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OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
Detta är Swedegas första hållbarhetsredovisning.
Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet
under verksamhetsåret 2017 och utgör den lagstad
gade hållbarhetsrapporten. Den har upprättats i
enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)
Standards nivå Core.
Redovisningen utgår från Swedegas väsentliga
hållbarhetsfrågor och beskriver hållbarhetsrisker
och den påverkan, positiv och negativ, som Swedegas
verksamhet kan ha för människor, miljö och sam
hälle. Hur hanteringen av riskerna och påverkan styrs
och följs upp genom mål och utfall, redovisas också.
Läs mer på sid 31.
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Om Swedegas
Swedegas är ett ledande företag i energibranschen
som utvecklar och investerar för hållbarhet och
konkurrenskraft.
Swedegas äger och driver stamnätet för gas som
sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund
och transporterar energi till distributörer och direkt
anslutna kunder i sydvästra Sverige. Swedegas tar ett
helhetsansvar för gasnätets långsiktiga utveckling så
att fler företag inom industrin och transportsektorn,
liksom fler hushåll, ska kunna dra nytta av de fördelar
som natur- och biogas innebär.
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År 2030 ska 30% av
energin i Swedegas
system vara förnybar

År 2050 ska 100%
vara förnybar energi

FAKTA OM SWEDEGAS
Affärsidé
Swedegas underhåller, utvecklar och
investerar långsiktigt i infrastruk
tur för gas och tillhörande tjänster,
till gagn för våra intressenter. På så
sätt bidrar vi till omställningen till
förnybar energi . Vi erbjuder säker
tillgång till energi, både som bränsle
och råvara – för ökad tillväxt, fler
arbetstillfällen och bättre miljö.
Vi strävar efter att effektivisera den
svenska gasmarknaden och maximera
synergierna med den europeiska, i
syfte att förbättra konkurrenskraften
för våra kunder och vårt samhälle.

Uppdrag
Swedegas äger och driver stamnätet
för gas. Vårt uppdrag, som trans
missionsnätsoperatör (Transmission
System Operator, TSO), är att erbjuda
ett öppet system som gör det möjligt
för alla parter på gasmarknaden att
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konkurrera på lika villkor. Swedegas
äger en transportväg. Vi får inte
producera eller handla med gas. I vårt
ansvar ligger att se till att ingen dis
kriminering sker, att det finns ett fritt
tillträde samt att systemet är effektivt.
Sedan 2013 har vi systembalans
ansvar för gasen. Det betyder att vi
har det övergripande ansvaret för att
balansen mellan inmatning och uttag
av gas i stamnätet upprätthålls.
Den gas som distribueras levereras
till gasdistributörer samt till ett antal
större industrikunder som är direkt
anslutna till nätet. Swedegas erbjuder
även lager-och systembalanstjänster
samt tjänster inom teknik, mätning
och avräkning.

Lönsamhet
Swedegas omsatte 2017 cirka
420 miljoner kronor, varav huvud
delen bestod av transporttjänster

för gas. Vår verksamhet har för
närvarande god lönsamhet, och vi ser
att långsiktigt god lönsamhet är en
förutsättning för att investera i och
utveckla ny gasinfrastruktur.

Historik
Swedegas etablerades 1976 och har
huvudkontor i Göteborg. Swedegas
hade 2017 cirka 40 anställda. Våra
kärnvärden är Framtid, Säkerhet,
Oberoende och Samarbete.
Sedan 2015 ägs Swedegas av de
spanska och belgiska gasnätsföretagen
Enagás och Fluxys. Våra ägare har
starka positioner på sina hemmamark
nader och har på senare år successivt
internationaliserat sina verksamheter.
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VIKTIGA HÄNDELSER 2017
Swedegas beslutade om att investera i en bunkrings
anläggning i Göteborgs hamn för att möjliggöra
övergång från olja till flytande gas för sjöfarten.

Swedegas slöt ett avtal med Preem Raffinaderi i
Göteborg om anslutning av Preems kommande
vätgasanläggning till gasnätet. Anläggningen ska tas
i drift 2019 och ska göra det möjligt att öka tillverk
ningen av förnybara drivmedel.

Ett projekt för att integrera de svenska och danska
gasmarknaderna när det gäller balansering och
handel startades. Visionen är en mer harmoni
serad gasmarknad med många fördelar som ökad
leveranssäkerhet, fler aktörer på marknaden samt
effektivare administration.

Genom projektet ”Nationell biogasstrategi”
har Swedegas tillsammans med andra aktörer i
branschen bistått myndigheter och beslutsfattare
med underlag kring biogasens samhällsnyttor och
betydelse i det framtida energisystemet. Under året
har en del politiska beslut tagits som kommer att
underlätta för biogasens tillväxt.

Vi beslutade också att gå vidare med en studie kring
en kommersiell anläggning för ”Power to gas” –
”el-till-gas”, vilket innebär att el producerad av för
nybara källor omvandlas till gas. På detta sätt kan
överskottsel från väderberoende energikällor som
vind-, sol- eller vågkraft lagras och transporteras.

Swedegas slutförde under 2017 den väsentlighets
analys och intressentdialog som påbörjades 2016
och som lett fram till våra prioriterade hållbarhets
frågor.

Och i början av 2018...
...beslutade Swedegas att ansluta sig till Fossilfritt
Sverige och anta ”Transportutmaningen” samt
”Solutmaningen”. Swedegas har mycket ambitiösa
mål och vill vara en del av lösningen
i den svenska energiomställningen.
...var Swedegas med och lanserade ”Nationell bio
gasstrategi 2.0”. Syftet med strategin är att bidra till
att Sveriges mål inom prioriterade politikområden
uppnås genom ökad användning av biogas inom
transport, industri och kraftvärmesektorn.

Resultat 2017
(TSEK)

Swedegas ekonomiska
bidrag till samhället *
30 752
(TSEK)

51 147

Intäkter
Rörelsekostnader

122 162

611 000

Ersättning till anställda

Intäkter: 4 06 939
Rörelelseresultat
före avskrivningar: 272 090
Investeringar i
anläggningstillgångar: 41 223
Nettoskulder: 3 637 995

Skatter

406 939

Totalt ekonomiskt värde
skapat och distrubuerat

Totala tillgångar: 6 52 4 199
Eget kapital: 1 4 5 4 08 4

* Organisationens bidrag till hållbarhet i ett större ekonomiskt perspektiv:
Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, balanserad vinst samt betalningar till
finansiärer och den offentliga sektorn.
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”VÅR INFRASTRUKTUR ÄR VIKTIG I
OMSTÄLLNINGEN TILL FÖRNYBAR ENERGI”

J

ust nu pågår en omställning till förnybara energi
slag. Det sker i Sverige och globalt. Jag är övertygad
om att gasen och Swedegas infrastruktur har en
viktig roll i denna förändring. Genom att garantera
en hög leveranssäkerhet, värna principen om öppen
tillgång till vår infrastruktur och samtidigt verka för att öka
andelen förnybar gas i vårt system, bidrar vi till en långsik
tigt hållbar utveckling.
Hållbarhet är en central del i Swedegas vision. Utifrån
våra möjligheter vill vi bidra till ett hållbart samhälle ur alla
de tre dimensionerna; ekonomisk, social och miljömässig
utveckling. Vi gör det framför allt i den pågående klimatoch energiomställningen, som ansvarsfull arbetsgivare och
samhällsmedborgare samt genom att ha en långsiktigt sund
ekonomi i företaget. Under de senaste åren har vi fördjupat
dialogen med våra intressenter. Vi har lyssnat när våra
kunder, partners och politiker har efterfrågat mer hållbara
lösningar. För Swedegas är, vid sidan av en stabil ekonomi,
ett aktivt arbete för hållbara lösningar en förutsättning för
att vi ska kunna fortsätta att vara relevanta, utveckla verk
samheten och i grunden säkra vår framtida existens.

