
Göteborg Energi på Gasdagarna
2019



4 bar
100 mbar
30 mbar

5 inmatningar från 
Swedegas

1 inmatning från 
Arendal

21 st reglerstationer

2 mätstationer

Gasnätet i Göteborg



Kunder

• Företagskunder: 575 st.

• Privatkunder: 7 333 st.





Samhället blir allt 
mer elberoende

• Vi använder el till allt fler saker

Transport

Kommunikation

Uppvärmning

Industriella processer

• Vi blir allt fler

• Elen blir allt mer oumbärlig

Sjukvård

Kommunikation

Betalningar / Bank

• Förnybar el, en krokig väg till fossilfrihet



Elnätets kapacitetsutveckling i Göteborg



Energisystemet i Göteborg

Fjärrvärme
1500 MW

El
850 MW

Gas
1 000 MW

(1 500 MW)



Kan vi elektrifiera oss till hållbarhet?

Biogasen borde kunna spela en viktig roll

Men lite biogas finns tillgänglig och framtiden 
är osäker…

… och ännu mindre svensk biogas och den är 
för dyr.

Och de som använder den får köpa 
utsläppsrätter!

Till vilket pris?



Konsekvenser för fjärrvärmeproduktionen av förändrad 
kraftvärmebeskattning 2020

Produktion med dagens skatt Produktion med nytt skatteförslag 

• Elproduktion 300 GWh • Elproduktion 100 GWh
• Merkostnad år 2020 ca 100 mkr



Grön skatteväxling – eller ska man kalla det något annat?

Konsekvens

Skattekostnader vid oförändrad drift Ökar med 167 mkr

Göteborg Energis kostnader efter driftoptimering Ökar med 100 mkr

Göteborg Energis skatteutgifter efter driftoptimering Minskar med 7 mkr

Direkta utsläpp av koldioxid från Göteborg Energi Minskar med 95 000 ton

Utsläpp från alternativ elproduktion Ökar med 137 000 ton

Sammanlagd effekt på koldioxidutsläppen Ökning med 42 000 ton



Elnätets kapacitetsutveckling i Göteborg
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Kapacitetsutveckling Elnätet i Göteborg
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Vad kan vi göra tillsammans? 

• När vi planerar energisystemet måste vi se till 
hela spelplanen:
• El

• Gas

• Fjärrvärme

• Fjärrkyla 

• Använd rätt energislag till rätt uppgift!

• Skapa långsiktiga förutsättningar för svensk 
biogas nu!



Gas, el och fjärrvärme tillsammans

• Gas har effekten och el energin
• Transportkapaciteten över gränser av gas är 

betydligt större än den för el (Europa)

• Lagringskapaciteten av gas är ca 1000 ggr större 
än den för el (Europa)

• Vätgaslager i elnätet

• Power to gas

• Kraftvärme (gas)

• Det är relativt billigt att bygga 
distribution av stora effektflöden 
av gas
• Faktor ~20

Källa www.swedegas.se



Kraftvärme

Kraftvärmeverk med biogas ger:

• Lite partiklar, bra lokal miljö
• Fossilfri produktion, bra global miljö
• Liten byggyta och smidig logistik, bra lokal miljö
• Stor och stabil samt reglerbar elproduktion, 

kapacitetsstärkande och bra global miljö

I dagens marknadsläge skulle det vara möjligt 
att använda biogas för värmeproduktionen i 
kraftvärmen. Då blir konsekvenserna:

• Minskade, men fortfarande höga kostnader för 
Göteborg Energi

• Ingen utebliven elproduktion
• Minskade utsläpp av koldioxid
• Fortfarande inga skatteintäkter



Kraftvärme

men, 

det förutsätter att det åter blir tillåtet att 
allokera biogas till värmeproduktionen och 
naturgasen till elproduktionen

och 

att biogasen erkänns i utsläpprättssystemet 
och att elcertifikat erhålls för den producerade 
elen.



Industri

Gas i ”rätt” industriella processer ger:

• Rent bränsle som ger bättre lokal miljö och låga 
kostnader för rening

• Hög effektivitet då bränslet redan är i gasform

• Enkel lokal distribution (i fastigheten) vid stora 
effekter

• Möjlighet att använda den inte nyttjade eleffekten 
på bättre sätt



Biogas i nätet - enda vägen fram

• Murarna mellan de olika energinäten måste rivas
• Utveckla samarbeten kring framförallt lagring och effekthållning

• Ett långsiktigt och effektivt stödsystem för biogas måste tas fram
• Ett stödsystem som ger:

• Stöd till inhemsk produktion
• Stöd till uppgraderingsanläggningar
• Sänkt skatt på användning av biogas

• Detta skulle ge:
• Fossilfri fjärrvärme och elproduktion samt ett avlastat elnät i framförallt Malmö och Göteborg
• Minskat beroende av import av viktig insatsvara för svensk industri
• Fler arbetstillfällen i Sverige
• Hållbar svensk industri

• Biogasen måste erkännas i utsläppsrättssystemet

• På kort sikt måste fri allokering av biogas för kraftvärmeproduktion införas



Tack för er uppmärksamhet!


