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1. RESUME 013 KONKLUSION 

statusrapporten er udarbejdet på baggrund af materiale mod
taget fra de nordiske naturgasselskaber. 

Rapporten skal belyse udslippet af uforbrmndt methan (natur

gas) ved naturgasproduktion, transmission, distribution og 
forbr~nding 1 de nordiske lande. 

En r~kke menneskelige aktiviteter bl.a. forbrrending af faste 
brrendsler medf0rer en stigende udsendelse af stoffer, som 

for0ger atmosfrerens evne til at holde på solvarmen - den 

såkaldte 11 drivhuseffekt 11
• Dette kan medf0re globale tempera

turstigninger, rendringer i nedb0rsm0nsteret og for0ge sand
synlighed for ekstreme vejrsituationer. 

Forbrrending af fossile brrendsler medvirker t!l drivhusef

fekten bl.a. ved udsendelse af co2 (kuldioxid) og CH4 
(methan l. 

Emissionen af CH4 stamroende fra uforbrffindte k~lbrinter fra 

forbrffindingsprocessen i kedelanlffig vil h0jst udg0re 0,01% i 
r0ggassen fra fossile brffindsler. Da co2 indholdet i r0ggas

sen fra denne type brffindsler typisk ligger i området 10%-15% 

kan man se helt bort fra virkningen af methanemissionen i 
forbindelse med forbrffindingen. 

Methanbidraget fra naturgas vil således primffirt komme fra 

kontrollereds og ukontrollerede udslip i forbindelse med 

naturgasproduktion, transmission og distribution. 

Når methanudslippet skal udregnes på baggrund af konstatere

de naturgaslffikager m.v. kan der regnes med at naturgassen ind
holder 91 vol% methan, og at methan har en vffigtfylde på 0,718 
kg/m~(n). 
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Det samlede methanudslip i verden er opgivet til mellem 500 x 
l z l 2 

10 og 1200 x 10 g/år. Methan udslippet stammer hoved-

sagelig fra havene, lossepladser og risproduktionen. En rffik
ke unders0gelser af methanudslippet er resumerat i ref. 2. 

I tabel l er opsummeret de indrapporterede udslip af methan 

i forbindelse med produktion, transport og anvendelse af na
turgas i Norden. 

Tabel l. Methanudslip i forbindelse med naturgas

aktiviteter, 1988. 

Land *) Indk0bt udslip CH4 
m' n % t 

Finland 1,6 x 10 • 0,01 
** • Sverige ) 0,37 x 10 0,03 

• 

98 

65 

Danmark 1,5 x 10 0,6 6280 

Udvinding,DUC 2,5 x 10 • 0,1 1600 

*) Der er ikke indkommet besvarelser fra Norge. 
**) Udslippet forventes reducerat t!l 0,003% fremover. 

Oplysninger indhentet fra en rffikke 0vrige lande tyder på, at 
udslippet af gas ligger fra ca. 1% til 0,02 %, hvor den 

st0rste procent findes 1 lande med eldre gasledningar. Dette 
passer godt overens med de her anf0rte nordiske opg0relser. 

som tidligere nffivnt udsendes der co2 ved forbrrending af alle 

fossile br~ndsler, og når der skal ses på naturgassens på
virkning til drivhuseffekten b0r der samtidig ses på methans 

bidrag til drivhuseffekten i forhold til f.eks. co2 . Ved 

dette bidrag ses der bl.a. på for0gelse og levetid i at

mosf~ren. 

Forskellige kilders angivelser for dette bidrag afvJger fra 

hinanden, men typisk ses, at bidraget for henholdsvis co2 og 
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CH4 ligger på henholdsvis ca. 50 procent for co2 og ca. 20 

procent for CH4 . Kuldioxids bidrag til drivhuseffekten er 
således 2,5 gange stmrre end methans bidrag. 

Som sammenligningsgrundlag for udslip af methan fra produk

tion og transmission af naturgas findes også angivelser for 
methanudslippet i forbindelse med produktion og transport 

fra de evrige fossille br~ndsler. Dette er udf0rt i en hol
landsk unders0gelse ref. (2). Hovedtallene er anf0rt i ta
bel 2 ekvivaleret til gram co2/MJ. 

