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Förord
Studien som presenteras i denna rapport utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av
Naturvårdsverket under vintern 2015/2016. För att utföra metanmätningarna anlitades FluxSense
AB som underkonsult till IVL. Rapporten skrevs först för att bli en icke publik rapport men på
begäran av Naturvårdsverket vid uppdragets slut publicerades den i IVL:s publika c-rapportserie.
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Sammanfattning
Kunskapen om storleken på diffusa metanläckage från anläggningar som hanterar metan är liten.
För att ha möjlighet att minska de totala metanutsläppen i Sverige krävs mer kunskap om var
dessa uppstår, vilka källor som är stora och vad det finns för potential att åtgärda läckagen. I
denna studie har mätningar av metanläckage utförts längs den svenska transmissionsledningen för
naturgas, som sträcker sig mellan Trelleborg och Stenungsund. Ledningen, och de installationer
som finns längs den i form av bland annat mät- och reglerstationer och gaslager, är potentiella
källor till läckage, men det har tidigare aldrig gjorts mätningar för att utreda om det finns några
okontrollerade utsläpp. Nätet, som ägs och sköts av Swedegas, genomgår regelbunden översyn
som utförs för att förhindra att läckor ska uppstå. Detta görs dock utan instrument som kan
detektera metanläckor, utan man förlitar sig till stor del på att läckor ska upptäckas genom att det
illaluktande tillsatsämne som finns i naturgasen ska ge sig till känna.
Inom denna studie har det utförts en mätkampanj som varit tidsmässigt relativt begränsad i sitt
omfång, då den endast sträckt sig över ett par veckor under februari och mars 2016. Mätningarna
har innefattat både markbundna mätningar och mätningar från helikopter. Tidsomfattningen till
trots har studien gett värdefull information som redan under utredningens gång kunde användas
till att åtgärda läckor som detekterats vid mätningarna. Dessutom har den gett underlag för att
kunna uppskatta årliga metanutsläpp längs ledningen, vilket det tidigare inte har funnits data på.
Under mätkampanjen upptäcktes inga läckor längs den helsvetsade ledningen. Däremot
detekterades läckage från flera av de installationer som finns längs nätet i form av mät- och
reglerstationer, avgreningar, linjeventilstationer, rensdonstationer och gaslager. Den enskilda
installation där störst utsläpp uppmättes var mät-och reglerstationen Halmstad Södra. Det visade
sig att läckaget från denna berodde på en ventil som inte var ordentligt åtskruvad. Det näst största
utsläppet uppmättes från gaslagret Skallen (Getinge, Halland), som är det enda lagret längs
ledningen. Under mätkampanjen mättes även utsläpp från flera objekt som ligger längs ledningen
men som inte nödvändigtvis varit kopplade till ledningen, t.ex. vattenreningsanläggningar,
deponier, upplag för rötmaterial och farmar. Detta gav möjligheten att relatera utsläppen från
transmissionsledningen till andra källor till metanläckage.
I uppdraget ingick även att uppskatta utsläppen från hela transmissionsnätet, d.v.s. även från de
delar som inte täcktes av mätningarna. Uppskattningen är att det årliga metanläckaget ligger i
storleksordningen 100-200 ton per år, vilket motsvarar ca 10 – 20 kilo per timma. Utsläppen kan till
exempel relateras till hela Sveriges utsläpp av metan som uppskattas till ca 230 000 ton per år, av
vilka energisektorn antas stå för ca 10 %. Utsläppen från transmissionsledningen bedöms därför stå
för en mycket liten del av de nationella metanutsläppen men utredningen har också visat att flera
av de okontrollerade utsläppen från ledningen skulle kunna minskas genom att införa en
kontinuerlig kontroll med någon form av mätningar. Mätningarna skulle kunna ske från helikopter
för att under en relativt kort tid täcka in så stor del av nätet som möjligt. Man kan också tänka sig
mätningar från marken med t.ex. en GasFindIR-kamera.
För att få en ökad kunskap om diffusa metanemissioner i Sverige, och på så sätt hitta lämpliga
åtgärder för att minska dessa, kan man tänka sig flera vägar att fortsätta. Nedan presenteras tre
förslag för fortsatt arbete. Förslagen presenteras utan inbördes ordning.
1.

Mätningar av samma typ som utförts inom denna studie skulle kunna göras även vid
distributionsnät, stadsgasnät och lokala gasnät. Detta skulle ge en bättre bild av de samlade diffusa
utsläppen som sker från transportsystem för natur- och biogas.
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2.

Kontinuerlig övervakning av utsläpp från samma installationer längs t.ex. transmissionsledningen
under en längre tid. Övervakningen kan utföras med samma metod som använts i denna studie.
Nyttan med detta skulle vara att se hur emissionerna varierar över en längre tid och att ha större
möjlighet att upptäcka och åtgärda läckor. Dessutom fås en bättre uppskattning av årliga emissioner.

Då resultaten från denna rapport tyder på att utsläppen från transmissionsledningen för naturgas
är relativt små i jämförelse med andra källor finns det anledning att i eventuellt kommande
utredningar fokusera mer på andra källor. Det skulle då kunna ingå liknande mätningar som i
denna studie fast på andra objekt för att jämföra mätresultaten med vad som idag bedöms släppas
ut från anläggningarna. Vilka anläggningar man ska fokusera på bestäms lämpligen utifrån
kriterierna att det finns dåligt med mätunderlag som säger något om utsläppen och/eller att de
bedöms vara i sammanhanget stora källor till metanutsläpp.
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Summary
The knowledge of the magnitude of fugitive methane emissions from facilities that handle methane
in Sweden is lacking. In order to decrease the total national methane emissions, more knowledge is
needed regarding potential emission sources, the size of the emissions and the potential to reduce
them. In this study, measurements of methane have been carried out along the Swedish natural gas
transmission network, reaching from Trelleborg to Stenungsund. Potential sources of leakage
include the pipeline itself, installations along it (e.g. metering and control stations) and the storage
facility, and there are no previous measurements conducted with the purpose to quantify these
uncontrolled methane emissions from the transmission system. The pipeline is owned and
managed by Swedegas and it undergoes regular observation to avoid leaks. However, this
observation is conducted with relatively simple measurement instruments with a limited capacity
of finding leaks and they cannot be used to quantify emissions from these leaks.
Within this study, a relatively short measurement campaign was carried out, covering a couple of
weeks in February and March of 2016. The campaign included both ground based and helicopter
based measurements. Despite the limited time frame, the study resulted in valuable information
that already during the time of the study could be used to stop detected leaks. Moreover, it has
provided information that is useful when estimating annual methane emissions from the
transmission system, which was not available prior to the study. No leakages were found on the
welded pipeline sections. However, leakages were detected from several of the installations along
the pipeline such as metering and control stations, branching points, line valve stations and the gas
storage facility. The single largest leak was found at the metering and control station Halmstad
Södra. It was found that the leak was due to a valve that had not been completely closed. The next
largest leak was found at the storage facility Skallen (Getinge, Halland), which is the only storage
facility along the gas network. During the measuring campaign, also emissions from objects close
to, but not (always) connected to, the transmission pipeline were measured, i.e. waste water
treatment plants, landfills and farms. This provided an opportunity to relate the measured
emissions from the gas network to other sources of methane leakage.
Within the scope of the study, it was also included to estimate emissions from the whole
transmission network, i.e. including parts that were not covered in the measurement campaign. It
was estimated that the yearly methane leakage is of the order 100-200 tonnes per year, which
corresponds to about 10 – 20 kg per hour. These emissions can for example be compared to the
total national methane emissions which are estimated to approximately 230 000 tonnes per year, of
which the energy sector contributes approximately 10 %. Emissions from the transmission pipeline
are therefore estimated to contribute only a very small part of total national methane emissions.
However, the study has also shown that uncontrolled leaks can be reduced by introducing regular
controls with some kind of measurements. These measurements may be done from helicopter to
cover large parts of the grid in a relatively short time. One may also use ground-based
measurements with e.g. a GasFindIR-camera.
To get a better understanding of fugitive methane emissions in Sweden, and thus find appropriate
ways of reducing these, there are different ways of how to continue. Below, three suggestions for
further work are listed. The suggestions are presented in no particular order.
1.

Measurements of the same kind as conducted within this study could be done for the
natural gas distribution network, town gas networks and local biogas networks. This
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would give a better understanding of the total fugitive emissions from transport systems
for natural gas and biogas.
2.

Regular monitoring of emissions from a few installations along the transmission network.
This could e.g. be conducted with the same methods as used in this study. Regular
monitoring would help in studying how the emissions vary over longer time periods and
should also provide better chances of finding and reducing leaks.

3. Since the results from this study indicate small fugitive methane emissions from the

transmission network in relation to other sources, there is reason to focus on other sources
in possible future studies. The same measuring method as used in this study could be used
on other objects for a comparison between measured emissions and what is reported to be
emitted from the objects today. Which objects one should focus on are best determined
from the availability of reliable measurement data and/or whether the objects are
estimated to be large methane emission sources.
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1.

Bakagrund

Metan är en kraftfull växthusgas som har stor del i den globala uppvärmningen. Över en hundraårsperiod är
metan 25 gånger mer uppvärmande än koldioxid och över en tjugoårsperiod 84 gånger mer värmande (IPCC,
2014). För att kunna stävja den antropogena klimatpåverkan krävs kraftigare satsningar för att minska
utsläppen av växthusgaser och en viktig del i arbetet för att nå det så kallade tvågradersmålet är att åtgärda
oönskade utsläpp av kortlivade växthusgaser som metan.
Metan beräknas idag stå för 16 % av de globala växthusgasutsläppen (IPCC, 2014) och för 9 % av Sveriges
totala utsläpp (Naturvårdsverket, 2015) sett ur ett 100-års perspektiv. Osäkerheterna kring utsläppen från
flera källor är dock stor och detta gäller i synnerhet diffusa läckage som kan förekomma på ett mycket stort
antal punkter inom t.ex. en enskild anläggning som på något sätt hanterar metangas utan att upptäckas och
åtgärdas. Att uppskatta storleken på dessa diffusa metanutsläpp är en utmaning och som ett resultat av detta
innehåller ofta nationella växthusgasinventeringar bristfällig och osäker information kring detta område. Det
finns därför stor anledning att arbeta för att få fram så mycket information som möjligt om diffusa utsläpp så
att dessa kan kvantifieras och åtgärdas.
I Sverige står jordbukssektorn för de största utsläppen av metan (135 kton), därefter följer avfallssektorn (52
kton), energisektorn (23 kton), markanvändning (19 kton) och industrisektorn (0,35 kton). Energisektorn står
således för ca 10 % av de totala utsläppen. Men med tanke på de satsningar som behövs för att nå
tvågradersmålet är det dock viktigt att kvantifiera och åtgärda så många källor till utsläpp som möjligt och i
energisektorn finns troligtvis en stor potential för utsläppsminskningar. I denna utredning har valts att
fokusera på utsläpp från transport av naturgas. Detta för att kunskapen om dessa bedöms vara liten i relation
till många andra källor.

Idag görs det grova uppskattningar av diffusa metanutsläpp från transport av gas i de gasnät som
finns i Sverige (det svenska naturgasnätet på västkusten, lokala biogasnät samt stadsgasnät).
Uppskattningarna används vid rapportering av växthusgasutsläpp till UNFCCC och EUkommissionen. Ofta är dessa baserade på antingen information från operatören eller
mätningar/bedömningar på transportsystem utanför Sverige och ofta är de inte heltäckande på så
sätt att de inte inkluderar alla delar av systemet. Det är därför svårt att bedöma rimligheten i dessa
uppskattningar. För att avgöra om det behövs insatser för att minska diffusa emissioner från
transportsystem för natur- och biogas finns därför ett behov av att utreda vilken storleksordning
utsläppen från dessa verkligen har.

2.

Syfte/Mål

Mätningar av diffusa utsläpp av gas från den svenska naturgasledningen har tidigare inte utförts i större
skala. Även om operatörernas uppfattning oftast är att storleken på de eventuella diffusa utsläppen är
försumbara har det inte funnits några mätningar gjorda som bevisar att det verkligen är så. Med bakgrund av
detta har målet med denna utrednings varit att få en uppfattning om storleken på de diffusa emissionerna av
metan längs ledningen. Ambitionen har inte varit att göra en heltäckande studie utan i stället att under en
relativt begränsad tid hinna täcka in en så stor del av ledningen med tillhörande installationer som möjligt.
Huvudfokus har legat på stamledningen (transmissionsledningen) och framförallt de mät- och reglerstationer
som finns längs denna. Även mätningar vid naturgaslagret som ligger i Halländska Getinge har varit
prioriterade. Dessutom har läcksökning utförts vid fler andra typer av installationer (ventiler mm.) längs
ledningen samt även de rörsektioner som finns mellan installationerna och som ligger under jord. På grund
av projektets begränsade omfattning inkluderades inte mätningar längs distributionsnäten i studien. Däremot
inkluderades flera objekt i anslutning till stamnätet som deponier och vattenreningsanläggningar.
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Kunskapen som byggts upp med hjälp av dessa mätningar ska användas dels för att kunna avgöra eventuella
behov av åtgärder för att minska utsläppen och dessutom som underlag för beslut om det behövs fler
mätningar och var de i så fall ska utföras. Resultaten ska också användas för att förbättra de uppskattningar
av metanläckage som årligen rapporteras av Naturvårdsverket i enlighet med klimatkonventionens riktlinjer
och som även rapporteras till EU-kommissionen. Idag uppskattas och inkluderas endast kontrollerade
utsläpp som sker vid underhåll i dessa beräkningar.

2.1

Avgränsningar

Den period då mätningarna utfördes sträckte sig från februari 2016 till mars 2016. Med anledning av
utredningens storlek och den relativt korta mätperioden behövde mätomfånget begränsas. Naturvårdsverket
prioriterade då som nämnts att göra mätningar av diffusa metanutsläpp från de mät- och reglerstationer som
finns längs stamnätet, gaslagret i Getinge samt läcksökning längs hela transmissionsledningen. Därmed
uteslöts mätningar från produktion, uppgradering och distribution i lågtrycksnät ur denna utredning. Alla
prioriterade mätobjekt finns inkluderade i det slutliga mätunderlaget. Dessutom fanns det möjlighet att under
de helikopterbaserade mätningarna flyga över flera potentiella källor till metanutsläpp som ligger längs
stamledningen. De mätningarna har varit till nytta för att sätta uppmätta utsläpp från gasledningen i relation
till andra objekt som släpper ifrån sig metan. Utöver mät- och reglerstationer och gaslager finns en rad andra
installationer längs stamnätet, dessa har också täckts in av mätningarna.

3.

