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Därför står Stockholm 
utanför Europas gasnät
Sabotaget mot Nord Stream har uppmärksammats över hela världen. Men 
hur kom det sig egentligen att byggandet av gasledningarna förlades till 
Östersjön? Och vad fick Sverige att nobba rysk gas redan på 1970-talet?

fångades Angela Merkel, Dmitrij Medvedev (Rysslands
dåvarande president) och flera andra politiska ledare med
stora leenden på läpparna när de vid en stor låtsasgaskran
symboliskt satte igång gasflödet.

Efter invigningen tystnade debatten. Först i juni 2015 tog
den fart igen i samband med att Gazprom och fem euro-
peiska energibolag offentliggjorde ett avtal om att bygga
Nord Stream 2. Avtalet var ytterst kontroversiellt till följd
av Rysslands annektering av Krim året innan och Kremls
stöd till militanta separatister i Donetsk och Luhansk.

Ett dåligt omen kom i november 2015 när en obemannad
undervattensfarkost hittades på Östersjöns botten utanför
Öland precis intill Nord Stream 1. Ombord fanns sprängäm-
nen. Farkosten visade sig vara svensk. Den hade gått förlo-
rad under oklara omständigheter i samband med en mili-
tärövning. Några ytterligare frågor verkar inte ha ställts.

Många aktörer menade att Nord Stream 2 var ”onödig”.
Kritiker pekade på att EU:s gaskonsumtion, efter ett halvt
århundrade av snabbt tillväxt, hade planat ut och till och
med visade tecken till på tillbakagång. Varför då bygga en
ny pipeline? Förespråkarna kontrade genom att peka på att
naturgas behövdes i stora mängder för Europas energiom-
ställning. Gasen möjliggjorde nämligen flexibel elproduk-
tion som kompletterade den oregelbundna vind- och sol-
kraften. Anhängarna av Nord Stream 2 pekade dessutom
på att Västeuropas egna gasfyndigheter höll på att sina.
Under 2010-talet minskade EU:s gasutvinning med hela 62
procent – en katastrofal kollaps. Behovet av gasimport från
utomeuropeiska regioner ökade kraftigt. Frågan var vilket
land som skulle leverera de felande volymerna.

E
U-kommissionens svar var till en början att
”marknaden” borde få bestämma. Eftersom
Ryssland tillhandahöll den billigaste gasen
ökade dess andel från 31 procent av EU:s tota-
la import 2010 till 40 procent mot slutet av
årtiondet. Men Gazproms växande dominans

gjorde såväl EU-kommissionen som flera medlemsländer
alltmer skeptiska. Dessutom började USA lobba mot Nord
Stream 2 i syfte att dels förhindra ett ökat ryskt inflytande
i de europeiska Natoländerna, dels sälja in mer ameri-
kansk skiffergas på den europeiska marknaden.

Under tiden förberedde man sig på Gazprom för själva
bygget. Gotlänningarna visade åter intresse för att medver-
ka. UD lyckades i sista stund hindra dem. Men istället
erbjöd sig Karlshamns kommun att samarbeta med pipe-
linebolaget – mot regeringens uttryckliga vilja. Under hös-
ten 2017 lossades inte mindre än 52 000 pipelinerör i Karls-
hamn. 2018 började sedan själva nedläggningen av rören
i Östersjön.

Resten av historien är välkänd: hur Donald Trump hota-
de med sanktioner mot företag som deltog i pipelinebyg-
get och hur fullbordandet av projektet kraftigt försenades.
Först i september 2021 var Nord Stream 2 klar att tas i drift.
Men vid det laget hade det säkerhetspolitiska läget i Euro-
pa förvärrats och det talades, hur osannolikt det än kun-
de låta, om en förestående rysk invasion av Ukraina. När
Kreml i februari 2022 formellt erkände de ukrainska
utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk som självstän-
diga stater reagerade Tysklands nyvalda, mer Ryssland-
skritiska regering med att stoppa den färdigbyggda gasled-
ningen från att tas i bruk. Två dagar senare inledde Ryss-
land sitt anfallskrig.

