄNSLEN OCH 
NATURGAS 

13. MINSKAT KOLDIOXIDUTsLÄPP MED NATURGASDRIVNA FORDON 

14. NATURGAS l NORDAMERIKA 
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1. ANVÄNDNING AV NATURGAS INOM JÄRN- OCH STÅLINDUSTRIN 

Författare: Rolf Gollin, Jiri Vaclavinek. Anders Edholm, Lena Magnusson, 
Institutionen för Värme- och Ugnsteknik på KTH, 1988-07-20 

Projektansvarig på SwedeGas: Mats Johansson 

Rapporten har tagits fram av Jernkontoret i samarbete med SwedeGas 
och beställs direkt från Jernkontoret adress: Box 1721 , 111 87 
Stockholm. 

l samband med planerna på att introducera naturgasen i Mellansverige 
tillsatte Jernkontoret forskningskommitt9 5114/86 för att bygga upp 
kunskap inom branschen rörande naturgas. 

l denna rapport diskuteras de problem. som kan uppstå i samband med 
övergång till naturgas - värmeöverföring, verkningsgrad och produk
tion. miljöaspekter och inverkan och påverkan på chargen. 

Därefter redovisas olika brännar- och anläggningstyper samt 
processer. 

Slutligen redovisas en prognos över potentialen för naturgasanvänd
ning inom järn- och stålindustrin på 1990-talet. 
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1. ANVÄNDNING AV NATURGAS INOM JÄRN- OCH STÅLINDUSTRIN 

Författare: Rolf Collin, Jiri Vaclavinek, Anders Edholm, Lena Magnusson, 
Institutionen för Värme- och Ugnsteknik på KTH, 1988-07-20 

Projektansvarig på SwedeGas: Mats Johansson 
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2. NATURGAsANVÄNDNING INOM GJUTERIINDUSTRIN 

Författare: Mats Holmgren, Svenska Gjuteriföreningen, 1989-10-1 O 

Projektansvarig på SwedeGas: Mats Johansson 

Det svenska naturoasnätet ar idag {1989) utbyggt från Trelleborg 
söder till Göteborg i norr. SwedeGas bedömer att 
Mälarregionen/ Bergslagen nås 1993/ 1994. 

Gjuteribranschen bör på sikt ha goda möjligheter att konvertera till 
naturgas. l stort sett alla processer är möjliga. Det ekonomiska in
citamentet måste dock vara mycket kraftigt vid flera processer. Bl a 
fÖljande faktorer gör att konverteringstakten blir långsam framfö
rallt på processidan. 

Branschen har under flera är med relativt låga elpriser inves
terat i kapitalintensiv elbaserad utrustning. 

El har i flera fall metallurgiska, produktivitets- och 
miljöfördelar. 

Flera gjuterier har bundit sig i fjärrvärme. 

Mycket har dock hänt internationellt på bränslesidan. Systemen har 
blivit effektivare och många negativa egenskaper har kunnat 
minimeras. 

Bland naturgasens fördelar kan nämnas: 

Miljövänligare än olja 

Mindre explosionsbenägenhet an gasol 

Leveranssäkerhet 

Minskade underhållskostnader vid Övergång från olja 

Dagens utveckling med Ökande elpriser i fÖrhållande till bränslepri
serna gör systemen med bränsle eller kombinationer av el och bränsle 
ekonomiskt intressanta l många fall. Problemet är att de flesta bra 
bränslebaserade systemen och lösningarna finns utomlands. På svens
ka gjuterier och bland svenska tillverkare finns ingen större erfa
renhet av bra bränslebaserade system. 

Priset på naturgas till industrikunder fÖrhandlas individuellt enligt 
alternativ kostnadsprissättning. Det innebär att kundens kostnader 
fÖr alternativbränsleanvändningen, dvs för bränsle, drift, underhåll 
och kapital ställs mot kostnaderna för naturgasanvändningen. Utifrån 
denna kalkyl förhandlar man om ett naturgaspris med målsättningen 
att kunden ska få en attraktiv totalkostnad jämfört med kostnaden 
fÖr den alternativa bränsleanvändningen. 
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Av de gjuterier som finns längs naturgasledningen har ännu ingen 
anslutit sig. Ett gjuteri kommer att göra en fÖrtida inkoppling med 
gasol-Juft under hösten 1989. Anledningen till att inte fler gjute
rier har anslutit sig är bl a att konverteringskostnaden varit för 
hög. Vid en framtida nyinvestering kommer dock flera av gjuterierna 
att överväga naturgas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att naturgas bör lätt komma in där man 
idag använder bränslebaserade system. dvs vid lokaluppvärmning, 
skänkvärmning, värmebehandling, torkning m m. Naturgasens möjlighe
ter att ersätta el vid processer blir dock betydligt svårare. El an-
ses generellt sett ha många fördelar. Flexibilitet, god reglerbarhet, 
produktivitetsfördelar och miljömässiga fördelar gör att det krävs 
mycket fördelaktiga naturgaspriser och mycket höga elpriser för att 
gjutaren skall byta ut sina elbaserade system. 
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3. KONVERTERINGSSTUDIE OLJA-NATURGAS l GENOMSKJUTNINGSUGN 
PÅ FUNDIA BYGG AB, HALMSTAD 

Projektansvarig på SwedeGas: Mats Johansson 

Jernkontoret driver detta projekt med bl a SwedeGas' bidrag och 
medverkan. Rapporten är ännu inte färdig, men kan beställas från 
Jernkontoret till sommaren 90, adress: Box 1721 111 87 Stockholm. 
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4. NATURGAS-IR FÖR PROCESSANVÄNDNING INOM SYD- OCH MELLANSVENSK 
PAPPERSINDUSTRI 

Författare: Per Jerkeman, Jaakko Pöyry AB, juni 1989 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

IR används inom pappersindustrin dels tör att torka själva pappers
banan eller de bestrykningar som gjorts med papperet som bas dels 
tör att korrigera papperets fuktprofil. 

JR finns installerat i 16 av de 38 pappersbruk som finns från Gävle 
och söderut. Torkning av bestrykningsskiktet är det dominerande om
rådet och svarar för drygt 90% av den installerade effekten på 26,5 
MW. Endast en installation på 1 MW är gaseldad - alla övriga är 
eldrivna. 

Användningen av IR korner att öka i Sverige framför allt på grund av 
att efterfrågan på bestrukna kvaliteer ökar mer än andra och det är 
just för bestrukna papper IR är mest instressant. 

Om naturgasen blir ett konkurrenskraftigt alternativ kommer papper
sindustrin att vara intresserad av denna form av energi, men varje 
enskilt bruk kommer naturligtvis att göra bedömningen utifrån sina 
specifika utgångspunkter. Tillverkare av bestruket papper eller kar
tong kommer sannolikt att vara den grupp, som är mest intresserad. 