Beskrivning av naturgasnätet

Det svenska stamnätet för naturgastransport som ägs och underhålls av Swedegas börjar i Dragör i
Danmark och sträcker sig sedan norrut längs västkusten upp till Stenungsund samt söderut till
Trelleborg, Figur 1. Naturgasen kommer ursprungligen från fyndigheter i danska Nordsjön eller
det tyska nätet via Danmark. Längden på ledningen är ca 600 km inklusive grenledningar och den
ligger till största delen under mark med en täckning på minst en meter. Längs sträckan finns 43
mät och reglerstationer (benämns hädanefter MR-stationer), i dessa regleras trycket och volymen
mäts så att kunderna får rätt tryck samt att avräkning kan ske av gasuttaget. Det finns även längs
ledningens sträckning ett antal avgreningar (29 st), linjeventiler (26 st) och rensdonstationer (9 st)
samt ett gaslager. Ledningarna som går mellan dessa installationer består av helsvetsade stålrör
belagda med polyeten och har ett aktivt korrosionsskydd för att säkerställa att rören inte rostar. De
är gjorda för att klara ett maxtryck på 80 bar. Trycket ligger dock på endast ca 55 bar i den södra
delen av nätet och i Rävekärr, strax söder om Göteborg, sänks trycket i ledningen till 32 bar för den
resterande vägen upp till Stenungssund.
Den största installationen längs stamgasledningen är gaslagret i Skallen (Getinge, Halland).
Swedegas ska se till att det finns tillräckligt mycket gas i lagret för att skyddade kunder kan få gas i
30 dagar i de fall då importen av gas till Sverige är mindre än efterfrågan. Lagret rymmer 10
miljoner normalkubikmeter gas och klarar ett tryck på mer än 200 bar. Inför varje vintersäsong
bestäms vilken mängd gas som behöver lagras. När detta bestäms ska också hänsyn tas till hur
mycket biogas som kommer att matas in på nätet. Gaslagrets utmatningskapacitet beror på det
faktiska trycket i lagret samt på trycket i transmissionsledningen. Maximal uttagskapacitet är 0,9
miljoner Nm3 per dygn men ett typiskt utflöde är 0,3 miljoner Nm3 per dygn.
Från stamledningen sträcker sig distributionsledningar vilka används för leverans av gas fram till
kund. Dessa ledningar har en total längd på cirka 2600 km. Huvuddelen av ledningarna som
används i distributionsnätet är gjorda av plast och är anpassade för ett tryck på upp till 4 bar. Det
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förekommer dock distribution av gas med ett högre tryck än 4 bar till kunder som kräver detta. För
kunder som kräver lägre tryck än 4 bar regleras trycket ytterligare,
ner till 100 mbar.

Figur 1. Karta över transmissionsnätet (Swedegas.se)

3.1

Möjligheter att upptäcka läckor

Idag utförs endast enklare mätningar med instrument som har en begränsad kapacitet när det
gäller att upptäcka läckor längs stamnätet. Speciellt svårt är det att upptäcka mindre läckor. Det är
heller inte möjligt att kvantifiera utsläppen från de läckor som identifieras. I naturgasen tillsätts
även ett illaluktande luktämne med syfte att man ska kunna upptäcka läckor genom lukten. Denna
metod har dock sina begränsningar, speciellt när det gäller att upptäcka relativt små läckor
utomhus eftersom det då inte är säkert att tillräckligt med luktämne når inspektören om denna
befinner sig på ett längre avstånd från läckan. Vid större läckor är dock luktämnet till hjälp och vid
riktigt stora läckor hörs dessutom läckaget.

4.

Mätmetod och val av mätpunkter

Längs stamledningens hela sträckning från Trelleborg till Stenungssund finns det ca 85
installationer i form av mät- och reglerstationer (MR), avgreningar (AG), linjeventilstationer (LV),
gaslager (GL) och rensdonstationer (RD). Eftersom ledningarna som går mellan dessa installationer
består av helsvetsade stålrör är sannolikheten för läckage längs ledningarna små. Istället är det från
installationerna längs ledningen som den största risken för diffusa läckage finns. Dessa läckage
uppstår t.ex. i flänsar, ventiler och kompressorer. I denna studie utfördes läcksökning längs de
nedgrävda delarna av ledningen där det inte finns några installationer samt på ett antal
installationer utefter ledningen. Sammanlagt mättes utsläpp från 23 MR-stationer (av totalt 43 st), 3
AG (av totalt 29 st), 8 LV- (av totalt 26 st) och 3 RD-stationer (av totalt 9 st), se Figur 2 och Tabell 1.
Dessutom täcktes gaslagret i skallen in av mätningarna samt några industrier som får naturgas
levererat via naturgasledningen. För att kunna få ett perspektiv på storleken av utsläppen från
gasledningen och installationerna längs ledningen mättes även utsläpp från ett antal deponier,
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industrier, vattenreningsanläggningar och bondgårdas gödselbrunnar som låg i gasledningens
närhet.

Figur 2. Mätpunkter längs gasledning.

Vid utredningens början fanns det inga önskemål från Naturvårdsverket om speciellt prioriterade
mätobjekt. IVL hade heller inga uppgifter om att någon specifik installation av någon annan
anledning skulle prioriteras. Detta med undantag av gaslagret i Skallen. Lagret är det enda av sitt
slag längs ledningens sträckning i Sverige vilket gör det till ett intressant mätobjekt. Utifrån
nämnda förutsättningar valdes installationer att mäta vid utifrån kriterierna att tidsoptimera för att
få med så många installationer som möjligt samt att i möjligaste mån få en så stor geografisk
spridning som möjligt.
Tre olika mätkoncept användes under mätkampanjen; markbaserade spårgasmätningar,
helikoptermätningar med spårgas samt helikoptermätningar utan spårgas. Med spårgasmätningar
menas att man släpper ut en känd volym av en gas i närheten av läckagepunkten. På så sätt kan
man räkna ut storleken på det diffusa utsläppet under förutsättning att gaserna hinner blandas
upp på liknande sätt i omgivande luft. Markbunden eller helikopterbaserad spårgasmätning
användes vid stationerna i Rävekärr, Högsbo, Ryaverket, Carnegie, Svedala, Klagshamn, Halmstad
Södra och för gaslagret i Skallen. De helikopterbaserade mätningarna utan spårgas användes för
att scanna av större områden efter läckor samt uppskatta storleken på dessa. Storleken
uppskattades då med hjälp av en dispersionsmodell (spridningsmodell) som baseras på resultatet
från spårgasmätningarna. Helikoptermätningarna utan spårgas kompletterar således
spårgasmätningarna genom att man med hjälp av dem kan täcka in ett större geografiskt område,
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dock med en högre osäkerhet på resultatet. För de stationer där spårgasmetoden användes räknar
Fluxsense med en samlad osäkerhet på ca 20 %. Denna metodosäkerhet har verifierats vid
mätkampanjer genom att mäta på utsläpp av en känd storlek. För övriga stationer där Fluxsense
har räknat med dispersionsmodellen beräknas den samlade osäkerheten ligga på runt 45 %.
Osäkerheten för modellen har tagits fram genom beräkning av en dispersionsfaktor baserad på
medelvärdet och standardavvikelsen på de utförda spårgasmätningarna samt att hänsyn är tagen
för osäkerheten på spårgasmetoden. Vid majoriteten av mätobjekten så utfördes endast en
mätning. I några fall gjordes dock flera mätningar, vilka det sinsemellan kunde vara stor spridning.
Detta måste tas hänsyn till vid tolkningen av resultatet. Mätmetoderna som använts med
tillhörande osäkerhetsberäkningar finns även beskrivna i mer detalj i Bilaga 1.
Swedegas har under projektets gång varit inblandade i mätprocessen. Dels har de bidragit med
information om nätet och dess installationer samt gett tillträde till de installationer där
markbundna mätningar gjorts. Resultat från mätningarna har meddelats till Swedegas för att de
skulle kunna ge information om vad läckage vid vissa objekt kan bero på samt att det gett
Swedegas möjlighet att snabbt kunna åtgärda upptäckta läckor.
Nedan visas foton tagna under mätkampanjen som visar några av mätobjekten samt arbetet med
läcksökning av dessa.

Figur 3 Linjeventilstation Carnegie.
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Figur 4 Läckagesökning med slang kopplad till MeFTIR i MR station Rya.

Figur 5 Läckagesökning i med GasFindIR-kamera (FLIR) i MR-station Rävekärr.
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5.

Resultat

I detta avsnitt presenteras de viktigaste resultaten från mätningarna. I mätrapporten som ligger
som bilaga till denna rapport (Bilaga 1) finns ytterligare uppgifter kring resultaten.
I Tabell 1 redovisas uppmätta metanutsläpp för alla installationstyper längs stamledningen
uttryckta i g/h. När det gäller MR-stationer utmärkte sig stationen Halmstad Södra genom att ha
mycket högre utsläpp än de övriga stationerna. Det kunde under studiens gång bekräftas att det
fanns en läcka där som upptäcktes tack vare mätningarna och kunde åtgärdas av Swedegas så
snart de fått information om mätresultatet. Läckan kom sig av att en ventil inte blivit ordentligt
stängd i samband med service av stationen. Swedegas bedömer att detta var en extra ordinär
tillfällighet. För att få ett representativt värde för utsläpp per station bör Halmstad Södra därför
uteslutas ut medelvärdet. Medelvärdet hamnar då på 108 g/h per station vilket uppräknat till 43
stationer ger ett totalutsläpp på ca 5 kg/h. Även en läcka vid rensdonsstationen i Årstad upptäcktes
och kunde åtgärdas tack vare mätningarna.
Gaslagret i Skallen var den enskilt största utsläppskällan av metan borträknat MR stationen
Halmstad Södra. De diffusa utsläppen uppmätta med spårgasmetoden låg där på 4 kg/h. Övriga
installationer, avgreningar (AG), linjeventiler (LV) samt rensdonsstationer (RD) gav sammanlagt
utsläpp på drygt 1 kg/h.
Inga utsläpp kunde uppmätas från de nedgrävda ledningarna mellan installationerna.
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Tabell 1 Uppmätta metanflöden från installationer längs transmissionsledningen uppdelat per typ av
installation. Medelvärden anges tillsammans med ett 95 % -igt konfidensintervall.
Typ av objekt
Avgreningar

Gaslager

Linjeventilstationer

Mät och
reglerstationer

Rensdonsstationer

Plats
Östra Karup
Stallberg
Åsby
Medelvärde

Kommentar

Skallen

Spårgaskvantifiering

Carnegie
St Höga
Solberga
Veddige
Södra Möinge
Ljungstorp
Fjärås
Ganarp
Medelvärde
Mörarp
Rävekärr
Högsbo
Ryaverket
Varberg
Bjuv
Ängelholm
Getinge
Lomma
Guddeby
Falkenberg
Svedala
Lundåkra
Östra Grevie
Tågarp
Furulund
Höganäs
Sallerup
Åkarp
Trelleborg
Laholm
Halmstad N
Halmstad S
Medelvärde
Klagshamn
Ingelstorp
Årstad
Medelvärde

Spårgaskvantifiering
Spårgaskvantifiering
Spårgaskvantifiering

Spårgaskvantifiering

Spårgaskvantifiering
Exkl. Halmstad S
Spårgaskvantifiering

Emission (g/h)
0
9
68
26

95 % CI

(få mätningar)

4172
0
6
14
24
36
46
54
72
32

17

0
5
8
10
32
37
39
43
49
66
67
98
102
105
111
122
140
190
207
222
337
386
7746
108

44

0
124
771
298

(få mätningar)

Uppmätta utsläpp från de mätobjekt som inte tillhör svenska naturgasledningen men som ändå inkluderades
i studien presenteras i Tabell 2. Storleken på utsläppen varierade stort mellan objekten. I särklass störst
utsläpp, ca 67 kg/h, uppmättes från Filborna deponin i Helsingborg.
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I denna utredning har ingått att uppskatta årliga utsläpp längs hela stamledningen. Detta görs i avsnitt 6.2.
Det kan dessutom vara intressant att relatera de utsläppen till andra utsläpskällor, detta görs i avsnitt 7.
Tabell 2 Uppmätta metanflöden från en mängd olika objekt som ligger i naturgasledningens närhet.
WTP är avloppsvattenreningsanläggningar (Water Treatment Plants).
Typ av objekt
Tankstation
WTP
Industri
Gödselbrunn
Upplag
Energiverk
Industri
Upplag
WTP
Farm
WTP
WTP
Upplag för rötmaterial
Industri
Industri
Deponi
Deponi_WTP
WTP
WTP
Deponi
Deponi
WTP
Farm
Industri
Deponi

Plats
Stora Höga
Ängelholm
Falkenberg
Varberg
Ängelholm
Bjuv
Halmstad
Varberg
Laholm
Höganäs
Wrams
Höganäs
Höganäs
Åstorp
Ellinge
Klagshamn
Lundåkra
Spillepeng
Källby
Örtofta
Filborna

Kommentar

Medelvärde för 2 objekt

Findus

Medelvärde för 83 objekt

Medelvärde för 5 objekt
Produktion av biogas

Landskrona
Malmö
Medelvärde 2 objekt. Produktion av biogas
Nordic Sugar. Producerar biogas
Producerar biogas

6.

Uppskattningar av årliga
metanläckage

6.1

Nuvarande uppskattningar

Emission (g/h)
280
540
800
830
880
1 100
1 300
1 800
1 900
2 100
2 100
2 300
2 300
2 600
2 900
3 100
3 700
4 400
4 900
7 300
8 500
9 400
11 000
19 000
67 000
162 000

Naturvårdsverket rapporterar årligen utsläpp av växthusgaser till FN:s klimatkonvention i enlighet med
konventionens riktlinjer. Rapportering görs även till EU-kommissionen. Sammanställningen av dessa
nationella utsläpp görs av konsortiet SMED som består av IVL, SCB, SMHI och SLU (SMED, 2016a). När det
gäller diffusa metanutsläpp från transmission av naturgas har SMED erhållit uppskattningar av årliga utsläpp
från Swedegas (genom personlig kontakt). Dessa uppskattningar bygger på att det vid normal drift inte sker
några läckage längs den nedgrävda ledningen utan endast från MR stationer och från gaslagret i Getinge.
Dessutom sker utsläpp vid inre inspektion (piggning) av ledningen, vilket sker vart åttonde år. Från MR
stationerna antas det släppas ut 67 Nm3 naturgas per år och station (105 Nm3 före år 2011). Siffrorna är en
bedömning av den samlade mängden gas som släpps ut från ledningssektioner i samband med underhåll, det
ingår således inga bedömningar av icke kontrollerade utsläpp. När det gäller gaslagret gör Swedegas en
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bedömning av läckage från kompressorn som matar in gas i lagret. Hur stora utsläpp som rapporterats från
lagringen varierar från år till år och storleken beror framförallt på om det varit några specifika problem med
kompressorn under året. När det gäller arbete med piggning måste avsändar- och mottagningsstationerna i
ändarna av den sektion som ska inspekteras tömmas på gas. I möjligaste mån förbränns denna med hjälp av
en mobil fackla innan den släpps ut i atmosfären, men av praktiska skäl går en del metan oförbränd till
atmosfär. Tabell 3 visar uppgifter från Swedegas över utsläpp av gas (Nm3 naturgas) från nätet samt
utsläppen omräknade till kiloton metan så som rapporterat till UNFCCC (UNFCCC, 2016).
3

Tabell 3 Av Swedegas uppskattade utsläpp av naturgas (Nm ) vid underhåll. De totala utsläppen presenteras även
som ton metan. Gas från facklingen släpps inte ut som metan.
År

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6.2

MRstationer
3 360
3 570
3 570
3 570
3 570
3 675
3 675
3 675
3 675
3 675
3 675
3 885
3 885
3 885
4 095
4 095
4 305
4 305
4 410
4 410
4 410
4 620
2 930
2 930
2 930

Lagring

Ventilering
(Nm3 naturgas)
844

46 813
52 306
14 250
5 921
6 200
6 267
36 214
109 000
3 600

Fackling

Totalt

Totalt

1 695

5 931
3 604
3 604
3 604
3 604
3 710
3 710
3 710
6 486
3 710
3 710
3 922
3 922
3 922
4 134
4 144
54 411
56 652
18 702
10 373
10 652
10 931
39 188
111 974
10 064