Tabel 2. Gram co2/MJ for forskellige fossile br~ndsler 

(Hollandsk unders0gelse, ref. 2). 

CH4/CO som 

Direkte co2 Indirekte co2 co2 equivalent 
1) 2) 3) 

Naturgas 56 3 8 

O lie 75 10 8 

Kul 94 3 11 

l) Dannet ved forbrffinding 

2) Minedrift, transport m.v. 

total 

67 

93 

108 

3) CH4/CO ororegnet til co2 . Det bemrerkes, at der i denne re

ference er regnet med udslip af CH4 på 2,1 % fra naturgas. 

Dette er vresentlig mere end nrervrerende opg0relse over de 
nordiske lande viser. 

Af denne opg0relse ses, at den indbyrdes relative co2-effekt 
mellem de fossile brrendsler ikke forrykkes, selvom CH4-bi

draget inddrages. 

OK-TEKNIK 
Milj0teknisk afdeling 
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2. INDlEDNING 

Drivhusproblematikken har gennem de senera år v~ret mere og 

mere diskuterat, dels i videnskahelige arbejdsgrupper og 

dels i massemedierne. Der er som f0lge heraf udarbejdet 

forskelliga rapporter og diverse kemiske forbindelser har 
v~ret underkastet en st0rre diskussion. 

På baggrund af den senere tids debat har Nordisk Gasteknisk 

Center s0gt at sammenstille den kendte viden omkring udslip 

af mathan i forbindelse med naturgasaktiviteter. NGC har i 

den forbindelas kontaktat de nordiske naturgasselskaber for 

indhentning af oplysninger. 

OK-TEKNIK er af NGC blevet anmodat om at behandla og afrap

portere de indkomne besvarelser. Rapporten er udarbejdet af 

Knud Christiansen. 
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3. GLOBAL METHANUDSLIP 

For at kunne vurdere betydniogen af udslippet af mathan fra 
naturgas er det 1 f0rste omgang vigtigt at sammenligne det 

med det samlede udslip af methan fra globale kilder. 

De forskallige litteraturkilder giver et varrieret billede 
af det forventeda samlede udslip af methan til atmosfmren, 
idet angivelserna varierar mallem 500 x 10 1 ~ og 1200 x 10 12 

g/år. En rmkke unders0gelser af methanudslippet er resumerat 

1 ref. 2. St0rsteparten af kilderne angiver dog et udslip på 

omkring 500 x 10 12 g/år. Ved et udslip af methan af denne 
st0rrelsesorden er de formodeda emissionskilder angivet i 

tabel 3. 

Tabel 3. Mathanemissionen i millioner tons (ref. 1). 

An tropogene emissioner: Naturlige emissioner: 

Rismarker 70 Termitter 30 

Kvreg, får,ect. 75 Sumpe/mose 100 

Aktiv biomasse 60 Frisk & salt vand 30 

Naturgas udslip 30 Tundra 5 

Kulminer 30 Total 165 

LosseQladser 60 

Total 325 r alt 490 
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4. GASUDSLIP l NORDEN 

Nordisk Gasteknisk Center har henvendt sig til de nordiske 
gasselskaber med anmodning om at udarbejde et notat om gas
udslippet. Kopi af denne henvendelse er vist i bilag l. 

Der er på baggrund af henvandelsen framkommet en r~kke be
svarelser, der er opsumeret i det f0lgende. 

4.1 Flnland 

Den finske naturgas kommer p.t. udelukkende fra Sovjetunionen. 

Det finske naturgasselskab NESTE OY oplyser at differenccen 
mellem den importereds og videre solgte naturgas er meget 
lille. På månedsbasis ligger differencen på +/- 0,5% og er 

stort set nul målt over et helt år. 

Det finske gasnet er forholdsvis nyt. Kontrollen er stor og 
der ikke konstaterat nogen utmtheder. 

