
Gasbarometern: Andelen biogas i stamnätet fortsätter att öka
Den starkt positiva trenden för biogas fortsätter i Sverige. Enligt Gasbarometern ligger andelen biogas i stamnätet fortsatt på
en hög nivå; 18,6 procent under första halvåret 2018. Efterfrågan ökar i takt med att alltfler företag ställer om.

Gasbarometern visar att efterfrågan på biogas fortsätter att öka bland konsumenter och företag som finns utmed stamnätet för gas. Under
2017 uppgick andelen biogas i stamnätet till 10,4 procent, d.v.s. en tredubbling jämfört med 2016 (3,6%). En sammanställning fram till
halvårsskiftet 2018 visar att andelen nu är uppe i 18,6 procent. Utvecklingen följer den prognos som de olika gashandlarna lämnat tidigare i
år. Om man också inkluderar den biogas som levereras via de distributionsnät som är anslutna till stamnätet, blir den totala biogasandelen
hela 22,4 procent.

-          Den starka utvecklingen visar två saker; dels att allt fler efterfrågar allt mer biogas, dels att gasnätet är en effektiv transportväg som
spelar en viktig roll i omställningen mot fossilfria alternativ, säger Johan Zettergren, VD på Swedegas.

Gasbarometern visar vidare att handelsmönstren är dynamiska. Den inhemska produktionen, som mäts via Gasbarometern, har varit stabil.
Den största andelen biogas som importeras till Sverige produceras fortsatt i vårt grannland Danmark, men vi ser att importen från andra
europeiska länder också ökar.

Flera positiva nyheter stödjer en god utveckling för biogas, såsom fortsatt skattebefrielse för användning av biogas som uppvärmningsbränsle
och införandet av en bonus på 10 000 kr vid köp av en gasbil som trädde i kraft 1 juli 2018.

Biogas och naturgas transporteras i samma nät, samtidigt. De företag som finns utmed gasnätet kan välja att helt övergå till biogas – som t.ex.
flera livsmedelsföretag och restauranger har valt att göra – eller att byta ut naturgas mot biogas successivt.

Ett av de bolag som deltar i Gasbarometern är det kommunala energibolaget Göteborg Energi, där en del av kraftvärmeverket Ryas
energiproduktion kommer från biogas.

-          Det är självklart för oss att successivt ställa om till fossilfri värmeproduktion. Många kunder, både privata och företag, efterfrågar hållbara
lösningar, säger Martin Brink
Portföljförvaltare Finansiell Handel, Göteborg Energi.

Fakta Gasbarometern Swedegas har tagit initiativ till Gasbarometern för att kunna redovisa hur andelen biogas utvecklas i det svenska stamnätet för gas.
Gasbarometern ger svar på hur stor andel av gasen som handlas via stamnätet är biogas och vilka sektorer som efterfrågar den – samtidigt som det blir en
barometer på hur olika marknadsåtgärder och politiska beslut påverkar efterfrågan.

Målet är att 30 procent av gasen ska vara förnybar till 2030 och 100 procent till 2050. Gasbarometern genomförs tillsammans med de aktörer som handlar
med gas i stamnätet; Göteborg Energi, Modity, E.ON, Ørsted och Axpo.

Fakta Swedegas Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i
Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier,
kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande gas (LNG/LBG). Företaget
varken producerar eller handlar med gas.

För ytterligare information, vänligen kontakta Saila Horttanainen, Swedegas, på +46 (0) 70 622 76 06