(kton metan)
0,003
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,003
0,034
0,036
0,012
0,007
0,007
0,007
0,025
0,072
0,005

923

1 853

1 081

2 171

1 160

2 330

Uppskattningar utifrån mätningar i
denna studie

Mätningarna som gjorts inom denna studie har inte kunnat användas för att verifiera de utsläpp
som årligen rapporterats av Swedegas till Naturvårdsverket (via SMED) eftersom att det skulle ha
krävts mätningar vid tillfället för underhåll och detta var inte möjligt inom utredningens
tidsramar. Däremot visar utredningen att det sker diffusa, icke kontrollerade utsläpp från de olika
installationerna längs ledningen som i dagsläget inte finns med i Sveriges rapportering av
växthusgaser. Med tanke på att mätningarna utfördes under en kortare period och att inte alla
installationer längs ledningen täckts in är det inte möjligt att utifrån resultaten göra säkra
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beräkningar av de årliga utsläppen längs ledningen. IVL har ändå utifrån förutsättningarna gjort
bedömningar av de årliga utsläppen enligt två scenarier. Antagandena som gjorts i varje scenario
beskrivs nedan. Beräkningar har gjort genom att utgå ifrån de medelvärden per installationstyp
som presenteras i Tabell 1 och multiplicera dessa med antal installationer per typ. Utöver detta har
Monte Carlo simuleringar använts för att ta ytterligare hänsyn till de osäkerheter som finns i de
data som används för att uppskatta de årliga emissionerna. I korthet kan Monte Carlo metoden
förklaras med att man i beräkningarna ansätter en sannolikhetsfördelning för de ingående
parametrarna istället för att bara utgå ifrån ett medelvärde. Beräkningarna utförs sedan flera
gånger (typiskt tusentals) och i varje upprepning så slumpas värden fram inom
sannolikhetsfördelningarna. Som resultat får man därför också en sannolikhetsfördelning inom
vilken det verkliga värdet antas finnas. Mer detaljerad information om antaganden vid Monte
Carlo simuleringarna finns i Bilaga 2.
Scenario 1 – Ingen högemitterande MR-station
För de installationer där mätningar har gjorts antas att uppmätta utsläpp är lika stora per timme
hela året. Vidare har i detta scenario antagits att stora läckor motsvarande den som upptäcktes i
MR-stationen Halmstad Södra är mycket ovanliga och ifall de förekommer upptäcks och åtgärdas
de snabbt. I scenariot antas således att det inte finns några högemitterande stationer sett över ett år.
Scenario 2 – En högemitterande MR-station
I detta scenario antas att de det alltid finns en större läcka i samma storleksordning som den i MRstationen Halmstad Södra. I övrigt används samma antaganden som i scenario 1.
I Tabell 4 sammanställs uppskattade årliga utsläpp från stamnätet per installationstyp och år samt
det totala utsläppet för alla installationer enligt Scenario ett och Scenario två. Dessutom visas
emissionsfaktorer uttryckta som ton per år och kg per timme och installationstyp. Utsläppen enligt
Scenario 2 blir ca 67 ton större än Scenario 1 vilket motsvarar ca 58 %, detta beror alltså enbart på
att Scenario 2 baseras på att det finns en högemitterande MR-station jämfört med Scenario 1 där
det inte finns någon.
Figur 6 visar sannolikhetsfördelningarna av metanutsläppen enligt scenario ett och två när de
beräknats med Monte Carlo simuleringar. Enligt dessa beräkningar uppskattas medelvärdet för
metanutsläpp från alla installationer längs transmissionsnätet enligt Scenario 1 till 122 ton metan
per år. Motsvarande värde för Scenario 2 uppskattas till 189 ton metan per år.
Sannolikhetsfördelningarna sträcker sig mellan 50 och 600 ton per år vilket betyder att det sanna
utsläppet sannolikt finns någonstans inom detta intervall. Övrig extra information som dessa
beräkningar ger gentemot beräkningarna som presenteras i Tabell 4 är framförallt att de belyser att
sannolikhetsfördelningen är lite snett fördelad kring medelvärdet på så sätt att intervallet med
möjliga värden som är större än medelvärdet är större än intervallet med värden som är mindre än
medelvärdet. Detta kommer sig bland annat av att de uppmätta värdena från MR-stationerna
fördelade sig på så sätt att majoriteten av stationerna hade utsläpp mellan noll och hundra gram
per timma medan ett mindre antal hade större utsläpp.
Sammanfattningsvis uppskattas utsläppen från hela transmissionsnätet ligga i storleksordningen
50 – 600 ton metan per år med störst sannolikhet för ett utsläpp på ca 100 – 200 ton. Detta
motsvarar ungefär 0,05 % av årlig gasimport i stamledningen samt ungefär 0,01 % av Sveriges
totala utsläpp av växthusgaser (som CO2-ekvivalenter).
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Tabell 4 Beräknade metanutsläpp per installationstyp och år både totalt och per installation. Även kg
metan per installation och timme visas. Osäkerheterna bedöms vara ± 50 %.
Typ av installation

Antal
installationer

Avgreningar
Gaslager
Linjeventiler
Mät- och Reglerstationer
Mät- och Reglerstationer1
Rensdonstationer
Totalt – Scenario 1
Totalt – Scenario 2
1 Scenario 2

29
1
26
43
43
9

Emissioner
Ton/år
kg/h
Hela stamnätet
7
0,74
37
4,2
7,2
0,82
42
4,8
109
12
24
2,7
115
13
182
21

Emissionsfaktorer
Ton/ år
kg/h
Per installation
0,22
0,03
37
4,2
0,28
0,03
0,97
0,11
3
0,29
2,6
0,3

25%

20%

Scenario 1
Minimum

15%

52.78

Maximum

250.91

Mean

121.93
Scenario 2
Minimum

10%

79.58

Maximum

578.68

Mean

188.87

5%

600

500

400

300

200

100

0

0%

Figur 6 Sannolikhetsfördelningar för metanutsläpp längs stamnätet enligt Scenario 1 och Scenario 2.
På x- axeln visas metanutsläppen i ton och på y-axeln visas relativ frekvens.

6.3

Förslag till ny beräkningsmetod gällande
årliga metanemissioner från
distributionsnätet

Denna studie har gett underlag för att kunna göra bättre uppskattningar av årliga diffusa utsläpp
från den svenska stamledningen för transport av naturgas inklusive de olika installationer som
finns längs dess sträckning. Uppskattningarna skulle till exempel kunna användas vid de årliga
rapporteringarna till UNFCCC och EU-kommissionen. Viktigt att komma ihåg är dock att vid
dessa rapporteringar ska utsläpp från 1990 till nutid rapporteras. Från 1990 och framåt har det
skett en del förändringar av transmissionsnätet. Det har utökats i längd, och även antalet
installationer längs sträckningen har blivit fler. Troligen har även inspektionsrutiner ändrats under
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åren. Detta sammantaget gör det svårt att uppskatta utsläppen så långt tillbaka i tiden. Men den
bästa uppskattning som i nuläget kan göras av utsläppen per år är att använda
emissionsfaktorerna i Tabell 4 tillsammans med uppgifter om antalet installationer per typ och år.
Vid utförandet av denna utredning hade IVL inte tillgång till dessa uppgifter vilket medförde att
det inte var möjligt att uppskatta hur utsläppen varierat under åren på grund av skillnader i
antalet installationer.
Att utifrån mätningar som utförts under endast ett par veckors tid göra uppskattningar av årliga
utsläpp för ca 25 år är naturligtvis behäftat med mycket stora osäkerheter. Å andra sidan så måste
uppskattningarna göras och i brist på nationellt specifika data rekommenderas av IPCC att
schablonvärden ska användas för att göra uppskattningar av årliga utsläpp (IPCC, 2006). Dessa
schablonvärden är i många fall statistiskt sett dåligt underbyggda och kan dessutom vara baserade
på mätningar på äldre ledningssystem än vad som finns i Sverige. Utifrån detta resonemang kan
det ändå vara så att ovan beskrivna metod ger bästa möjliga uppskattning utifrån det underlag
som finns att tillgå.
Till de okontrollerade utsläppen som uppskattats i denna studie så ska även de av Swedegas
uppskattade utsläppen vid inspektion adderas för att få en komplett bild av alla utsläpp av metan
längs nätet (se t.ex Tabell 3). När det gäller utsläpp från gaslagret så är det i skrivande stund inte
helt klarlagt ifall de utsläpp som uppmätts inom utredningen är samma utsläpp som av Swedgas
uppskattas komma från anläggningens kompressor. Troligen är det så att den största delen av
uppmätt utsläpp under denna studie kommer från kompressorn, men inte allt. Här riskeras alltså
att det blir en dubbelrapportering av utsläppen från lagret. I denna rapport kommer
fortsättningsvis både uppmätta utsläpp under denna studie samt rapporterade läckage från
Swedgas att inkluderas i totalen. Detta för att det inte helt har gått att klargöra ifall detta leder till
en dubbelrapportering eller inte. Rekommendationen är dock att fortsätta utreda hur det ligger till
för att framöver kunna rapportera en så korrekt siffra som möjligt.
De kontrollerade utsläppen bör rapporteras i CRF-koden 1.B.2.c.2.ii (venting) och de diffusa i
1.B.2.b.4 (transmission and storage). I dagsläget rapporteras kontrollerade utsläpp i 1.B.2.b.4 och
ventilering i samband med piggning i 1.B.2.c.2.ii, vilket egentligen inte är en helt korrekt
allokering.

7.Jämförelse med 2006 IPCC Guidelines
Om nationellt anpassade emissionsfaktorer saknas ska emissionsfaktorer från 2006 IPCC
Guidelines användas för att uppskatta utsläpp vid den årliga växthusgasinventeringen (IPCC,
2006). I Tabell 5 visas emissionsfaktorer på Tier 1 nivån från kapitel 4 – Fugitive Emissions i
Guidelines. Faktorerna representerar moderna anläggningar i USA och Västeuropa. När det gäller
faktorerna för diffusa utsläpp från transmission så representerar den lägre faktorn ett system med
mest centrifugalkompressorer och den högre faktorn ett system med mest kolvkompressorer. I det
svenska nätet används kolvkompressorer (sitter t.ex. i MR-stationerna).
I Tabell 6 visas beräknade årliga emissioner baserade på emissionsfaktorerna från Guidelines och
ett medelvärde för volymen importerad gas 2010-2015. I tabellen finns även emissioner
uppskattade med den nuvarande nationella metoden samt utsläpp beräknade enligt metoden i
denna rapport. Genom att räkna enligt Guidelines uppskattas de totala metanutsläppen från
transmissionsledningen (inklusive lagring) till omkring 900 ton per år vilket ska jämföras med
uppskattningen på ca 200 ton som beräknats med den nationella metoden. Den största
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utsläppskillnaden mellan metoderna ses för ventilering av gas från systemet i samband med
underhåll. Där beräknas utsläppen enligt Guidelines vara ca 140 gånger större än vad Swedegas
rapporterar. Här påpekas det speciellt i Guidelines att om nationella utsläppssiffror för ventilering
finns ska dessa användas. Uppskattade utsläpp från övriga källor ligger i samma storleksordning
med de båda metoderna om man tar hänsyn till de osäkerheter som anges.

Tabell 5 Emissionsfaktorer för metan från 2006 IPCC Guidelines.
Källa

Typ av utsläpp

Transmission

Diffusa
Ventilering
Alla

Lagring

EF Låg
EF Hög
Gg/106 m3 importerad gas1
6,6*10-5
4,8*10-4
-5
4,4*10
3,2*10-4
-5
2,5*10

Osäkerhet
± 100 %
± 75 %
- 20 till +500%

1 Storheten i Guidelines är markatable gas, vilket här har tolkats som volym gas som flödat in i systemet från Danmark per år.

Tabell 6 Beräknade metanemissioner enligt 2006 IPCC Guidelines, nuvarande nationell metod samt
metoden som föreslås föreslagen i denna rapport.
Källa

Typ av utsläpp

Transmission

Diffusa
Ventilering
Diffusa
Ventilering
Alla

Lagring
Transmission + Lagring

Guidelines
ton
5201
346

Nationell
nuvarande (2014)
ton
1,9
0,75

Nationell
ny
ton
1502
2.5

27

203

574

893

23

210

1 Beräknad med den högre emissionsfaktorn (representativ för kolvkompressorer)
2 Medelvärde för Scenarion 1 och Scenario 2 (se Tabell 4)
3 Medelvärde för 2006-2014
4 Summa av uppmätta utsläpp under denna studie samt utsläpp rapporterade av Swedegas. Möjlig dubbelrapportering. Se avsnitt 6.3.

8.

Utsläppen från transmissionsnätet i relation till andra källor

För att få en uppfattning om hur stora de uppskattade utsläppen från transmissionsnätet är behövs
de sättas i relation till utsläpp från andra källor. I detta avsnitt görs därför jämförelser som för
syftet känns relevanta när det gäller att ge en uppfattning om läckagens storlek och betydelse för
de årliga nationella utsläppen. I avsnitt 8.1 sätts utsläppen i relation till Sveriges totala utsläpp av
metan. Eftersom det i denna studie enbart utförts mätningar från transmissionsledningen känns
det också relevant att ha med en jämförelse med uppskattade utsläpp längs
distributionsledningarna för natur- och biogas. Jämförelsen görs i avsnitt 8.2. I avsnitt 8.3 görs den
sista jämförelsen vilken relaterar utsläppen från stamnätet till de utsläpp som uppmätts inom
denna studie från objekt som ligger längs ledningen men som inte är kopplade till den.
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8.1

Utsläpp enligt 2015 års rapportering av
växthusgaser

Enligt Sveriges rapportering av växthusgaser (UNFCCC, 2016) står diffusa emissioner från
bränslen (CRF 1B) för 2,5 kton metanutsläpp år 2015. Detta kan sättas i relation till exempel till de
totala nationella metanutsläppen som uppskattas till 226 kton. Hela energisektorn (CRF 1) står för
22 kton. I särklass störst bidrag kommer från jordbrukssektorn (CRF 3) och därefter följer
avfallssektorn (CRF 5). Se Tabell 7.
Om de utsläpp som inom denna utredning uppskattats årligen komma från stamledningen för
naturgas skulle utsläppen i sektor 1 (CRF 1B) ökas medutsläpp i storleksordningen 100 – 200 ton. I
Tabell 8 visas av Sverige rapporterade metanutsläpp i CRF sektor 1B2 för 2014 (UNFCCC, 2016)
samt den nya uppskattningen enligt denna rapport. Underkoder i vilka utsläpp inte rapporteras
har uteslutits ur tabellen.
Tabell 7 Utsläpp av metan i kiloton per CRF-sektor (UNFCCC, 2016).
CRF sektor
1 – Energy
2 – Industrial processes and product use
3 - Agriculture
4 – Land use, land-use change and forestry
5 - Waste
Totalt

CH4 år 2014 (kton)
22
0.36
136
20
48
226

Tabell 8 Diffusa utsläpp av metan 2014, CRF 1.B.2 (UNFCCC, 2016).
metanutsläpp år 2014 (ton)

1. B. 2. a. Oil
1. B. 2. b. Natural gas

1. B. 2. c. Venting and flaring

1. Exploration
3. Transport
4. Refining/storage
4. Transmission and storage
5. Distribution
Venting
ii. Gas
Flaring(8)
i. Oil
ii. Gas
Summa diffusa

(UNFCCC, 2016)

Ny uppskattning

1,9
590
400
4,2
1 500

1,9
590
400
150
1 500

0,74

2,61

1,4
0,000092
2 500

1,4
2 650

1 Utsläpp från underhåll av MR-stationer som tidigare rapproterades under 1.B.2.b (1,9 ton) samt utsläpp som redan tidigare rapporterades
under venting.