Udslippet af naturgas ved regulatorstationer er minimal, 

nogen få hundrede liter pr. måned. Der har veret to led
ningsbrud, hvor der sk0nsm~ssigt er undsluppet sammenlagt 

30-40.000 m' naturgas. 

Der sker endvidere udslip af methan i forbindelse med 

service. Dette anslås til ca. 1000 m3 pr. måned. 

NESTE OY har siden starten i 1973 n0je overvåget og vurderet 

udslip af naturgas fra transmissions- og distributionsnet. 

For årerne 1986-1988 er disse oplysninger anf0rt i tabel 4. 
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Tabel 4. Naturgasudslip i Finland 

Är 

1986 
1987 

1988 

Indko>b 
m • (n) 

• 1,2 x lO 
• 1,6 x 10 
• 1,6 x lO 

Ud slip Procent 
m' (n) Ud slip af indk0b 

• 2,2 x lO 0,02 
• 1,5 x lO 0,02 
• l 5 x lO 0,01 

Omregnes udslippet i 1988 til methan vil methanudslippet i 
Finland v~re på 98 ton pr. år. 

4.2 Norge 

Der er ikke indkommet besvarelser fra Norge. 

4.3 Sverige 

Den svenske naturgas kommer fra 

gas A/S blev der i 1988 leveret 

svei:"ige. 

Danmark. If0lge Dansk Natur-
• 3,7 x 10 ffi 3 (n) naturgas til 

Der er i Sverige siden 1985 konstateret 4 tilfrelde af udslip 

fra h0jtryksnettet. oet totale udslip er vurderet til ca. 

400.000 m'(n), hvilket i gennemsnit vil svarer til 
ca. 100.000 m'(n) pr. år. En del af disse udslip forekern ved 

idriftsffittelsen af naturgasnettet i Sverige, hvorfor dette 

tal sk0nnes at overvurdere de udslip som vil torekomme trem

over. 

SWEDEGAS/SYDGAS har derfor revurderet udslippene på baggrund 

af risikoen for brud på henholdsis hovedledningen og grenled

ningerne. Dette medf0rer at der fra hovedledningen, der er 

280 km lang, kun vil udslippe ca. 7000 m'(n) gas pr. år og 

fra grenledningerne på !alt 135 km vil der udslippe ca.2500 

m'(n) gas pr. år. 
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If0lge SWEDEGAS/SYDGAS vil der fra MR-stationer udslippe ca. 
30 m'(n) pr. station pr. år i forbindelse med filterkontrol 

og regulatorregulering. Fra de !alt ca. 25 stationer vil så

ledes udslippe 750 m'(n) pr. år. 

Udslippet i forbindelse med lavtryksnettet er if0lge SWEDEGAS/ 

SYDGAS minimalt. Dette udslip skyldes hovedsagelig tilkobling 
af nye abonnementer. 

Det samlede gasudslip i Sverige kan således på baggrund af de 
4 udslip i h0jtryksnettet opg0res til ca. 100.000 m'(n) sva

rende til 65 ton CH4 . Fremover forventes det totale udsl!p 

at reduceres til 10250 m'(n) pr. år, hvilket svarer til 
0,003 procent, eller 7 ton methan pr. år. 

4.4 Danmark 

Udvinding 

M~rsk olie og gas A/S har oplyst at på grund af brand- og 

eksplosionfaren i forbindelse med gasudslip kan der ikke 
accepteras gasl~gkager på udvindinganlregget. Anlffiggene er for

synet med et gasdetektionssystem forbundet til bl.a. et try
kaflastningsystem. 

selskabet oplyser endvidere at det eneste reelle tab er 
ved udluftning af tanke. Dette udslip sk0nnes dog at vffire 

mindre end ån promille. 

• Produktion af naturgas var i 1988 2,5 x 10 ID 3 (n). Regnes 

der med l promilles udslip kan methanudslippet fra produk
tionen i 1988 udregnes til 1600 ton methan. 
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Transmission 

• Dansk Naturgas k0bte 1 1988 2,3 x 10 m3 (n) naturgas af 

DUC. 

