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1. Covid 19: Kort om hanteringen på
Energimyndigheten
• Energimyndigheten har en särskild grupp som följer utvecklingen rörande covid-19 och dess
påverkan på energisektorn (fokus gas, olja/drivmedel, värme samt kyla + samordning med
SvK om el)
– Fortsätter över sommaren (lite mer begränsat)
• Sammanställer information löpande till MSB, samordnar med andra myndigheter om
nationell samlad lägesbild

• Hanterar frågor från media (mycket uppmärksamhet inom el, lite inom olja, nästan inget om
gas)
• Övat krishanteringsrutiner internt
• Kontakt varje vecka+ med Nordion som TSO/systembalansansvarig

• Digitalt arbete fram till (åtminstone) den 1 september 2020
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1. Covid 19: Läget för svensk gasförsörjning
• Tack för era bidrag till den interna analysen och nationella lägesbilden

• Covid-19s påverkan på gasförsörjningen har varit begränsad
– Inga försörjningsstörningar inom Västsverige eller övriga landet

• Vi har haft en handfull bekräftade fall av Covid-19 inom gasbranschen

• Vi har noterat att ett antal aktörer inom och utom det västsvenska
naturgasnätet har problem med leveranser av reservdelar på medellång- till
lång sikt.
– Komponenter från Tyskland, Italien och Schweiz
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1. Covid 19: Läget för svensk gasförsörjning
(forts.)
• Alla tillfrågade aktörer har etablerat krisorganisationer (av olika slag) och har
vidtagit åtgärder, exempelvis:
– Inköp av hygienartiklar, rutiner
– Mindre resande/reseförbud

– Begränsade/kontrollerade besök från utomstående
– Arbete hemifrån
– Isolering för medarbetare med symptom/efter resa

– Nedprioritering av icke-essentiellt underhåll/förebyggande arbete
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1. Covid 19: Läget för svensk gasförsörjning
• Bedömningen är fortfarande att branschen kan hantera ett
40% personalbortfall under 2 veckor
• Förmågan att hantera personalbortfall inom gassektorn
bedöms alltså vara god
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1. Covid 19: Övrigt
• Branschaktörerna uppmanas att bibehålla sina rutiner tillsvidare

• Branschaktörerna uppmanas att fortsätta se över sin kontinuitetsplanering och att den även
inkluderar störningar i elförsörjningen
• Mer förfrågningar kommer att inkomma från MSB/Energimyndigheten
– Svara så gott ni kan (som ni hittills har gjort)

• Förebygg IT-incidenter
– Viktigt när det mobila arbetet ökar
– Viktigt när en ovanlig situation föreligger
• I dagsläget föreligger inget behov av särskild åtgärd av Energimyndigheten
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1. Covid 19: Frågor från aktörer
•

Finns möjlighet att smittesta nyckelpersonal för samhällsviktiga tjänster?
– Det ska finnas möjlighet till provtagning av en pågående infektion, regionala skillnader förekommer
dock kring hur det går till.

•

Hjälp från myndigheter att hantera personalsituationen om barnomsorg stängs ner?
– Kritisk personal ska få tillgång till barnomsorg vid eventuellt behov

•

Hur ska känslig information skickas till Energimyndigheten?
– Korta ledtider för svar gör mailkommunikation nödvändig
– All information sekretessmarkeras enl. 18 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
– Lösenordsskyddade dokument kan mailas, och lösenord meddelas via SMS eller telefon till
073 668 99 32
– Särskilt känslig information kan maskas ut och skickas med rekommenderat brev till
Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
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2. Marknadsinformation: Läget på europeiska
gasmarknaden
• Sjunkande priser under våren 2020
- Kontrakt på europeiska TTF har handlats under motsvarande kontrakt på amerikanska Henry Hub

• I Europa är lagernivåerna rekordhöga och marknaden är välförsörjd
- Stor tillgång på LNG

• Covid-19
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2. Marknadsinformation. Läget på globala gasmarknaden
Från IEA:s senaste rapport Gas 2020
• Globalt överutbud pressar priser till historisk låga nivåer
• 4 procent förväntad årlig minskning i efterfrågan år 2020 enligt IEA
- Alla regioner är påverkade

• Efterfrågan förväntas gradvis återhämta sig under 2021
• LNG förväntas stå för tillväxten i global gas handel
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3. Solidaritet enligt förordning (EU) 2017/1938,
artikel 13 - Uppdatering
• Ett nytt krishanteringsverktyg

• En sista utväg i en försörjningskris för att försörja skyddade kunder (hushåll)
när alla andra icke-marknadsbaserade åtgärder är uttömda
• I korthet: industrier i ett land bidrar med gas till ett annat lands hushåll mot
kompensation
– En slags dagshandel med gas med särskilda ledtider

• Deadline för att anta åtgärder för att kunna genomföra solidaritet var 1
december 2018
– Europeiska kommissionen är nu otålig att bli klar med arbetet
11

3. Solidaritet: Uppdatering om arbetsläget
•

DE har haft en ledande roll i utformningen på grund av
–

Stor marknad

–

Många grannländer

–

Allmänt intresse av att upprätta solidaritetsmekanismen inom EU

•

DE och DK slöt avtal i april 2020

•

SE och DK inledde detaljerad dialog i juni 2020

•

Arbetet förväntas bli klart till hösten
–

•

Särskild agendapunkt på nästa GMR

Arbetet omfattar uppdatering av nationell krisplan. Detta kommer att påverka en rad aktörer på den
västsvenska marknaden som i sin tur måste uppdatera sina företagsplaner enligt STEMFS 2016:1
–

Information om detta kommer efter sommaren
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3. Solidaritetsskyddade kunders förbrukning i SE
Volym och Procenandel av total förbrukning (kWh)
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Frågor?
tryggnaturgas@energmyndigheten.se
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