5. FÖRSÄKRINGSFÖRÄNDRING BEROENDE PÅ INSTALLATION AV GAS-IR 

Författare: Thomas Andersson, f d VIAK, 1989-08-28 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

Sammanfattningsvis kan sägas att försäkringsbolagens syn på instal
lationer med gaseldad IR i stort sett är liberal och endast krävt 
att marginella åtgärder beträffande brandskyddet skall vidtas. 

De två fall där premiehöjningar diskuterats har följande gemensam: 

brandbelastningen från lagrade produkter bedömes stor 
brandcellsindelningen är sådan att en brand där !R-värmarna ar 
installerade snabbt skulle spridas till angränsande lokaler. 

Vikten av att på ett tidigt stadium diskutera installationerna med 
både brandmyndighet och försäkringsbolagen måste poängteras. En så
dan diskussion ger enligt flertalet av de intervjuade företagen de 
inblandade parterna en positiv inställning till tekniken och leder 
till en för alla godtagbar lösning. 
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6. REBURNING MED NATURGAS l STÖRRE KOMMUNALA AVFALLSFÖRBRÄNNINGS
ANLÄGGNINGAR 

Författare: Lars Wrangensten f d AF-Energikonsult AB, 1989-09-07 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

ÅF-Energikonsult AB har fått i uppdrag av SwedeGas AB som ett 
FUD-projekt att beskriva teknikläget och samla in kunskaper om na
turgasbaserad reburning i sopförbränningsanläggningar. 

En datasammanställning skall också göras över svenska avfallsanlägg
ningar, där reburningskonceptet kan vara applicerbart. 

Med reburning avses en flerstegsförbränning, där naturgasen tillsätts 
sekundärt efter huvudförbränning på rostern. Gasen tillsätts i sådan 
mängd att ett luftunderskott bildas för att möjliggöra reduktion av 
redan bildade kväveoxider. Recirkulerad rökgas kan användas för att 
skapa god omblandning vid gastillsatsen. Institute of Gas Technology 
(IGT) och The Gas Research Institute (GRl) i USA bedriver för närva
rande forskningsprojekt inom reburningstekniken i samband med 
sopförbränning. 

Pilotskaleförsök har bl a givit följande resultat: 

• Upp till 70% NOx-reduktionsgrad 

* Ungefär 15% tillsats av naturgas räknat på totalt tillförd 
energimängd erfordras. 

• 

• 

• 

Luftfaktor O, 9 i reburningzonen synes tillräcklig . 

Eventuellt kan totala luftöverskottet minskas från cirka 70% 
och ned till 30%, vilket ger en verkningsgradsförbättring. 

Effektiv utbränning av CO och kolväteföreningar . 

* Vid försök med destruktion av dioxiner och furaner har inledan
de tester med 10% gastillsats givit 50% reduktionsgrad. 

Ett program med fortsatta fullskaleprov i kommersiella anläggningar 
är nu under utarbetande. Dels kommer prov att utföras i en panna för 
hushållsavfall i Minnesota (100 ton sopor/dag) och dels kommer för
sök att göras i en RDF-eldad anläggning med tyngdpunkt på 
dioxinreduktion. 

Ett räkneexempel med en kostnadsjämförelse pekar på cirka 2 MSEK 
lägre årskostnad för reburningkonceptet, vid naturgaspris 1 00 
kr l MWh, jämfört med katalytisk NOx-rening (SCR). 

En annan fördel med reburning utöver den ekonomiska ar att kemika
liehanteringen undviks vid rökgasrening. 



En genomgång av svenska anläggningar visar att flera står inför kom
mande emissionskrav för NOx-utsläpp. 

Sopförbränningsanläggningen i Högdalen skall presentera en utredning 
innan årets slut över vilka möjligheter som finns för att begränsa 
NOx-utsläppen. Reburning i Högdalen har beräknats ge en naturgaspo
tential på mellan 8, 2-12, 3 milj m3 l år vid en antagen drifttid av 
7.500 h per år. 

Uppsala har vid remissyttrande fått förslag på 100 mg/Nm3 (cirka 60 
mg/MJ) som NOx-krav. 

Naturgaspotentialen vid reburning är maximalt beräknad enligt följ
ande för övriga större anläggningar: 

Uppsala 
Karlstad 
SYSAV, Malmö 
Gårstadsverket, Linköping 
Sävenäsverket, Göteborg 
Karlskoga 
Köping 
Halmstad 

9,8 milj m3/år 
2' 1 -"-
6,3 -"-
5,8 -"-

11 '8 -"-
1 ,8 -"-
2,5 -"-
2,5 -"-

Sammanfattningsvis är den totala årliga maximala naturgaspotentialen 
beräknad till cirka 55 milj m3 för dessa anläggningar om reburning 
skulle tillämpas. 

Eö!:s!ag !i!l_f~.r!s~t!n!ngsEr~j_~k! 

Studie vid exempelvis Högdalens avfallsförbränningsanläggning (eller 
Karlstads) med följande huvudmoment. 

Detaljstudie hur reburningkonceptet kan appliceras 

Beräkning av investeringskostnader 

Övriga ekonomiska konsekvenser, sopdestruktion och 
alternativbränslen 

NOx-reduktion och påverkan på övriga emissioner 

Fortsatta testresultat i USA bevakas samtidigt med studien. 
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7. FÖRBRÄNNING AV FENOLHALTIGT VATTEN MED NATURGAS 

FÖrfattare: Lars Wrangensten, ÅF Energikonsult AB, 1989~09-07 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

AF-Energikonsult har fått i uppdrag av SwedeGas AB att såsom ett 
FUD-projekt utreda hur fenolhaltigt avfall kan förbrännas med naturgas. 

En omfattande litteratursökning har gjorts men ej givit något resultat 
i form av referenser med liknande anläggningar eller erfarenheter. 
Många referenser beskriver ren vattenreningsteknik, dvs förbränning har 
ej varit aktuell. 

Fenol är en färglös till rödaktig massa eller vätska med den kemiska 
beteckningen C5HsOH. Kokpunkten är ca 182°C vid atmosfärstryck, dvs 
högre än vattnets. 
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CASCO AB förbränner idag sitt fenolhaltiga vatten blandat i eldningsolja 5, 
ungefär 600 m3 vatten och 3000 m3 olja per år. Försök med att spraya in 
vattnet separat i eldstaden har misslyckats på grund av igensättnings
problem. Problemen beror troligen på att dysorna blir varma och att 
limrester i vattnet härdar eller polymeriseras då man ej haft dysorna kylda 
under perioder utan insprayning av vattnet. 

Försök med kontinuerligt kylda dyslansar av lämpligt fabrikat kan där
för vara en möjlig förbättring. 

Gullfiber AB förbränner rester och spill från isolermattillverkningen 
en gaseldad roterande förbränningstrumma. 

AGA Innovation bedriver försöksverksamhet med någon slags 02-baserad 
process här. 

Perstorp AB förbränner idag fenolhaltiga gaser katalytiskt. Process
förändringar kommer att ge ca 200 ton fenolhattigt vatten per år. 

Rockwoot AB deponerar idag ett vått avfall bestående av fibrer indränk
ta med dammolja och bindemedel (1-2% fenol). 