Denne gasm~ngde blev videresolgt efter f0lgende opdeling 

Sverige 

Tyskland 

0,37 x 10 

0,42 x 10 

• 
• 
• 

m' (n) 

m' (n) 

Danmark l, 5 x 10 m'(n) 

DANGAS overväger det danske hovedledningsnet og mäler alt 
modtaget og videresolgt gas. Tilsvarende mäles eget forbrug 

af gas på alle stationsanlreg. På baggrund heraf udarbejdes 

der månedlige balancer. 

DANGAS har på baggrund af målingerne fra 1988 opstillet 

de i tabel 5 anf0rte udslip: 

Tabel s. Udslip fra transmission 

• Total gasindk0b fra DUC 2,3 x 10 m' (n) 

Udslip fra M/R-stationer 0,17 x • 10 m 3 (n) 
• Nedblffisning fra gaslager 1,8 x 10 m 3 (n) 

Lrekager - o m 3 (n) 

' 0vrige afblresninger 0,85 x 10 ID 3 (n) 

Samlet tab 2,8 x 10 • m' (n) 

Det samlede tab vil således udg0re 0,01% af det totale 

gasindk0b eller 180 ton methan pr. år. 
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Regionale selskaber 1 Danmark 

• Dansk Naturgas A/S solgte i 1988 1,5 x 10 m'(n) naturgas 

til de danske regionale naturgasselskaber. 

salget fordelte sig således: 

Naturgas Syd 121 • lO' m' (n) 

Naturgas Midt!Nord 216 • lO' m' (n) 

Naturgas Fy n 136 • lO' m' (n) 

Naturgas Sjaalland 37 3 • lO' m' (n) 

Hovedstadsregionen Naturgas 4BB • lO' m' (n) 

Herudover blev der solgt 130 x 10& m'(n) til elv~rkerne 

(Svanem0llev~rket) og 25 x 10 6 m'(n) til Sundby Gasverk. 

Differensen i salget skyldes rendringer af lageret i Lille 

Thorup samt forbruget på MR-stationerne. 

De regionale naturgasselskabers ledningstab er svrert at af
g0re. Det karakteristiske svar fra selskaberne er at salget 

referende til en bestemt perlode er vanskelig at opg0re, da 

måleaflesningen hos de enkelte forbrugere sker på forskel

lige tidspunkter af året. 

Der kan dog udeledes nogle hovedtrrek. HNG regner med et tab 

på ca. 1,9% af de samlede gassalg. Dette skyldes hoved

sagelig delvis anvendelse af det tidligere bygasnet i 

hovedstadsområdet. 

Denne del af nettet forventes dog udskiftet og repareret 

således, at dette tab i år 2000 forventes at vrere reduceret 

til 0,18% af det samlede gassalg. 
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Som hovedtal for de 0vrige selskaber sk0nnes på basis af de 
indkomne oplysninger, at der 1 gennemsnit pr. selskab udslip

per ca. 20.000 m'(n) pr. år, hvoraf halvdelen forekernmer i 

forbindelse med beskadigeda ledninger og den anden halvdel 

ved tilslutning af nye installationer, vedligehold m.v. 

Det samlede udslip i 1988 fra de regionale selskaber bliver 
således (4 x 20.000 m') + 9,3 x 10• m'= 9,4 x lO' m'(n). 

Dette vil svare til 6100 ton methan pr. år. 

Der er ikke taget hensyn til eventuelle udslip stamroende fra 
gassalget til elvrerkerne og Sundby Gasvrerk. 

Transmission og distribution,sum 

Det samlede udslip fra den danske transmission og distribu

tion af naturgas udg0r således 6280 ton methan pr. år 
svarende til 0,6 % af den totale solgte naturgas mrengde. 
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5. Q)VRIGIE UNDERSQ)GIELSER AF NATURGIASUDSLIP 

The Alphatania Partnership i har forbindelse med en rappor

tering til SVEDEGAS indhentet oplysninger om gasudslip 
fra forskellige lande. Landene har givet f0lgende oplysning
er om udslippene. 