8.2

Utsläpp från distributionsnätet

I Tabell 9 visas de årliga utsläppen av metan från distribution av natur- och biogas 1990-2014 (SMED, 2016).
Enligt uppskattningen står stadsgasnäten för de i särklass största utsläppen varav nätet i Stockholm är den
dominerande källan. De totala utsläppen från distribution är uppskattat till ca 1,3 kton år 2014. Detta ska
jämföras med de i denna studie uppskattade utsläppen från stamledningen på ca 0,1 – 0,2 kton per år.

23

Rapport C 202 - Mätningar av metanläckage längs svenska naturgasnätets stamledning-

Tabell 9 Rapporterade utsläpp av metan (kton) från distribution av natur- och biogas enligt Sveriges
rapportering av växthusgaser (UNFCCC, 2016)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

8.3

Svenska
naturgasnätet
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
0,22
0,22
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

Lokala
biogasnät
0
0
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0010
0,0022
0,0025
0,0025
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0065
0,0065
0,0065
0,0094
0,0099
0,012
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013

Stadsgasnätet

Totalt

2,5
3,0
3,0
3,0
3,1
3,0
3,2
3,2
3,3
3,2
3,0
3,3
3,0
2,5
2,9
2,7
2,5
2,5
2,0
1,9
1,6
1,6
1,8
1,5
1,3

2,5
3,0
3,0
3,0
3,1
3,0
3,2
3,2
3,3
3,2
3,0
3,3
3,0
2,5
2,9
2,7
2,5
2,5
2,0
1,9
1,6
1,6
1,8
1,5
1,3

I denna studie uppmätta utsläpp från
källor ej kopplade till transmissionsnätet

För att få en uppfattning om storleksordningen på de uppskattade utsläppen från stamledningen (ca 0,1 – 0,2
kton per år vilket motsvarar ca 10 – 20 kg/h) gentemot andra enskillda objekt eller objektstyper kan man göra
en jämförelse med under studien uppmätta utsläpp från objekt som ligger i nära anslutning till
naturgasledningen (se Tabell 2). Utsläppen från ledningen skulle då hamna i samma storleksordning som
utsläppen från Nordic sugar i Örtofta (19 kg/h) vilka producerar biogas från produktionsrester. Några övriga
jämförelser är vattenreningsanläggningar ca 0,5-10 kg/h, farmar som producerar biogas ca 11 kg/h, farmar
som inte producerar biogas ca 2 kg/h och Filborna deponin i Helsingborg som producerar biogas 67 kg/h.

9.

Förslag på åtgärder

Enligt uppskattningarna i denna rapport är de årliga diffusa utsläppen från transmissionsnätet små
i relation till andra källor i Sverige vilket gör att åtgärder för att minska utsläppen inte kommer att
göra någon större skillnad för Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Trots detta är det
naturligtvis önskvärt både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synpunkt att se till att nätet läcker
så lite som möjligt. IVL listar här några förslag på åtgärder för att minska läckagen tillsammans
med en diskussion kring potentialen och rimligheten i varje förslag.

24

Rapport C 202 - Mätningar av metanläckage längs svenska naturgasnätets stamledning-

1. Kontinuerlig läcksökning från helikopter
Swedegas gör i dagsläget visuell inspektion av stamledningen från helikopter sex gånger per år. En
möjlighet är att FluxSense monterar mätutrustning på helikoptern vid något eller några av dessa
tillfällen för att göra en läcksökning. Eftersom helikoptern ändå kommer att flyga längs ledningen
oberoende om det sker mätningar från den eller inte är detta ett alternativ som har potential att
vara både kostnadseffektivt och effektivt i att upptäcka läckor. Helst ska mätningar göras i
samband med flera av de rutinmässiga helikopterinspektionerna eftersom fler mätningar ökar
sannolikheten att upptäcka läckage som t.ex. uppkommer vid de regelbundna inspektionerna av
MR-stationerna. Ett sådant läckage kan t.ex. bero på att en ventil inte skruvats åt tillräckligt.
2. Kontinuerlig läcksökning med GasFindIR-kamera
Läcksökning kan ske snabbt på plats genom att använda en GasFindIR-kamera för att skanna av
ventiler och andra potentiella läckagepunkter t.ex. i samband med den rutinmässiga översynen av
installationerna längs stamgasledningen. På så sätt skulle man relativt enkelt kunna se var det
läcker och kunna åtgärda detta så snart som möjligt. Vad som möjligen talar emot detta förslag är
att kameran är en relativt dyr investering och för att kunna göra inspektioner kontinuerligt längs
nätet så behövs det troligen dessutom flera kameror.
3. Översyn av orsak till läckage från gaslagret i Skallen
Mätningarna i denna studie visade att den största enskilda källan till utsläpp längs stamledningen,
bortsett från MR-stationen Halmstad S, är gaslagret i Skallen. Om det går att stoppa eller rejält
minska utsläppen härifrån skulle det påverka det totala utsläppet längs transmissionsnätet mycket.
Man bör därför göra en översyn för att förstå orsaken till läckagen och därefter åtgärda orsakerna i
möjligaste mån. För att se att åtgärderna nått önskat resultat bör det följas upp med någon form av
utsläppsmätning.

10. Diskussion och förslag på fortsatt
arbete
Mätningarna inom föreliggande studie är de första i sitt slag som utförts för att uppskatta läckage
av metan från det svenska naturgasnätets stamledning. Resultaten från utredningen kan därför
sägas vara till nytta på många olika sätt. Dels har mätmetoden som använts visat sig lämplig för att
under en relativt kort tid få en överblick av läckage längs ledningen. Metoden skulle därför kunna
användas framöver till exempel för regelbunden övervakning med syfte att identifiera och i nästa
steg åtgärda de läckor som finns. Mätresultaten har dessutom kunnat användas för att göra
bedömningar av det totala årliga diffusa utsläppet från stamledningen. En sådan uppskattning har
funnits tidigare men den har då bara tagit hänsyn till kontrollerade utsläpp i samband med
underhåll samt läckage från en kompressor vid naturgaslagret. Resultatet från denna studie bidrar
därför med helt ny information om metanläckage. När det gäller uppskattningarna av de totala
utsläppen från stamledningen är det viktigt att belysa de osäkerheter som ofrånkomligen finns på
grund av det begränsade mätunderlaget. Att som i denna studie använda Monte Carlo
simuleringar för att ta hänsyn till osäkerheterna i indata och visa hur de påverkar osäkerheten i
resultatet kan sägas vara till nytta framförallt genom att visualiseringen av osäkerheterna belyser
att det faktiskt finns stora osäkerheter men att det i möjligaste mån har tagits hänsyn till dessa.
Denna utredning har fokuserat på utsläpp från transmission av naturgas. De årliga utsläppen från
de olika installationerna längs ledningen har i uppskattats ligga omkring 0,1-0,2 kton. Nationellt
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sett är det en liten källa (ca 0,05 % av de totala metanutsläppen), men studien har visat att läckor
längs ledningen som troligen inte hade upptäckts lika snabbt med dagens inspektionsrutiner kan
upptäckas med mätmetoden som används i denna utredning. Detta är värdefullt då det leder till
att fler läckor kan åtgärdas.
För att få ökad kunskap om diffusa metanemissioner i Sverige och på så sätt hitta lämpliga
åtgärder för att minska dessa kan man tänka sig flera vägar att fortsätta. Nedan presenterar IVL
förslag som på olika nivåer leder till detta. Förslagen presenteras utan inbördes ordning.
1.

Mätningar av samma typ som utförts inom denna studie skulle kunna göras även vid
distributionsnät, stadsgasnät och lokala gasnät. Detta skulle ge en bättre bild av de
samlade diffusa utsläppen som sker från transportsystem för natur- och biogas.

2.

Kontinuerlig övervakning av utsläpp från samma installationer längs t.ex.
transmissionsledningen under en längre tid. Övervakningen kan utföras med samma
metod som använts i denna studie. Nyttan med detta skulle vara att se hur emissionerna
varierar under längre tid och att ha större möjlighet att upptäcka och åtgärda läckor.
Dessutom fås en bättre uppskattning av årliga emissioner.

3.

Då resultaten från denna rapport tyder på att utsläppen från transmissionsledningen för
naturgas är relativt små i jämförelse med andra källor så finns det anledning att i
eventuellt kommande utredningar fokusera mer på andra källor. I utredningarna skulle
det kunna ingå liknande mätningar som i denna studie fast på andra objekt för att jämföra
mätresultaten med vad som idag bedöms släppas ut från anläggningarna. Vilka
anläggningar man ska fokusera på bestäms lämpligen utifrån kriterierna att det finns
dåligt med mätunderlag som säger något om utsläppen och/eller att de bedöms vara i
sammanhanget stora källor till metanutsläpp.
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Bilaga 1 - Mätrapport
Bilaga 1 till denna rapport är en separat mätrapport skriven av FluxSense. Rapporten innehåller detaljerad
information om mätningarna.
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Sammanfattning
Under perioden januari-mars 2016 har FluxSense genomfört en förstudie med metanmätningar längs
det svenska naturgasnätet mellan Klagshamn/Trelleborg i söder och Stenungsund i norr på uppdrag
av Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektet syftade till att förbättra kunskapen
kring eventuella metanutsläpp från naturgasnätet och relaterade objekt som till exempel mät- och
reglerstationer och naturgaslager.
Två metoder baserade på absorption av infrarött ljus har huvudsakligen använts för
metanmätningarna: MeFTIR (mobil extraktiv Fourier transform infraröd spektroskopi) och CRDS
(cavity ring down spektroskopi (kavitet-avklingnings-spektroskopi fritt översatt)).
För att på ett effektivt sätt kunna täcka in så stor sträckning som möjligt av naturgasledningen i
förstudien, monterades mätutrustningen in i en helikopter som genomfört majoriteten av
mätningarna. Den flygburna installationen gjorde det möjligt att följa upp utsläppen också för
sektioner och anläggningar utan angränsande vägar. Vid sidan om de helikopterbaserade CRDSmätningarna har utsläppen från ett antal stationer mätts på plats med mätbuss som gjort läcksökning
och metankvantifiering med hjälp av MeFTIR+spårgas och även vidare läcksökning med gaskamera
(GasFindIR) för att inne på reglerstationerna hitta eventuella läckagepunkter.
Genomfört projekt är en förstudie och inte en heltäckande analys av naturgasledningens hela
sträckning och samtliga relaterade objekt. I studien har stickprovsmätningar utförts dels längs
naturgasledningens sträckning och dels på ett antal installationer längs ledningen. Dessutom
utfördes mätningarna under en relativt kort period varför de även kan ses som ett tidsmässigt
stickprov. Med det relativt stora urvalet av ledningens sträckning och antalet inkluderade
installationer bedöms förstudien ge en tydlig indikation på utsläppsbilden.
Några distinkta utsläpp från de helsvetsade sektionerna av naturgasledningen har inte kunnat
beläggas, utan de utsläpp som finns bedöms komma från installationer, förutom servicerelaterade
utsläpp. Avseende naturgasnätet så har det totalt gjorts mätningar på 23 mät- och reglerstationer
(MR), 8 linjeventilstationer (LV), 3 avgreningar (AG), 3 rensdonstationer (RD), ett gaslager (GL) och en
tankstation (CNG).
Enstaka objekt med förhöjda utsläpp har identifierats, som vid efterkontroll av
gasledningsoperatören visat sig ha läckande ventiler eller instrumentkopplingar, som omgående
åtgärdats. Totalt identifierades metanutsläpp på omkring 16 kg/timma från naturgasnätrelaterade
installationer, vilket kan jämföras med utsläpp från angränsande objekt till nätet som mätts i studien,
t.ex. gårdar, avloppsreningsverk och deponier som adderade till 352 kg/timma i.
Sammantaget ger metankoncentrationsmätningarna från helikopter med CRDS en snabb och
översiktlig bild av om det finns några betydande utsläpp, och kan användas för att styra
kompletterande undersökningar dit det observeras förhöjda utsläppsnivåer.
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1 Introduktion
Under perioden januari-mars 2016 har FluxSense genomfört en förstudie med metanmätningar längs
det svenska naturgasnätet på uppdrag av Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
Projektet syftade till att förbättra kunskapen kring eventuella metanutsläpp från naturgasnätet och
relaterade objekt som till exempel mät- och reglerstationer och naturgaslager. Två metoder baserade
på absorption av infrarött ljus har huvudsakligen använts för metanmätningarna: MeFTIR (mobil
extraktiv Fourier transform infraröd spektroskopi) och CRDS (cavity ring down spektroskopi (kavitetavklingnings-spektroskopi fritt översatt)). Vid ett par tillfällen har också en infraröd gaskamera
använts för att visualisera och lokalisera utsläppen närmre på anläggningsnivå (på skalan vilken
ventil, vilken fläns etc.).
Det svenska naturgasnätet sträcker sig från Klagshamn i Skåne till Stenungssund, 5 mil norr om
Göteborg. Utöver själva stamledningen finns ett antal förgreningar till närliggande orter och
industrier respektive biogasproducenter, exempelvis till Trelleborg, Eslöv, Höganäs, Landskrona, Bjuv,
Klippan och Gislaved.
För att på ett effektivt sätt kunna täcka in så stor sträckning som möjligt av naturgasledningen i
förstudien, monterades mätutrustning in i en helikopter. Den flygburna installationen gjorde det
möjligt att följa upp utsläppen också för sektioner och anläggningar utan angränsande vägar. Figur 1
visar ledningssträckningen och de delar som mätts i förstudien. Figur 2 visar installerad
mätutrustning i helikoptern. I tillägg till de helikopterbaserade mätningarna gjordes kompletterande
mätningar med en mätbuss med MeFTIR och gaskamera ombord. MeFTIR-mätbussen användes
också till att placera ut så kallad spårgas vid vissa mätobjekt för att kunna kvantifiera utsläppen
utifrån uppmätta koncentrationer. Utifrån utsläppt spårgas kunde också dispersionsförhållandena
bestämmas (vilken koncentration fås på ett visst avstånd från källan beroende på utsläppt mängd
gas). Denna dispersionsfaktor användes sedan för att bedöma utsläppsnivåerna för övriga mätobjekt
utifrån gjorda metankoncentrationsmätningar.
Genomfört projekt är en förstudie och inte en heltäckande analys av naturgasledningens hela
sträckning och samtliga relaterade objekt. Det har därför tagits stickprov dels av naturgasledningens
sträckning och dels av antalet installationer. Dessutom utfördes mätningarna under en relativt kort
period varför de även kan ses som ett tidsmässigt stickprov. Eventuella övriga utsläpp i samband med
planerade serviceåtgärder etcetera inbegrips inte i denna studie. Med det sagt så förväntas ändå
driften ske utan större variationer och på ett kontinuerligt vis. Med den relativt stora täckningen av
ledningens sträckning och antalet inkluderade anläggningar bedöms förstudien ändå ge en tydlig
indikation på utsläppsbilden.
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Figur 1 Översikt av Svenska naturgasledningens sträckning (rött spår) från Klagshamn i syd till Stenungsund i
norr. Det blå spåret visar genomförda mätsträckor längs ledningens sträckning, och även transitsträckor till
och från tankdepåer (flygplatser).

