
Gasledningar som

transportmedel för gas 
– finns det fördelar om vi samverkar med 

industrin?



Swedegas investerar i

infrastruktur för gas

Etablerat 1976

Årlig transport 15-17 TWh

Omsättning 400 MSEK

Anställda 40

Ägare Fluxys och Enagas

• Äger och driver svenska stamnätet för gas

• Transporterar gas till distributörer och 

slutanvändare

• Utvecklar nya möjligheter för biogas och LNG 

i smarta energisystem

• Systemansvarig för gasnätet (TSO)



Swedegas vision

Som den ledande aktören i gasbranschen 
utvecklar och investerar Swedegas i 
infrastruktur för ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle

2020 ska 20 procent av energin i 
Swedegas system vara förnybar

2050 ska 100 procent vara förnybar –
Green Gas Commitment



Svensk gasmarknad 

i utveckling 

4

450 GWh/år

Jordberga

GoBiGas

Biogasanslutningar till 

transmissionsnätet 2014

LNG-terminal i Göteborgs Hamn

Regionala nät – Gävle och Skåne



Swedegas biogasstrategi

• Mer inmatning av biogas på 

Swedegas nät, t ex GoBiGas och 

Jordberga

• Nybyggnation av (bio)gasnät

• Verka för en nationell 

biogasstrategi

• Anpassa och modernisera villkor 

för biogasinmatning till Swedegas 

nät för att matcha villkor redan 

rådande på marknaden



+ Säkrare, billigare och mer miljövänlig distribution av biogas  

(jmf vägtransport)

+ Transport i gasnät ger inga utsläpp av CO2, NOx, SOx eller partiklar 

+ Avsättning för biogasen året om och inget behov av fackling av gas vid 

logistikproblem

+ Möjlighet att nå en större marknad (gröngasprincipen)

+ Möjliggör framväxten av tankställen för fordonsgas

+ Industrin får tillgång till konkurrenskraftig energi

+ Industrin får tillgång till trygga leveranser oberoende av 

väderförhållanden och trafikkapacitet

+ När biogasproduktionen ökar kan industrin få tillgång till grön energi utan 

att behöva byta ut utrustning

+ Inget behov av lagerhållning av gas och slipper därmed fysiska lager och 

hantering av dessa

Varför gasnät?
Ur 

biogasens 

perspektiv

Ur 

industrins 

perspektiv



Gasnät med möjligheter till regional utveckling

• Integrerar det förnybara – biogas kan transporteras i samma nät 

(- 40 000 ton CO2 exkl. sjöfart) 

• Öppnar upp för nya tekniker, t ex termisk förgasning och Power to Gas   

• När biogas finns tillgängligt är industrier som konverterat till naturgas förberedda att 

gå över till biogas

• Försörjs med öppen lagerlösning, dvs alla gashandlare som är intresserade kan 

boka kapacitet i lagret och kunderna får därmed möjlighet att fritt välja sin leverantör 

och köpa gas till bästa marknadspris (precis som på elsidan) 



Gas i industrin

2012-10-19 Affärsplan/Styrelsemöte

Järn & stål 
• Ej tillgång till alternativa bränslen

=> intresse av LNG-konvertering 

• Uppfyllande av krav i miljötillstånd

Massa- & papper 
• Potential för konvertering men har ofta 

tillgång till egna bränslen  

• Policybeslut om att vara fossilbränslefria 

• Undersöker möjligheterna till egen 

produktion av biogas 

Kemisk industri 
• Flera stora företag använder redan 

naturgas 

• Intresse av att använda gas bl.a. som 

råvara i raffinaderier



Frågor?
hanna.paradis@swedegas.se

031-43 93 19


