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 PRESSMEDDELANDE 

Grön gas får svensk röst i EU 

Sverige satsar hårt på utveckling av biogas. På det sättet är Sverige kanske 
Europas tydligaste gröna gasnation. I Sverige samordnar Svenskt Gastek-
niskt Center AB den branschgemensamma forskningen och utvecklingen 
kring energigasers framställning, distribution och användning. På EU-nivå 
finns en motsvarande samordning genom organisationen GERG – European 
Gas Research Group. Sverige har fram tills nu inte varit medlem i organisat-
ionen. När SGC nu blivit medlem får därmed de gröna gaserna också en 
svensk röst i EU. 
 
Användningen av naturgas är stor i hela Europa. Där finns ett finmaskigt nät för 
distribution av gas från Nordsjön och Ryssland till europeiska industrier och privat-
kunder. Sverige har också en koppling till det europeiska gasnätet genom det nat-
ionella transmissionsnätet som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund 
i norr. Men energigaser används också på många andra ställen i Sverige, t.ex. 
som fordonsbränsle i 1500 stadsbussar utspridda i ett flertal av Sveriges städer, i 
en stor andel landets taxibilar samt i en stadigt ökande skara privatägda bilar. Bio-
gasen i den fordonsgasen produceras av avloppsslam, gödsel eller matrester. I 
höst invigs den första anläggningen för förgasning av vedavfall för framställning av 
biogas i Göteborg. Den svenska utvecklingen handlar alltså mycket om gröna ga-
ser. 
 
Men naturgasen tar också en gradvis större plats i det svenska samhället. Den 
tunga industrin överväger nu allvarligt att fasa ut olja och kol för att övergå till na-
turgas med betydligt mindre klimatpåverkan. Sjöfarten har liknande funderingar 
och på andra ställen i landet funderar man på att anlägga regionala gasnät som 
först fylls med naturgas för att sedan gradvis fasa ut naturgasen till förmån för lo-
kalproducerad biogas. Sverige är ett föredöme på att visa vägen för de gröna gas-
lösningarna. 
 
I Sverige samordnar Svenskt Gastekniskt Center AB i Malmö sedan 1990 den 
branschgemensamma forskningen och utvecklingen inom området. På EU-nivå 
sker en motsvarande samordning av organisationen GERG – European Gas Re-
search Group med säte i Bryssel och totalt 25 medlemmar. SGC har nu blivit or-
ganisationens 26:e medlem och ger därmed grön gas en svensk röst i Europa och 
EU. GERG har en styrelse och fem programkommittéer där nu företrädare för 
SGC tar plats. ”Detta är ett stort och viktigt steg för framtiden”, säger Anders Mat-
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hiasson, styrelseordförande i SGC. ”Nu får vi chansen att sprida svenskt tekniskt 
kunnande i Europa och öppnar samtidigt upp för nya spännande forskningssam-
arbeten”, säger Martin Ragnar, vd på SGC i Malmö. 
 
 
För mer information: 
 
Martin Ragnar 
telefon: 040-6800761 
e-post: martin.ragnar@sgc.se  
 
Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koor-
dinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förny-
bara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på 
företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina 
intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information 
om SGC hänvisas till www.sgc.se. 
 
För att få SGC:s pressmeddelanden – skicka ett mail till pressmeddelande+subscribe@sgc.se 
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