SJ, Banverket, Nässjö förbränner gas och kondensat från 
kreosotimpregnering. Som stödbränsle används Eo1 (troligen ca 30 
m3t år). Naturgas skulle kunna användas i stället. 



8. sKÄRBRÄNNING MED NATURGAS 

Författare, Asa Mar be, Sydkraft TBE, 1990-01-08 

Projektansvarig på SwedeGas: Thomas Carlqvist 

Rapporten omfattar dels en redovisning av egenskaperna hos brännga
serna acetylen, gasol och naturgas, dels en praktisk jämförelse 
mellan skärbränning med naturgas och med gasol. 

FÖrsök har utförts i bl a Danmark med alla tre bränngaser. 
Resultaten från dessa fÖrsök visar att energiförbrukningen per me
ter skuren plåt är lägre för acetylen jämfört med gasol och 
naturgas. Energiförbrukningen då naturgas och gasol används som 
bränngas är densamma. Skärhastigheten är högre (ca 10%) vid skär
ning med acetylen jämfört med naturgas och gasol. 

De praktiska försöken som presenteras i denna rapport är utförda 
hos OMEO Mekaniska, askarsström och Stena Stål, Falkenberg. Målet 
var att jämföra gasol och naturgas vid skärbränning. 

Vid provSkärningarna användes två olika utrustningar dels den 
"befintliga gasolutrustningen" dels en "naturgasutrustning". 
Huvuddelen av försöken utfördes med den "befintliga 
gasolutrustningen". 

Provskärningarna har utförts i plåttjocklekar varierande mellan 6 
och 230 mm. Ren metan användes som bränngas i naturgasalternativet. 

Energiförbrukningen och sk~rhastigheten visade sig bli densamma för 
både gasol och naturgas. Aven snittkvaliteten blir densamma. 
Snittytan blir dock något jämnare med naturgas vid tunnare plåt. 
Den bildade slaggen lossnar lättare vid skärning med naturgas. 

Hålslagning med den "befintliga gasolutrustningen" tar lika lång 
tid med naturgas och gasol. Hålslagningen med 
"naturgasutrustningen" tog något längre tid i dessa försök. 

Ljusstyrkan i en naturgasflamma är lägre än i en gasolflamma. 
Detta medför att det, åtminstone i början är svårare att ställa in 
lågan. 
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9. AVGASSYSTEM VID NATURGAsFÖRBRÄNNING "SKORSTENSHANDBOKEN" 

Författare: Kjell Wanselius, K. W. Energiprodukter AB, 1989-10-15 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

Detta är ett Värmefors k nivå 2-projekt nr 359. Rapporten ges ut av och 
kan beställas från Värmetorsk, adress Box 6405, 113 82 Stockholm. 

Idag finns uppgifter om avgas-(rökgas)system spridda på flera ställen. 
Denna handledningsskrift har samlat alla relevanta uppgifter om avgas
system för naturgaseldade anläggningar. 

Moderna hjälpmedel i form av dataprogram erbjuds och ersätter därmed 
en stor del av de traditionella tabellerna och diagrammen. Det blir 
därmed enklare och snabbare att dimensionera avgassystemen. Resultatet 
blir också mera korrekta dimensioneringar. 

Man får inte glömma att avgassystemet inte kan dimensioneras för sig. 
Dimensionen påverkas av val av brännare och panna. Följande parametrar 
behövs: 

brännarens tryckuppsättningskurva 

pannans motstånd vid maxlast 

motståndet i skorstenen 

Med naturgas som bränsle är det enklare att tillverka gasbrännare som 
har stora reglerområden och som leder till att höga årsverkningsgrader 
erhålls. Men är man oförsiktig kan det bli kondensproblem i 
skorstenen. Hur detta ska kunna beräknas i förväg visas i denna hand
ledningsskrift samt om olika vägar att lösa problemet på. 

Gamla befintliga tegelskorstenar och gnistkammare kan ibland skapa 
problem vid konverteringar till naturgas. Hur ska man göra med dessa 
och hur eventuella insatsrör ska installeras finns beskrivet. En blan
kett för insamlande av skorstensdata inför en konvertering till natur
gas finns med. 

Var någonstans får avgaserna släppas ut? Det är en väsentlig fråga som 
betyder extrakostnader om man gör på fel sätt. Med naturgas blir föro
reningsutsläppen lägre än med andra bränslen och detta medför möjlig
heter att släppa ut avgaserna på en lägre hÖjd än annars. 

l skriften finns en del data om naturgasens egenskaper och hur man ska 
få fram förbränningsverkningsgrader med eller utan kondensering av 
avgaserna. 
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10. KONVERTERING TILL NATURGASVÄRME l TYPOMRÅDEN 
Typområden: - Kästa i Huddinge 

Författare: 

- Gillberg,a i Sollentuna 
- Norra Angby i Stockholm 
- Sjukyrkoberget, Upplands Väs by 

Kjell Wanselius, K. W. Energiprodukter AB och 
Bo Berggren, Vattenfall avd BES, 1989-1 0-12 

Projektansvarig: Ann jennervik, Leif Bodinson, SwedeGas 

17 

Denna rapport är ett samarbetsprojekt mellan SwedeGas AB och STOSEB. 

Arbetet påbörjades hösten 1988. styrgruppens medlemmar har varit: 

Nils-Erik Berg 
Leif Bodinson 
Gunnar Ekstrand 
Ann Jennervik 
Lennart Josefsson 

Stockholm Energi 
SwedeGas AB 
Upplands Väsby Energi 
SwedeGas AB 
STOSEB 

Denna utredning visar på teknik och kostnader vid konvertering till 
naturgasvärme i befintliga och nya villaområden. 

4 st typområden har valts ut och detaljstuderats. 

Tidigare gjorda konverteringsstudier har använt värmetäthet och mark
beläggning som ingångsdata till konverteringsstudier. Sådana metoder 
är alltför grova eftersom varje villaområde har egna förutsättningar 
som kraftigt påverkar kostnadsbilden. De viktigaste tillkommande para
metrarna är villornas uppvärmningssystem, husutformning samt 
gasservislängd. 

Uppvärmningssättet för småhusbeståndet inom den potentiella svenska 
naturgasmarknaden är: 

Olja 
Vattenburen el 
Direkte! 
Annat 

163.000 st 
258.000 st 
202.000 st 
99.000 st 

22.67% 
35,7% 
28,07% 
13,7% 

Gastrycket i distributionsnäten inom villaområden kan väljas till 4 
bar eller 100 mbar. Det är ett ekonomiskt övervägande vilket gastryck 
som bör väljas. Som tumregel gäller att i områden med fler än 100-200 
villor är det mest ekonomiskt att använda 100 m bar. l denna utredning 
har i samtliga typområden valts 100 mbars tryck. 

