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Remissvar slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret 
(SOU 2019:34) 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Försvarsdepartementets remiss den 27 juni. 
 
I avsnitt 9.2 Infrastruktur inom samhällsviktiga områden finns ett avsnitt om gas (se sid 133 i SOU 
2019:34). Vid en sådan beskrivning av gasnäten i Sverige bör det framgå att mer än 20 procent av 
gasen på det västsvenska gasnätet består av biogas. Vi föredrar även att inte benämna gasnätet 
som ”naturgassystemet” eftersom gasnätet distribuerar både biogas och naturgas. 
 
I texten finns även ett syftningsfel. Efter beskrivningen om stadsgasnätet i Solna, Sundbyberg och 
Stockholm samt fordonsgasnätet i Stockholm står det att det även finns lokala gasnät runt om i 
landet. Den efterföljande texten om att gasnäten försörjs med biogas och mindre mängder 
naturgas, gäller det sammanhängande stadsgasnätet samt fordonsgasnätet i Stockholm, inte de 
övriga lokala gasnäten runt om i landet. Det stämmer heller inte att Stockholm gas är ägare av 
nätet, det ska vara Gasnätet Stockholm AB. Energigas Sverige förordar därmed att de sista 
meningarna i texten om gas i avsnitt 9.2 ändras till ”… Det finns även ett sammanhängande 
stadsgasnät i Solna, Sundbyberg och Stockholm och ett fordonsgasnät i Stockholm. De gasnäten 
försörjs med biogas samt mindre mängder naturgas (genom förgasning av LNG, flytande 
naturgas). Gasnätet Stockholm AB är ägare. Runt om i landet finns också lokala gasnät.” 
 
I en diskussion om ett förbättrat skydd för totalförsvaret är vikten av en högre självförsörjandegrad 
ett självklart inslag. För oss betyder självförsörjandegrad hur stor del av våra livsnödvändiga 
förnödenheter som produceras i Sverige och av svenska råvaror. Energigas Sverige vill i det 
sammanhanget betona att biogas är det bästa alternativet för den som värnar självförsörjningen, 
vilket är information som helt saknas i betänkandet. Både råvarorna och tekniken för produktion av 
biogas finns i Sverige. Inget annat bränsle har så hög grad av självförsörjning som biogas och 
potentialen att öka produktionen är mycket stor, om rätt förutsättningar ges. Dessutom krävs det 
gödsel för att odla mat effektivt. Denna gödsel – eller dess beståndsdelar –importeras 
huvudsakligen idag. Biogasproduktionen ger biogödsel som restprodukt. Med denna värdefulla 
restprodukt minskar beroendet av importerad gödsel. Biogödsel är också en förutsättning för 
produktion av ekologisk mat. Sammanfattningsvis anser Energigas Sverige att biogasens 
möjligheter att bidra till självförsörjningen bör lyftas fram. 
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En annan infrastruktur som är av väsentligt intresse för totalförsvaret är elnätssystemet. Energigas 
Sverige noterar att betänkandet helt saknar information om att gasen kan spela stor roll även i det 
sammanhanget. Gaseldade kraftvärmeverk samt gasturbiner på strategiska platser i 
elnätssystemet kan bidra till att avhjälpa både effektbrist i nätet och lokala flaskhalsar i 
överföringskapacitet. Gasturbiner är dessutom väl lämpade för användning som störningsreserv 
eftersom de är snabbstartade och har låga fasta driftskostnader. Gasturbiner kan därmed bidra till 
en ökad elberedskap.  
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