EN RENARE
MORGONDAG
Det ledande nordiska
energibolaget Gasum vill
bidra till utvecklingen mot ett
koldioxidneutralt samhälle
tillsammans med sina
samarbetspartners.
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Föreställ dig en morgondag,
där mängden avfall minskar.
Där städer kan förädla
sitt avfall till energi, till
förmån för invånarna.
Där företag kan återvinna
sina restprodukterna.
Där ditt morgonkaffe
bryggs på ren energi av
inhemsk biogas.
Där trafiken på land och
till sjöss drivs på gas med
låga utsläpp.
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KO R T O M
GASUM

Vi erbjuder ett rent och kostnadseffektivt
energialternativ samt råvaror till industri och
värmekraftproduktion i Finland, Sverige och
Norge.
Vårt mål är att människor och varor ska
förflytta sig både på land och till sjöss med
hjälp av ren energi.
Våra cirkulära lösningar möjliggör
omvandling i ett kretslopp, där biologiskt
nedbrytbart avfall blir till biogas.
Samtidigt producerar vi återvinningsbara
gödselpreparat till den nordiska industrin
och lantbruket.

NORDISKT EKOSYSTEM
FÖR GAS
LNG-produktionsanläggning
LNG terminal
L
 NG-terminal
(samarbetsprojekt)
Gasum, biogas
Gasum, bioavfall
och biogas
Biogasproduktionsanläggning
(samarbetsprojekt)

Allt detta är en del av Gasum.
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Energi som motsvarar
4 kärnkraftverk

Nordens största producent
av biogas
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KO R T O M G A S U M
FRAMTIDENS ENERGIMARKNAD

5 FAKTA

OM DET NORDISKA
EKOS YSTEMET
FÖR GAS
1
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REN PRODUKTION OCH
TRANSPORT ÄR MÖJLIGT.

FÖRÄNDRINGEN DRIVS
AV KONSUMENTERNA .

Naturgas är den renaste av de fossila
energikällorna och biogas är ett helt
förnybart bränsle vars användning
inte orsakar några betydande utsläpp.
Gas och andra rena alternativ kommer
även fortsättningsvis ersätta förorenande bränsle. Kol kommer fasas ut.

Förändringen är oundviklig
eftersom konsumenter kräver
miljövänliga alternativ. Energi- och
transportsektorn behöver en variation
av rena energialternativ för att kunna
välja det alternativ som passar dem
bäst.
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ÖK AD ANVÄNDNING
AV LOK AL ENERGI.

VIKTEN AV NORDISKT
SAMARBETET ÖK AR.

DET LÖNAR SIG ATT
LIGGA I FRAMK ANT.

Lösningar med cirkulära system
blir allt vanligare. Alltfler kommuner
utnyttjar exempelvis nedbrytbart
avfall till biogastillverkning för sin
lokaltrafik.

Framväxten av en nordisk
infrastruktur och marknad för LNG
och biogas spelar en viktig roll för
att skapa ett hållbart ekosystem för
energi. Samarbete blir som starkast
på de områden där det ger mervärde
och effektivitet för de nordiska
konsumenterna.

De modiga har redan börjat sitt
arbete. Att vara en föregångare vad
gäller små LNG-terminaler och
cirkulära lösningar kommer bidra till
att Norden etablerar sig som världs
ledande inom hållbar energi.

KO R T O M G A S U M
S T R AT E G I , M I S S I O N , V I S I O N

En koldioxidneutral framtid är både en nödvändighet och
en affärsmöjlighet. För att skapa en renare morgondag
krävs att energibranschen förnyar och omorganiserar sin
verksamhet. Vägen till en koldioxidneutral samhälle skapas här och nu.
På Gasum känner vi ett ansvar för att utveckla det nordiska ekosystemet för gas. Vi erbjuder ett miljövänligt alternativ till oljebaserade bränslen och kol. Vi hjälper våra kunder
att uppnå sina mål för minskade utsläpp.
Det gör vi genom att stärka gasens konkurrenskraft och
genom att investera i infrastruktur. Vi investerar i flytande
naturgas (LNG) i Norden, såväl inom industri och sjöfart
men också i tung trafik. Men även genom att öka produktionen av biogas, och omvandla innovativa investeringar till
effektiva lösningar för cirkulära system.

STEG FÖR
STEG MOT
EN RENARE
MORGONDAG

Vision
Leda det nordiska
ekosystemet för gas

Mission
Ren energi
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KO R T O M G A S U M
E N VÄG M O T E N KO L D I OX I D N E U T R A L F R A M T I D