En noggrann studie har gjorts beträffande kostnaderna att konverte
ra från direkte! till naturgasvärme. Följande slutsatser kan dras: 

direktelradiatorer byts ut till vattenburen värme 

skorstenskostnaden är den enskilda kostnadspost som varierar 
mest. från 3. 000 kr till 20. 000 kr. 



pannor med sluten förbränning fungerar bäst 

konverteringstidpunkten bör väljas då det bÖrjar bli dags att 
reinvestera i elradiatorer och elvarmvattenberedare 

investering för konvertering till gasvärme med avdrag för 
utebliven reinvestering i elradiatorer och elvarmvattenberedare ar 
ca 32.000- 45.000 kr. 

Kondens kan uppstå i tegelskorstenar då konvertering sker från olja 
till gas. Orsaken är att det är enkelt att höja verkningsgraden med 
gaseldning bl a genom att trimma in brännarna till lägre effekt. Om 
fläktgasbrännare väljs är det lämpligt att installera rostfritt in
satsrör i skorstenen för att undvika kondens. Om atmosfärsbrännare 
väljs behövs normalt inget insatsrör. l denna utredning har hänsyn 
tagits till kondensrisken vid valet av systemlösningar. 

Ur ekonomisk synpunkt är det viktigt att hög anslutningsgrad er
hålls i de områden som ska konverteras till naturgas. 
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11. KONVERTERING TILL NATURGASVÄRME l TYPOMRÅDEN 
Typområde - Sisjön i Göteborg 

FÖrfattare: Kjell Wanselius, K. W. Energiprodukter AB och 
Bo Berggren, Vattenfall avd BES, 1989-1 0-12 

Projektansvarig: Ann Jennervik, Leif Bodinson, SwedeGas 
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Många kommuner är idag frågande om vad de ska göra med de villaom
råden de har. Tidigare har elvärm e varit naturligt men med stigan-
de elpriser är denna lösning inte ekonomiskt attraktiv. 

Ett av de alternativ som en del kommuner kan få tillgång till ar 
naturgas. 

studier för konvertering till gasvärme finns på grov nivå. 
Metoden är att basera kalkylerna på ett områdes värmetäthet och 
viss mån även markbeläggning. 

Men varje villaområde har sina egna förutsättningar beroende på 
topografi och de befintliga villornas sammansättning av uppvärm
ningssystem och områdets värmetäthet. 

Denna utredning ska på detaljnivå undersöka kostnaderna för att 
konvertera verkliga villaområden till naturgasuppvärmning. 

På sikt är syftet att denna utredning ska fortsätta och samman
ställa flera detaljstudier av typområden. Tanken är att det ska va
ra möjligt att kunna hitta "sitt" typområde då en studie ska göras 
i en kommun. 

studien är inriktad på befintliga villaområden med individuell 
uppvärmning. 

studien baseras på ett verkligt område i Göteborg, Sisjön. Underlag 
på husens konstruktion har hämtats från Byggnadsnämnden . 
Kostnader fÖr ledningar i mark har hämtats från verkliga priser i 
Göteborg. Kostnaderna för installation av gaspannor och värme
distributionssystem i husen har hämtats från BRF/SwedeGas/Sydgas 
Vattenfall-rapporten "Naturgasteknik för småhus. Utvärdering av 
uppvärmningssystem för småhus". 



12. EMISSIONER AV KOLDIOXID -
EN JÄMFÖRELSE AV BIOBRÄNSLEN OCH NATURGAS 

Rapporten kan beställas direkt från IVL i Göteborg, 
Box 47086, 402 58 Göteborg, t el 031-46 00 80 

Författare: Karin Galander, Kerstin Gustavsson, Håkan Pleijel från 
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 1989-06-16 

Projektansvarig: Ann Jennervik, f d SwedeGas 

En jämförande studie har gjorts mellan biobränslen och naturgas
eldning i kombination med olika markanvändningsalternativ, med 
avseende på utsläpp och upptag av koldioxid. 

På lång sikt kommer all förbränning av fossila bränslen som över
stiger den naturliga nybildningen av desamma att medföra ett netto
tillskott av koldioxid till atmosfären. 

Förbränning jämte odling av biobränslen innebär i ett längre tids
perspektiv varken ett nettotillskott eller uttag av koldioxid från 
atmosfären. Däremot kommer ett mindre koldioxidtillskott att ske 
om biobränslen transporteras med fossilt drivna fordon 
(motsvarande ca 1% av utsläppen från ett naturgaseldat 
kraftvärmeverk). 

Våra beräkningsexempel visar att naturgaseldning i kombination med 
beskogning av en markareal motsvarande den som behövts för att för
se kraftvärmeverket med halm, innebär ett nettoutsläpp av koldioxid 
fram till ca 50 år, därefter sker nettoupptag av koldioxid ur 
atmosfären fram till mellan 100 och 200 år. Beskogning av den mark
areal som krävs för motsvarande energiskogsförsörjning, räcker 
däremot inte till för att kompensera utsläppen från det naturgas
eldade kraftvärmeverket. 

Ändrad markanvändning från ett ekosystem med större mängd bundet 
kol till ett ekosystem med mindre mängd bundet kol innebär under 
en tid ett nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. För att ås
tadkomma ett uttag av COz ur atmosfären kan därför ett väl så bra 
(eller bättre) alternativ till att t ex beskoga en åker, vara att 
fÖrhindra att ett befintligt ekosystem med stor mängd organiskt 
bundet kol (t ex en urskog eller en myr) omvandlas till ett eko
system med mindre mängd bundet kol. 
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13. MINSKAT KOLDIOXIDUTSLÄPP MED NATURGAsDRIVNA FORDON 

FÖrfattare: Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall, 1989-07-03 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

FÖrutom minskning av luftföroreningsutsläpp vid övergång till na
turgasdrivna fordon sker även en minskning av koldioxidutstäppet. 
Beroende på ursprungligt bränsle, diesel eller bensin, och konver
teringsteknik kan koldioxidutsläppet från varje enskilt fordon 
minskas med mellan 5 och 20%. 

Det finns en potential tör naturgasdrivna fordon i Sverige på 
motsvarande 1 O TWh naturgas varav 90% utgörs av dieseldrivna 
bussar. Totalt kan detta komma att utgöra ca 10% av totala 
transportkapaciteten. 

Utifrån konverteringsteknik och marknadspotential har beräknats 
att minskningen av koldioxidutsläppet vid en övergång till natur
gas kan uppgå till 325 kton/år om teknik enligt magerförbränning 
väljs och 195 kton om 3-vägskatalysator väljs. Detta motsvarar 
utsläppet från en 200 MW gaskombianläggning. 
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14. NATURGAS l NORDAMERIKA 

FÖrfattare: Pär Dalin. ÅF-Energikonsult, 1989-07-11 

Projektansvarig: Thomas Carlqvist, SwedeGas 

Naturgasanvändningen i Nordamerika började redan i början av 
1800-talet för belysningsändamål. l dag är naturgasen en av de 
viktigaste energikällorna i USA med ett väl utbyggt system för 
produktion, transmission och distribution med 240.000 producerande 
gaskällor, 150 pipelinebolag och 1200 distributionsbolag. 

