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Energigaserna 
har en viktig roll 
i omställningen
n n Klimatförändringarna är vår tids största utmaning.  
Frågan har stått på den politiska agendan i FN sedan 
1980-talet. EU har tagit fram Färdplan 2050 med målet  
att minska EU:s växthusgasutsläpp med 80–95 procent  
till år 2050. Sveriges regering och riksdag har antagit en  
vision om att Sverige år 2050 ska ha ”en hållbar och 
resurs effektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av 
växthus gaser i atmosfären”. För att nå målet anses  
tre delar vara avgörande: utsläppsminskningar, ökad  
energieffektivisering och främjandet av förnybar  
energi. Energigaserna kan bidra till samtliga dessa  
delar. 

Den svenska energigasbranschens vision Grön gas 2050 
tar avstamp i klimatförändringarna och behoven av omställ-
ning och åtgärder. Energigaserna kan bidra till en energiför-
sörjning med lägre utsläpp, ökad energieffektivisering och 
mer förnybar energi. Samtidigt kan gaserna bidra till att den 
ekonomiska tillväxten ökar, att fler jobb skapas och att ett 
flertal nationella miljömål uppnås. 

År 2050 kan den förnybara gasproduktionen uppgå till 50 
terawattimmar. Den förnybara gasen ger ett stort bidrag 
inom de områden som är betydelsefulla för vår klimat-
omställning:

n  Industri 
n  Vägtransporter 
n  Sjötransporter 
n  Värme- och elproduktion

I den här skriften berättar vi hur energigasen kan göra  
industrin klimat neutral. Här finns också exempel på hur 
gasen bidrar till att framtida vägtransporter blir fossilfria 
liksom produktionen av värme och el. Även för sjöfarten är 
gasen en av lösningarna på skärpta miljökrav.

Energigaserna har stora möjligheter, men för att visionen 
om grön gas 2050 ska bli verklig krävs det att en rad 
nyckelf aktorer måste uppfyllas. 

VÄGTRANsPORTER

VÄRME OCH EL

INdUsTRI

sJÖTRANsPORTER

INNEHÅLL

n  Klimatneutral industri  
 med gas 4
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n  Möjligheter för 
 energigaserna 8
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Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 
Branschorganisationen för  
aktörer inom biogas, fordonsgas, 
gasol, naturgas och vätgas. 



VISION 2050     5     4     VISION 2050     

 

 

 

GRÖN 
GAS 
2050

Fossilfria vägtransporter med gasKlimatneutral industri med gas
n n I dag står energigaserna naturgas och gasol  
för cirka fem procent av svensk industris energi-
användning, dels som energikälla, dels som viktig 
råvara inom exempelvis kemi- och raffinaderi industrin. 
Gaserna har fossilt ursprung, men upp skattas för sin 
effektivitet och renhet och är i många fall det enda 
alternativet till olja. För livs medelsindustrin är gas i dag 
det enda alternativet i vissa delar av produktionen. 

En klimatneutral industri med gas år 2050 är fullt 
möjlig. Redan i dag är industrins intresse stort för att 
ersätta olja med energigaser och därmed möjliggöra 
inblandning av förnybara gaser.

Ett byte från olja till energigaser gör det möjligt att 
minska utsläppen, ökar industrins effektivitet och 
konkurrenskraft vilket i sin tur värnar arbetstillfällen, 
skapar nya jobb och exportmöjligheter. Samma dist-
ributionskanaler, installationsteknik samt kompetens 

innebär dessutom att inblandning av de förnybara 
gaserna är möjlig. En ökad industriell produktion av 
biogas, bio-DME, grön gasol, vätgas och andra förny-
bara  energigaser kan på sikt ersätta en stor del av de 
 fossila bränslena inom industrin. 