Gasflödet genom Nord Stream 1 fortsatte som vanligt
under krigets inledningsskede. Men i juli stängdes ledning-
en för årligt underhåll. En turbin skickades till Kanada för
reparation. Gasflödet återupptogs sedan för en kort tid
innan det åter stängdes av till följd av ”tekniska problem”,
som Gazprom uttryckte saken. När sabotaget mot gasled-
ningarna iscensattes den 26 september flödade alltså ing-
en gas genom någon av dem.

När den sista gasen nu har läckt ut från de söndertrasa-
de rören är Nord Streams saga all.

Med sabotaget i september avslutas Nord Streams 
omstridda historia. Foto: Kustbevakningen / TT

S
prängningen av Nord Stream har chockat
Europa. I skrivande stund ter det sig osanno-
likt att den rysk-tyska gasledningen kommer
tas i bruk igen och en förhållandevis kort epok
av rysk gasexport genom Östersjön ser där-
med ut att gå mot sitt slut. I efterhand kommer

vi minnas ett prestigeprojekt som redan från början rör-
de upp känslor.

Nord Streams historiska rötter kan spåras tillbaka till
1970-talet. Sovjetunionen hade 1968 inlett sin sedermera
så omtalade gasexport till andra sidan järnridån. Det kon-
tinentala Västeuropa fick all sin sovjetiska gas via ett knip-
pe pipelines som drogs i en trång korridor genom Ukrai-
na och Tjeckoslovakien. I takt med att exporten skalades
upp kom beroendet av en enda transportväg att uppfattas
som problematiskt. Redan på ett tidigt stadium diskutera-
des behovet av en mer diversifierad infrastruktur.

För Västtysklands del tedde sig en rutt genom Polen och
Östtyskland som ett i geografiskt mening logiskt alterna-
tiv. Men den var politiskt känslig, särskilt efter 1981 års
politiska händelser i Polen. En alternativ, nordligare
sträckning gick genom Finland och Sverige. 1974 togs en
pipeline till Finland i drift. Svenska naturgasvisionärer
hoppades på en förlängning över Östersjön, så att även Sve-
rige skulle få tillgång till Sibiriens ”blå guld”. Ett konsorti-
um vid namn Östgas AB bildades med målet att ansluta
Mälardalen till den rysk-finska infrastrukturen. För Mos-
kva var ett svenskt deltagande intressant både som en möj-
lighet att öka den nordiska försäljningen och som en ny
transitväg för sibirisk gas på dess resa mot Västtyskland.

Men under perioden 1972 till 1985 tog Sverige i bruk 12
stora kärnkraftreaktorer och elen blev så billig att den rys-
ka gasen inte kunde konkurrera. Dessutom fick Sovjet
problem med att uppbåda all den gas som redan kontrak-
terats för export till kontinenten. Kreml vågade därför inte
utlova mer än marginella volymer till Sverige. Östgas AB
gick i graven. I dag förblir Stockholm den enda huvudsta-
den i EU (Malta och Cypern undantagna) som inte är
ansluten till det paneuropeiska naturgasnätet. Den stock-
holmare som till äventyrs lagar mat på gasspis använder
en gasmix som i huvudsak består av biogas.

Efter Sovjetunionens dramatiska kollaps 1991 uppstod
frågan om hur man skulle kunna upprätthålla den lukra-
tiva gashandeln med Västeuropa. Ryssland hamnade tidigt
i politisk konflikt med Ukraina, som snabbt fick problem
att betala för sin gas. Det nybildade ukrainska gasbolaget
Naftogaz anklagades för att stjäla gas avsedd för västeuro-
peiska kunder. Gazprom blev då åter intresserat av möjlig
gasexport via Sverige – som ett sätt att undvika det proble-
matiska Ukraina.