”Våra investeringar stödjer
en förnybar agenda”

Miljöpåverkan minskar
Redan i dag bidrar vi i omställningen. Alla våra projekt
syftar till att reducera CO₂-utsläppen och förbättra den
lokala miljön. Miljöbelastningen minskar både i bytet från
olja eller kol till naturgas liksom från naturgas till förnybar
biogas. Våra investeringar är långsiktiga och stödjer en
förnybar agenda. Infrastrukturen är flexibel och byggs alltid
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för att kunna ta emot förnybar gas lika väl som naturgas.
De samexisterar redan i våra system. Kunder som vill kan
i dag köpa biogas genom vårt nät. På det här sättet bidrar vi
i omställningen inom industrin, sjöfarten och transport
sektorn på land. Vi gör också vad vi kan för att underlätta
för de aktörer som har förnybara produkter och vill komma
in i vårt nät. Swedegas vill investera i ny gasinfrastruktur
för nya segment, som sjöfart och tunga transporter, samt
till nya geografiska områden.
För att minska miljöpåverkan behöver biogasanvänd
ningen främjas. Biogas är en förnybar energikälla som inte
bidrar med några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären
vid användning. Den är dessutom mer än ett bränsle.
Biogas produceras genom att organiskt avfall från lant
bruket, hushållsavfall och restprodukter från livsmedelsoch skogsindustrin samlas in. Vid produktionen bildas bio
gödsel som en restprodukt. Att använda biogödsel i stället
för konstgödsel bidrar till att göra lantbruket mer hållbart.
Det blir ett kretslopp och en cirkulär ekonomi i praktiken.

Kunderna ska kunna lita på systemet
Sverige har, precis som resten av EU-länderna, en lag om
åtskillnad avseende gasproduktion och -infrastruktur. För
Swedegas innebär det att vi inte får producera och inte
heller handla med gas. Vi äger en transportväg. Vårt ansvar
är att se till att vi som oberoende operatör inte diskrimi
nerar någon, att det finns ett fritt tillträde till vårt system,
att systemet är effektivt utan förluster och miljöriktigt.
Våra kunder ska kunna lita på att systemet är säkert och att
gasen alltid kommer fram, utan avbrott. Det är vårt löfte,
ett löfte vi alltid kunnat hålla.
Under 2017 har vi investerat i metoder för att bättre
mäta och följa upp andelen biogas i vårt system. Det är
mycket glädjande att se att andelen förnybar gas ökar och
nu uppgår till cirka 10 procent. Men andelen förnybar
gas behöver öka snabbare. Swedegas har som mål att 30
procent av energin i vårt system år 2030 ska vara förnybar

och att all energi i vårt system, 100 procent, ska vara förnybar
år 2050. Då vi inte handlar med gas, blir vårt bidrag att verka
för ökad andel förnybar gas på andra sätt. Tillsammans
med andra europeiska nätoperatörer har vi undertecknat en
avsiktsförklaring, Green Gas Initiative, för att befästa vårt
åtagande. Det kommer att vara en successiv resa med en
mycket tydlig riktning.

”Kunder som vill kan i dag
köpa biogas genom vårt nät”

Strategi för biogasens utveckling
Vi jobbar också med samarbetspartners och i branschen
för att få styrmedel som gynnar förnybar gas. Med en tydlig
nationell strategi för biogasens utveckling kan vi lägga grun
den för en ansvarsfull omställning, som slår vakt om en trygg
energiförsörjning för svensk industri och skapar ett hållbart
samhälle för framtida generationer. Vi har de senaste åren
fått politiska beslut som hjälper biogasen. Men vi behöver se
fler initiativ från politiken så att biogasen kan få det genom
brott den förtjänar. Vår gasinfrastruktur kan också bidra
genom att tillhandahålla så kallade systemtjänster när
andelen förnybart ökar i energisystemet. Vind-, sol- och
vattenkraft har den nackdelen att produktionen varierar med
väder och vind. I gasnätet är det möjligt att lagra elöverskott
från dessa förnybara källor i gasform. Att kunna omvandla
överskottsel till gas, så kallat Power to gas, stödjer en ökad
inhemsk storskalig produktion av förnybar energi. Då talar
vi inte längre om enskilda energislag eller stuprör, som förr,
utan då kan de olika energikällorna ingå som delar i ett helt
energisystem. Gaseldade kraftverk kan också startas med
kort varsel och kan svara mot nedgång i elproduktionen. De
kan även köras på biogas.

Från tjockolja till flytande gas
Under 2017 beslutade vi att investera i en bunkrings
anläggning i Göteborgs hamn för att möjliggöra för
sjöfarten att i ett första steg växla över från tjockolja
till flytande naturgas (LNG). Anläggningen kan även
användas för flytande biogas (LBG). I debatten har röster
höjts för att detta inte är lösningen, eftersom LNG är en
fossil gas. Flytande naturgas är dock i dag det renaste
tillgängliga marina bränslet och det enklaste sättet för
sjöfarten att här och nu göra en rejäl miljöinsats, ett
område som hittills varit förbisett. Att byta till gas innebär
också att redarna redan i dag kan använda biogas, eller
andra alternativ, i sina fartyg utan att behöva ändra i sina
processer. Vi ser till att de tekniska lösningarna är på plats
i vår infrastruktur.
Trots att gasen ger upphov till lägre klimatpåverkan än
olja och kol vid förbränning finns det en risk för utsläpp av
metan vid produktion och distribution, och dessa utsläpp
har en negativ klimatpåverkan. Vi vill alltid minimera
utsläppen från vårt system och har under 2017 inten
sifierat arbetet med att mäta utsläppen och genomföra
åtgärder för att minska dem. Vi har satt som mål att till år
2021 ha minskat utsläppen med 10 procent jämfört med
basåret 2017.
Vi har haft en fortsatt hög utvecklingstakt under 2017.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till våra engagerade
medarbetare för alla värdefulla insatser under året.
Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och har under
året ytterligare stärkt vårt erbjudande och investerat i den
framtid vi tror på.

JOHAN ZETTERGREN / VD
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FRÅN UTVINNING TILL ANVÄNDNING:

GASENS VÄG I SAMHÄLLET
Sammankopplade gasnät
Gasen i det svenska stamnätet kommer via det danska
gasnätet, som i sin tur är sammankopplat med det europeiska
nätet. Nästan all naturgas i stamnätet utvinns i de danska
Nordsjöfälten. Även biogas kan transporteras från Danmark
och andra länder.

Industrier och kraftvärmeverk
Majoriteten av gasen går via distributörer vidare till
industrier där den används som både energikälla
och råvara för att skapa bland annat målarfärg
och mediciner. Gasen används också för att tillföra
näring, i form av koldioxid, till växter i växthus samt
för att rosta kaffe, baka bröd och fritera chips inom
livsmedelsindustrin.
Den levereras också till kraftvärmeverk för att
producera el och värme. Vissa industrier är direkt
anslutna till Swedegas stamnät.
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Omkring 34 000 svenska hushåll är anslutna till
gasnätet och använder gasen för uppvärmning och
matlagning. Genom att leverera gas i ledning rakt
in i fastigheten förenklas hanteringen avsevärt. För
restaurangägare innebär detta att gasen kan användas
direkt i köken och till värmarna på uteserveringarna.

Infrastruktur
Ett gasnät är den säkraste och mest effektiva infrastrukturen för distribution av gas. Placeringen av ledningarna
anpassas efter naturen och hur marken används, så att
den synliga påverkan på landskapet blir minimal. Gasnätet
tar liten plats och marken ovanför kan brukas som vanligt,
så länge den inte bebyggs. Gasnätet kan hantera både
naturgas och biogas samtidigt.