Svensk industris behov av energigaser med fossilt  
ursprung kommer troligtvis att till viss del finnas kvar 
även år 2050. I en klimatneutral industri med gas 
neutraliseras dessa gasers utsläpp med hjälp av 
koldioxidinfångning och andra tekniker samtidigt som 
övergången mot förnybara gaser pågår. 

n n Regeringen och riksdagen har satt upp mål om 
att vi år 2030 bör ha en fossil oberoende fordonsflotta 
och klimatneutrala utsläpp till år 2050. Till år 2030 
ska enbart förnybar gas finnas i vägtransporterna. 
Förnybara bränslen som biogas, bio-DME och vätgas 
samt utvecklad gashybridteknik kan få centrala roller 
på vägen. 

Fordonsgasen i Sverige står i dag för cirka två procent 
av de sålda drivmedlen och utgörs av en blandning 
av biogas och naturgas. Naturgasen har varit viktig 
för det senaste decenniets uppbyggande av såväl 
infrastrukturen som marknaden för bilar, bussar och 
lastbilar. Fordonsgasen ger låga utsläpp av koldioxid 
och minskar framförallt utsläppen av hälsofarliga 
partiklar och kväveoxid.

Av den producerade biogasen används i dags läget 
hälften som fordonsgas, där den gör störst klimatnytta. 

Beräkningar har visat att biogaspotentialen från röt-
ning och termisk förgasning kan mer än tiofaldigas och 
därmed uppgå till dryga 20 terawattimmar år 2030. 
Det motsvarar en fjärdedel av dagens bensin- och 
dieselförbrukning. Biogasen kan komma att utgöra en 
ännu större andel i framtiden om teknikutvecklingen 
och energieffektiviseringen i fordonen fortsätter. 

Utvecklingen av andra förnybara gasalternativ som 
drivmedel utöver biogas, går snabbt. Bio-DME från 
massaindustrins svartlut har testats i lastbilar med 
goda resultat. Vätgasen är en av flera framtidstekniker 
i såväl bränsleceller i elbilar som i förbränningsmotorer. 

I dag är intresset stort för att  
ersätta olja med energigaser. 

Redan år 2030 kan gasen stå för 
helt fossilfria vägtransporter.



VISION 2050     7     6     VISION 2050     

 

 

 

GRÖN 
GAS 
2050

n n Sjöfarten har traditionellt använt tjockolja eller 
marin diesel som drivmedel då det inte funnits några 
rimliga alternativ. Nu ses dock gas som en växande 
möjlighet för att ersätta oljan och dieseln. LNG, 
flytande naturgas, är i dagsläget det renaste marina 
bränslet och är i det närmaste helt svavel- och 
partikelfritt. Dessutom minskar koldioxidutsläppen 
med 25 procent och kväveoxiderna med uppemot 
90 procent.  

Intresset för gas som drivmedel inom sjöfarten är 
stort. Bygget av en ny infrastruktur i hamnar runt 
Sveriges kust drivs på av internationella utsläppskrav. 
Först och främst ska utsläppen av svaveloxider mins-
ka men i framtiden även kväveoxider och koldioxid. 

LNG är i dag ett alternativ för såväl stora transport-
fartyg som stora och mindre passagerarfartyg. Viking 
Line har varit föregångare med sitt LNG-drivna 
kryssningsfartyg och andra rederier följer utveckling-

en med intresse. Användning av LNG driver samtidigt 
på utvecklingen av flytande biogas, LBG, för sjöfart 
och tung trafik.

Till år 2050 har den svenska sjö- och skärgårds-
trafiken stora möjligheter att helt gå på förnybar gas. 
I den internationella sjöfarten förutspås LNG ha tagit 
stora marknadsandelar och här kan de förnybara 
gaserna stå för en allt större inblandning i fartygens 
drivmedel. 

Renare sjötransporter med gas

Till år 2050 har den svenska  
sjö- och skärgårdstrafiken  
stora möjligheter att helt  
gå på förnybar gas. 

Fossilfri värme och el med gas
n n Svensk värme- och elproduktion är redan i dag 
så gott som koldioxidneutral genom användningen av 
kärnkraft, vattenkraft och biobränslen. Vid hög energi-
förbrukning används naturgas i några kraftvärmeverk. 
Det är ett mycket effektivt sätt att producera både 
el och värme i samma kraftvärmeverk. De svenska 
kraftvärmeverken som använder naturgas är några av 
världens effektivaste och intresset för dessa verk är 
stort runt om i världen. 

