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NATURGAS I SVERIGE - FRAMTIDA TRANSPORT OCH LAGRING 

Per-Olov Karlsson, Civ.ing, SwedeGas AB, Stockholm 

Naturgas introducerades i södra Sverige 1985. Vären 1988 hade natur
gassystemet förlängts längs Västkusten upp till Göteborg. 

En omfattande vidare utbyggnad planeras nu i främst västra och 
mellersta Sverige. Figur l visar alternativa sträckningar för den plane
rade utbyggnaden av naturgasnätet mot Mälardalen/Bergslagen. Natur
gasen har enligt planerna nätt Stockholmsomrädet 1993/94. 

Figur l 

<1 . . 
,_ 

Gåvle · .,,,_, 

,,-- 0 

._;:,, . ./ 

Alternativa gasledningssträckningar vid utbyggnad mot 
Mellansverige. 
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Importförhandlingar pägär med såväl Danmark, Norge som Sovjet
unionen innebärande att det kan bli aktuellt med tillförsel av gas frän tre olika häll i framtiden. 

En totalmarknad för naturgas pä ca 60 TWh kan förutses innebärande en andel av mer än 10% av Sveriges energiförsörjning. Motsvarande värde 
för andra länder i Västeuropa, där naturgasen finns etablerad, är 15-20%. 

Under andra hälften av 1990-talet kommer sannolikt naturgasdrivna 
kraftverk att bli aktuella i samband med avvecklingen av de första kärnkraftblocken i Ringhals och Barsebäck. 

Den fortsatta naturgasintroduktionen kommer att innebära betydande 
investeringar med utomordentligt omfattande anläggningsarbeten som 
följd. Detta gäller främst själva transportsystemet för naturgas, som 
består av nedschaktade ledningar av höghällfast stål med tillhörande stationer och ventilarrangemang. Bergarbeten blir dock endast aktuella i samband med rörgravssprängningar. 

Av större intressen i detta sammanhang kan anläggningar för lagring av 
naturgas bli. Utbyggnaden av naturgasnätet medför nämligen behov av lager för: 

o Lastutjämning 

o Leveranssäkerhet 

o Beredskapsförsörjning 

Lager för lastutjämning skall klara merförbrukningen under den kalla 
årstiden (säsongsutjämning) samt under extremt kalla dagar ("peakshaving", utjämning av dygnsvariationer). 

Beredskapslagerkraven regleras i lag, som föreskriver att viss del av föregående ärs förbrukning skall lagras. Huvudprincipen för beredskaps
lagring är dock att lagringen av ekonomiska skäl sä långt möjligt bör 
ske i annan form än gas, t ex olja. 

Leveranssäkerhetslager erfordras för att uppnå erforderlig leverans
säkerhet vid ett eventuellt haveri pä tillförselsystemet och förutsätts ingå i beredskapslagret. 

Lagerbehovet ökar med marknadsutvecklingen. Det totala volymsbeho
vet kommer att bero av en rad faktorer som t ex leveransvillkor i gas
inköpskontrakten, marknadens lastvariationer och möjligheter för vissa 
förbrukare att utnyttja alternativa energiförsörjningssystem under perioder med mycket hög last. 

Under vissa antaganden om dessa faktorer kan det totala lagerbehovet 
uppgå till ca 800 MNm3 (Nm3 = normalm3 gas, volymen vid atmosfärs
tryck och t = 15°c). Detta skulle vid lagring i bergrum, vid ett 
lagringstryck pä t ex 10 MPa (100 bar), motsvara ca 8 Mm3 bergrum, 
dvs utomordentligt stora volymer. Till detta kommer volymer för 
nedfartstunnlar, schakt m m. 
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Med hänsyn till marknadsuppbyggnad och beredskapskrav bör lager tas i 
drift frän mitten av 1990-talet och framät. Genomloppstiden för till
ständsprövning, projektering och byggande kommer att innebära att val 
av teknisk lösning för lagringen (se nedan) bör göras kring årsskiftet 
1989/90. 

Marknadens geografiska utveckling blir styrande för lokaliseringen av 
lager med flera tyngdpunkter: Skäne, Västkusten (Göteborgsomrädet) 
och Mälardalen/Bergslagen. 