Transmissionsnätet och distributionsnätet når i stort sett alla 
tätbebyggda områden. Totalt finns 166 miljoner abonnenter och 
drygt 200. 000 personer är verksamma inom gasindustrin. De större 
oljebolagen eller mindre mer specialiserade bolag sköter 
produktionen. Naturgasen transporteras därefter mellan och inom 
delstaterna och säljs till distributionsbolagen som levererar 
gasen till konsumenterna. 

Naturgasen i USA svarar för 26% av den totala energikonsumtionen. 
Om transportsektorn exkluderas, som enbart utnyttjar olja, Ökar 
andelen till 30%. Förbrukningen är ca 500 miljarder m3 (18x106 
T J). Av detta sker produktionen till 95% inom landet och 5% impor
teras från Kanada (1987). För Kanada utgör detta drygt en tredje
del av produktionen. Av all naturgas förbrukas 37% inom industrin, 
44% i bostäder och kommersiella/offentliga byggnader samt 19% av 
kraftbolagen för elproduktion. Detta efter att naturgasförbruknin
gen för framställning och transport av naturgasen borträknats. De 
påträffade reserverna i USA (exklusive Hawaii och Alaska) kommer 
med dagens konsumtion att räcka i ca 1 O år. De oupptäckta tillgång
arna förväntas motsvara ytterligare ca 40 års konsumtion. Ar 2000 
utgör dessa tillgångar 85% av förbrukningen. Därutöver tillkommer 
8-10% från Kanada och resterande från Alaska, syntetisk gas, im
port från Mexico och "Liquefied Natural Gas" (LNG). Prognosen på 
naturgastillgångar i Kanada ligger idag mellan 80 och 1 00 x 1 o6 
T J. Där Alberta har 85% av den konventionella reserven och British 
Colombia 12%. 

Sjunkande oljepriser, avsaknaden av priskontroll och det nuvarande 
överskottet på gas förväntas leda till en långsam ökning av pri
serna från 1990 motsvarande 1,1% realt per år till år 2000. Detta 
är lägre än för både olja och el. 

Naturgasen har goda fÖrutsättningar att öka sin betydelse som 
energikälla i framtiden. Dels inom sina traditionella användning
sområden genom en fortsatt utveckling av tekniker för utnyttjande 
av naturgas och dels genom nya användningsområden. Dessutom till
kommer naturgasens miljömässiga fördelar. Bland de nya lovande och 
expanderande marknaderna märks kyla, gasdrivna fordon samt el pro
duktion med kraftvärme, kombicykel och "select use". Dessa utgör 
idag 5% av naturgaskonsumtionen och en Ökning upp mot 15% är fÖr
väntad till år 2000. 
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Ett av de viktigaste organen för forskning och utveckling inom ga
sindustrin i USA är Gas Research Institute (GRI). För 1988 var 
budgeten för GRI ca $173 miljoner. GRI har tidigare mest arbetat 
med teknik för prospektering och produktion av naturgas men svän
ger nu mer över mot satsning på utveckling av utrustning för slu
tanvändare av gas och på teknik som kan konkurrerra med elenergin. 
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C. FUD-RAPPORTER 1988 

1. KONVERTERING AV HÖGTEMPERATURUGNAR FRÅN OLJA OCH GASOL TILL 
NATURGAS - VERKNINGSGRAD, KAPACITET OCH NOx-BILDNING 

2. ELERSÄTTNING MED NATURGAS l INDUSTRIELLA PROCESSER 

3. DATORMODELL FÖR DIMENSIONERING AV NATURGAS-IR FOR 
LOKALUPPVÄRMNING 

4. NATURGASTEKNIK FÖR SMÅHUS 

5. LOKALUPPVÄRMNING MED NATURGAS-IR l NORDAMERIKA 

6. SMART GAS HOUSE 

7. UTÖKAD ELPRODUKTION MED NATURGASBASERAD KRAFTVARME l 
SKOGHALLSVERKET 

8. ERFORDERLIGA .~ATURGASTRYCK FÖR GASTURBIN- OCH GASMOTORBASERADE 
KRAFT- OCH VARMEVERK 

9. STUDIE AVSEENDE MÖJLIGHET ATT KONVERTERA KONVENTIONELL ÄNGTORK 
FÖR DIREKTANVÄNDNING AV NATURGASAVGASER 

1 O. HYDROCARBON DESTRUCTION IN INCINERATORS 

11. FÖRBRÄNNING AV RISKAVFALL MED NATURGAS 

12. UNDERLAG FÖR COz-BROSCHYR 

13. LOKALUPPVÄRMNING MED IR-STRÅLARE PÅ PRIPPS BRYGGERIER OCH GUNNAR 
BACKSTRAND AB 

14. FÖRSTUDIE !R-VÄRMNING SCA-EMBALLAGE AB 

15. FÖRSTUDIE !R-VÄRMNING FORBO-FORSHAGA 

16. NATURGAsKVALITETER OCH GASAPPARATERS FUNKTION 

17. SWEDEGAS UTVECKLINGsSEMINARIUM 1988 
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D. FUD-RAPPORTER 1987 

1 . INSTALLATIONSHANDBOK 

2. DIREKTTORKNING MED NATURGAS l HELSINGBORG OCH DAL BY 

3. NATURGASTEKNIK FÖR BOSTADSUPPVÄRMNING - TEKNIKINVENTERING l 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 l 
FASTBRÄNSLEPANNOR 

8. KONVERTERING AV HaGTEMPERATURUGNAR 

9. JR-VÄRMNING MED GASSTRÅLNINGSBRÄNNARE OLIKA TYPER AV VÄRMNINGS- OCH 
TORKPROCESSER 

1 O. UTREDNINGAR BETRAFFANDE GASERS UTBYTBARHET 

11. KRAFTVÄRMEPRODUKTION MED NATURGAs 

12. ANAL YS AV NY ELPRODUKTIONSKAPACITET 

13. EFFEKTIV ANVÄNDNING AV NATURGAS l TRÄDGÅRDsNÄRINGEN - DELPROJEKT 1 

14. GASINFRA FÖR STORMARKNADER - INTRODUKTION TILL ÄMNET, PRAKTIKFALLET 
IKEA KALLERED 

15. TIMAB TVÄTTERI l MALMÖ 

16. GASDRIVNA VÄRMEPUMPAR 



E. FUD-RAPPORTER 1986 

1. NATURGASINTALLATIONER l ENFAMILJSHUS - ERFARENHETER OCH 
REKOMMENDATIONER 
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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 

10. RATIONELL RÖRTRANSPORT OCH RÖRNEDLÄGGNING 

11. RATIONELL KRINGFYLLNAD 

12. ALTERNATIVT RÖRBÄDDsUTFÖRANDE 



F. SWEDEGAS FUD-VERKSAMHET 1990-93 

SwedeGas verksamhet inom Forskning, Utveckling och Demonstration (FUD) be
står både av egna FUD-program för användnings-, lager- och ledningsteknik 
samt av insatser inom Nordiskt Gastekniskt Center och inom Svenskt 
Gastekniskt Centrum. 

