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aktuell status
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Geir

Gasförsörjningen på den Svenska
gasmarknaden är i nuläget robust.
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Omvärldsbevakning

Energinet
European Network of Transmission System Operators for Gas
är en sammanslutning av Europas systemansvariga för
överföringssystem.

Krisgrupp

Energimyndigheten

Informera

ReCo*

*ReCo (ENTSOG - Gas Coordination Group to ensure functionality of
the Regional Coordination System for Gas (ReCo System for Gas)
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Koppling till krisplan
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Vit = Normal läge
Grön = Lätt förhöjd. Pågår utredning, håller koll.
Gul = Förhöjt. Hotbild stor, aktiviteter pågår att riskeliminera.
Orange = Markant förhöjt. Hotbild nära att inträffa.
Röd = Fullt etablerad. Hotbild inträffad.
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Ukraina – Transit
Anton Kolisnyk
Adviser, System Operation

Slovakien 990 MkWh
Polen 0 MkWh
Rumänien 0 MkWh

Despite the war, specialists of GTSOU continue
improving the reliability of the Ukrainian gas
transmission system.
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ReCo
Ukraina
Tra ns it via Ukra ina – s ta bil, inga problem s eda n 24
februa ri

* GasTSOUA was forced to announce the Force Majeure event,
and will stop confirming nominations for IP Sokhranovka from gas
day 11 May 2022. At the same time, GTSOUA proposed Gazprom
to increase capacity of the other physical interconnection point on
the border RF-Ukraine (namely – IP “GMS Sudzha”).

Ga s infra s truktur i Ukra ina : 3 KS (Novops kov, Borova ,
Kupia ns k) ä r ockupera de: höga ris ker för pers ona l och
flöden via GMS Sokhra nivka *
Loka la s ka dor: DSO Reglers ta tioner, DSO rörledninga r,
etc – cirka 1,1 milj invå na re över hela Ukra ina s a kna r
ga s .
Ska dor på Ukra ina s produktions a nlä ggninga r
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ReCo (The Regional Coordination System for Gas ENTSOG)
Observationer April-Maj:
• Höga ga s pris er
• Inma tning till UGS – rela tivt höga i ma j
• Ukra ina : enda s t tra ns it till Slova kien
• Nä ra noll flöden frå n EU till Ukra ina
• Nord Strea m 1 ma xla s t
• Höga flöden frå n LNG
• Höga flöden frå n Storbrita nnien till EU
• BG, PL, och FI ha r va lt a tt a vs tå ifrå n Rys k ga s
• Rubelfrå gor

Viktigt att ha med s ig:
Ga s prom eller Rys s la nd ha r inte s tä ngt
ga s en till nå got la nd, dä remot ha r lä nder
s om Bulga rien, Polen, Finla nd,
Da nma rk/ Örs ted och Holla nd/ Shipper va lt
a tt s ourca s in ga s frå n a nna n hå ll ä n
Rys s la nd (a v en eller a nna n a nledning,
ofta s t ha r det va rit a tt de inte vela t beta la i
Rubel) Dä rmed levereras inte denna ga s
frå n Rys s la nd. Det ha ndla r a llts å inte om
a tt Rys s la nd ”s tä ngt kra nen” uta n de olika
a ktörerna ha r va lt a tt inte ta ga s en frå n
Rys s la nd.

8

2022-06-10

Assesment 2022-06-08
Supply situation in SE/DK is robust
• Injection from Germany utilized by
~56%
Sweden /Denmark
• Average cons JEZ, 58 GWh/d
• Storage SE/DK: 6 529/ 9 275 GWh
– Entry 0 GWh/d
– Exit 67 GWh/d

• Import from DE
– Average 102 Gwh/d

• Biogas
– 18 GWh/d
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Supply situation in numbers 2022-06-08
Europe
•

542 TWh in storage, filling level 49,41 %
–

Rate 5,3 TWh/d , to reach 80% at 1 oct , 2,85
TWh/d is needed

•

22% Import from Russia, Ca: 2,33 TWh/d

•

31% Import from LNG, Ca: 3,25 TWh/d
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KINA  CO2 emissions
peak before 2030 +
carbon neutrality
before 2060
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POWER OF SIBERIA 2

 tidigare planer  Rys s land s kulle förs e Kina m ed 38 m iljarder cm gas via pipeline från och m ed
2025 (2014, 30-årigt avtal)
 nytt avtal  Putin bes ökte vinter-OS i Peking (4/ 2), och lade till ytterligare 10 bcm (30 år)
TURKSTREAM

 PoS2 planeras genom Mongoliet
is tället för direkt in i Kina. Den m ongolis ka rutten är Kinas
BLUESTREAM
föredragna alternativ, m edan Rys s land tidigare har velat bygga en pipeline genom Rys s lands
Altai-region. Peking är kallt om detta förs lag efters om det s kulle kräva byggandet av tus entals
kilom eter av rörledning genom Kinas oroliga region Xinjiang (uigurer).

IRKUTSK

LNG

Rys kt GASHOT I EUROPA

Kris en i Ukraina tes tar Europas beroende av rys k gas m ot Rys s lands beroende av europeis ka energikunder

Tidig varning
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NATURGAS
EXPORTERAD FRÅN
RYSSLAND 2020
OECD 172,3 Mm3
Other 67,2 Mm3
Sum = 239,5 Mm3

Doc. No:” / ”Date:” / ”ID:

Källa: Thomson Reiters Eikon

EXEMPEL
MITTEN AV
DEC’21
Så da na kurs ändringa r har inte s etts s edan MID-DEC'21,
främ s t för a tt m ånga a v de flexibla fa rtygen ändå reda n är på
vä g till Europa ...
USA ha r s kicka t m ycket a v s in tra ns a tla ntis ka produktion till
Europa och leverera t ungefär hä lften a v Europa s LNG-import
i J AN’22
Detta innebä r a tt m arkna den redan nå r gräns erna för
s potm a rkna dens flexibilitet...

Att s kicka m er LNG till Europa krä ver
1) a ndra köpa re, m ed lå ngtids kontra kt frå n J a pa n eller
Kina , gå r m ed på a tt ta cka nej till s ina köp, eller
2) a tt tillverka rna fa ktis kt s ta rta r nya LNG-a nlä ggninga r
Nya LNG-projekt ta r va nligtvis 3-4 å r a tt s lutföra , m en höga
pris er uppm untra r a nvä ndningen a v ny teknik s om ka n ge
nå got m indre a v nyproduktion till m a rkna den på korta re tid.

GASÖ 2022 – EM & Nordion övning 11 maj
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Vad händer i närtid?
Energimyndigheten - Nationell krisplan för Sveriges naturgas försörjning – enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938.
(16 februari 2022)
•

Implementera frånkopplingsplaner

EU – REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/1938 of the European
Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and Regulation (EC) n°715/2009 of the European
Parliament and of the Council on conditions for access to natural gas transmission networks (23 mars 2022)
•

Lagerfyllningskrav

ENTSOG – Simulering olika scenarion, finna flaskhalsar, koordinera flöden.
NS1 - Piggning i juni framflyttat till okänt datum. Underhåll i 10 dagar 11-21 juli (Fullt stopp, ca 6 milj Nm3/h). Utreder påverkan. TTX 22 juni
Ta fram informationspaket
Almedalen m fl forum
BalticPipe – 1 oktober 2022 (Q4 2022 begränsad kapacitet)
Tyra – Juni 2023

16

2022-06-10

Tack!