Biogasproduktion

Transporter

Produktion av biogas sker lokalt
från främst avfallsprodukter och
restprodukter från jord- och skogsbruk. Biogas som produceras genom
rötning genererar även biogödsel,
vilket kan ersätta konstgödsel och
återföra näring till växter och mark.
Det blir ett kretslopp. Biogasen
kan användas för samma
ändamål som naturgas
och distribueras i
samma system.

Gasen används också som
drivmedel till både tunga
och lätta transporter. Tankstationer är anslutna till
gasnätet längs vägen.

En anläggning för gas kan anslutas till gasnätet. Den förses
med gas från bunkringsfartyg
som lägger till i hamnen.

Sjöfart
Fartyg kan använda flytande gas som bränsle
och kommer att kunna bunkra gasen i hamnen
medan de lastar och lossar.
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GASENS MÅNGA
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

M

Å N G A P R O D U K T E R som vi använder i vardagen
tillverkas med hjälp av gas. Den används både
som energikälla och råvara. Gasen är effektiv när
det krävs mycket hög värme, som till exempel
inom järn- och stålindustrin. Den ingår som råvara för
att göra målarfärg, tvättmedel, mediciner med mera. Gas
används också för att värma växthus och tillföra koldioxid
som behövs som näring för växterna. Andra delar av livs
medelsindustrin använder gas för att rosta kaffe, baka bröd
och fritera chips.

G A S K A N E R S ÄT TA olja i många sammanhang. Naturgas
har fördelen att den ger en ren förbränning med låga
utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen som svavel
dioxid, kväveoxider, partiklar, polyaromatiska kolväten och
skadliga flyktiga organiska ämnen. I jämförelse med olja
är utsläppen av koldioxid cirka 25 procent lägre. Tack vare
detta blir det en renare inomhusluft och bättre arbetsmiljö.
Gasen är även enkel att hantera och eftersom den inte sliter

lika mycket på utrustningen, leder det till mindre behov
av underhåll inom industrin. Biogas ger inga nettoutsläpp
av koldioxid.
G A S F U N G E R A R O C K S Å som bränsle för både tunga och
lätta transporter på land samt för sjötransporter. I Sverige
är fordonssektorn den största användaren av förnybar gas
(biogas). Det beror framför allt på att transportsektorn är
starkt fossilberoende och gasen kan göra stor klimatnytta
här och nu. Företag som exempelvis Volvo och Scania
ser flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG)
som effektiva drivmedel för sina lastbilar och bussar, då
koldioxidutsläpp kan minskas med mellan 20 och 100
procent beroende på andelen biogas. Fordonsgasen som
används i Sverige innehåller i dag cirka 80 procent biogas,
enligt branschorganisationen Energigas Sverige. I många
kommuner på västkusten används också gas till hushåll för
uppvärmning och el.

KO R T FA K TA O M G A S — N AT U R G A S O C H B I O G A S
Naturgas och biogas är lika i sin kemiska
sammansättning och består till merparten
av metan, som är ett effektivt energislag.
Natur- och biogas kan samdistribueras och
användas för samma ändamål. Naturgas
svarar för runt en fjärdedel av världens
energiförsörjning, totalt sett. I Europa är
siffran cirka 20 procent. I Sverige utgör
gasen idag cirka 3 procent av energimixen,
varav cirka 90 procent är naturgas. För Syd
västsverige, där stamnätet finns, står gasen
för cirka 20 procent och utgör därmed en
viktig energikomponent.

Naturgas/LNG

Biogas/LBG

Naturgas är ett fossilt bränsle som finns
i jordskorpans sprickor. Naturgasen som
utvinns idag bildades för mellan 50 och
400 miljoner år sedan. Efter kol och olja
är naturgas den tredje största lagrade
bränsletillgången i världen. Naturgas kan
omvandlas till flytande form för transport
eller förvaring, så kallad Liquefied Natural
Gas (LNG).

Biogas är en förnybar energikälla som
utvinns genom nedbrytning av organiskt
material, som restprodukter från skogs
bruket, olika åkergrödor och jordbruks
rester samt olika typer av industri- och
hushållsavfall. Gasen är en del av ett slutet
kretslopp där restprodukterna omvandlas
till drivmedel, el, värme och växtnäring.
Biogas kan, precis som naturgas, även
omvandlas till flytande form, så kallad
Liquefied Bio Gas (LBG).
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SWEDEGAS DRIVS
AV EN STARK KULTUR

S

wedegas verkar i energibranschen – en bransch
i omställning och med stor betydelse för vårt
samhälle. Den präglas av såväl kortsiktig volatilitet,
pågående strukturförändringar och påverkan från
många och starka intressenter. Samhällets klimatavtryck,
konkurrenskraft och säker tillgång till energi är frågor
som engagerar.

Ett uttalat samhällsansvar
Som operatör av och investerare i infrastruktur har
Swedegas en samhällsnyttig, kapitalintensiv och till naturen
mycket långsiktig verksamhet. Energikunder, tillstånds
myndigheter, politiker, opinionsbildare, media, markägare,
medarbetare och investerare är alla exempel på intressenter.
Swedegas har ett särskilt ansvar att bedriva sin verk
samhet så att den tillfredsställer huvudintressenternas krav,
ur perspektiven säkerhet, hälsa, kvalitet och miljö såväl
som arbetsmiljö och ekonomisk avkastning. Verksamhet
och investeringar ska svara upp mot höga krav och bidra
till ett hållbart samhälle, en hållbar arbetsmiljö samt en
uthållig och acceptabel lönsamhet. Allt arbete i Swedegas
har utgångspunkten att företaget ska drivas som en effektiv,
kundfokuserad organisation med ett uttalat samhällsansvar.

Kärnvärdena ska stödja visionen

VÅRA KÄRVÄRDEN

Företagets kärnvärden togs fram gemensamt av
alla medarbetare under 2016 i olika aktiviteter som

Hög affärsetik är centralt
Oetisk affärskultur kan utgöra risker för våra affärspartners,
Swedegas som företag och samhället i stort. Brister i säker
het är centrala risker och inkluderar bland annat uteblivna
kundleveranser, arbetsskador och olyckor. Det finns även
finansiella risker, liksom risker för konkurrensbegränsade
beteenden på energimarknaden. Swedegas uppförandekod
och Personalhandbok styr arbetet med att driva en ansvars
full verksamhet med hög affärsetik, där antikorruption är
en viktig del. Detta kompletteras med en levande dialog och
utbildningar i dessa frågeställningar.
Hos Swedegas ska alla medarbetare behandlas med
respekt och hänsyn. Ingen diskriminering ska ske på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions
nedsättning, sexuell läggning samt ålder. Vår diskrimine
ringspolicy utgår från diskrimineringslagen samt Swedegas
kärnvärden. Vi genomför årligen olika åtgärder för att
motverka diskriminering, kränkande behandling och främja
medarbetarnas lika rättigheter.

FRAMTID

SÄKERHET

Vi tar ansvar för en hållbar framtid. Därför arbetar vi
aktivt för omställningen av Sveriges energisystem.
Vi är övertygade om att gasen och vår infrastruktur
spelar en viktig roll i det arbetet. Genom att ständigt
blicka framåt investerar
Industri vi för långsiktig tillväxt och
lönsamhet i framtidens energi.
Kraftoch värme
Kraft- och
värme
(inkl mottryck)
(inkl mottryck)

Vi sätter säkerheten främst. Våra kunder och sam
arbetspartners kan lita på att gasen kommer fram utan
avbrott, samtidigt som vi aldrig gör avkall på säkerheten
i vårt dagliga arbete. Gas som energikälla är både trygg
och flexibel – i alla väder. Som företag är vi en pålitlig
partner som alltid håller vad vi lovar.

