
Gas för framtiden

Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige

Kontakt:

Fredrik Svensson

fredrik.svensson@energigas.se

0767 99 55 44



2



NATURGAS / BIOGAS

GASOL / BIOGASOL

VÄTGAS

FORDONSGAS

ENERGIGASERNA:
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Sverige behöver

energigaserna…

…för att lösa flera

av de stora samhälls-

utmaningarna

Därför behöver vi ha en färdplan!



VARFÖR GILLAR DU GAS?
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Stor klimatnytta

Renare luft

Minskad oljeanvändning

Konkurrenskraftig industri

Avlastar elsystemet

Cirkulär ekonomi

Bättre arbetsmiljö

Effektflexibilitet i elsystemet

Försörjningstrygghet

Arbetstillfällen

Exportmöjligheter

Stor produktionspotential

Sverige i framkant

Flexibilitet

Användbara i hela samhället

Effektiv distribution

Smart avfallshantering

Hållbart jordbruk

Ekologiskt jordbruk

Mindre handelsgödsel

Energieffektivt

Mindre buller

Landsbygdsutveckling

Resurseffektivt

Energilagring

Både råvara och energikälla

Teknikutveckling

Kostnadseffektivt

Ren förbränning

Hög verkningsgrad

Hög leveranssäkerhet

Lösningarna finns redan

Snabbare klimatomställning

Växande förnybartandel

Utbytbarheten mellan fossilt och förnybart

Miljömålen nås med gas

Resten av världen satsar på gas

Låga utsläpp

Bättre folkhälsa
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”Vi ska investera i mer produktion

av förnybar gas i Sverige”

• 20 TWh energigaser idag (4 TWh förnybart)

• Det krävs ytterligare 16 TWh förnybar gas…

• … och sannolikt ännu mer!
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”Vi ska stärka branschsamarbetet 

kring vår gemensamma klimatfärdplan”

• Uppföljning 2023

• Energigas Sveriges verksamhetsplan

• Fördjupad dialog om delmål

Några exempel…

Biogasmarknads-

utredningens 

förslag till mål ett 

bra första steg:

2030: 10 TWh 

förnybar gas



Potentialen finns!

De förnybara gasernas styrkor

• Många olika råvaror

• Flera olika produktionstekniker

• Energieffektiviteten

– Högt utbyte

– Låga energiförluster

– Låg produktionskostnad

– Hög växthusgasreduktion per krona
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Inhemsk produktion 

nyckeln till långsiktig 

tillgång till förnybar gas

Import som komplement

Teknisk potential

för biogas:

30-37 TWh 2030

Produktionen av biogasol 

i Europa kan motsvara 

efterfrågan 2050

Ännu mer förnybar gas 

med Power to Gas och 

syngasproduktion



Gas kan bidra till  

omställningen i flera sektorer

• Elektrifiera mer och snabbare med gas

• Gas för snabb omställning av vägtransporterna 

• Fossilfri, konkurrenskraftig industri med gas 

• Gas ger renare sjöfart med lägre 

klimatpåverkan
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Gas för snabb omställning 

av vägtransporterna

• Fordonsgasen och gasfordonen bidrar till omställningen här och nu

• Fordonsgasen är ett av Sveriges svenskaste drivmedel med 

klimatnytta i toppklass.

• Fler och fler tankstationer för fordonsgas

• Starkt växande intresse inom tunga transporter

• Stor potential för vätgas och bränslecellsfordon

• Med tydliga satsningar på gasfordon, biogas och vätgas kan 

politiken påskynda omställningen av vägtransporterna och 

säkerställa att 2030-målet nås. 
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• All gasformig fordonsgas fossilfri 2023.

• Den genomsnittliga växthusgasminskningen från 

flytande fordonsgas ska vara 70–90 procent 2030



Den nordiska modellen

Det driver investeringar och miljöförbättringar

inom andra områden (avfall, avlopp och jordbruk) 

Vi använder biogas som drivmedel = stor klimatnytta
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Resten av Europa har börjat 

följa det nordiska exemplet…

• Tyskland

• Italien

• Frankrike

• Holland

• Storbritannien

• …

• …

EU-initiativ där biogas-

lösningarna är centrala

• Jord-till-bord-strategin

• Metanstrategin

• Strategin för integrering 

av energisystemen

• Förnybartdirektivet
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Andra EU-regleringar riskerar att 

slå undan benen för biogasen

•EU:s nya taxonomi

•EU:s koldioxidnormer för fordon
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Alltför snäv beräkningsmetodik (tailpipe)
som inte väger in klimatnyttan av biogas och andra biodrivmedel

-> Biogas räknas som naturgas!

Istället bör ett Well-to-Wheel-perspektiv eller livscykel-

perspektiv för både drivmedel och fordon användas

Vi måste få EU att förstå att biodrivmedel 

behövs för transportsektorns omställning!



WtW-utsläpp
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Källa: Prussi, M., Yugo, M., De Prada, L., Padella, M., Edwards. JEC Well-To-Wheels report v5. EUR 30284 EN 



Den nordiska modellen

Stora risker för HELA biogassystemet om vägtrafiken 

inte längre kan vara en avsättning för biogasen!
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Varför är det så viktigt att 

det finns gasdrivna fordon?

Jo, det kan vi. 

Men betalningsförmågan för det gröna värdet är 

ofta cirka en tredjedel i dessa sektorer. 

I nuläget inga signaler om att betalningsförmågan 

kommer att öka tillräckligt mycket i närtid.

Det saknas fungerande styrmedel och initiativ till 

styrmedel för att åtgärda situationen.

Biogasaffären måste gå ihop – då är vägtrafiken 

fortfarande en helt avgörande pusselbit!

Kan vi inte bara använda biogasen i industrin 

och sjöfarten istället? Eller göra el av den?
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Det här behöver regering

och riksdag göra här och nu:

• Genomför förslagen och bedömningarna 

från Biogasmarknadsutredningen

– Nationellt mål för biogas och andra 

förnybara gaser (10 TWh)

– Behåll biogasens skattebefrielse

– Premier för ökad svensk produktion samt 

lån och garantier (stödpaket I och II)

– Övriga förslag och bedömningar
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• Utveckla gröngasprincipen

• Stärk miljödifferentieringen i sjöfartens 

avgifter och tillämpa fondlösningar för att 

stimulera miljö- och klimatåtgärder

• Verka för ett globalt pris på klimatutsläpp



Behov av nya strategier och 

arbetssätt inom politiken
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• Sveriges planering av el- och gasinfrastruktur 

behöver hanteras samlat

• Klimatpolitiska åtgärder behöver utvärderas i ett 

bredare hållbarhetsperspektiv

• Det behövs en nationell strategi för industrins 

tillgång till förnybara gaser

• Det behövs en handlingsplan för Sverige som 

nettoexportör i den cirkulära bioekonomin
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#gasförframtiden

www.energigas.se