0strig 0,7 - 0,8 'Is 

Canada o' 3 'Is 

Frankrig <0,5 % 

Holland <0,4 % 

Norge 0,02 % 

Spanien 0,2 % 

England l 'Is 

USA 0,2 - 0,3 % 

Vesttyskland < 1 % 

Jugoslavien < 0,1 % 

Det kan umiddelbart tolkes således at lande med reldre 
gassystemer har et betydeligere st0rre udslip end landene 
med de nyeste gasledninger. 
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6.0RnniUSEFFEKTEN 

Drivhuseffekten 

En r~kke menneskelige aktiviteter bl.a. forbr~nding af faste 

br~ndsler medferer en stigende udsendelse af stoffer, som 

foreger atmosf~rens evne til at bolde på solvarmen - den 

såkaldte "drivhuseffekt". Dette kan medf0re globale tempera
turstigninger, ffiTidringer i nedb0rsmensteret og forege sand
synligheden for ekstrema vejrsituationer. 

Kuldioxid 

En vresentlig faktor for indflydelse på drivhuseffekten, når 
der tales forbrrending af fossile brendsler, er kuldioxid. 

Kuldioxidemisison kan direkte udregnes på baggrund af de 

kemiske bestandels for de enkelte brendsler, idet der forud

settes fuldstendig forbrending. 

Som sammenl!gningsgrundlag for udslip af methan fra produk

tion og transmission af naturgas, findes også angivelse for 

methanudslippet i forbindelse med produktion og transport 

fra de 0vrige fossile br~ndsler. Dette er udf0rt 1 en Hol

landsk unders0gelse (ref. 2) og hovedtallene er anf0rt i 

nedenstående tabel 6 ekvivaleret til gram co2/MJ. 
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Tabel 6. Gram co2/MJ for forskellige fossilebrrendsler 
(Hollandsk unders0gelse, ref. 2). 

CH4/CO som 
Direkte co2 Indirekte co2 co2 equivalent 

l) 2) 3) 
Naturgas 56 3 8 

Olie 75 lO 8 

Kul 94 3 11 

l) Dannet ved forbr~nding 

2) Minedrift, transport m.v. 

total 

67 

93 
108 

3) CH4 /CO om regnet til co2 . Det bem~rkes, at der i denne re

ference er regnet med et udslip af CH4 på 2,1% fra natur
gas. Dette er vresentlig mere end nrervrerende opg0relse over 
de nordiske lande viser. 

0vrige drivhusgasser 

Udover kuldioxid har udsendelse af ozon, methan, lattergas 

og freon indflydelse på drivhuseffekten. 

De enkelte drivhusgasser absorberer stråling ved forskellige 
b0lgelffingder og med forskellig effektivitet, og de påvirker 
derfor varmebalancen på forskellig måde. I princippet sker 
der imdilertid det samme, nemlig en opvarmning af atmosfre
rens nederste lag. 

Når man vil sammenligne forskellige drivhusgassers indfly

delse på drivhuseffekten er det praktisk med en frelles refe
rence. Da co2 er den vffisentligste faktor, er co2 •s effekt 

ofte anvendt som reference. 

Ved en sådan sammenligning tages der hensyn til bl.a. kon
centration, årlig vrekst og levetid i atmosfreren. Sådanne 
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sammenligninger er angivet af forskellige kilder, og tallene 
afviger fra hinanden. I nedenstående tabel 7 er dog opstil

let en typisk sammenligning mellem de ovenn~vnte drivhus
gasser. 

Tabel 7. Forskellige drivhusgassers bidrag til drivhus

effekten (ref. 7). 

Koncentration Årlig v~kst levet l d Relativt 
j atmosfceren j atmosfceren 1 atmosfi!!ren effekt 

p pm % år t11 COz 
o z (kuld1ox1d) 346 0,4 4 l 

H4 (methan) l' 7 1,0 lO 32 

z o (lattergas) 0,3 0,3 150 150 

3 (ozon) 0,02 0,5 0,1 2000 

FC (freon) o 001 -s 100 15000 

Af evenstående tabel ses således, at kuldioxids btdrag til 

drivhuseffekten er ca. 2,5 gange så stor som methans bidrag. 

Relativt 
bidrag 

50 

19 
4 

8 

17 
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