Bostäder
OBEROENDE

SAMARBETE

Vi är en oberoende
Vårt uppdrag är att erbjuda
Övrigaktör.
näring
ett öppet system, som gör det möjligt för att parter
på gasmarknaden att konkurrera på lika villkor. Hög
Källa: SCB
integritet och gedigen kunskap är grunden till vår
trovärdighet – och en förutsättning för att vi ska kunna
bidra i utvecklingen av morgondagens energisystem.

Vi tror på nära och långsiktiga relationer. Med lyhörd
het och smarta lösningar ger vi bästa möjliga service.
Ömsesidig tillit och gott samarbete är grunden för våra
relationer med alla i vår omvärld. Det gäller även hur
vi förhåller oss till varandra. Stark gemenskap och stort
engagemang är viktiga drivkrafter i vårt dagliga arbete.

Källa: SCB
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personalkonferenser, workshops och gruppdiskussioner.
Genom att ta tid att diskutera våra kärnvärden vill vi
försäkra oss om att de går i linje med Swedegas arbetskultur och stödjer företagets vision.
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HÅLLBARHET
ÄR INTEGRERAT
I VERKSAMHETEN

H

Å L L B A R H E T Ä R ett bärande element i

Swedegas vision, mission och kärnvärden.
Vi spelar en viktig roll i samhället, både
i fråga om att ge kunderna säker energi
försörjning i dag, att kunna växla över från till
exempel olja till gas och för att utveckla nya
lösningar för att kunna använda vår infrastruktur
utifrån framtidens krav. De tjänster och lösningar
vi erbjuder ska hjälpa kunderna att snabbare nå
sina miljö- och klimatmål.
Hållbarhet angår alla i Swedegas. Swedegas
engagerar medarbetarna i hållbarhetsarbetet för
att skapa förståelse, intresse och engagemang för
frågorna. Hållbarhet är integrerat i aktiviteter och
mål, och en central del för varje medarbetare i det
dagliga arbetet. Frågor kring hållbarhet diskuteras
också av styrelsen och Swedegas delges goda
erfarenheter från våra ägarbolag.
Swedegas för dialog med intressenter för att
bättre förstå deras förväntningar på oss i vår roll
som gasinfrastrukturbolag, och för att identi
fiera områden där vi kan samverka för att hitta
nya, hållbara lösningar. Genom omvärlds- och
intressentanalyser säkerställs att den strategiska
inriktningen är hållbar. Analyserna inkluderar
både den direkta och den indirekta påverkan på
människor, miljö och samhälle.

S W E D E G A S B E D R I V E R ett systematiskt förebyg

gande arbete inom säkerhet, hälsa, kvalitet
och miljö. Vi följer bindande krav enligt lagar,
förordningar och branschanvisningar. Det
integrerade ledningssystemet är grundbulten för
hållbar planering, genomförande och uppfölj
ning av affärsplanen. Det innebär att krav och
ansvarstagande avseende kundfokus, säkerhet,
hälsa, kvalitet, miljö och lönsamhet är integrerat
i systemet. Verksamheten planeras utifrån den
långsiktiga affärsplanen och tillhörande mål.
Ledningsgruppen målsätter, följer och utvärderar
arbetet löpande och årsvis. Swedegas integrerade
policy för säkerhet, hälsa, kvalitet och miljö styr
arbetet med hållbarhet. Den uppfyller kraven på
policy enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och
AFS 2001:1 samt kraven avseende säkerhet enligt
SS EN 16348. I Swedegas Personalhandbok finns
alla policyer från ledningssystemet samlade.

SWEDEGAS BIDRAG TILL
DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
Swedegas har möjlighet att bidra till ett hållbart sam
hälle ur flera dimensioner – i den pågående klimat- och
energiomställningen – som ansvarsfull arbetsgivare och
samhällsmedborgare samt genom att ha en långsiktigt
sund ekonomi. Våra väsentliga hållbarhetsfrågor går i
linje med flera av de Globala hållbarhetsmålen.
MÅL 7 – HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Tillgång till förnybar energi är centralt för att kunna möta
framtidens utmaningar och bidra till en hållbar utveckling,
vare sig det gäller industriprocesser, drivmedel för fordon eller
uppvärmning av hus. Swedegas stamnät för gas har en viktig
roll att spela i denna omställning.
VÅ R T M Å L : Vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar gas
med målen att år 2030 ska 30 procent av energin i vårt system
vara förnybar och att 100 procent ska vara förnybar år 2050.
MÅL 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
En hållbar och fungerande infrastruktur är en viktig del av de
globala hållbarhetsmålen. Effektivare resursanvändning, fler
och miljövänligare tekniker samt rena industriprocesser är alla
viktiga delar för en hållbar utveckling.
VÅRT MÅL: Vårt löfte till våra kunder är att de ska kunna lita på
att gasen alltid levereras, utan avbrott. Swedegas mission att
långsiktigt investera i infrastruktur för gas bidrar i omställning
en till förnybar energi.
MÅL 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar.
Swedegas arbetar aktivt med att minska de klimatpåverkande
utsläppen. Alla våra projekt syftar till att reducera CO₂-utsläp
pen och förbättra den lokala miljön. Miljöbelastningen minskar
både i bytet från olja eller kol till naturgas liksom från naturgas
till förnybar biogas. Swedegas investeringar stödjer också en
förnybar agenda. Infrastrukturen är flexibel och byggs alltid
för att kunna ta emot förnybar gas lika väl som naturgas. De
samexisterar redan i våra system. Kunder som vill kan i dag
köpa biogas genom vårt nät. Vi deltar även aktivt i debatten för
att underlätta användningen av biogas.
VÅRT MÅL: År 2021 ska vi ha minskat våra gasutsläpp med 10
procent jämfört med totala utsläppen för basåret 2017.
MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Att skydda arbetstagarens rättigheter, främja en trygg och
säker arbetsplats samt tillgången till grundläggande sociala
förmåner främjar en hållbar ekonomisk tillväxt med anständiga
arbetsvillkor för alla. Swedegas systematiska arbetsmiljöarbete
lägger grunden för hur vi försäkrar oss om en trygg och säker
arbetsmiljö för alla medarbetare.
VÅRT MÅL: Säker arbetsplats för alla medarbetare och leverantö
rer. Alla större och affärskritiska leverantörer ska följa Swedegas
uppförandekod.
MÅL 17 - GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
För alla de sjutton globala hållbarhetsmålen, och det över
gripande målet att nå en hållbar utveckling, är samarbete
och partnerskap nyckeln. Att föra dialoger, dela kunskap och
information samt delta i samarbeten, som sträcker sig över
lands- och sektorsgränser, är centralt. Swedegas tror på nära
och långsiktiga relationer och samarbetar med flera aktörer,
både i Sverige och internationellt, särskilt i omställningen till
förnybar energi.
VÅRT MÅL: Swedegas roll på marknaden bygger på förtroende
fulla relationer med sin omvärld och vi verkar tillsammans med
andra i omställningen till förnybar energi.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING
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LEVERANSSÄKERHET
– VÅRT YTTERSTA LÖFTE
Varje dag transporterar Swedegas gas till distributörer och direktanslutna kunder,
främst industrier, kraftvärmeverk och tankstationer. Stabil energiförsörjning är
basen för Swedegas samhällsnytta, särskilt i rollen som systembalansansvarig
med lagstadgade skyldigheter för försörjningen av gas.

E

N VÄ L F U N G E R A N D E infrastruktur är centralt. Att den

underhålls och att driften sköts på ett säkert sätt är
avgörande för Swedegas leveransåtaganden. Gasen står
än så länge för en liten andel av den totala energiförsörj
ningen i jämförelse med el och olja, men den är väsentlig för de
industrier och hushåll som är anslutna till vårt gasnät. Därför
har leveranssäkerheten en mycket hög prioritet. Då Swedegas
verksamhet klassas som samhällsviktig med betydelse för
samhällets funktioner är Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap en av företagets tillsynsmyndigheter.
Underhållsstrategin vägleder vad gäller prioriteringar och
underlättar för oss att formulera och följa upp relevanta
nyckeltal. Antal timmar oplanerad otillgänglighet till kund är
ett viktigt nyckeltal.

