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GASUM 2018

OMSÄTTNING

€1,177 milj.

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 

€124 milj.

BALANSOMSLUTNING

€1,527 milj.

INVESTERINGAR

€48 milj.

SOLIDITET

43,7 %

NATURGASFÖRSÄLJNING

27,4 TWh

ÄGARE

100 % finska staten

BIOGASFÖRSÄLJNING

517,7 GWh (Kapacitet 620 GWh)

LNG-FÖRSÄLJNING

6,3 TWh

ANSTÄLLDA

434 st.



En minskning på 70 % fram till 2030

2-gradersmålet

Koldioxidnormer för tunga fordon

Allt pekar åt samma håll – vi behöver minska 
utsläppen av CO2





Komprimerad biogas

CNG/CBG

Flytande biogas

LBG

Flytande 

naturgas

LNG

Biogödsel

Vårt erbjudande





Du äter lunch på Ikea, 

men äter inte upp allt

Restavfallet körs till 

Gasums anläggning

Gasum förädlar 

bioavfall till biogas

Tanka din personbil 

med biogas hos Ikea





Lokala råvaror

Svenska råmaterial

Lokal produktion

Rationell distribution

Svenska transporter

BIOGAS ÄR EN LOKAL ENERGIKÄLLA –

PRODUCERAD I SVERIGE



UTSLÄPP EKONOMI BONUS

• Koldioxidreduktion 20–90 %

• Kväveoxider (NOx) -40 % jämfört

med Euro6 diesel

• Partiklar upp till 95 % reduktion

• 20 % längre bränslekostnad 

(100’–200’ per år)

• Ökad konkurrenskraft

• Slut på bränslestölder

• Lokalt producerad

Vad innebär det för dig?



Källa: www.ngva.eu

Förväntat antal gasfordon i EU 2030

• 13 500 000 nya gasfordon förväntas i EU till 2030

• 1 350 000 gasdrivna skåpbilar

• 360 000 gasdrivna lastbilar

• 135 000 gasdrivna bussar

Totalt antal gasfordon
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