GASENS
BETYDELSE
VÄXER
Enligt en uppskattning från Europeiska kommissionens
kommer naturgas att stärka sin position som ledande
bränsle under de närmaste decennierna. Naturgasens andel av Europas totala energianvändning är redan över 20
procent. Efterfrågan på energieffektiv gas väntas stiga med
30 procent under de kommande 20 åren. EU:s utsläppsmål
för 2030 kan därmed uppnås utan ytterligare investeringar
genom att ersätta användande av kol med naturgas.
Användande av naturgas innebär betydande utsläppsminskningar jämfört med kol och olja. Naturgasens koldioxidutsläpp är 40 procent lägre jämfört med kol och innebär inga skadliga utsläpp av avgaser. Naturgasen är en bra
kompletterande energikälla till förnybar energi, som kan användas när förutsättningarna saknas för sol- och vindkraft.
Investeringar i naturgas är en god affär för framtiden,
eftersom den kostnadseffektiva infrastrukturen för naturgas och LNG i framtiden kan användas för lagring av förnybar elektricitet samt för distribution av biogas och flytande
biogas. Gasum upprätthåller och underhåller denna infrastruktur i Norden.
Naturgas möjliggör snabba minskningar av utsläppen
och spelar därför en viktig roll vid övergång till ett koldioxidsnålt samhälle när den förnybara energimarknaden är
fullt utvecklad.
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ETT KUNDDRIVET
ERBJUDANDE
Gasum erbjuder en mångfald av
tjänster inom gas teknik. Vi ansvarar
för skötsel och underhåll av vår egen
infrastruktur. Därtill säkerställer våra
tekniker optimala lösningar inom naturgas, flytande naturgas och biogasens för alla våra kunder. Både ute i
samhället och inom industrin.

KO R T O M G A S U M
A L L A V I N N E R PÅ C I R K U L Ä R E KO N O M I

BIOKAASULLA
MERKITTÄVÄ
POTENTIAALI
JOUKKOLIIKENTEELLE

ENBART
PÅ BIOGAS
Biogas är cirkulär ekonomi när den är som bäst. Den kan tillverkas av nästan alla nedbrytbara material och har därmed
enorm produktionspotential. Gasum är Nordens största biogasproducent med produktionsanläggningar i Finland och
i Sverige.
Våra biogasanläggningar bearbetar nästan en miljon ton

ALLA VINNER PÅ
CIRKULÄR EKONOMI
I en cirkulär ekonomi minskar materialsvinnet, avfall
återvinns och omvandlas till bränsle, gödningsmedel,
eller återanvänds i produktionen. Medvetenhet om
råvarorna och kretsloppstänkande sparar på våra
naturresurser, ökar företagens självförsörjningsgrad
och främjar lokala, småskaliga lösningar. Genom att
återvinna råvaror och avfall kan företag, samhällen och
städer minska både sina utgifter och koldioxidutsläpp.

slam av restprodukter från industri och rengöringsverk, organiskt avfall, jordbruksgödsel samt biomassa från åkermark. Vi hanterar cirka en fjärdedel av Finlands avloppsslam, och raffinerar livsmedelsindustrins restprodukter till
biogas och biogödsel.
Biogasen används sedan huvudsakligen som ett rent
bränsle för transporter och i industriella processer.
Exempelvis leder en ökad biogasanvändning i transporter till väsentligt minskade utsläpp, samtidigt användningen
av lokala resurser ökar. Gasums nätverk av tankstationer
växer stadigt och många konsumenter, företag och kommuner investerar redan i rena transportsystem som drivs
på biogas.
EU arbetar för att bli en internationell föregångare inom utvecklingen av cirkulära ekonomier. Norden har alla förutsättningar att bidra till detta mål och bli internationellt ledande
med banbrytande nya lösningar för cirkulär ekonomier.
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KO R T O M G A S U M
L N G – E T T R E N A R E A LT E R N AT I V F Ö R T R A N S P O R T O C H I N D U S T R I

FÖREGÅNGARE
INOM LNG
Flytande naturgas, LNG, är en konkurrenskraftig energikälla med låga utsläpp som används av industrier som ligger utanför infrastrukturen för naturgas, inom sjöfart och
tung transport. Flytande naturgas kan ersätta oljebaserade
bränslen.
Utvecklingen mot ett nordiskt LNG-ekosystem går
framåt med stora steg. Bränslets fördel är dess låga miljöpåverkan. Jämfört med oljebränslen är LNG:s koldioxidutsläpp över 20 procent lägre och kväveutsläpp 85 procent
lägre. Flytande naturgas ger heller inte upphov till svaveleller partikelutsläpp.
Inom sjöfarten på Östersjön har flytande naturgas redan
ett stark position som ett framtidsbränsle. En övervägande
del av de nya fartyg som tas i drift använder flytande naturgas som huvudbränsle. På internationellt vatten drivs redan
hundratals fartyg på flytande naturgas.
För tunga transporter erbjuder LNG en hållbar lösning.
För närvarande står tunga vägtransporter för nästan en
tredjedel av växthusutsläppen. En övergång till LNG innebär också en konkurrensfördel. Det rena bränslet minskar
behovet av underhåll. LNG-fordon kommer så småningom
kunna övergå till flytande biogas med än lägre utsläpp.
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SK ANGAS ÄR EN
NORDISK LEDARE
INOM LNG
Tillsammans med sitt norska dotter
bolag Skangas är Gasum en av Nordens
största LNG-distributörer. Skangas har
en produktionsanläggning i Norge
och LNG-terminaler i Finland, Sverige
och Norge. Flexibla och effektiva
produktionsanläggningar samt ett
nätverk av importterminaler bidrar till
att förverkliga EU:s strategi för LNG.

WWW.GASUM.COM/SV
@GasumOy