S W E D E G A S G A S L A G E R , Skallen i Halland, rymmer 10 miljoner

normalkubikmeter gas och är anslutet till gasnätet genom en
ledning. Skallen kan bland annat förse kunder med gas när det
uppstår variationer i förbrukningen eller störningar i tillförseln.
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Vårt löfte till kunderna är att de
ska kunna lita på att gasen alltid
levereras, utan avbrott. Systemet
har inte drabbats av avbrott sedan
företaget startades på 1980-talet.

Stenungsund

S W E D E G A S S TA M N ÄT F Ö R G A S har en total längd på drygt
600 kilometer. Längs med gasnätet finns ett 40-tal mätoch reglerstationer där gasens tryck regleras och volymen
mäts. Efter dessa stationer ansluter distributionsnät som
för gasen vidare till slutkund.

Göteborg

Gislaved

KAT T E GAT T
Varberg

Hylte

Falkenberg
Halmstad
Laholm
Ängelholm
Klippan

Höganäs
Helsingborg
Landskrona

Eslöv
Lund

DANMAR K

Malmö

Dragør

Trelleborg

INTERVJU MED JOHAN LIDSTRÖM / UNDERHÅLLSINGENJÖR

”GASEN SKA LEVERERAS UTAN AVBROTT”
— Att på ett pålitligt och säkert sätt tillhandahålla energi
är viktigt i ett hållbart samhälle och högsta prioritet för
Swedegas. Därför utför vi regelbundet inspektion och före
byggande underhåll på gasnätet. På så sätt kan vi försäkra
oss om att gasledningen alltid fungerar som den ska.
Alla arbeten på gasnätet omfattas av mycket noggranna
säkerhetsregler, kontroller och speciella procedurer så att
de kan genomföras på ett säkert sätt. Swedegas har unik
kompetens och erfarenhet för att klara säkerhetskraven.
Om vi måste ta en ledningssektion ur drift leder vi
i stället om gasen. Rent praktiskt går det till så att speciella

så kallade T-stycken svetsas fast utanpå röret. Då kan vi
leda om gasen via en temporär bypass-ledning. Hur lång en
sådan bypass-ledning är beror på hur lång bit av röret som
ska underhållas. Det brukar variera mellan tjugo och ett
par hundra meter. På det här sättet kan en del av ledningen
göras gasfri och vi kan börja underhållsarbetet. Vi under
håller gasnätet på ett säkert sätt och risken för utsläpp av
gas till luften är liten. Samtidigt försäkrar vi oss om att
gasen alltid kommer fram till våra kunder utan avbrott.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING
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KLIMATPÅVERKANDE
UTSLÄPP SKA MINSKA
F O T O : E D D I E LÖ T H M A N
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K

L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R är en av vår tids största

 tmaningar. Hållbara energisystem behövs för att
u
begränsa uppvärmningen och förebygga riskerna som
uppstår vid ett förändrat klimat. Naturgas kan på kort
sikt bidra till en minskad miljöbelastning när den ersätter
olja eller kol. Swedegas infrastruktur kan användas för såväl
naturgas som biogas och allt eftersom förnybar biogas ersätter
den fossila naturgasen så bidrar det till att öka hållbarheten i
energisystemet. Mer information om Swedegas arbete för att
öka andelen förnybar energi i systemet följer i nästa kapitel.
Trots att gas ger upphov till lägre klimatpåverkan än olja
och kol vid förbränning finns det risk för utsläpp i samband
med produktion och distribution av gasen. Detta gör att
vinsterna för klimatet avtar. Swedegas äger och underhåller
infrastruktur som möjliggör en säker leverans av gas till
slutanvändaren och är därmed en del av gasens leveranskedja.
Vi har därför en möjlighet och ett ansvar att bidra till minskad
klimatpåverkan från gasens livscykel, genom att minska ut
släppen som sker i vår verksamhet. Detta gäller oavsett om det
är naturgas eller biogas som distribueras i ledningarna.
S W E D E G A S U T S L Ä P P AV växthusgaser sker främst genom läckage

och fackling av natur- och biogas samt vid egen förbränning av
gas som används för driften av systemet. Utsläpp uppstår även
genom persontransporter i tjänsten och den el och värme som
Swedegas köper. Företagets bilpolicy har som mål att tillhanda
hålla transportmöjligheter som medger hög säkerhetsnivå
och låg miljöbelastning. Swedegas fordon ska i första hand
vara gasdrivna.
Metan har en värmande effekt som är cirka 34 gånger högre
än koldioxid. För Swedegas är det därför prioriterat att minska
de läckage som kan uppstå vid distribution av gasen. Vi har satt
följande mål:
År 2021 ska vi ha minskat våra gasutsläpp med 10 procent
jämfört med basåret 2017. Detta kommer att följas upp årligen.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING

17

/ HÅLLBARHET INOM SWEDEGAS

FÖREBYGGANDE ARBETE
FÖR MINSKAT LÄCKAGE
AT T M I N S K A G A S U T S L Ä P P E N från systemet är viktigt ur såväl miljö- som kostnadssyn
punkt. Förluster av gas kan uppstå i form av flyktiga utsläpp som en följd av läckor i
systemet, men det finns även risk för gasutsläpp i samband med underhållsarbeten på
ledningen. Vi arbetar aktivt för att upptäcka läckor och minimera utsläppen.
Swedegas säkerhetsledningssystem omfattar kontrollaktiviteter, rutiner och utbildning
för att på ett systematiskt sätt förebygga förekomsten av utsläpp. Sedan nätet togs i drift
på 1980-talet har det inte förkommit några allvarliga incidenter som lett till utsläpp eller
läckage av gas.
Under 2017 har vi fokuserat på att utveckla mätningen av utsläpp för att bättre kunna
identifiera och åtgärda dessa. Transmissionsförlusterna, det vill säga läckaget, uppgick till
cirka 0,01 procent av den totala överförda volymen.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
70
Persontransporter i tjänsten

3500

El och uppvärmning (inklusive
egen gasförbrukning)

ton CO₂e

3000

2 459

2500
3000
1500
1000

1 675

TOTALA UTSLÄPP: 4 204

4000

Utsläpp genom fackling, ventilering
och läckage.

500
0
2017

UTSLÄPP PER SCOPE
Förutom att redovisa utsläppen baserat på vilken aktivitet som orsakar utsläppet
(se diagrammet ovan), gör Swedegas även en indelning i direkta och indirekta
utsläpp i enlighet med Green House Gas-protocols riktlinjer.

SCOPE

					

Direkta utsläpp (Scope 1)

2 0 1 7 (ton CO₂e)

			

3 645

Indirekta utsläpp från inköpt el, värme
och kyla (Scope 2)
					

521

Indirekta utsläpp från affärsresor samt övriga energirelaterade
aktiviteter som inte igår i Scope 1 och 2 (Scope 3)

38

T O TA LT

					

4 204

Swedegas beräknar och redovisar klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard, vilket
är en internationell standard för företag att beräkna sina växthusgasutsläpp indelat på tre så kallade Scope.
I Scope 1 inkluderas utsläpp inom den egna organisationens kontroll och omfattar tjänsteresor i egna fordon,
gasanvändning för eget bruk samt fackling, ventilering och läckage. Scope 2 inkluderar utsläpp som uppstår
vid produktionen av inköpt el, värme och kyla. I Scope 3 ingår indirekta utsläpp från affärsresor och övriga
energirelaterade aktiviteter som inte ingår i Scope 1 eller Scope 2. Sådana Scope 3-utsläpp inkluderar affärsresor med flyg och tåg samt där så är möjligt utsläpp som härrör från uppströms produktion och distribution
av inköpt energi.
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År 2021 ska vi ha minskat våra
gasutsläpp med 10% jämför t med
totala utsläppen för basåret 2017.
Detta kommer att följas upp årligen.