27 

För SwedeGas egen verksamhet inom FUD liksom för SwedeGas verksamhet inom 
NGC eller inom andra liknande sammanslutningar gäller nedanstående över
gripande syfte och strategi. 

Det övergripande syftet med verksamheten är att Öka användningen och kon
kurrenskraften för naturgas på svenska energimarknaden genom att forska, 
utveckla. anpassa, införa, demonstrera och informera om effektiv och miljÖ
vänlig naturgasanvändning samt rationellt uppförande, drift och underhåll 
av lednings- och lagersystem. 

strategi 

Den övergripande strategin är: 

att verka för en ökning av insatser och medverkan inom FUD för naturgastek
nik. FUD-insatser kommer från bl a Svenska Gasföreningen /Värmeforsk, 
gasbolag, kraftbolag, kommunala energiverk eller energibolag, Svensk 
Energiutveckling AB, Statens Energiverk, Styrelsen för Teknisk 
Utveckling, Byggforskningsrådet, svensk tillverkningsindustri, univer-
sitet och högskolor samt även från utlandet, t ex Nordiskt Ministerråd, 

att samordna och strukturera den svenska gastekniska FUD-verksamheten med 
ett Svenskt Gastekniskt Centrum som blir ett naturligt samarbetsforum 
för ovanstående svenska FUD-aktörer, 

att identifiera, prioritera och aktivt påverka naturgas-FUD framför allt 
inom landet, men även inom Norden för att få en behovsrelaterad och an
vändbar FUD-verksamhet. 

Kännetecken för SwedeGas FUD-verksamhet ar: 

marknadsorientering och behovsrelatering, 

snabba resultat som kommer till användning naturgasverksamheten på 
kort sikt. 

pådrivande för ökning av insatserna till naturgas FUD, 

samordnad, strukturerad och effektiv användning av insatser och resur
ser och största möjliga samarbete med övriga aktörer för att minimera 
dubbelarbete, 

kompetent. kunnig och vägvisande inom aktuella områden med en stor egen 
informationsbank och goda externa kontakter för ytterligare information. 



SwedeGas FUD-program för användnings-, lager- och ledningsteknik 
under 1990-93 

Målen för SwedeGas FUO-program för naturgasanvändning ar: 

utvecklad och förbättrad teknik, ekonomi och miljö i nuvarande använd
ningsområden för naturgas, 

ny gasanvändningsteknik och nya användningsområden för naturgas på 
svenska energimarknaden, 

säker, standardiserad och miljövänlig gasanvändningsteknik som ger möj
lighet till decentraliserad och småskalig användning av naturgas, 

2-4 demonstrationsanläggningar per år av ny gasanvändningsteknik. 

Målen för SwedeGas FUD-program för naturgaslager- och ledningssystem är: 

minimal lite-eyele-eost för ledningssystemet genom ekonomisk och rati
onell projektering, byggande, drift och underhåll, 

säkra och ekonomiska lagersystem genom att aktivt medverka utveck
lingen av tekniken för densamma. 

!n!:i~t.Qi_!!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 tör marknadsföringen användbara resultat på 
relativt kort sikt. FUD-verksamheten ska styras utifrån behoven på markna
den, vilket kräver stor flexibilitet i prioriteringen av olika utvecklings
projekt. Långsiktiga FUD-insatser nedprioriteras inom den närmaste 
treårsperioden i den verksamhet som finansieras med SwedeGas egna FUD
medel. 

Genomförande 

FUD-verksamheten 1990-93 genomförs enligt SwedeGas tre FUD-program för 
naturgasanvändning, naturgaslagersystem och naturgasledningssystem som bi
fogas som bilaga 1-3. FUD-programmens uppläggning skall kvarstå åtminstone 
under en treårsperiod {1990-93). även om innehåll och omfattning inom 
resp insatsområde kommer att ändras. 

§_uofg~t 
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SwedeGas FUD-budget är upplagd som en rullande treårsbudget. Detta innebär 
att ett styrelsebeslut tas våren 1990 (p g a ny styrelse), tillsammans med 
SwedeGas övriga budget, tör en detaljerad budget FUD-90 och för en rambud
get för FUD-91/92. Hösten 1990 tas ett detaljerat beslut för FUD-91 samt 
ett rambeslut för FUD-92/93 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 i 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 egen FUD-verksamhet. 

SwedeGas NGC-verksamhet 

Nordiskt Gastekniskt Center, NGC, bildades i december 1987 av de nordiska 
energiföretagen: Neste OY från Finland, Den norske stats oljeselskap 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. Från och med 1990 deltar även Sydgas i NGC-verksamheten. 

SwedeGas verksamhet och medlemskap inom Nordiskt Gastekniskt Center (NGC) 
övarenstämmer med syftet att öka marknaden och konkurrenskraften för 
naturgas samt att verka för en samordning av FUD-insatserna. NGC-verksam
heten är ett utmärkt komplement till SwedeGas marknadsinriktade, relativt 
kortsiktiga och begränsade FUD-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 SGC-verksamhet 

Svensk gasteknisk forskning, utveckling och demonstration (FUD) bedrivs för 
närvarande dels enskilt av olika företag, institutioner och organisationer, 
dels i samarbete i olika konstellationer såsom Stiftelsen Värmeteknisk 
Forskning (Värmeforsk), Energigasinstitutet vid L TH och GasCentrum samt ge
nom samarbetsavtal SwedeGas/Sydgas !Vattenfall/ Sydkraft. 

På initiativ av SwedeGas och Sydgas genomfördes våren 1989 en utredning om 
möjligheterna att bättre samordna och effektivisera svensk gasteknisk FUD 
och att lägga samordnings- och effektivitetsansvaret på någon form av ett 
svenskt gastekniskt centrum. 

Utredningen utfördes i samråd med representanter för Svenska Gasföreningen, 
Gascentrum och Vattenfall. Dess huvudinnehåll sammanfattas enligt nedan. 

Ett svenskt gastekniskt centrum (SGC) bildas med huvudsyfte att samordna 
och effektivisera den svenska gasbranschens FUD-verksamhet. Det övergripan
de målet är att därmed Öka marknaden och konkurrenskraften för gasformiga 
bränslen i Sverige. 

Verksamhetsområden skall vara forskning, utveckling och demonstration av 
gasanvändnings- och gasdistributionsteknik för i första hand naturgas och 
gasol. 



SGC skall inom dessa områden svara för eller medverka bl a: 

pro jaktfinansiering 
pro jaktbeställning 
projektstyrning och -uppföljning 
informationsspridning 
utlandskontakter 
koordinering av den svenska delen av NGC-arbetet 

Den dagliga verksamheten sköts av ett kansli som i starten består av en 
chef, en projektingenjör och en sekreterare. Kansliet samordnas, lokalmäs
sigt och administrativt, med befintligt företag eller organisation i 
gasbranschen. 

SGC skall tills vidare ej bygga upp egna resurser för att utföra 
FUD-projekt. 

Egna laboratorier eller andra materiella resurser (utöver viss administra
tiv datorutrustning) anskaffas alltså ej i inledningsskedet. 

