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Gas powers Sweden’s energy transition.

Creating a new energy company to the 
benefit of our customers and the society
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Vi befinner oss mitt i en Glokal förändringen





Den största 
beställningen som 

näringslivet någonsin 
fått.





85% av investeringarna 2017 i RES



Den svenska omställningen på    
elsidan kostar 1550 miljarder …

Produktions-
kapacitet
857 MSEK

Energilager
138 MSEK

Elnät
490-500 MSEK

Reinvestering utgör ca 
80%
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… varav en stor del i lokalnäten



Stora
kapacitetsut-
maningar som
följd …



… och en låg beredskap att betala mer 
för elnäten



Gasen är i Europa energiomställningens 
bästa kompis …

• Biogas is growing both in production and in customer demand making the industry increasingly green. 

• Mature market – gas has widen the scope and has successfully been entering new markets (aside from 
traditional heating and electricity production) such as vehicle and shipping. 

• For industry application gas is an important fuel and that situation is expected to remain.

• Market build-up for LNG/LBG for shipping, heavy transport and industry off grid.

• Gas is a fantastic energy source that delivers flexibility and security of supply for the entire energy 
system. Latest development on the market shows clearly that the need for flexibility in the energy 
system will continue to increase.



…och det är ju inte 
så konstigt …

• Gas har en väsentligt lägre CO2 
profil än olja och kol och kan bedra
till en stor CO2 reduction här och nu

• Ny biogasproduktion och annan
dekarboniserad gasproduktion
fortsätter att växa

• Infrastrukturen är väl utvecklad och
tillåter handel över stora delar av
Europa 

• Med ett växade behov av flexibilitet
I elnäten och omställning av
transporter på land och till havs
kommer gasen att spela en viktig
roll



Det finns dock ett stort problem …

While green and synthetic gases are increasingly recognized…
“The use of the existing gas infrastructure with ‘green’ gas in particular
significantly reduces the costs of decarbonisation and at the same time
increases security of supply and acceptance of the energy system
transformation as a whole.”
(Dr. Matthias Janssen, Frontiers Economics Ltd.)

…the political discussion still circles around natural gas.
“The European Commission will in future concentrate more on [natural]

gas and greenhouse gas reduction in order to promote affordable
decarbonisation. [Natural] Gas has its place in decarbonisation.”

(Dr. Florian Ermacora, Head of Wholesale Markets
Electricity and Gas at DG Energy)



Outlook –
nätbolagens roll i 
omställningen

“Neutral but active market facilitator”
Förflytta dialogen till att bli möjliggörare

• Erbjud samhället en väg till omställning
• Stötta industriell tillväxt
• Stötta industrins omställning
• Stötta transportsektorns omställning
• Stötta samhällets omställning

Se till att gasen växer. Det är en av de bästa
energibärarna vi har och kan snabbt fasa ut
kol och olja. 



Thank you for listening!



BACK UP



Gross inland consumption of natural gas, by country, 2016-2017



Threats

• “All electric” market trend.
• Technology development is not 

emerging as fast as policy makers and 
society demands.   

• Insufficient policy framework, 
especially for biogas.

• Further reduced demand in CHP due 
to increased demand for renewables 
and preference for solid bio fuels 
(SWE).



The Gas barometer – proportion of biogas in the gas network
2016, 2017 and 2018



Outlook – on transition

• Energy transition requires a dialogue 
state-industries-authorities to find 
solutions.

• Capture customer needs, support 
behavioral changes.
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