Figur 2 Instrumentering monterad i en Robinson R44 helikopter. Underst ses en Picarro CRDS (Cavity
ringdown spektrometer) och ovanpå sitter en Bruker FTIR-spektrometer kopplad till en optisk cell med 5.2 m
vägsträcka. Luften som analyserades pumpades via teflonslang in från en prob monterad framtill på
helikoptermeden. Metankoncentrationen visas i realtid på en skärm (till vänster i bilden).
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2 Resultat
Huvuddelen av metanmätningarna i projektet har genomförts med hjälp ett CRDS-instrument
monterat i helikopter. För att kunna kvantifiera metanutsläpp utifrån helikopterns uppmätta
plymkoncentrationstraverser längs naturgasledningen, genomfördes ett antal mätningar där spårgas
släpptes ut från fem valda objekt. Observerad medeldispersionsfaktor för spårgasen från dessa
försök användes sedan för att konvertera från plymkoncentrationsmätning till emissionsskattning
(kg/timma) för övriga objekt som mätts från helikopter.
För att vidare bedöma tillförlitligheten i mätmetoden inkluderades ett antal kända metankällor i form
av avloppsreningsverk och avfallsdeponier i mätplanen, för att kunna jämföra erhållna utsläppsnivåer
med vad som normalt uppmätts med andra metoder. Projektet innefattade även ett kontrollerat
metanutsläpp, där lämpligt mätavstånd och flyghastighet för helikoptern testades.
Vid sidan om de helikopterbaserade CRDS-mätningarna har utsläppen från ett antal stationer (MR
och LV) mätts av på plats med mätbuss som gjort läcksökning och metankvantifiering med hjälp av
MeFTIR+spårgas och även vidare läcksökning med gaskamera (GasFindIR) för att inne på
reglerstationerna hitta eventuella läckagepunkter.

2.1 Resultatsammanställning
Tabell 1 sammanställer de mätningar som gjorts på objekt längs naturgasledningens sträckning.
Totalt finns ca 85 installationer i form av bland annat mät- och reglerstationer (MR), avgreningar
(AG), linjeventilstationer (LV), gaslager (GL) och rensdonstationer (RD). I förstudien har omkring 45 %
av dessa mätts upp enligt Tabell 1, men några fler stationer har passerats utan att några distinkta
utsläpp har detekterats (belägna i närhet eller i serie med andra distinkta källor och därför svåra att
kvantifiera). Några distinkta utsläpp från de helsvetsade sektionerna av naturgasledningen har inte
kunnat beläggas, utan de utsläpp som finns bedöms komma från installationer, förutom
servicerelaterade utsläpp.
I anslutning till mätningarna längs naturgasledningen har ett större antal observerade
koncentrationsförhöjningar följts upp och kvantifierats, se Tabell 2. Framförallt är det utsläppsplymer
från gårdar i naturgasledningens närhet som observeras frekvent och ger upphov till fluktuationer i
observerad bakgrundshalt av metan.
I Tabell 1 och Tabell 2 anges vilken metod som använts för respektive mätobjekt:
A) Helikoptertransekt + dispersionsfaktor: Koncentrationsmätning integrerad genom
utsläppsplymens tvärsnitt på avstånd från källan, följt av konvertering från koncentration
(µg/m3) till emission (gram/timma) med hjälp av den medeldispersionsfaktor som bestämts i
förstudien med hjälp av spårgasutsläpp från ett antal källor.
B) Helikoptertransekt + spårgaskvantifiering: Koncentrationsmätning med CRDS av metan och
spårgas integrerad genom utsläppsplymens tvärsnitt på avstånd från källan. Kvoten mellan
metan och spårgas ger direkt utsläppet i gram per timma (spårgasens spädning ger
dispersionsfaktorn).
C) MeFTIR + spårgaskvantifiering: Koncentrationsmätning med MeFTIR av metan och spårgas
integrerad genom utsläppsplymens tvärsnitt på avstånd från källan. Kvoten mellan metan
och spårgas ger direkt utsläppet i gram per timma (spårgasens spädning ger
dispersionsfaktorn).
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D) MeFTIR + ventilationsflöde: Mätning av inomhuskoncentrationen med MeFTIR på en inbyggd
anläggning. Genom att samtidigt mäta metankoncentrationen och hur koncentrationen av en
kortvarig spårgaspuls i rummet klingar av över tid, kan den effektiva ventilationen
(m3/timma) bedömas vilket tillsammans med medelmetankoncentrationen (µg/m3) i rummet
ger metanutsläppet från anläggningen (g/timma).
E) Enbart MeFTIR: Mätning med enbart MeFTIR på plats vid anläggningen. Då inga förhöjda
metankoncentrationer kunnat påvisas och ingen ytterligare kvantifiering med spårgas setts
nödvändig.
I förekommande fall då fler mätningar gjorts på samma objekt anges observerat medel och
standardavvikelse. Avseende naturgasnätet så har det totalt gjorts mätningar på 23 mät- och
reglerstationer (MR), 8 linjeventilstationer (LV), 3 avgreningar (AG), 3 rensdonstationer (RD), ett
gaslager (GL) och en tankstation (CNG).
Totalt gjordes mätningar vid 23 MR-stationer, och Figur 3 visar fördelningen av antalet MR-stationer
inom observerat utsläppsintervall. En MR-station (Halmstad Södra) sticker ut med ett metanutsläpp
på 7746 g/timma. Swedgas gjorde en kontroll vid MR-stationen efter att värdet rapporterats, varvid
det visade sig att en ventil inte blivit ordentligt stängd i samband med service vid stationen. Detta
bedöms vara en extraordinär tillfällighet och skall inte räknas in i ett medelvärde för MR-stationernas
utsläppsnivå.
I övrigt hade samtliga observerade MR-stationer ett metanutsläpp under 500 g/timma. 82 % av
observerade MR-stationer låg under 200 g/timma. Medianutsläppet för observerade MR-stationer
hamnade på 98 g CH4/timma, medan medelvärdet (exklusive Halmstad Södra) blev 108±104 g/timma
(medel ± 1 standardavvikelse).

Figur 3 Histogram över antalet MR-stationer inom respektive utsläppsintervall (0-50, 50-100 g/timma etc.).
Observerad frekvens upp till angivet utsläppsvärde från föregående intervallvärde anges vid respektive
stapel. Exempelvis låg 82 % av observerade stationer under 200 g/timma i utsläppsnivå.
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Tabell 1 Sammanställning av mätresultat från mätobjekt längs naturgasledningens sträckning. * anger objekt
som kvantifierats med hjälp av koncentrationsmätningar och spårgasutsläpp, medan övriga baseras på
koncentrationsmätningar och den dispersionsfaktor som raknats fram med hjälp av spårgasmätningarna.
MR=mät- och regler station, LV=linjeventilstation , AG=avgrening, GL=gaslager, CNG=tankställe naturgas,
RD=rensdonstation. STD anger standardavvikelse i förekommande fall med fler mätningar på samma objekt.
Utsläpp baserade på helikoptertransekt+dispersion som är <150 g/tim är generellt osäkra relativt den
variabla bakgrunden och har en osäkerhet på upp till ±100 g/tim. a) Efter rapportering till Swedgas
upptäcktes läckande ventiler vid dessa anläggningar vid uppföljningskontroll.

Objekt
AG Åsby
AG Östra Karup
AG Stallberg
CNG Stora Höga
GL Skallen *
LV Carnegie
LV Fjärås
LV Ganarp
LV Ljungstorp
LV Solberga
LV Stora Höga
LV Södra Möinge
LV Veddige
MR Åkarp
MR Ängelholm
MR Bjuv
MR Falkenberg
MR Furulund
MR Getinge
MR Guddeby
MR Halmstad N
MR Halmstad S *, a)
MR Höganäs
MR Högsbo *
MR Laholm
MR Lomma
MR Lundåkra
MR Mörarp
MR Östra Grevie
MR Ryaverket *
MR Rävekärr *
MR Sallerup
MR Svedala *
MR Tågarp
MR Trelleborg
MR Varberg
RD Årstad a)
RD Ingelstorp
RD Klagshamn *
SUMMA naturgasobjekt:

Emission (g/tim)
68
0
9
283
4172
0
54
72
46
14
6
36
24
207
39
37
67
122
43
66
386
7746
140
8
337
49
102
0
105
10
5
190
98
111
222
32
771
124
0
15800 g/timma

Antal mätningar STD
Metod
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
7
914 Helikoptertransekt+spårgaskvantifiering
1
MeFTIR
1
Helikoptertransekt+dispersion
2
14
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
1
1
Helikoptertransekt+dispersion
3
204
Helikoptertransekt+dispersion
13
4762
MeFTIR+spårgaskvantifiering
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
MeFTIR+ventilation
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
MeFTIR+ventilation
1
MeFTIR+ventilation
1
Helikoptertransekt+dispersion
6
39 Helikoptertransekt+spårgaskvantifiering
1
Helikoptertransekt+dispersion
3
123
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
2
36
Helikoptertransekt+dispersion
1
Helikoptertransekt+dispersion
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Beträffande linjeventilstationer (LV) så gjordes mätningar vid åtta av dem. Medianutsläppet för dessa
låg på 30 g/timma, medan medelvärdet blev 31.5±25.0 g/timma (±1 STD). En konservativ skattning
för medelvärdet med tanke på osäkerheten i mätningarna är <100 g/timma.
Beträffande avgreningar observerades mycket begränsade utsläpp, om än baserat på bara tre
observationer. Observerade utsläpp låg mellan 0-68 g/timma, med ett medel på 26 g/timma och en
median på 9 g/timma. En konservativ skattning för medelvärdet med tanke på osäkerheten i
mätningarna är <100 g/timma.
Tre rensdonstationer (RD) inkluderades i mätningarna. Årstad skiljde ut sig från de två övriga med en
förhöjd emission på 774 g/timma. Efter resultatrapporteringen gjordes en efterkontroll av Swedgas
som då identifierade en läckande ventil vid ett mätinstrument på rensdonsstationen. Övriga två RDstationer hade betydligt lägre utsläpp (0 respektive 124 g/timma). En konservativ skattning för
medelvärdet med tanke på osäkerheten i mätningarna är <150 g/timma.
Det största utsläppet bland naturgasnätets installationer (frånsett det tillfälliga utsläppet på MR
Halmstad S) befanns komma från naturgaslagret Skallen i Halland. Baserat på spårgasutsläpp och
helikoptermätning av metan+spårgas uppmättes här en emission på 4172±914 g/timma (7
plymtraverser). Förutom de spårgasbaserade mätningarna på Skallen den 11 mars 2015, gjordes även
4 helikoptertransektmätningar där den 9 mars. Med dispersionsfaktor skattas utsläppet då till
3590±1460 g/timma. Båda mättillfällena var väl i paritet med varandra, inom 14 %.
Endast en CNG-tankstation passerades i projektet, med en plymtravers, vilken visade på en emission
av 283 g/timma. Detta värde får dock anses som högst osäkert med tanke på det klena underlaget
och att utsläppet från en tankstation måste följas upp under längre tid med koppling till
tankningsaktiviteter för att på ett rättvisande sätt karaktärisera utsläppsnivån.
Sammantaget uppmättes ett metanutsläpp på 15.8 kg/timma från inkluderade installationer längs
naturgasnätet. Bortser man från det onormala tillfälliga utsläppet vid MR Halmstad-S, blir det
samlade värdet 8.1 kg metan/timma.
Förstudien ger en klar bild av att utsläppen från naturgasnätet tycks vara små i relation till övriga
metankällor i samhället. Bara de angränsande källor som observerats i samband med mätningarna
kring naturgasnätet, som till exempel gårdar (83 st), avfallsdeponier (5) och avfallsreningsverk (7)
m.fl. (se Tabell 2) adderar till 352 kg metan/timma. Med tanke på det tryck och den stora mängd
metan som hanteras i naturgasnätet är det givetvis viktigt med fortlöpande gott underhåll och
uppföljning för att undvika potentiella utsläpp.
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För de angränsade objekt som mätts upp i projektet anges i förekommande fall antal observerade
objekt inom samma grupp, med deras medelvärde och observerad standardavvikelse, se Tabell 2. För
enskilda objekt där fler mätningar gjorts på samma objekt anges medelvärde±standardavvikelse för
det mättillfället. Exempelvis kvantifierades metanutsläppet från 83 gårdar, med ett metanutsläpp i
medeltal på 2.06±2.36 kg/tim (totalt 170.7 kg/timma), 7 avloppsreningsverk med sammanlagt 25.5
kg/timma och fem avfallsdeponier med totalt 89.9 kg/timma i utsläpp. Två gårdar med aktiv rötning
(biogasproduktion) passerades under mätningarna, och befanns ha en metanemission på 11.2±2.6
kg/timma i medeltal.
Ett antal industrier (som är anslutna till naturgasnätet eller producerar biogas) passerades också med
helikoptermätningarna. Utsläppssiffrorna för de industriella anläggningarna får ses som något mer
osäkra jämfört med resultaten i övrigt. Detta med tanke på att dispersionsfaktorn kan vara
annorlunda för en industri med större spatial utbredning både horisontellt och vertikalt jämfört med
en typisk MR-station eller marknära anläggning som de där spårgasutsläppen använts för att ta fram
applicerad dispersionsfaktor. Den industri som utmärkte sig bland övriga observerade var
sockerbruket i Örtofta (Nordic Sugar), vilka producerar biogas utifrån produktionsrester. En distinkt
metanplym kunde ses lä om anläggningen, med ett utsläpp av i storleksordningen 19 kg/timma.
Övriga industrier enligt Tabell 2 låg i intervallet 0.8-3 kg/timma.
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Tabell 2 Sammanställning av mätresultat från mätobjekt angränsande till naturgasledningens sträckning, och
som mätts upp för referens eller för att följa upp observerade koncentrationer. * anger objekt som
kvantifierats med hjälp av koncentrationsmätningar och spårgasutsläpp, medan övriga baseras på
koncentrationsmätningar och den dispersionsfaktor som spårgasmätningarna visat. # anger antal mätobjekt
när symbolen visas, medan siffran i övrigt anger antal mätningar på respektive objekt. STD anger
standardavvikelse i förekommande fall. När fler objekt i en kategori mätts (#) anger emissionssiffran
medelvärdet.