Medlemskretsen i SGC föreslås i utredningen bestå av huvudfinansiärer, int
ressenter och forskningsinstitutioner. Konsortialavtal tecknas mellan hu
vudfinansiärerna, som var och en skall vara beredd att satsa minst 1 Mkr l år 
på projektverksamhet. 

FUD-projekten finansieras från fall till fall. Kanslikostnaden, som med tre 
personer enligt ovan, beräknas uppgå till 2, 5 Mkr l år, tas ut som fasta av
gifter från huvudfinansiärerna. 

En styrelse tillsätts och för den konkreta FUD-samordningen bildas två ide
råd, varav ett för gasanvändningsteknik och ett för gasdistributionsteknik. 

Den praktiska etableringen kan ske genom att SGC byggs upp kring ett be
fintligt samarbetsorgan på gasområdet. Tänkbara sådana är Värmetorsk, 
Svenska Gasföreningen, GasCentrum och Energigasinstitutet vid L TH. 
Etablering kan också ske som ett helt nytt organ under förutsättning att 
något av de befintliga organen integreras i SGC. 

Utredningen har ej tagit ställning till någon av dessa alternativ utan 
föreslår att frågan hänskjuts till de potentiella huvudfinansiärerna. 
Utredarna har ej heller tagit ställning till lokaliserings- eller 
namnfrågan. l princip anser dock utredarna att lokalisering bör ske till en 
region med etablerad naturgasverksamhet samt med närhet till gaslaborato
rier och andra gastekniska faciliteter. 
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SWEDEGAS FUD-PROGRAM FÖR NATURGASANVÄNDNING 1990-92 

FUD-programmet består i följande fyra delar: 

Forskningsprogram 
Utvecklingsprogram 
Demonstrationsprogram 
Informations- och teknikbevakningsprogram 

Forskningsprogram F-program 

BILAGA 1 

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

Enligt övergripande syftet och strategin för FUD-verksamheten kommer 
SwedeGas under den närmaste treårsperioden inte att bedriva en egen 
långsiktig gasteknisk forskning. SwedeGas kommer tills vidare att bidraga 
och deJtaga i forskningsverksamhet som görs inom Nordiskt Gastekniskt 
Center och Svenskt Gastekniskt Centrum. På sikt när naturgasen är mer 
etablerad i Sverige är det möjligt att SwedeGas forskningsinsatser kommer 
att öka. 

Utveckling och anpassning U-program 
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Målet med U-programmet är att ny gasanvändningsteknik utvecklas, utvärderas 
och anpassas för svenska gasmarknaden. Detta görs för att öka marknaden och 
konkurrenskraften för naturgas i Sverige enligt övergripande syftet för 
SwedeGas FUD. 

Gasanvändningsteknik tas fram, som sedan kan föras över till O-programmet 
för demonstration och tillämpning. Det finns nu så pass mycket gasanvänd
ningsteknik framme att tyngdpunkten i SwedeGas FUD-verksamhet flyttas från 
U-programmet till D-programmet. 

U-programmet består av ett antal utvecklingsområden inom vilka Swedegas av
ser att bedriva aktiva utvecklings- eller anpassningsinsatser för den 
svenska gasmarknaden. Samma rubriker behålls så länge som utvecklingsverk
samheten pågår inom området. Utvecklingsområden kommer säkerligen att till
komma under FUD-perioden 1990-93, samtidigt som några utvecklingsrubriker 
kommer att falla bort. 

U-programmet består av fyra utvecklingsområden för gasanvändningssystem 
inom industri, bostäder, kraftvärmeproduktion och fordon, därefter av ett 
utvecklingsområde för gasanvändningsutrustningen typ brännare, pannor och 
dylikt. 

När Svenskt Gastekniskt Centrum kommer igång är meningen att merparten av 
SwedeGas U-program tör gasanvändning ska bedrivas via SGC. 
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U1 Gasanvändningssystem för industriella processer 

Målet är att nya gasanvändningssystem fÖr industriella processer införs 
på svenska gasmarknaden. Införandet av ny teknik kommer att föregås av nog
grann utvärdering, som i vissa fall kan J eda till viss vidareutveckling el-
ler anpassning. 

Området bedöms som högprioriterat, eftersom mycket liten del av svenska gas
användningen för närvarande görs direkt i processen. Oftast fÖrbränns na
turgasen i variliga pannanläggningar, vilket gör att dess mervärde inte 
fullt kan utnyttjas. 

U2 Uppvärmningssystem för lokaler och bostäder 

Målet är att nya gasuppvärmningssystem införs och anpassas för svenska 
lokaler och bostäder. Omfattande kontakter med svenska myndigheter, bran
schorgan, leverantörer l agenter och tillverkare kommer att göras. 

U3 Kraftvärmeproduktion 

Målet är att olika systemtekniker studeras och utvecklas för kraftvärmepro
duktion med naturgas. SwedeGas har ingen möjlighet att ensam bedriva detta 
utvecklingsarbete, eftersom kostnaderna är för stora. SwedeGas är tänkt att 
fungera som en katalysator tör att starta upp större utvecklings- eller 
demonstrationsprojekt, som genomförs och finansieras av t ex kraftbolag, 
Svensk Energiutveckling AB, statens Energiverk eller svenska tillverkare. 

U4 Gasdrivna fordon 

Målet är att teknik för gasdrivna fordon införs och utvecklas tör den 
svenska fordonsmarknaden och då framförallt för dieseJfordon. 

SwedeGas kommer att följa den internationella teknikutvecklingen genom del
tagande i föreningen lANG V samt att deltaga i större projekt inom området. 

Dessa utvecklingsinsatser kräver stora resurser och kommer om möjligt att 
bedrivas inom Svenskt Gastekniskt Centrum. 

U5 Gasanvändningsutrustning 

Målet är att ny gasanvändningsutrustning införs på svenska gasmarknaden. 
Införandet kommer att föregås av noggrann utvärdering och mätningar, som 
vissa fall kan leda till vidareutveckling eller anpassning. J detta område 
kommer endast själva brännaren, pannan eller apparaten att beaktas inte sys
temet som i utvecklingsområde Ul-4. 

Demonstrationsprogram D-program 

Målet med D-programmet är att ny gasanvändningsteknik demonstreras och till
lämpas hos svenska kunder. SwedeGas ska ha möjlighet att i samverkan med 
kunder, utrustningsleverantörer och andra intressenter genomföra demonstra
tionsprojekt. Avsikten är att utvecklingsprojekten i U-programmet ska leda 
fram till gasanvändningsteknik som sedan kan demonstreras i D-programmet. 