Förutom Tyskland intresserade sig även Storbritannien
för en rysk transitledning genom Nordeuropa. Men de
svenska energibolagen såg under 1990-talet inget behov av
någon rysk gas. Om en gasledning skulle dras från Ryss-
land via Nordeuropa fick den därför lov att gå vid sidan om
Sverige. På så sätt hamnade Östersjön allt mer i fokus.

Flera alternativa sträckningar diskuterades:
1. Från Kaliningrad till Danmark och Storbritannien.
2. Från St. Petersburg via Finland till Tyskland.
3. Direkt från ryska Vyborg till Tyskland.
Gazprom och finska Neste bildade ett samägt bolag,

North Transgas, för att arbeta vidare med det finsk-ryska
alternativet. Men till slut ”vann” det rysk-tyska alternati-
vet som åtnjöt fördelen att inga transitländer behövdes.
Britterna hoppades dra nytta av det rysk-tyska systemet
genom en förlängning till Holland och vidare över Nord-
sjön. 2003 slöt London en bilateral ”energipakt” med

Kreml, i vilken den ryska gasen förutspåddes få en viktig
roll för britternas framtida energiförsörjning.

Den händelse som fick Gazprom och dess västeuropeis-
ka partners att till slut göra slag i saken var den orangea revo-
lutionen i Ukraina 2004/05. Den politiska turbulensen i lan-
det och den växande motviljan mot Ryssland fick dess fram-
tida roll som transitland att te sig skakig. Och för att kunna
sätta politisk press på Ukraina i andra frågor såg Kreml det
som nödvändigt att bygga bort beroendet av landet som sam-
arbetspartner i den östvästliga gasinfrastrukturen.

Den gamla svenskstaden Greifswald i nordöstra
Tyskland sågs som en perfekt plats för mottagandet av
gasen. Där hade DDR på sin tid byggt ett gigantiskt kärn-
kraftverk som lagts ned i samband med Tysklands återför-
ening. Svenska Vattenfall var ett av flera företag som hade
planer på att investera i Greifswald genom att ersätta kärn-
reaktorerna med moderna gaskraftverk. Att då ha direkt
tillgång till rysk gas via Östersjön tedde sig som en fantas-
tisk möjlighet. Några gaskraftverk förverkligades aldrig,
men Greifswald behölls ändå som landningspunkt.

I
september 2005 bildade Gazprom tillsammans med
tyska partners ett bolag för att bygga Östersjöled-
ningen. Protesterna lät inte vänta på sig. Polens utri-
kesminister Radosław Sikorski döpte om Nord
Stream till ”Molotov-Ribbentrop-ledningen”, då
han såg likheter med hur Stalin och Hitler 1939 slu-

tit sig samman på Centraleuropas bekostnad. De baltiska
länderna var lika kritiska. Sverige och Finland, måna om
att hålla sig väl med Ryssland och Tyskland, var mer för-
siktiga med att uttala sig om Nord Stream som ett projekt
med potential att stöpa om geopolitiska maktförhållan-
den. I gengäld pekade de på miljöriskerna. Samtidigt såg
de nordiska regeringarna, med hänvisning till internatio-
nell rätt, ingen egentlig möjlighet att stoppa projektet.

Sverige blev direkt inblandat i Nord Stream genom att
hamnen i Slite på östra Gotland utnyttjades av pipelinebo-
laget. Det gav kommunen stora extrainkomster. Svenska
marinarkeologer gladde sig under tiden åt att Nord Stream
sponsrade undervattensforskning i Östersjön och åt att
företaget, som ett led i undersökningen av havsbottnen,
gjorde flera sensationella vrakfynd.

Sommaren 2011 kallades italienska specialfartyg in för
att lägga ned gasledningen i Östersjön. I november invig-
des Nord Stream 1 under ceremoniella former i Lubmin
utanför Greifswald. På en unik bild från tillställningen
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