Utveckling av biogas i industriell skala genom  
förgasning och storskalig rötning kan öka in bland -
ningen av förnybar gas i stamnätet. Därmed främjas 
en övergång till fossilfri värme- och elproduktion med 
gas. Den så kallade grön gas-principen gör det också 
möjligt att kompensera användning av naturgas med 
biogas. 

I så kallade biokombinat kan el, värme och biogas 
produceras samtidigt genom förgasning av skogs-

avfall. I framtiden förväntas även vätgasen stå för 
ett viktigt komplement till den förnybara kraftvärme-
produktionen. 

Parallellt med de stora biogasanläggningarna kommer 
ett växande antal mindre anläggningar inom bland  
annat jordbruket att startas. Dessa producerar el, 
värme och fordonsgas i mindre skala.

I framtiden förväntas även  
vät gasen stå för ett viktigt  
komplement till den förnybara 
kraftvärmeproduktionen.
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Möjligheter för energigaserna
n n Ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050 ställer 
stora krav på energiomställning. De industrier och 
transportslag som i dag står för stora utsläpp måste 
redan nu öka sin energieffektivitet och framförallt 
ställa om till förnybara alternativ. 

Energiomställningen skapar nya möjligheter för 
energi gaserna genom krav på ökad produktion,  
en ökad förnybar inblandning och en på sikt full-
ständig omställning till de förnybara gaserna. Med  
nya  distributionsvägar och lagringsmöjligheter för gas 
kan flera aktörer investera för framtiden samtidigt som 
behovet av energi skapar nya företag och industrier 
som på olika sätt producerar gas. 

 En övergång till grön gas stärker det lokala krets-
loppet, ökar den förnybara energin och resurs-
effektivi teten. Samhällets avfall blir till en resurs  
och därmed en av framtidslösningarna.

Samhällets avfall blir till en  
resurs och därmed en av  
framtidslösningarna.

Möjligheter med energigaserna
n n Genom en övergång från olja, bensin och diesel 
inom svensk industri och transportsektor görs stora 
samhällsvinster. Biogasens kretsloppsproduktion 
minskar klimatpåverkan samtidigt som luftkvaliteten 
förbättras. 

En ökad biogasproduktion bidrar även till att många 
miljökvalitetsmål uppnås, som exempelvis begränsad 
klimatpåverkan, ingen övergödning samt frisk luft. 
Biogasproduktion inom lantbruket kan dessutom öka 
lönsamheten sam tidigt som biogasens rötrest kan 
minska användningen av konstgödsel.

Industrin kan samtidigt stärka sin konkurrenskraft 
vilket i sin tur stärker svensk tillväxt. Genom räddade 
industrijobb och nya sätt att producera energi ökar 
även syssel sättningen. Beräkningar har visat att  
varje gigawattimme ny biogas skapar ett nytt helårs-
jobb. Utvecklingen av ny grön teknik stärker svensk 
konkurrenskraft samtidigt som miljöteknikexporten 

ökar och därmed möjligheten till nya, stora export-
intäkter.

En större andel produktion av förnybara gaser i 
 Sverige ökar också försörjningstryggheten i landet.  
Oljeimporten minskar och därmed även vårt bero-
ende av andra länder. Energigasernas uppbyggda 
infrastruktur med lokala och regionala nät och 
transmissionsledningar möjliggör dessutom lagring 
av exempelvis sol- och vindkraft som inte förbrukas 
direkt. Tekniken, som kallas ”power to gas”, kan sam-
tidigt användas för ytterligare produktion av vätgas 
och biogas. 

Med en större andel produktion 
av förnybara gaser ökar också 
vårt lands försörjningstrygghet.
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n n Visionen om grön gas uppnås inte per automatik.  
Följande nyckelfaktorer måste uppfyllas för att visionen 
ska nås och att energigaserna ska kunna bidra till 
energi omställningen. 