1
2
3

AKTIVITETER
FÖR MINSKADE
UTSLÄPP
S W E D E G A S G E N O M F Ö R regelbundet underhållsoch kontrollaktiviteter, så kallade ronderingar,
för att underhålla gasledningarna och säker
ställa en hög leveranssäkerhet. I samband med
ronderingarna ingår också sökningar efter
läckor i gasnätet. Varje vecka kontrolleras att
ronderingarna har genomförts i enlighet med
vad som är angivet i planen. Sex gånger per år
besiktigas ledningen från luften.

U T Ö V E R R O N D E R I N G A R N A genomförs från och
med 2017 ytterligare mätningar på mät- och
reglerstationerna för att identifiera eventuella
läckage. Ett medelvärde per station beräknas
med 2017 som basår.

V I D U N D E R H Å L L vill vi undvika alla utsläpp så
långt det är möjligt. Vid allt underhållsarbete
minimeras utsläppen genom att provisoriska
bypass-ledningar används för att göra sektioner
gasfria. Metangas är en starkare växthusgas än
koldioxid, så i de fall som utsläpp är ound
vikligt facklas den gas som blir kvar. Alla
gasutsläpp loggas.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING
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ÖKA HÅLLBARHETEN
I ENERGISYSTEMET

I

framtiden kan gasen ha en än mer betydande roll.
Gasen kan bidra med flera viktiga nyttor till det håll
bara samhället genom så kallade energisystemtjänster.
Gasturbiner och gasmotorer kan startas och snabbt
nå hög effekt, vilket innebär att de kan användas för effekt
hållning och reglering av elsystemet. Att lagra energi är
centralt i framtidens energisystem för att parera effekt
toppar och säsongsvariationer. Gassystemet utgör i sig
en resurs för storskalig energilagring.

Gasen viktig i omställning
till förnybara energislag
En omställning från fossila bränslen till förnybara energi
slag sker i Sverige, liksom globalt, vilket är nödvändigt för
att möta de risker som förändringar i klimatet skapar.
I denna omställning har gasinfrastrukturen potentialen att
bli en viktig komponent. Detta förutsätter dock att andelen
biogas ökar. Genom att vår infrastruktur kan hantera både
naturgas och förnybar gas och dessa kan flöda parallellt,
ger gasnätet förutsättningar för ett storskaligt genombrott

20

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

▪ År 2030 ska 30% av energin i
Swedegas system vara förnybar
▪ År 2050 ska 100% vara förnybar
energi
▪ Under 2017 var andelen cirka 10%
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Green Gas Initiative
Swedegas har tillsammans med transmissionsnätsägare i Danmark (Energinet),
Nederländerna (Gasunie), Belgien (Fluxys), Frankrike (GRTgaz), Tyskland (Ontras)
och Schweiz (Gaznat) skrivit under Green Gas Initiative. Målet är att vi ska ha en
100 procent koldioxidneutral gasförsörjning år 2050. För Swedegas del innebär må
let 100 procent förnybar energi i det svenska systemet. Vi har ett starkt engagemang
till att vara en del av lösningen i de utmaningar samhället står inför. Arbetet med
Green Gas Initiative är indelat i fyra arbetsgrupper där deltagarna delar kunskap
och samarbetar kring konkreta projekt som syftar till att nå det uttalade målet. En
av grupperna, biogasgruppen, som koordineras av Swedegas och Energinet, arbetar
för ökad produktion och inmatning av biogas i gasnätet. Viktiga frågor för gruppen
är, förutom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, harmoniserade handelsregler för
biogas samt utveckling av certifikatsystem för biogas. Att kunna utnyttja biogas
certifikat skulle gynna biogasen som produkt.

för användning och produktion av biogas i Sverige. Biogas
produktionen utgör inte någon hållbarhetsrisk i sig. Den är
dessutom mer än ett bränsle. Den är ett praktiskt exempel på
ett system för ett hållbart samhälle. Biogas produceras av or
ganiskt avfall från lantbruket, hushållsavfall och restprodukter
från livsmedelsindustrin. Vid produktionen bildas biogödsel
som en restprodukt. Biogödsel kan ersätta konstgödsel och
därigenom återföra näringsämnen till marken. Att använda
biogödsel istället för konstgödsel bidrar till kretsloppet och
gör lantbruket mer hållbart.

Kunderna kan välja redan i dag
Alla kunder i Swedegas nät kan redan i dag välja om de
vill köpa naturgas eller biogas. Detta tack vare Grön gasprincipen. Grön gas-principen innebär att biogas som matas
in i gasnätet på ett ställe kan tas ut av en användare i en annan
del av nätet, på motsvarande sätt som för Grön el-principen.
Andelen grön gas i nätet har ökat de senaste åren. År 2017 var
andelen biogas i Swedegas system cirka 10 procent. Vi verkar
aktivt för att öka andelen förnybar gas i vårt nät.

Ska biogasmarknaden växa är den beroende av en utvecklad
infrastruktur som ökar möjligheterna för producenter att
mata in gas i nätet. Därigenom får de tillgång till en större
marknad och tillförlitlig avsättning för biogasen.
Swedegas arbetar för att öka andelen förnybar energi i
systemet bland annat genom att, där det är tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt, förenkla anslutningsproceduren
för producenter. Att produktionsanläggningarna ligger
i närheten av stamnätet är avgörande för storskalig
biogasproduktion.
Swedegas undersöker också möjligheten att etablera
nya regionala gasnät i områden där det finns potential för
biogasproduktion samt en marknad bestående av inte minst
industrier. Principen för regionala gasnät bygger på att
olika lokala och regionala intressenter kan ansluta för att få
avsättning för eller tillgång till gas. Biogasproducenter kan
ansluta sig till nätet för att leverera gas medan industriföretag
ansluter sig till nätet för att få leveranser av gas direkt till
sina anläggningar. Till gasnätet kan också tankstationer för
fordonsgas anslutas.
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Aktivt deltagande i debatten
Då Swedegas inte handlar med gas verkar vi för ökad andel
förnybar gas på andra sätt. Vi ser att trots lokala och regio
nala initiativ, nya tekniker och lösningar har den svenska
biogasmarknaden mattats av. Anledningen är bland annat
låga el- och oljepriser, men framför allt avsaknaden av
politiska besked om de långsiktiga ekonomiska förut
sättningarna för biogas, vilket skapar osäkerhet hos såväl
producenter som användare. Politiska beslut vad gäller
energiskatter och fordon är avgörande för att biogasen och
andra förnybara bränslen ska kunna konkurrera, och för att
produktion och användning ska öka.
Vi arbetar aktivt för att visa gasinfrastrukturens roll
och dess potential i energiomställningen. Tillsammans
med andra aktörer i branschen – producenter, användare,
opinionsbildare, med flera – informerar vi centrala aktörer
om biogasens möjligheter att bidra till energiomställningen
och för att stödja en ökad produktion och användning av
biogas. Branschföreningen Energigas Sverige är också en
viktig samarbetspartner i detta arbete.

Nationell biogasstrategi
Genom projektet ”Nationell biogasstrategi” arbetar vi
tillsammans med andra aktörer i branschen för att stärka
förutsättningarna för biogasproduktion och -användning i
Sverige. Branschen har tagit fram ett förslag till strategi med
mål och konkreta förslag på åtgärder och styrmedel utifrån
biogasens hela värdekedja: produktion – distribution –
användning. Genom en nationell biogasstrategi med mål

och styrmedel för en ökad användning och produktion av
biogas kan vägen stakas ut och utvecklingen ta fart. Målet
är att öka den svenska användningen av biogas till 15 TWh
år 2030 från dagens cirka 2,6 TWh. Den svenska produk
tionen var under 2016 cirka 2 TWh, resterande del kommer
från import.