Objekt
Deponi Höganäs
Deponi Lundåkra Landskrona
Deponi Spillepeng
Deponi WTP Åstorp
Deponi + biogas Filborna
Helsingborg
Energiverk Ängelholm
Farm #
Farm biogas #
Gödselbrunn #
Industri biogas WRAMS Bjuv
Industri Bjuv Findus
Industri Falkenberg
Industri Höganäs
Industri Örtofta NordicSugar
biogas
Upplag Halmstad
Upplag Rötmaterial #
Upplag Varberg
WTP Ängelholm
WTP Ellinge *
WTP Höganäs
WTP Källby *
WTP Klagshamn *
WTP Laholm
WTP Varberg

SUMMA angränsande objekt:

Antal
Emission mätningar eller
(g/tim)
objekt (#)
3086
2
7341
1
8476
1
3693
1

STD Metod
1601 Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion

67299
1093
2057
11191
827

1
6
83
2
2

Helikoptertransekt+dispersion
230 Helikoptertransekt+dispersion
2357 Helikoptertransekt+dispersion
2582 Helikoptertransekt+dispersion
639 Helikoptertransekt+dispersion

2552
1327
795
2896

1
1
1
3

Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
1875 Helikoptertransekt+dispersion

19319
1800
2275
879
541
4429
2273
9436
4882
2083
1886

1
1
5
1
1
18
7
15
18
4
1

741

1807
1042
750
1548
1040

Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+spårgaskvantifiering
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+spårgaskvantifiering
Helikoptertransekt+spårgaskvantifiering
Helikoptertransekt+dispersion
Helikoptertransekt+dispersion

352200

Även industrianläggningarna i Stenungsund passerades upprepade tillfällen och på olika höjder i
samband med helikoptermätningarna, men dispersionsfaktorn här är än osäkrare jämfört med de
tabellerade industrierna eftersom de har höga facklor, skorstenar och kolonner samt är utspridda
över ett relativt stort område. Några utsläppssiffror har därför inte skattats utifrån observerade
metankoncentrationer för dessa industrier (Borealis Polyeten, Borealis Kracker, Perstorp Oxo, Akzo
Nobel, Ineos, Preem Göteborg), men generellt observerades, endast låga metanförhöjningar och
metanutsläppen bedöms som begränsade.
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2.2 Detaljerade mätresultat och exempel
2.2.1 Helikoptertransekter

Huvuddelen av mätningarna i förstudien har gjorts med hjälp av helikopterburna
metankoncentrationsmätningar med CRDS, där metankoncentrationen längs naturgasledningens
sträckning uppmätts på läsidan om ledningen, reglerstationer och andra installationer. Mätningarna
har gjorts på omkring 20-40 m höjd och inom 300 m distans där omgivningarna så tillåter. I närheten
av elledningar, master, vindkraftverk, betande djur eller hästgårdar har mätrutten tillfälligt avvikit på
höjd eller avstånd för att undvika störningar och risker. Typiskt har mätningarna skett i omkring 2030 knops fart (35-55 km/timma), men vid närmre uppföljning av intressanta objekt har närmätning
på lägre höjd och kortare avstånd gjorts med låg flyghastighet.
Figur 4 visar en helikoptertransekt på läsidan om naturgasledningen i trakten av Årstad, Halland.
Vinden kom vid tillfället från söder och flygmätningen gjordes i öst-västlig riktning på nordsidan om
naturgasledningen. Flygtransekten visar typiskt hur metankoncentrationen längs mätrutten kunde se
ut. Längst österut ses en koncentrationsförhöjning utöver bakgrundsnivån från en RD-station (Årstad
RD), i detta fall på 9 ppb (miljarddelar) utöver bakgrunden. Väster om RD-stationen följer ett
segment där enbart bakgrundskoncentration av metan observerades, vilket innebär att
naturgasledningen här är tät vilket kan förväntas vara normalfallet för de helsvetsade segmenten
mellan kopplingsstationerna. I vänstra (västra) delen av transekten ses sedan tre förhöjda,
avgränsade metanplymer med upp till 32 ppb utöver bakgrunden. Strax uppvind om plymerna ses
några gårdar som ger upphov till de observerade utsläppen. Ju närmre avstånd och ju starkare källa
desto distinktare och högre över bakgrundsnivån framträder utsläppsplymen. På längre avstånd
sprids plymen från källan ut både i sid- och höjdled och blir till slut svår att koppla direkt till en
specifik källa, utan plymen blir snarare en del av en varierande bakgrundsnivå i det marknära skiktet.
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Figur 4 Metanmätning 160309 12:05 i Årstad-Falkenberg, Halland. Den blå kurvan visar uppmätt
metankoncentration utöver bakgrund i ppb, där höjden skalar mot koncentrationen, och vinden kommer
nerifrån i bilden (syd 3.5 m/s). Längst till höger ses en plym som detekterade vid Årstad RD-station, om än
bara 9 ppb CH4 över bakgrunden. Centralt ses 2 plymer från 2 gårdar, där den starkare kommer från en gård
med biogasrötning.

Figur 5 Metanmätning 160309 10:54 i Åsby, Halland. Den blå kurvan visar uppmätt metankoncentration
utöver bakgrund i ppb, där höjden skalar mot koncentrationen, och vinden kommer nerifrån i bilden (sydost
3 m/s). Den stora plymen centralt kommer från en gård (max 68 ppb, bred plym). Strax norr om denna finns
en avgrening på naturgasledningen. En liten metantopp på 5 ppb (smal plym) kunde ses från detta område,
men försumbart bidrag i sammanhanget.
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Figur 6 Metantransekt längs naturgasledningen i Halland 160309 16:06. Vinden kommer från öst, vilket
indikeras av de vita infällda pilarna och två tydliga metanplymer ses från gårdar upp i vinden.
Metanförhöjningen över bakgrunden var max 15 ppb. Överst ses ett infällt foto över gården sett från
helikoptern.

Figur 5 och Figur 6 belyser vidare typiska exempel på plympassager längs naturgasledningen. I den
första passeras först en avgrening (Åsby AG) där endast en liten koncentrationsförhöjning ses på 5
ppb. Med översättning till flux med hjälp av bestämd dispersionsfaktor innebär denna plym ett
utsläpp kring 68 gram/timma. Strax söder om avgreningen ligger en gård som ger upphov till en
betydligt kraftigare plym, både i koncentration och i utbredning (68 ppb).
I Figur 6 ses en annan plymtransekt längs naturgasledningen i Halland, som belyser mätsituationen
med distinkta utsläppsplymer och bredare diffusa plymer, eller varierande bakgrund om man så vill.
Längst norrut (till vänster i figuren) ses en avgränsad och distinkt plym från en gård, med en
koncentrationsförhöjning på 15 ppb utöver bakgrunden. Längre söderut bidrar ett flertal gårdar på
längre avstånd till en betydligt diffusare plymbild där det är svårt att särskilja de olika källornas
enskilda plymer, utan de smälter samman till en bred varierande bakgrundshalt. I detta fall går det
inte att kvantifiera de enskilda utsläppsbidragen från gårdarna, men man kan konstatera att om det
skulle ha varit ett distinkt läckage (vilket inte observerades här) från naturgasledningen skulle detta
ha framträtt som en överlagrad avgränsad metantopp på den breda, varierande bakgrundsnivån.
En längre helikoptertransekt som innefattar utsläppsplymer från ett flertal olika källor visas i Figur 7.
Längst norrut (till höger i figuren) ses ett antal gårdsplymer på upp till 36 ppb utöver
bakgrundshalten av metan. Centralt i bilden ses en kraftig utsläppsplym från avloppsreningsverket i
Laholm med max 180 ppb förhöjning. Denna plym motsvarar ett utsläpp på 2.1 kg/timma. Längst
söderut (till vänster i figuren) ses utsläppsplymen från MR-stationen i Laholm tillsammans med en
angränsande lantgård, och ett skattat utsläpp på omkring 340 g/timma.
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Figur 7 Metanmätning längs naturgasledningen vid Laholm 160309 16:20. Norr är till höger i figuren och
vinden blåste från öst. Den blå kurvan visar uppmätt metankoncentration utöver bakgrund i ppb, där höjden
skalar mot koncentrationen. En rad olika källor återfinns här vid sida om varandra. Längst norrut finns en rad
gårdar med distinkta metanplymer på upp till max 36 ppb. Centralt (och med ett infällt foto) ses plymen från
Laholms avloppsreningsverk med en plym på 180 ppb. Längst söderut finns en mät-och reglerstation (LHM
MR) med en angränsande gård intill på södra sidan. Endast en svag plym på <13 ppb sågs från detta område.

Den 9 mars gjordes metanmätningar strax norr om Hallandsåsen, och Figur 8 visar en
helikoptertransekt från Laholm i norr till Båstad i söder. Vinden kom från öster och ett flertal
källtyper finns med i denna mätning. Segment med enbart bakgrundsnivå av metan (inga utsläpp från
naturgasledningen eller andra källor) åtföljs av distinkta plymer från avloppsreningsverk (Laholm) och
gårdar med biogasproduktion (exempelvis Skottorp). För att få en känsla för relationen mellan
plymförhöjning och utsläpp så befanns de dominerande biogasgårdarna här ha ett metanutsläpp på
9.9-12.5 kg/timma. Avloppsreningsverket i Laholm låg enligt tidigare på omkring 2.1 kg/timma,
medan plymen från MR-station Laholm knappt framträder här i relation till de övriga källorna och
befanns ha ett utsläpp på omkring 340 gram/timma.
Figur 9 visar metanmätningar i Helsingborgstrakten den 10 mars, med vind från öster. Återigen
domineras plymbilden av andra källor än sådana relaterade till naturgasledningen. Den kraftigaste
plymen ses lä om Filborna avfallsdeponi centralt i bilden. Denna anläggning innefattar förutom en
avfallsdeponi även rötning och fordonsgas samt ett kraftvärmeverk med avfallsförbränning.
Mätpassagen pekade på ett metanutsläpp på 67.3 kg/timma. FluxSense har sedan mer än tio år gjort
årliga metanutsläppsmätningar på denna anläggning med MeFTIR+spårgas, och emissionsnivån ligger
väl i linje med vad som observerades i helikoptermätningen. Vid MeFTIR-mätningen senast i
december 2015 låg metanutsläppet på 89 kg/timma från hela området, och helikoptermätningen
hamnade inom 25 % från detta, vilket är väl inom temporär utsläppsvariation och mätapproachernas
osäkerheter.
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Figur 8 Metanmätning 160309 16:20-16:45. Mätningen sträcker sig från Laholm (jmf Figur 7) och söderut mot
Hallandsåsen (Skummeslöv). I området finns ett stort antal större gårdar, varav några med aktiv rötning av
biogas. Metanbidraget från gårdarna är klart dominant i området. Norr är till höger i figuren och vinden
blåste från öst. Den blå kurvan visar uppmätt metankoncentration utöver bakgrund i ppb, där höjden skalar
mot koncentrationen.

Figur 9 Metanmätning öster om Helsingborg 160310 09:40. Vinden kommer från öster (infälld vit pil). Den blå
kurvan visar uppmätt metankoncentration utöver bakgrund i ppb, där höjden skalar mot koncentrationen.
Den klart dominerande plymen kommer från Filborna-området, med en maxkoncentration på 357 ppb över
bakgrunden, och en utbredd plym. Området innefattar en avfallsdeponi, rötningsanläggning,
förbränningskraftvärmeverk och fordonsgas. I förgrunden ses ett antal mindre plymer från företrädesvis
gårdar, och norr om Helsingborg syns bidrag från ett antal lagringsdepåtankar för rötrestmaterial.
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Vid mätningarna i Höganäs detekterades metanutsläpp från flera närliggande källor, se Figur 10.
Längst söderut ses en smal och distinkt plym från Höganäs avloppsreningsverk (83 ppb, 2.3
kg/timma) följt av en industriplym med två distinkta plymtoppar (Höganäs bruk, 2.9 kg/timma) och
längst norrut en utsläppsplym från en avfallsdeponi (31 ppb, 3.1 kg/timma). Mätningen illustrerar att
det är plymhöjd gånger utbredning som motsvarar utsläppet – även om reningsverksplymen är klart
högst i koncentration, så är den smal och den större utbredningen av industri- och deponiplymen gör
att dessas utsläppsnivå är i stort sett i paritet med eller större än avloppsreningsverkets bidrag. Figur
11 visar en helikoptertransekt från ett sockerbruk i Örtofta med biogasproduktion, där en låg men
bred plym från ett stort område adderar upp till ett ansenligt utsläpp på hela 19.3 kg/timma.

Figur 10 Metanmätning i Höganäs 160310 11:05. Vind från öster som indikeras av de vita pilarna. Tre
anläggningar med metanutsläpp ligger här i anslutning till varandra: ett avloppsreningsverk längst söderut,
en industri i mitten och en avfallsdeponi längst norrut. Den blå kurvan visar uppmätt metankoncentration
utöver bakgrund i ppb, där höjden skalar mot koncentrationen.

Figur 11 Metanmätning i plymen från Örtofta Nordic Sugar, 160310 13:40. Den blå kurvan visar uppmätt
metankoncentration utöver bakgrund i ppb, där höjden skalar mot koncentrationen. I bakgrunden ses
plymer från andra källor längre åt nordväst.
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2.2.2 Helikoptertransekter med spårgaskalibrering i utsläppsplymen på avstånd från källan

För att kunna kvantifiera utsläppen från koncentrationsmätningarna med helikopter har spårgas
använts vid ett antal mätobjekt. Spårgastekniken bygger på att spårgasen (acetylen, C2H2) släpps ut
vid källan med ett konstant flöde och sprids sedan i plymen med hjälp av vind och turbulens på
samma sätt som det läckande metanet från källan. Genom att integrera både metan och spårgas
genom plymens tvärsnitt på avstånd från källan kan sedan metanutsläppet kvantifieras utifrån
kvoten mellan integrerad metan- och spårgaskoncentration.
Dispersionsfaktorn (utsläpp/integrerat plymkoncentrationsvärde) från dessa mätningar har sedan
använts för övriga helikoptertransekter för att överföra plymkoncentrationstransekter till utsläpp i
gram/timma. Totalt genomfördes spårgasförsök med helikopter på fem objekt: 1 MR-station, 1
gaslager och 3 avloppsreningsverk. För en vidare diskussion kring dispersionsfaktorn, se avsnitt 2.3.
Här presenteras vidare metanutsläppsresultaten från de fem objekten som kvantifierats med
spårgas+helikopter.
Figur 12 visar en mätning på Klagshamn avloppsreningsverk (WTP) och rensdonstation (RD) belägna
intill varandra. Två spårgaskällor användes, och metan- och spårgaskoncentrationen integrerades ett
flertal gånger i plymen från anläggningen. Ingen signifikant emission kunde vid tillfället detekteras
från naturgasledningen eller RD-stationen.
Baserat på 16 plymtraverser mättes emissionen från Klagshamn avloppsreningsverk till i medeltal
4.8±1.6 kg/timma (± 1 standardavvikelse), mellan kl. 10:42-11:21, se Tabell 3.

Figur 12 Helikopterbaserad kvantifiering av metanutsläppet från Klagshamn reningsverk (WTP) och Swedgas
RD-station (rensdonstation, öster om reningsverket). Mätningen gjordes 160311 11:05. Blå kurva visar
metankoncentrationen över bakgrundsnivån och gul kurva motsvarande för spårgasen (acetylen C2H2).
Kurvornas respektive höjd över marken skalar mot uppmätt koncentration (max 77 ppb för metan och max
23 ppb för spårgasen). Norr är neråt i figuren och vinden var svag från norr, vilket indikeras av den vita
infällda pilen. Den östligaste spårgasen markerar gränsen mellan reningsverket och RD-stationen, och man
kan se att det inte finns något signifikant metanbidrag från RD-stationen (öster om spårgasplymen).
Medelutsläppet av metan från reningsverket var 4.8 kg/timma.
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Tabell 3 Metanmätning med helikopterbaserad CRDS samt spårgasutsläpp (C2H2) på Klagshamn
avloppsreningsverk 160311.

Tidsintervall

Emission (g/tim)

Tidsintervall

Emission (g/tim)

104244-104405
104411-104505
104807-104917
104934-105045
105058-105149
105502-105604
105611-105742
105742-105858

6447
4954
1961
3107
4212
2674
5713
3834

110413-110545
110605-110743
110745-110842
111030-111144
111212-111323
111336-111422
111824-111927
111951-112100

8517
5994
4724
5105
4211
5547
4788
4357

Medel±STD

4759±1564 (±32.9%)

Metanemissionen från gaslager Skallen i Halland mättes med helikopter+spårgas 160311. Figur 13
visar en plymtravers, och Figur 14 ett foto under en mätpassage. En tydlig metanplym detekterades
och vid närmre läcksökning med en gaskamera kunde ett par utsläppspunkter identifieras, se Figur
15. Tabell 4 sammanfattar utsläppsresultaten, med en medelemission på 4.2±0.9 kg/timma.