Långsiktighet i politiken
Sveriges energiförsörjning är långt ifrån slumpartad  
och utvecklingen påverkas i hög grad av nationella styr-
medel, av lagstiftning men också av lokala och regionala 
initiativ. Förenande faktorer är långsiktighet och tydlig 
politisk vilja till omställning. Rätt förutsättningar för  
industrier och transportföretag gör att de vågar satsa 
och investera i såväl ny energigasproduktion som över-
gång till ren och effektiv energigasanvändning. 

Den förnybara elproduktionen i Sverige har utvecklats 
snabbt tack vare elcertifikat systemet. Ett liknande 
klimatstyrande certifikatsystem med ett långsiktigt 
uppsatt förnybart mål för transportsektorn skulle driva 
på utvecklingen mot övergången till förnybara fordons-
bränslen. 

En utvecklad grön gas-princip och incitament för ökad 
användning av alternativa drivmedel är viktiga styrmedel 
för att främja användningen av flytande naturgas och 
biogas inom industrin och sjöfarten. Intresset inom båda 
dessa områden är stort för en övergång till energigaser, 
vilket på sikt möjliggör en ökad inblandning av de förny-
bara gasalternativen.  

Utbyggd infrastruktur
En omställning till mer förnybara gaser kräver bland 
annat att biogasproduktionen ökar. Om det ska lyckas 
krävs även att distributionen av gas utvecklas och  
förenklas. Förutom det utbyggda gasnätet i sydvästra 
Sverige samt gasolens befintliga infrastruktur, byggs nu 
marknaden för flytande gas upp genom nya former av 
regional distribution och lagring. I vissa regioner finns 
även ett stort intresse för regionala gasnät. Gasnät är 
effektiva, minimerar energiförlusterna och ger säkra 
transporter under markytan.  

Med tågtransporter, importterminaler och regionala 
gasnät skapas fler möjligheter för industrier att använda 
gas. Därmed säkerställs även framtida försörjnings-
behov och distributionen av lokalt producerad biogas 
underlättas från när liggande industrier och lantbruk. 

Fortsatt fokus på energieffektivisering
Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, 
är grunden för ekonomisk tillväxt och hållbar utveck-
ling. Såväl EU som Sveriges regering har satt fokus på 
energi effektivisering. En övergång från olja till energi-
gaser minskar direkt industrins energianvändning och 
utvecklar industriprocesserna. Ett fortsatt nationellt 
fokus med långsiktiga effektiviserings- och utsläppsmål 
driver på omställningen mot mer energigaser i såväl 
industri som i transportsektor.

Offensiv tekniksatsning
Sverige ses ofta som föregångare på miljöteknik-
området. Vi är i dag världsledande på framställning och 
uppgradering av biogas och omvärldens intresse är stort 
för våra lösningar. Utvecklingen har drivits på tack vare 
nationella och lokala satsningar och program. För att 
Sverige ska behålla sin position krävs fortsatt offensiva 
satsningar inom exempelvis biogas, vätgas, bio-DME 
samt andra framtida alternativ. 

Biogas och DME från förgasning av skogsavfall är en av 
huvud delarna för att uppnå visionen om grön gas. Även 
tekniken för neutrali sering av koldioxidutsläpp liksom 
tekniken ”power to gas”, där vätgas och biogas produ-
ceras av förnybar el, blir avgörande för att uppnå målet 
om grön gas år 2050. 

Så kan visionen om grön gas 
bli verklighet år 2050

Biogas och DME från förgasning 
av skogsavfall är en av huvud-
delarna för att uppnå visionen  
om grön gas.  
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Grön gas 2050
Grön gas 2050 är den svenska energigas- 
branschens bidrag till en energiförsörjning  
med lägre utsläpp, ökad  energieffektivisering 
och mer förnybar energi.

Visionens fyra delar beskriver hur gasanvänd-
ningen inom industrin kan bli klimatneutral till år 
2050, hur gas inom vägtransporterna kan bidra 
till målet om fossilfri fordonstrafik samt vilken  
roll gasen kan spela för en fossilfri el- och  
värmeproduktion samt för en renare sjöfart.