Gasens viktiga roll lyfts fram
Swedegas arbetar också för att visa gasens fördelar. Vi sätter
varje år mål för antalet hållbarhetsseminarier som Swedegas
ska arrangera eller delta i.
Under 2017 har vi till exempel arrangerat två seminarier
om Power to gas, och varit medarrangör till biogassemi
narier. Under Almedalsveckan arrangerade vi fyra semi
narier på temat ”gasens roll i en hållbar energiomställning”.
Detta var samarbeten med Energiforsk, 2030-sekretariatet
och Sweship. Referat finns på företagets hemsida.
Swedegas deltog också vid Gasdagarna, som arran
gerades av Energigas Sverige, bland annat för att verka
för en nationell biogasstrategi. Vi arrangerade även till
sammans med branschföreningen ett möte i riksdagen
för att belysa gasens roll i energiomställningen. Vid mötet
deltog också representanter från svensk industri.
Swedegas arrangerar fyra gånger per år Gasmarknads
rådet som syftar till informationsutbyte och erfarenhets
återföring mellan kunder, leverantörer och användare.
Under 2017 har vi publicerat debattartiklar om
Power to gas och biogasens samhällsnyttor.

POWER TO GAS
I det svenska energisystemet år 2050
kommer vattenkraften fortsatt att ha en
central roll, men den kommer att komp
letteras med stora mängder elproduktion
från vind- och solkraft. En stor utmaning
är att dessa energikällor är beroende av
väder och vind. Detta kan leda till att elpro
duktionen är låg samtidigt som efterfrågan
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är hög och tvärtom. Gasen kan här bli ett
komplement genom att överskottsel kan
omvandlas till gas och lagras för att använ
das när efterfrågan på energi ökar.
Detta kan göras med Power to gas
(el-till-gas). Tekniken knyter samman
systemen för el, gas och värme, något
som ökar den totala mängden förnybar

energi. Det bidrar också till att tryggheten
i energiförsörjningssystemet ökar. Det är
samtidigt en lösning för storskalig lagring
av förnybar energi. Tack vare att trycket i
gasledningen kan variera, kan systemet i sig
utgöra ett stort energilager.

/ HÅLLBARHET INOM SWEDEGAS

Investering i Göteborgs hamn
2017 beslutade vi att investera i en bunkrings
anläggning i Göteborgs hamn för att möjliggöra för
sjöfarten att gå över till flytande naturgas (LNG).
Genom att driva fartyg på flytande gas i stället
för tjockolja, minskas till exempel utsläppen av
koldioxid med 22 procent (Källa: Naturvårdsverket
NFS 2006:8). 2018 startas bunkringsanläggningen
i Göteborg. Om 10 fartyg använder flytande gas
motsvarande totalt 50 000 kubikmeter i stället för
tjockolja ger detta minskade koldioxidutsläpp på
18 300 ton vid förbränning. LNG minskar också
utsläppen av kväveoxider jämfört med oljedrift
och minimerar utsläppen av svavelföroreningar
och partiklar, vilket har en positiv påverkan på den
lokala miljön. I framtiden kan redarna dessutom
använda flytande biogas i sina fartyg utan att
behöva ändra i sina processer.

Miljöutsläpp vid olika
slags bränslen från ett
vanligt lastfartyg

S Ox- U T S L Ä P P ( TO N / Å R )

PA R T I K E LU T S L Ä P P ( T O N / Å R )

50

10

40

8

30

6

LNG

20

4

Gasolja* (lågsvavelbränsle)

10

2

0

0

Konventionellt bränsle** + svaveltvättare
Konventionellt bränsle**

N Ox- U T S L Ä P P ( TO N / Å R )

CO₂-UTSLÄPP (TON/ÅR)

200

8 000

* Gasolja innehåller maximalt
0,1% svavel

150

6 000

** Konventionellt bränsle innehåller
maximalt 1% svavel
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2 000

0

0

Källa: DNV GL, 2017
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AFFÄRSPARTNERS

R E G L E R I N G S M Y N D I G H E T E R . Transmissions- och distributionstjänster av gas omgärdas av ett regelsystem i Sverige och inom
EU. Även kunder som är direktanslutna till stamnätet omfattas.
Naturgaslagen och andra förordningar reglerar ansvaret längs
gasens värdekedja. Tillsynsmyndigheter är Energimarknads
inspektionen, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

DANSKA
T R A N S M I S S I O N S N ÄT E T
(ENERGINET)

Illustration över värdekedjan för stamnätet

LEVERANTÖRER
M A R K A R B E T E N / R Ö R D E L A R / Ö V R I G KO N S U LT V E R K S A M H E T

PRODUCENTER
AV B I O G A S

HÅLLBAR VÄRDEKEDJA

S

wedegas äger och investerar i infrastruktur.
Vår direkta värdekedja sträcker sig från de inköp
vi gör för att underhålla, bygga om och expandera
infrastrukturen, till kunder och slutanvändare.
Vi äger en transportväg och får inte producera eller handla
med gas.

Inköp och leverantörer
Swedegas inköp från leverantörer utgörs i huvudsak av
material till gasnätet samt konsultuppdrag i anslutning till
markarbeten eller bygg- och anläggningsprojekt. Majori
teten av inköpen görs från svenska leverantörer.
Genom vår uppförandekod vill vi motverka risker
som uppstår då varor som vi köper in är producerade av
komponenter med ursprung i länder där det kan ske brott
mot grundläggande fri- och rättigheter. Vi vill även mot
verka risker som hänger samman med miljö, arbetsmiljö,
arbetsvillkor samt företagsetik, skatter och korruption hos
leverantörerna och deras underleverantörer.
Swedegas omfattas av Lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF) vilket ställer särskilda krav på
våra inköpsrutiner. Vi har en inköpspolicy som gäller när
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vi köper in varor och tjänster, också inom bygg- och anlägg
ningsprojekt. Affärsmässighet och livscykelperspektivet är
viktiga delar. Hög kvalitet är centralt, inte minst för att vi
ska kunna garantera en hög leveranssäkerhet i systemet.
Under 2017 antog Swedegas en uppförandekod för
leverantörer, som börjar gälla under 2018. Uppförande
koden utgår från principerna inom FN:s Global Compact
och ILO:s kärnkonventioner och ingår som en bilaga
till avtalen med leverantörerna. Genom att underteckna
avtalet, förbinder sig leverantören att följa uppförande
koden. Målet är att alla större och affärskritiska leverantörer
ska ha undertecknat uppförandekoden under 2018–2019.
Under 2017 startades också ett inköpsprojekt, som
ska vara klart under 2018. I detta projekt ingår att se över
styrdokument och uppföljningsprocesser inom området.
Alla större leverantörer kommer också att utvärderas när
det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor, det vill säga
områden där Swedegas är certifierat, för att säkerställa att
leverantörerna uppfyller samma krav som vi ställer på oss
själva. Vissa leverantörer kan vi välja att granska närmare
genom besök och revisioner på plats. I dessa fall kan vi
också kontakta leverantörens underleverantörer.

K R A F T VÄ R M E V E R K
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Påverkan i kundledet
och hos slutanvändaren
Swedegas har även en påverkan i kundledet och hos
slutanvändaren. Huvuddelen av den gas som distribueras i
Swedegas system levereras till energibolag (distributörer).
Dessa företag distribuerar gasen vidare till industrier,
hushåll, tankstationer för fordonsgas samt kraftvärme
anläggningar i södra och västra Sverige. Därutöver är ett
antal större industrikunder direktanslutna i den norra delen
av Swedegas nät. Vår påverkan i kundledet sker genom
att vi tillhandahåller gas på ett säkert sätt utan avbrott.
Avbrott i leveranserna innebär en stor risk för kunderna
och leveranssäkerhet är därför vårt yttersta löfte till kunder
och slutanvändare. Hittills har våra kunder alltid fått sin
leverans av gas.