Figur 13 Spårgasstödd metanmätning vid gaslager Skallen i Halland. Vinden kom från väster, nerifrån i bilden.
Blå kurva visar metankoncentrationen över bakgrundsnivån och röd kurva motsvarande för spårgasen
(acetylen C2H2). Kurvornas respektive höjd över marken skalar mot uppmätt koncentration.
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Figur 14 Helikoptertransekt förbi Skallens gaslager 160311. Till vänster vid husväggen ses en pipa där
metanutsläpp detekterades med en gaskamera, se vidare Figur 15.

Tabell 4 Metanmättraverser på Skallens gaslager i Halland 160311.

Tidsintervall

Emission (g/timma)

135648-135743
135837-135933
135954-140137
140217-140406
140421-140537
140543-140727
140751-140937

4755
3232
4626
2936
5315
4780
3560

Medel±STD

4172±914 (±22%)
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Figur 15 Identifiering av metanutsläpp med GasFindIR-kamera 160311 vid Skallens gaslager. Infällt uppe till
höger finns en infraröd bild av metanflödet från pipan till vänster i bilden.

Även vid Ellinge (Eslöv) och Källby (Lund) avloppsreningsverk samt Svedala MR-station gjordes
helikoptermätningar med spårgas för att bestämma dispersionsfaktorn och med den kunna koppla
övriga helikopterkoncentrationsmätningar till utsläppssiffror i gram/timma. Tabell 5 till Tabell 7
sammanfattar mätningarna.
Tabell 5 Spårgasstödd metanmätning med helikopter+CRDS på Svedala MR-station 160310.

Tidsintervall

Emission (kg/timma)

Tidsintervall

Emission (kg/timma)

171241-171306
171411-171433
171531-171552

146
106
80

171637-171657
171840-171854
171956-172028

113
104
40

Medel±STD

98±36 (36.5%)
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Tabell 6 Spårgasstödd metanmätning med helikopter+CRDS på Källby avloppsreningsverk 160310.

Tidsintervall

Emission (kg/timma)

Tidsintervall

Emission (kg/timma)

120350-120427
120522-120642
120653-120816
121245-121344
121349-121500
121603-121700
121712-121830
121956-122101

8178
9780
9391
8976
8636
10273
10124
9580

122333-122444
122718-122828
122939-123039
123041-123150
123304-123400
124642-124737
124819-124921

9771
10626
8773
9369
10516
8528
9024

Medel±STD

9436±750 (±8%)

Tabell 7 Spårgasstödd metanmätning med helikopter+CRDS på Ellinge avloppsreningsverk 160310.

Tidsintervall

Emission (kg/timma)

Tidsintervall

Emission (kg/timma)

144241-144332
144436-144530
144554-144650
144800-144844
144859-144951
145208-145245

2453
3139
3285
4961
5388
7012

145345-145447
145454-145534
145712-145758
145746-145900
150016-150111

5040
6098
6771
2497
2076

Medel±STD

4429±1807 (41 %)

2.2.3 MeFTIR med ventilationsflödesmätning

MeFTIR och ventilationsflödesmätning med hjälp av spårgasavklingning användes vid ett antal MRstationer för att kvantifiera metanutsläppen. Vid MR Rya, MR Högsbo och MR Rävekärr mättes
rumskoncentrationen av metan inne i MR-stationerna upp med MeFTIR, samtidigt som rumsvolymen
kortvarigt tillsattes en liten mängd spårgas. Koncentrationsavklingningen av spårgaskoncentrationen
i rummet gav det effektiva ventilationsflödet i MR-stationen, vilket tillsammans med
medelmetankoncentrationen i rummet användes för att beräkna metanutsläppet. På detta sätt kan
låga utsläpp mätas upp och utsläppen från MR-station Rya, Högsbo, och Rävekärr bestämdes till 10
g/timma, 8 g/timma respektive 5 g/timma. Figur 16 visar mätförloppet vid mätningen på MR-station
Rya 160114. Den exponentiella avklingningen av tillsatt spårgaskocentration i anläggningsrummet
gav att rumsvolymen omsattes 3.68 gånger per timma vilket innebär en luftomsättning på 960
m3/timma. Med en medelkoncentration på 15.2 ppm metan ger detta ett utsläpp på 10 gram/timma.
Figur 17 visar en bild från mätningen inne på MR-station Rya.
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Figur 16 Mätning av metanutsläppet vid Rya MR-station 160114. Mätningen gjordes med hjälp av MeFTIR,
som mätte metanhalt inne i MR-stationen samtidigt som spårgas pulsades in i rumsvolymen och
koncentrationsavklingningen mättes upp (med MeFTIR) för att få det effektiva ventilationsflödet. Uppmätt
metanemission 10 g/timma.

Figur 17 Metanmätning inne på MR-station Rya 160114 med spårgas+slang kopplad till MeFTIR-instrument.
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2.2.4 MeFTIR med spårgaskalibrering i utsläppsplymen på avstånd från källan

Typiskt används MeFTIR+spårgas genom att spårgas släpps ut vid en källa, och koncentrationskvoten
av metan och spårgas sedan mäts på avstånd i utsläppsplymen, varvid kvoten ger metanutsläppet
utifrån det kända spårgasflödet. Denna metodik användes vid metanmätningen på MR-station
Halmstad Södra 160311 (se Figur 18), och Figur 19 visar ett plymexempel från mätningen. Vid tillfället
uppmättes en metanemission på 7.7 kg/timma baserat på 13 mätningar (STD 4.8 kg/tim). Efter att
detta rapporterats gjorde Swedgas en uppföljningskontroll vid stationen, och det visade sig att en
ventil läckte efter ett tidigare servicetillfälle, och felet åtgärdades (det vill säga ett onormalt driftsläge
vid mätningen). I Tabell 8 redovisas mättraverserna på MR-stationen.

Figur 18 MR-station Halmstad södra, 160311.
Tabell 8 Metanmätning med MeFTIR+spårgas på MR-station Halmstad Södra, 160311 11:20-12:10.

Tidsintervall

Emission (g/timma)

112052-112254
112408-112547
112929-113220
113426-113715
114147-114438
114528-114640
114907-115045
115135-115403
115654-115858
115948-120125
120149-120417
120507-120622
120647-120914

7367.2
14032.2
6037.6
4073.4
7239.3
3571.5
9669.1
6519.9
20142.9
2474.4
8234.1
6843.0
4491.2

Medel ± STD

7746±4762
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Figur 19 Metanmätning med MeFTIR+spårgas vid MR-station Halmstad Södra 160311 11:45. Blå kurva visar
metankoncentrationen över bakgrundsnivån och röd kurva motsvarande för spårgasen (N2O). Kurvornas
respektive höjd över marken skalar mot uppmätt koncentration. Norr är åt vänster i figuren och vinden var
svag från väst, vilket indikeras av den vita infällda pilen. Notera den fina korrelationen mellan spårgas och
metan vilket styrker att metanutsläppet härrör från MR-stationen.

2.3 Diskussion osäkerheter
Både CRDS och MeFTIR mäter metan med hög noggrannhet och specificitet. Ett Picarro G2203 CRDSinstrument användes för de helikopterbaserade mätningarna, med en specificerad precision (2
sekunder, 1 sigma) på 3 ppb CH4 för koncentrationsintervallet 1-3 ppm, eller 1 % av värdet för höga
koncentrationer. Motsvarande för spårgasen C2H2 är <0.6 ppb för koncentrationsintervallet 0-200
ppb (www.picarro.com). Figur 3 visar instrumentprestandan uppmätt stillastående under knappt 20
minuter strax efter landning på Höganäs flygplats 160310.
Jämförelsevis har MeFTIR en precision på <10 ppb CH4 (20 sekunder, 1 sigma) och 1 ppb spårgas
(C2H2 eller N2O). Båda teknikerna baseras på infraröd absorptionsspektroskopi, där osäkerheten i
publicerade absorptionstvärsnitt är omkring 3-4%.
Koncentrationsmätningarna kan därför sägas hålla god noggrannhet för de presenterade resultaten i
denna förstudie, och uppmätta halter stämmer också väl mot normala bakgrundsnivåer för metan.
När koncentrationsmätningar sedan skall omsättas till emissionsmätning/beräkning ökar
osäkerheterna, beroende på att vind och dispersion från källan till mätpunkten måste beaktas.
Eftersom vindfält, turbulens och dispersion är en statistisk process begränsas uppnåbar noggrannhet
av dessa faktorer.
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Figur 20 Koncentrationstidsserie för CRDS-Picarro-instrumentet i helikoptern, stillastående på Höganäs
flygplats efter landning. För dessa knappt 20 minuter visade instrumentet ett medelvärde±1 STD för metan
på 1979.9±0.4 ppb, och motsvarande för spårgasen C2H2 var 0.96±0.1 ppb.

I några av mätningarna i denna förstudie har spårgas+MeFTIR/CRDS använts för att ta hand om
dispersionsfaktorn från utsläppspunkten till mätpunkten i plymen. För dessa mätningar bedöms en
noggrannhet på omkring 15-20%, se metodavsnittet för MeFTIR. Detsamma eller bättre gäller för de
mätningar där spårgas använts för att mäta ventilationsflödet i några av MR-stationerna i
kombination med mätning av rumskoncentrationen av metan med MeFTIR. Samma noggrannhet
bedöms för de fall där helikopterplymtransekter kombinerats med spårgasutsläpp vid källan.
För övriga fall där emissionen beräknats utifrån plymkoncentrationstraverser (med helikopter)
utgående ifrån en dispersionsfaktor baserad på spårgasdispersionen från de andra mätningarna ökar
osäkerheten. Detta eftersom en spårgaskalibrering av dispersionen inte är gjord på den aktuella
platsen, vid rådande topografi, vind- och övriga meteorologiska förhållanden.
För att bedöma osäkerheten i emissionsskattningen vid dessa tillfällen har vi undersökt hur mycket
dispersionsfaktorn i de olika spårgasförsöken varierar. Detta inkluderar lite olika vindhastighet,
mätavstånd och topografiska variationer som inbegriper den variation av dessa parametrar som man
kan förvänta sig för de olika mätobjekten (markbelägen källa, relativt öppen terräng, ca 100-500 m
avstånd).
Tabell
9
sammanfattar
den
dispersionsfaktor
(metanutsläpp
med
spårgaskvantifering/integrerat plymkoncentrationsvärde) som beräknats för de fem olika
spårgasförsök som gjorts. Variabiliteten i dispersionsfaktorn (1 STD/medel) låg på 41 %, om alla
mätningar behandlas rakt av utan hänsyn till olika plymtransporttid från källan till mätpunkten med
mera. Tar man hänsyn till plymtransporttiden får man en korrelation mellan denna och
dispersionsfaktorn (se Figur 21), vilket man skulle kunna nyttja för att minska osäkerheten vid
respektive beräkning av dispersionsfaktorn för de olika mätobjekten (helikopterplymtransekterna i
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projektet). Men vi har valt att rakt av använda medeldispersionsfaktorn för alla mätobjekten, vilket
är mer konservativt avseende osäkerheten.
Tabell 9 Bestämning av dispersionsfaktorn utifrån gjorda spårgasförsök. WTP=avloppsreningsverk,
GL=gaslager, MR=mät- och reglerstation

Datum
160311
160311
160310
160310
160310

Tid
Plats
11:00 WTP_Klagshamn
14:00
GL_Skallen
12:30
WTP_Källby
15:00
WTP_Ellinge
17:15
MR_Svedala
Medel±STD
STD/Medel

Dispersionsfaktor
0.045
0.027
0.057
0.029
0.022
0.036±0.015
40.4%

Vindhastighet Avstånd Plymtransport(m/s)
(m)
tid (s)
2
270
135.0
4
170
42.5
5
470
94.0
4.5
210
46.7
3
90
30.0
3.7
242
70

Figur 21 Korrelation mellan dispersionsfaktorn (dvs. överföring mellan koncentrationsplymtransekt och
emission (kg/timma)) och plymtransporttiden från källan till mätpunkten.

Baserat på en osäkerhet i dispersionsfaktorn på 41 %, och en osäkerhet på 3.5% i
absorptionstvärsnittet och en koncentrationsbaslinjeosäkerhet på omkring 30 % (främst variabilitet i
baslinjen på grund av andra närliggande källor) fås en samlad osäkerhetsskattning på omkring ±50%
för en emissionsskattning utifrån en helikopterbaserad CRDS-plymtransekt utan direkt
spårgasutsläpp. Vid starka källor där bakgrundsvariationen får mindre betydelse, är osäkerheten
bättre än så, liksom i omgivningar där färre störkällor gör att bakgrundsnivån är stabilare. För små
källor i en omgivning med starka källor är osäkerheten större beroende på att osäkerheten i baslinjen
är stor och kan uppgå till ±100% eller ±100 g/tim.
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Absolut detektionsgräns är främst begränsad av variationer i bakgrunden, beroende på närliggande
metankällor, och hur väl en avgränsning av plymkoncentrationen från observerad källa relativt andra
källor kan göras. För en helt fristående metanläcka i en jämn bakgrund kan ett riktigt lågt utsläpp
mätas. I en mer verklig omgivning med mer eller mindre närliggande källor och därmed en
varierande bakgrundsnivå stiger detektionsgränsen.
Figur 22 visar en helikoptertransekt i Skåne 160311 08:50-09:02. Bakgrundshalten varierar här
beroende på många bidragande källor lovart om transekten. Centralt i bilden ses plymen från MRstation Furulund, vars plym framträder som en liten förhöjd topp på den variabla bakgrunden.
Exemplet beskriver en svår mätsituation med en förhållandevis liten plymförhöjning, där val av
plymens baslinje kontra den varierande bakgrunden innebär en osäkerhet i kvantifieringen. I nedre
delen av Figur 23 visas ett antal ”möjliga” val av baslinjenivå för plymen från MR-stationen i Figur 22,
och vilken resulterande emissionsskattning det ger upphov till. För MR Furulund gav den ursprungliga
skattningen ett utsläpp på 122 g/timma. Med alternativa bedömningar av baslinjenivån skulle istället
utsläppet skattas till 69 g/timma, 179 g/timma eller 201 g/timma. I detta fall med en varierande
bakgrund på grund av närliggande källor är osäkerheten i skattningen stor, omkring ±65% eller i
absoluta tal ±80 g/timma. Med det sagt så skulle ändå ett distinkt metanutsläpp framträda tydligt på
den variabla bakgrunden.

Figur 22 Helikoptertransekt i Skåne 160311 08:50-09:02. Varje punkt motsvarar ett mätvärde, och färgskalan
anger metanhalten översatt till mg CH4 per plym-meter med hjälp av dispersionsfaktor. Den avgränsade
plymdelen motsvarar plymen detekterad lä om MR_Furulund. På grund av många andra källor (gårdar med
flera) i området varierar bakgrunden och figuren belyser osäkerheten i att rätt bedöma baslinjenivå för den
avgränsade plymen från MR-stationen på denna fluktuerande bakgrund. Vinden kommer från öster (nerifrån
i figuren) och norr är till höger.
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Figur 23 Osäkerhetsstudie i hur val av baslinjenivå för en liten plym överlagrad på en varierande
bakgrundsnivå påverkar resulterande emissionsskattning, MR-station Furulund, jämför Figur 22. Den baslinje
som sattes som original är nummer 2 från vänster och gav en emission på 122 gram/timma. Men
baslinjevalet här är inte entydigt, och andra val skull ge från 69 g/timma till 179 g/timma eller 201 g/timma.