SwedeGas pägäende arbete med lagerfrägorna syftar till att under 1989 
fastställa en utbyggnadsplan vad gäller: 

o Lagringsprinciper (tekniska lösningar) 

o Tidplan för utbyggnad 

o Lokalisering 

De tekniska lösningar för gaslagring som därvid studeras är: 

o Bergrum (inklädda och vattentätade) 

o LNG 

o LPG 

o SNG (syntetisk naturgas) 

o Saltkaverner (i Danmark) 

o Akvifärer (i Danmark) 

I avsaknad av lämpliga geologiska strukturer för konventionell gaslag
ring (lagring i tömda gasfält, saltkaverner och akvifärer) bedöms lagring 
i olika former av utsprängda bergrum innebära de bästa tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna för svensk del. Denna bedömning baseras 
bl a pä de normalt gynnsamma geologiska förutsättningarna för berg
rumsbyggande och den stora erfarenhet av undermarksanvändning för 
olika ändamäl, som finns i Sverige. 

Med hänsyn till att saltkaverner och akvifärer innebär lösningar utanför 
Sverige kan sädana lager ej utgöra beredskapslager. 

Eftersom gaslagring i bergrum tidigare ej har prövats vid de tryck och 
volymer som kommer att bli aktuella, har ett omfattande utvecklings
arbete genomförts under senare är för att verifiera och demonstrera 
tekniken. Utvecklingen har fokuserats pä tvä principiellt olika typer av 
bergrumslagring, nämligen vattentätade, oinklädda lager och inklädda, 
mera ytligt förlagda lager, se figur 2. 
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Figur 2 Principer för bergrumslagring av naturgas. Tryck och rela
tiva volymer. 

I djupförlagda oinklädda lager lagras gasen vid ett tryck som är lägre än 
omgivande grundvattentryck. Tryckförhållandena kring lagret innebär 
att grundvattnet kommer att strömma i bergets sprickplan in mot 
lagret, vilket i kombination med ett berg av normalgod kvalitet garan
terar gastätheten. För att säkerställa att det alltid finns vatten i alla 
sprickplan, kan det vara fördelaktigt att injicera vatten ut i berget 
kring lagret från en borrhålsridå över lagret. 

Lämpligt förläggningsdjup för vattentätade lager blir en avvägning 
mellan kostnader för förbindelser markyta-lager och själva lagerutrym
mena, vars volym minskar med ökande djup. Det optimala djupet 
bedöms vara åtminstone 800 a 1000 m, figur 3. 
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DJUP 800 - 1000 rn 

Figur 3 Djupförlagt, oinklätt lager. Principfigur. 

Något storskaligt djupförlagt vattentätat lager har såvitt känt ej ut
förts. En rad likartade tillämpningar för delvis andra ändamål finns 
dock. Utvecklingsbehovet inskränker sig därför i första hand till att fä 
fram säkra designkriterier. Bland referensanläggningar kan nämnas: 

o Tryckkammare (luftputor) i norska vattenkraftverk 

o LPG-lager i Sverige och utomlands 

o Lagring i övergiven kolgruva i Colorado, USA 

o Pilotförsök i gruva i Tjeckoslovakien 

o Borrhålsförsök i Stripagruvan 

En sammanställning av relevanta referensprojekt och planerade full
skalelager redovisas i diagrammet i figur 4. 
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Vattentätade lager, sammanställning 

Ett antal intressenter (Vattenfall, SwedeGas och Sydkraft i Sverige, 
Statkraft och NTH/Sintef i Norge samt Neste i Finland) har gått 
samman i ett samnordiskt utvecklingsprojekt 11Gaslagerutveckling i 
Norden11 med syfte att klarställa förutsättningarna för gaslagring i 
oinklädda bergrum. Försök i norska vattenkraftverk utgör därvid en 
viktig del i utvecklingsprogrammet. Behovet av en separat pilotanlägg
ning för att demonstrera tekniken och i större skala verifiera resultat 
frbn tidigare utvecklingsarbete studeras också. 

