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PM Ny EU-förordning om försörjningstrygghet för gas 

SPEI har inte fått denna remiss men då våra medlemsföretag kan beröras vid en försörjningskris av 
naturgas lämnar vi följande synpunkter. 

Drivmedelsförsörjningen i Sverige är samhällsviktig och som en del av återuppbyggandet av ett 
totalförsvar berörs bland andra landets drívmedelsraffinaderier. Av remissen framgår att endast 
hushållskunder är solidaritetsskyddade kunder och att Sverige inte har definierat bränsle och 
drivmedelsproduktion som grundläggande samhällstjänst. 

Med detta finns det en risk att om det om det är ont om tillgänglig energi/bränsle till Sverige på grund 
av uttagsrestriktioner inom naturgasnätet, så kan det få konsekvenser för 
bränsle/drivmedelsleveranser i landet om inte raffinaderierna får den tilldelning de behöver. 

SPBis uppfattning är att detta behöver analyseras och konsekvensbedömmas som en del av 
återinförandet av totalförsvar. 

Bakgrund 

Raffinaderierna i Göteborg är ansluta till naturgasnätet för att använda naturgas i sin produktion. För 
att raffinera råvarorna till produkter krävs energi i form av bränsle till ugnar och pannor, samt el. Det 
huvudsakliga bränslet som används på raffinaderiet är egentillverkad bränngas. Som komplement 
eldas importerad naturgas samt numera endast i undantagsfall egentillverkad tjockolja. Genom att 
använda naturgas som komplementbränsle, minskas miljöpåverkan jämfört med eldning av tjockolja. 
Naturgaseldning minskar utsläppen av kväveoxider, svaveloxider och tungmetaller i rökgaserna, samt 
minskar mängden CO2 som bildas vid förbränning, jämfört med tjockoljeeldning. 
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Vid en eventuell försämring eller avbrott av försörjningen av naturgas, kan raffinaderiet ställa om sin 
bränsleförbrukning till större andel egenproducerad gas och även till en liten andel tjockolja. Det kan 
också vara så att det finns anläggningsspecifika driftsrestriktioner på hur mycket tjockolja som kan 
användas, samt även restriktioner på bränngassammansättningen inom raffinaderiets interna 
bränslesystem. För att klara raffinaderiets drift vid dessa restriktioner kommer troligtvis produktionen 
vara tvungen att minskas. 

Pågående projekt på två av raffinaderierna är att bygga anläggningar för tillverkning av vätgas, för att 
bland annat kunna tillverka mer diesel från förnybara råvaror. En sådan anläggning är designad för att 
använda naturgas som råvara och en anslutning för att kunna tillföra större flöde naturgas från 
naturgasnätet ingår i projektet. Det kan teoretiskt även fungera att använda andra strömmar som 
råvara till vätgasanläggningen, men det innebär att anläggningen inte kan utnyttjas optimalt vilket 
minskar produktionen av förnybar diesel, samt att dessa alternativa råvaror leder till att utsläppen av 
CO2 från vätgasanläggningen ökar. 

Konsekvenserna för raffinaderiets drift vid en försämring eller avbrott av försörjningen av naturgas till 
raffinaderiet kan alltså vara en reduktion av genomströmningen, vilket innebär att Sveriges totala 
bränsleförsörjning kan påverkas, specifikt tillverkningen av diesel av förnybara råvaror kan minska, 
samt att leveransen av tillgängligt alternativbränsle (tjockolja och LPG) för övriga 
förbränningsanläggningar i Sverige kommer att minska. Lokal miljöpåverkan i form av föroreningar i 
rökgaserna från raffinaderiet kommer att öka. CO2-utsläppen kommer att öka. 

Ulf Svahn Göran Lindell 
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