Sammanfattningsvis är osäkerheten i en utsläppsskattning beroende av källans storlek och
variabiliteten i bakgrunden kring källan. För helikoptertransektmätningar är källor upp till 150
g/timma generellt osäkra på grund av det låga utsläppet och en osäkerhet på minst ±75-100 g/timma
får antas. För starkare källor bedöms en osäkerhet på omkring ±50%. Bättre noggrannhet fås vid
direkt utsläpp av spårgas vid källan, eller kompletterande mätningar på plats med MeFTIR+spårgas.
För att vidare bedöma osäkerheten i metoden skulle kontrollerade utsläpp i olika storleksintervall
göras.
För att vidare få en kvittens på om helikopterplymtransekt-metoden ger rimliga resultat passerades
ett par källor som tidigare har mätts upp med MeFTIR+spårgas eller CRDS+spårgas. En plympassage
förbi avfallsdeponin Filborna i Helsingborg gav utifrån helikoptermätningen ett utsläpp på 67.3
kg/timma, se Tabell 2. MeFTIR-mätningar i december 2015 visade på ett metanutsläpp från området
på 89 kg/timma då, vilket är i samma storleksordning av varandra (inom 25 %). Tidigare
metanmätningar med CRDS+spårgas på Källby avloppsreningsverk (pers. komm. Antonio Delre, DTU
Köpenhamn) visade på metanutsläpp kring 8-9 kg/tim från Källby (december 2014), vilket ligger väl i
linje med de 9.4 kg/timma som mätningarna i denna förstudie gav utifrån helikoptermätningarna.
Sammantaget ger helikoptertransektmätningarna en snabb och översiktlig bild av om det finns några
betydande utsläpp, och kan användas för att styra kompletterande undersökningar dit det
observeras förhöjda utsläppsnivåer. För låga utsläpp blir kvantifiering relativt osäker, medan för
utsläpp i storleksordningen 0.5 kg/timma och uppåt framträder utsläppsplymen mer dominant
relativt bakgrunden och bättre noggrannhet fås.
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A Appendix - Metodik
I redovisad förstudie av metanutsläpp från naturgasnätet och relaterade objekt har FluxSense använt
mätmetoder baserade på infraröd absorptionsspektroskopi: MeFTIR (Mobil extraktiv Fourier
Transform InfraRed) och CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy, kavitetsavklingningsspektroskopi). På
ett fåtal objekt har detekterade utsläpp också visualiserats med en infraröd gaskamera (GasFindIR)
för att närmre lokalisera funna utsläpp (på skalan vilken fläns, vilken ventil etc.). MeFTIR och CRDS
använder sig båda av en intern IR-ljuskälla och instrumenten mäter koncentrationen av metan (och
andra ämnen) baserat på hur mycket infrarött ljus som absorberats vid olika våglängder när ljuset
passerat genom analyserad luft. Systemen är mobila och under mätningarna körs instrumenten
omkring runt anläggningen medan omgivningsluften kontinuerligt pumpas genom instrumenten och
analyseras i realtid. Mätningar nära källorna kan användas för att hitta läckor och mätningar på
större avstånd (50 till 300 m) används tillsammans med spårgasmätningar för att mäta
utsläppsflödet.
Tabell A 1 En översikt av FluxSense mätmetoder använda i förstudien.
CRDS
(kavitetsavklingningsspektroskopi)
CH4, C2H2, H2O

Metod

Mobil Extraktiv FTIR (MeFTIR)

Mätbara gaser

Alkaner: summa av CnH2n+2 (från C2 och uppåt)
Alkener : eten & propen
Övrigt: CH4, N2O, CO, NH3, …
1-10 ppbv
~ 0.05-1 kg/tim

0.6-3 ppbv
~ 0.05-1 kg/tim

~ 0.005-0.05 kg/tim

~ 0.005-0.05 kg/tim

Molekylär absorption av IR-ljus i sluten optisk
cell Mid-IR våglängd: 2.5-14 µm

Molekylär absorption av IR-ljus i
sluten
optisk
cell
där
ljusintensitet-avklingningens
tidskonstant
skalar
mot
koncentrationen
Masskoncentration
vid
3
mätfordonets luftintag [µg/m ]
Kombinerad med spårgas fås
massflöde [kg/tim]
2s
GPS-koordinater

Detektionsgräns
Detektionsgräns
area-flöde
Detektionsgräns
inomhuskälla eller
fläktkanal
Mätprincip

Uppmätt storhet
[enhet]
Härledd storhet
[enhet]
Responstid
Tilläggsmätningar

Masskoncentration vid mätfordonets luftintag
3
[µg/m ]
Kombinerad med spårgas fås massflöde
[kg/tim]
5-15 s
GPS-koordinater

A.1 MeFTIR (Mobil extraktiv FTIR)
MeFTIR-metoden är en mobil extraktiv metod som framtagits för mätning av metanemissioner från
avfallsdeponier, men som modifierats för industriell mätning av kolväten. FTIR i sig är en sedan
årtionden väl etablerad metod för att analysera gaskoncentrationer, företrädesvis i labmiljö. Den
centrala delen av mätsystemet utgörs av en infraröd spektrometer (FTIR) som kopplats till en mätcell
i vilken gasen sugs in, se Figur A 1. Ljuset från en infraröd ljuskälla reflekteras många gånger fram och
tillbaka genom mätcellen innan det skickas in i spektrometern. Detta ger hög känslighet för
instrumentet, ppb-nivå (miljarddelar) av luftkoncentration med en tidsupplösning på omkring 10
sekunder. Gasmängden i mätcellen mäts genom att mäta hur mycket IR-ljus som absorberats som
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funktion av våglängd då ljuset passerat genom mätcellen. Mätningarna görs i våglängdsområdet 3.35.5 µm.
MeFTIR-metoden lämpar sig väl för läcksökning, och genom att successivt närma sig källan kan den
lokaliseras. Om flödesmätningar ska göras på de läckor som identifierats används spårgas som släpps
ut vid källan med ett känt flöde. Koncentrationerna av spårgas (C2H2, N2O) och läckgas (metan, VOC,
...) bestäms sedan i plymen från källan på ett avstånd av tiotalet till hundratals meter, beroende på
källans styrka och utbredning. Mätningarna kan göras dygnet runt, och även vid viss nederbörd, vilket
är viktigt för att kunna följa upp emissioner från en hel cykel av en viss aktivitet. Genom att mäta
emissionen kontinuerligt under en hel aktivitetscykel, kan den specifika emissionen i form av
emitterad mängd per mängd hanterad produkt bestämmas. Detta kan sedan användas för att skala
aktivitetens betydelse på årsbasis, om mängden hanterad produkt per år är känd. MeFTIR används
också för att analysera halter/flöden i ventilationskanaler, pipor, skorstenar etc. Utsläpp från
byggnaders passiva och aktiva ventilation kan också mätas upp med hjälp av MeFTIR och spårgas,
genom att mäta koncentrationen i byggnaden och hur snabbt spårgasenkoncentrationen klingar av
då den kortvarigt tillförs rumsvolymen. Denna metodik tillämpades vid några mät- och
reglerstationer (MR) i föreliggande förstudie.
Koncentrationstvärsnitten hämtas från databaserna HITRAN (Rothman, 2003) respektive PNL (PNL,
2004) och är behäftade med en osäkerhet på 2-5 %. Den samlade osäkerheten för en
emissionsbestämning för an areakälla bedöms vara bättre än 18 % (Samuelsson, Börjesson,
Svensson, & Galle, 2005). Publicerade försök i litteraturen där två eller fler spårgaser släppts ut från
samma område och sedan använts för att skatta respektive kända flöde, visar på osäkerhetsnivåer på
14 % (Lamb, et al., 1995) och 11-21 % (Mellqvist J. , 1999). I fallet med en punktkälla istället för en
diffus källa inom ett begränsat område förväntar man sig en osäkerhet väl i nivå med detta. I en
komplicerad mätsituation med många interfererande källor inom ett litet område kan osäkerheterna
vara betydligt större.

Figur A 1 MeFTIR-instrumentet för mobil extraktiv mätning. Mätningar kombineras med spårgasutsläpp och
simultan analys av denna för att kunna uppskatta lokala emissioner.

Den uppskattade och den observerade noggrannheten stämmer väl med resultaten från ett
kontrollerat metanutsläppsexperiment i Wisconsin, USA (Babilotte et al, 2009) som syftade till att
jämföra olika tekniker för att mäta utsläpp. Från fyra olika områden släpptes kontrollerade flöden av
metan i intervallet 3.9-11.8 kg/tim ut. Den mobila extraktiva FTIR-tekniken användes 400 meter
nervind och utvärderade fluxen med en noggrannhet på 4-20 % för fyra olika områdena.
Mätningarnas precision i detta
experiment var 4-9 %.
Mätcell
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Både MeFTIR och CRDS (se nästa avsnitt) mäter koncentrationer i utsläppsplymen. För att koppla
uppmätt koncentration till ett utsläppsflöde (kg/tim) behöver dispersionen av utsläppet beaktas.
Beroende på till exempel vindhastighet, solinstålning och turbulens kommer ett utsläpp att spridas
olika snabbt, och därmed ge upphov till olika koncentrationer kopplat till dispersionsförhållandena.
Ett effektivt och precist sätt att ta hänsyn till dispersionsfaktorn är att släppa ut en så kallad spårgas
vid källan med ett känt flöde, och sedan mäta koncentrationen av denna på samma avstånd i plymen
där det okända gasutsläppet skall kvantifieras. Uppmätt koncentrationsförhållande mellan läckgasen
och spårgasen genom plymens tvärsnitt ger direkt utsläppet, se ekvation nedan:
EmissionCH4 = Q spårgas ×

plymslut

∫plymbörjan CCH4 dx

MWCH4
plymslut
MW
spårgas
∫plymbörjan Cspårgas dx

Här anger Q utsläppet av spårgasen i (kg/tim), och integralen över dx anger att koncentrationerna (C)
integreras genom plymens tvärsnitt, från plymkant till plymkant.

Figur A 2 Exempel på mätning med MeFTIR och spårgas i plymen från exempelvis en MR-station. Spårgasen
släpps ut vid källan och koncentrationen av metan och spårgas mäts upp genom utsläppsplymen på avstånd
från källan, varvid koncentrationskvoten metan/spårgas ger utsläppet av metan.
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A.2 CRDS (Cavity ring down spectroscopy, kavitet-avklingningsspektroskopi)
En Picarro G2203 CRDS-instrument användes för de helikopterbaserade mätningarna, med en
specificerad precision (2 sekunder, 1 sigma) på 3 ppb CH4 för koncentrationsintervallet 1-3 ppm, eller
1% av värdet för höga koncentrationer. Motsvarande för spårgasen C2H2 är <0.6 ppb för
koncentrationsintervallet 0-200 ppb (www.picarro.com). Instrumentet bygger på infraröd absorption.
En infraröd puls skickas in i en liten kavitet (35 cm3) med hög reflektans, där IR-pulsen studsar fram
och tillbaka genom den gas som skall analyseras (pumpas in i kaviteten från omgivningen) så att en
mycket lång vägsträcka uppnås (upp till 20 km). Ljusintensiteten avtar successivt för varje passage
genom gasen, och tidskonstanten för denna intensitetsavklingning används för att bestämma
metankoncentrationen. Metoden ger en snabb och stabil analys med liten drift över tid, och
instrumentet används i stor omfattning idag för metanmätning inom olika fält (se www.picarro.com).
För att bestämma utsläpp baserat på metan och spårgasmätning, används samma metodik som
beskrivits tidigare i MeFTIR-avsnittet (se appendix A.1).

A.3 GasFindIR-kamera
För att komplettera emissionsmätningarna och den läcksökning som MeFTIR- respektive CRDSmätningarna ger, används en infraröd kamera för att bestämma och visualisera på detaljnivå varifrån
detekterade utsläpp kommer (storleksordning vilken ventil, vilken del av tätning etc.). GasFindIRkameran är känslig i ett smalt våglängdsband i det infraröda området kring 3-5 µm där alkaner och
aromatiska kolväten, men även vatten har kraftig absorption. Kamerans detektor består av en kyld
halvledarplatta med 320×240 pixlar, av samma material (IndiumAntimonid, InSb) som detektorn i
MeFTIR-instrumentet. Kameran ser en integrerad signal över hela våglängdsområdet och ger därmed
en kvalitativ bild, medan meFTIR-instrumentet har god upplösning av enskilda absorptionsstrukturer
över våglängdsområdet för att kunna speciera och kvantifiera emissioner. För att ett utsläpp tydligt
skall ses med kameran krävs ett relativt koncentrerat utsläpp (storleksordningen en kolumn av ett
tiotal ppm·m), varför kameran är mest funktionell relativt nära eventuella utsläppspunkter innan
utsläppet hunnit spädas för mycket. Dokumentering sker i form av upptagning av videosekvenser
från respektive källa, som efter mätningen redigeras samman. Figur A 3 visar GasFindIR-kameran.

Figur A 3 GasFindIR-kameran.
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Bilaga 2 - Monte Carlo simuleringar
Monte Carlo simuleringarna i detta projekt utfördes med syfte att på ett så bra sätt som möjligt
utifrån förutsättningarna ta hänsyn till mätosäkerheterna och det begränsade mätunderlaget när de
årliga emissionerna från stamnätet uppskattades. Simuleringarna utfördes med mjukvaran @RISK
som är ett insticksprogram till Excel. För att kunna göra Monte Carlo simuleringar behöver man
ansätta en sannolikhetsfördelning på ingående parametrar. I fallet med MR-stationer har
mätningar utförts på relativt många stationer. Detta gör det enklare att hitta en
sannolikhetsfördelning som beskriver hur utsläppen mellan olika stationer fördelare sig kring
medelvärdet. En exponentialfördelning valdes då den stämde bra överens med fördelningen av
mätvärdena (stationen Halmstad S utselöts ur dataunderlaget då den inte anses representativ för
en normal MR-station). Samma typ av fördelning ansattes för LV-stationer. När det gäller RD- och
AG-stationer har bara tre mätningar gjorts per typ. Detta gör det svårare att göra en bedömning
om vilken fördelning som ska användas. Här valdes att ansätta boxfördelningar, då det inte fanns
tillräckligt med fog för att anta något annat. När det gäller gaslagret i Skallen gjordes flera
mätningar. Värdena från dessa mätningar har använts för att uppskatta en sannolikhetsfördelning.
I Tabellen nedan visas sannolikhetsfördelningarna med information om parametrarna som använts
för att beskriva dem.
MR-stationer

16%

14%

Exponentialfördelning med beta värde = 108

12%

10%

8%

6%

4%

2%

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

-50

0

0%

LV stationer

16%

14%

Exponentialfördelning

12%

10%

beta värde = 31,5

8%

6%

4%

2%

160

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

0%

RD-stationer

3.5%

3.0%

Boxfördelning

2.5%

2.0%

Minvärde = 0

1.5%

1.0%

Maxvärde = 771

0.5%

800

700

600

500

400

300

200

100

-100

0

0.0%
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AG-stationer

3.5%

3.0%

Boxfördelning
2.5%

Minvärde = 0

2.0%

Maxvärde = 68

1.5%

1.0%

0.5%

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

0.0%

Gaslagret

10%
9%

Lognormalfördelning

8%
7%

Väntevärde = 4172

6%
5%
4%

Standardavvikelse = 2086

3%
2%
1%

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

-2 000

0

0%
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