Inklädda bergrumslager bygger på principen att en särskild lining garan
terar gastätheten, medan själ va gastrycket överförs till omgivande 
berg. Ett förläggningsdjup med ca 100 m bergtäckning bedöms vara 
lämpligt vid normalgott berg och vid ett maximalt lagertryck på ca 
15 MPa (150 bar). 

Hittills genomförda studier har lett till slutsatsen att inklädda berg
rumslager utgör ett fördelaktigt koncept, förutsatt att vissa tekniska 
nyckelfrågor kan lösas. 

Denna typ av lagring med mycket höga tryck har dock ej tidigare prö
vats. Behov av tester i en anläggning i pilotskala har därför bedömts 
föreligga. I en sådan kan såväl hela lagersystemet som viktiga detalj
lösningar provas under realistiska belastningsförhållanden. 



© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1989

I 
\ 

37 

En sädan försöksanläggning för inklädda lager uppförs för närvarande i 
Grängesberg i Bergslagen, figur 5. Projektdeltagare är Vattenfall, 
SwedeGas, Sydkraft, Statoil i Norge, Neste i Finland samt entreprenö
rerna Skanska och BPA. Ett antal utvecklingsorgan stöttar dessutom 
projektet finansiellt. 
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Figur 5 Försöksanläggningen för inklädda gaslager i Grängesberg 

I tre bergrum med en volym om vardera ca 130 m3 kommer olika typer 
av inklädnad att prövas med tryck upp till 20 MPa; rostfri 0,4 mm tunn
plät, konventionell 6 mm tryckkärlsplät och plast. Testerna kommer att 
genomföras under sommaren 1989. Behovet av långtidstester före slut
ligt val av plastmaterial innebär dock att plasttesterna genomförs först 
under hösten 1989. 

Som ett vidare steg i utvecklingen av inklädda bergrumslager planerar 
Sydgas en demonstrationsanläggning i halvkommersiell skala (10 MNm3 
gas). Genomförandet av detta projekt blir avhängigt av resultaten frän 
Grängesbergsprojektet. 

Om utvecklingsarbetet med bergrumsteknik för gaslagring ej ger till
fredsställande resultat med avseende pä säker teknisk funktion eller 
rimlig ekonomi, är LNG-lagring (lagring av flytande naturgas) en tek
niskt beprövad lagringsmetod, som främst kan tillgodose behovet av 
beredskapslager i Sverige. Lagerbehovet för lastutjämning fär dä sanno
likt köpas i Danmark. 

/ 
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Tekniken bygger pä att naturgas blir flytande vid -162°C och atmos
färstryck och innebär ett mycket effektivt volymsutnyttjande av natur
gas. Volymen av flytande naturgas är nämligen endast 1/600 av gas vid 
atmosfärstryck. Även här blir det sannolikt fräga om undermarks
byggande för att ästadkomma erforderligt fortifikatoriskt skydd för 
beredskapslagret. Det kan antingen bli fräga om förläggning i berg
gropar med tak eller utnyttjande av befintliga bergrum, t ex tömda 
oljelager. 

Tekniken med gaslagring i bergrum bedöms sammanfattningsvis ha goda 
möjligheter att innebära lösningen på frägan om lager i det framtida 
svenska naturgassystemet. 

En viktig förutsättning för framgäng i arbetet är dock vid sidan om 
verifierad teknisk funktion även läga kostnader. Utomordentligt ratio
nellt byggande i kombination med metodutveckling och längt driven 
kvalitetssäkring kommer att bli nyckelbegrepp. 

Ett intensivt arbete kommer därför att genomföras under 1989 omfat
tande system- och lokaliseringsstudier, tekniska utredningar och försök 
samt ekonomiska analyser med kostnadskalkyler och genomförande
planer. Bergrumslager är därvid prioriterade koncept medan LNG-lager 
utgör reservmöjlighet. Allt med mälet att vid slutet av äret ha en full 
ständig utbyggnadsplan för lager klar. 

Satsningen pä bergrumslagring av naturgas kan innebära att gaslager
byggande blir nästa stora utmaning för svenskt bergbyggande! 