Ambitionen är för innevarande treårsperiod att kraftigt Öka demonstrations
verksamheten. Den är dock till stor del beroende av vilka slutkunder och 
samarbetspartner som SwedeGas kan samverka med tör att demonstrera olika 
typer av gasanvändningsteknik. Aktuella samarbetspartners är gaskunder. 
regionala gasdistributörer, kraftbolag, Svensk Energiutveckling AB, Statens 
Energiverk samt tillverkare och leverantörer. En förutsättning för demon
strationsprojekten är att naturgas, gasol eller stadsgas finns tillgänglig 
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hos själva kunden. l Mellansverige måste den nya gasutrustningen drivas med 
gasol. Målet är att åstadkomma 2-4 demonstrationsanläggningar i medeltal per 
år. SwedeGas kostnader för dessa demoprojekt är svåra att uppskatta beroende 
på ovanstående samverkan samt totalkostnaden för demoanläggningen. SwedeGas 
kommer att begära budgettillägg för demoprojekt som är värdefulla för mark
nadsföringen av naturgas. men som inte ryms i föreslagen demobudget. 

Följande teknikområden är aktuella för demonstration av ny gasanvändnings
teknik hos kunder: 

D1 Strålningsbrännare/strålningstuber/JR-värmare för industriella 
processer 

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

D2 Direktvärmning av vätskor med naturgasavgaser 

Direktvärmning av vätskor med naturgasavgaserna ar aktuella framförallt för 
industriella processer inom livsmedelsindustrin. 

D3 Regenerativ och rekuperativ brännare 

Regenerativa eller rekuperativa brännare ar aktuella värmebehandlings
ugnar. 

D4 Låg-NOx brännare 

På marknaden finns ett antal Jåg-NOx brännare att tillgå. Demonstration och 
uppföljning av dessa på livsmedelsindustri eller växthus är önskvärt. 

D5 Decentraliserad lokaluppvärmning 

Intresse finns att demonstrera JR-värmning av större samlingslokaler, 
idrotts- och sportarenor både inomhus och utomhus. JR-värmning av industri
lokaler och lagerbyggnader är en annan tänkbar tillämpning för demonstra
tionsändamål. 

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. 



07 Elersättning i industriella processer 

Demonstration av ny gasanvändningsteknik specifikt för att ersätta el i in
dustriella processer har ett speciellt syfte i samband med förestående kärn
kraftavvecklingen och Ökade elpriser. 

08 Reburning och destruktion med naturgas 

Reburning med naturgas för reduktion av NOx från en större sopförbrännings
anläggning vore ett värdefullt tullskaleprov. Demonstration av destruktion 
eller incineration av miljöfarliga emissioner eller avfall är också aktuellt. 

Informations- och teknikbevakningsprogram l-program 

Syftet med informationsverksamheten är att föra ut och implementera resul
taten på marknaden, så att utvecklingen kan omsättas i praktiken. 

34 

Målet med den allmänna delen av l-programmet är att hålla SwedeGas kontinu
erligt uppdaterad om teknikutvecklingen internationellt inom gasanvändnings
området, samt att hålla den svenska gasmarknaden informerad både om 
SwedeGas FUD-verksamhet och om teknikutveckling inom gasanvändningsområdet 
internationellt. 

Informationsverksamheten på svenska gasmarknaden består av bl a ett årligt 
återkommande FUD-seminarium, som görs i egen regi eller i framtiden av SGC 
tillsammans med andra FUD-aktörer. 



BILAGA 2 

SWEDEGAS FUD PROGRAM FÖR NATURGASLAGERSYSTEM 1990-93 

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 i olika former 
av utsprängda bergrum. 

Två huvudlinjer för gaslagring i utsprängda bergrum utvecklas f. n. En pilot
anläggning för inklädda bergrum är under byggnad i Grängesberg. För aln
klädda bergrum finns ett nordiskt samarbetsprogram. Programmet innehåller 
en pilot/ demoanläggning 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 

Försök har genomförts med tre olika typer av inklädda bergrumslager i 
Grängesberg. Försök kommer även att påbörjas med oinklädda bergrum 
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. 
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BILAGA 3 

SWEDEGAS FUD-PROGRAM FÖR NATURGASLEDNINGSSYSTEM 1990-93 

Inledning 

Swedegas går nu in i 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 i sin tur 
behov av vidareutveckling av dagens teknologi och id&er samt framtagning 
av ny teknologi och nya ideer. 

FUD-programmet är inriktat på följande områden: 

o 
o 
o 

Utvecklingsprogram 
Demonstrationsprogram 
Informations- och teknikbevakningsprogram 

U-program 
D-program 

J-program 

Utvecklingsprogram U 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 

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 prova nya material och 
ny teknik för distributionssystem. 
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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 i 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 geersdarapparat 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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BILAGA 4 

SWEDEGAS FUD-BUDGET 1990-92 

FUD-budgeten är upplagd som en rullande treårsbudget. SwedeGas avser att få 
styrelsebeslut på en detaljerad budget för 1990 och en rambudget för 
1991 och 92. Gasanvändnings- och ledningsbudgeten ingår i driftsbudgeten, medan 
lager ingår i investeringsbudgeten. SGC projektbudget på 800 kkr under 1990 in
går gasanvändningens U- och D-budget. 

Gasanvändnings FUD-program 
Forskning 
Utveckling 
Demonstration 
lnfo och teknikbevakning 

Lager FUD-program 
Utveckling 
Demonstration 

SUMMA 

lnfo och teknikbevakning 

SUMMA 

Lednings FUD-program 
Utveckling 
Demonstration 

SUMMA 

FUD-budget, summa 

Svenskt Gastekniskt Centrum 

Nordiskt Gastekniskt Center 

Planering, styrning, administra
tion 

Summa 

1990-04-17 Reviderad 2 

2) Integreras i marknadsarbetet 
3) Fastläggs under 1990 

Budget 
k kr 
1990 

Bantad 
budget 
k kr 
1990 

100 110 
750 540 

2.000 800 
150 50 

3.000 1.500 

50 
2.000 

100 

2.150 2.000 

350 
100 

450 100 

5.600 3.600 

500 200 

1.160 1.150 

7502) o 

8.000 4.950 

Budget 
k kr 
1991 

300 
1.000 
2.400 

300 

4.000 

50 
600 
100 

750 

500 
100 

600 

5.350 

500 

1. 150 

1.000 

Budget 
k kr 
1992 

300 
1 .000 
2.900 

300 

4.500 

3) 

275 
100 

375 

3) 

500 

1. 150 

1.000 



SwedeGas FUD 

Forskning Utveckling Demonstration 

Tävla om 10. 000:-! 

Ge oss förslag till 

demoprojekt för gasanvändning! 

Nu när SwedeGas hårdprioriterar demonstrationsverksamheten har du chansen 
att prova ny användningsteknik under verkliga förhållanden. Ditt förslag 
kan gälla ditt eget företag eller någon av dina gaskunder. 

Bästa förslag som leder till prov, pilotförsök eller demonstrationsanlägg
ning kommer vi under 1990 att belöna med ett stipendium på 1 O. 000:-! 

Bästa demoprojekt kommer att väjas av SwedeGas ledning till nästa SGF 
årsmöte 1990. 

Förslag: 

Gasanvändarens namn: 

Förslagställarens namn: 

Företag: 

Adress: 

Telefonnummer: 

39 