Naturgasproduktion
I Swedegas stamnät distribueras naturgas och biogas. Vi
har inte en direkt påverkan på gasen som handlas i vår
infrastruktur, eftersom vi inte får producera eller handla
med gas. Påverkan från utvinning och produktion av gas
ser mycket olika ut beroende på var i världen gasen utvinns

och med vilken metod. I samband med gasutvinning finns
risker för gasutsläpp, störande buller för lokalsamhällen
samt miljöskadliga utsläpp till grundvatten och mark. Det
finns även risker för kränkning av mänskliga rättigheter och
förhöjda arbetsmiljörisker.
I stort sett all naturgas som importeras via Swedegas
gasnät utvinns i den danska Nordsjöfälten. Sverige har
ingen egen utvinning av naturgas.

Biogasproduktion
Energigrödor som kan rötas till biogas har ifrågasatts
på grund av att energigrödor kan konkurrera med och
tränga ut matproduktion samt bidra till sämre ekonomi
för småbönder. På grund av denna debatt har EU infört
särskilda hållbarhetsregler för biodrivmedel, vilka i Sverige
införts genom Hållbarhetslagen. Av de råvaror som används
i biogasproduktionen kommer omkring 90 procent från
Sverige. De resterande 10 procenten kommer från andra
länder i norra Europa.
Swedegas är uppmärksam på riskerna i värdekedjan och
arbetar aktivt för att minimera dessa.
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MEDARBETARE
MED ENGAGEMANG

V

I V E R K A R I E N miljö under stark omvandling. För

att kunna möta de utmaningar som kommer av
denna snabba förändring, krävs en kultur och
struktur som präglas av utmärkt medarbetarskap,
ett förstklassigt ledarskap och god arbetsmiljö. Vi är måna
om att vara en attraktiv arbetsgivare. Swedegas har en
relativt komplex verksamhet och en liten organisation
med cirka 40 kompetenta medarbetare. Ungefär hälften av
personalen arbetade under 2017 med nätmarknad, drift
och underhåll av befintlig infrastruktur medan den andra
hälften arbetade i stödfunktioner eller med affärsutveckling.

AT T H A E N G A G E R A D E medarbetare är avgörande för

Swedegas framtid. Initiativ och engagemang genomsyrar
också Swedegas arbetssätt. Genom ett delegerat ansvar för
arbetsuppgifterna erbjuds medarbetarna en utmanande
arbetsplats där idéer och synpunkter tas till vara.
Swedegas lägger stor vikt vid ett gott ledarskap som ska
stödja och utveckla medarbetare och verksamheten. Varje
chef förväntas vara en aktiv och närvarande ledare som
lyssnar, coachar och som kan skapa de förutsättningar som
behövs för att alla inom företaget ska kunna arbeta effektivt,
känna motivation och arbetsglädje samt kunna prestera väl.
Swedegas ledarfilosofi grundar sig i en tro på människors
vilja, förmåga och kompetens att bidra till det gemensam
ma och göra ett gott arbete. Detta ledarskap har tydliga
effekter både för resultat och trivsel på arbetet, och är extra

KÖNSFÖRDELNING (LEDNINGSGRUPPEN)

betydelsefullt för vår verksamhet där fokus, engagemang
och god problemlösningsförmåga är centralt.
KO N T I N U E R L I G KO M P E T E N S U T V E C K L I N G av medarbetare
är viktigt för Swedegas. Det behövs för utvecklingen av
individer och team samt för att öka prestationen. Vi ge
nomför också regelbundna utvecklings- och målsamtal till
sammans med medarbetarna för att följa upp och utvärdera
resultatet från föregående period samt för att sätta nya mål.
Swedegas genomför årligen en medarbetarundersök
ning för att följa att medarbetarna känner sig sedda och
hörda. Engagemang utgör sedan 2017 grunden i vårt
medarbetarindex. För 2017 uppmättes engagemanget bland
medarbetarna till 81 procent, vilket är över branschsnittet.
S O M G R U N D F Ö R arbetet har Swedegas en Personalhandbok,
som syftar till att beskriva hur det är och ska vara att arbeta
på Swedegas. Personalhandboken ses över årligen och
uppdateras efter behov. Swedegas är medlemmar i Almega
tjänsteföretagen som har avtal med Unionen, HTF, Ledarna
och Sveriges Ingenjörer. Alla medarbetare har rätt att
ansluta sig till kollektivavtalen och oorganiserad personal
omfattas också av gällande kollektivavtal. Swedegas efter
strävar balans och samverkan mellan kvinnor och män, på
alla nivåer och inom alla yrkesområden, vilket skapar ett
bra arbetsklimat och effektivitet. Ledningsgruppen består
av tre kvinnor och två män.

ANSTÄLLNINGSFORMER (SAMTLIGA ANSTÄLLDA)
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ÅLDERSFÖRDELNING – SAMTLIGA ANSTÄLLDA

Engagerade medarbetare 81%
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ARBETSMILJÖN
SKA VARA SÄKER

S

W E D E G A S Ä R , och ska fortsätta att vara, en verk

samhet med hög nivå på medarbetarsäkerhet och
-trivsel. Hantering av gas som klassas som brand
farlig vara, ska ske på ett säkert sätt och risk för
allvarliga olyckshändelser ska minimeras genom före
byggande åtgärder.

S W E D E G A S I N T E G R E R A D E policy för säkerhet, hälsa, kvalitet
och miljö beskriver hur vi på ett säkert sätt, och i nämnd
ordning, ska tillförsäkra säkerhet för person, anläggning,
miljö och leverans. Policyn utgår från bindande krav som
ställs i gällande EU-förordningar, svensk lagstiftning,
föreskrifter och branschanvisningar. Den uppfyller kraven
på policy enligt ISO9001, ISO14001 samt kraven avseende
säkerhet enligt SS EN 16348.
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V I B E D R I V E R E T T systematiskt arbetsmiljöarbete enligt
AFS 2001:1. Ledningssystemet för arbetsmiljö är ett verktyg
för att förebygga och hantera riskerna. Swedegas arbets
miljökommitté ansvarar för att följa upp arbetsmiljöarbetet,
att säkra att ohälsa och olycksfall förebyggs samt att en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontroll
era verksamheten kan kommittén stödja det kontinuerliga
förbättringsarbetet. Vi använder oss av interna instruk
tioner och mallar för att vägleda vårt arbetsmiljöarbete och
förhindra incidenter och olyckor.
S W E D E G A S D R O G P O L I C Y är ytterligare en del i arbetet med
att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Syftet med
policyn är att skapa en attityd till alkohol och andra droger
som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke.

INTERVJU MED
MALIN AUGUSTSSON
/ HÄLSA-, MILJÖ-, OCH
SÄKERHETSSAMORDNARE
”Alla medarbetare ska
ha en säker arbetsmiljö”
– PÅ S W E D E G A S finns det inget viktigare än
våra medarbetares säkerhet och hälsa. Det är en
självklarhet att vår arbetsmiljö ska vara säker och
att alla ska trivas. Därför arbetar vi aktivt med att
identifiera och minska arbetsmiljörisker.
V I G E N O M F Ö R regelbundna skyddsronder enligt

den handlingsplan som tas fram av arbetsmiljö
kommittén. Under skyddsronderna använder vi
instruktioner och checklistor så att arbetsmiljö
arbetet görs på ett strukturerat och ordnat sätt.
Resultaten från skyddsronderna följs sedan upp
av arbetsmiljökommittén för att säkerställa att
förbättringarna har skett.

VÅ R T M Å L Ä R att det inte ska ske några person
skador. Under 2017 hade vi glädjande nog inte
heller några.

Inga personskador som ledde till
sjukfrånvaro skedde under 2017

FOTO MALIN AUGUSTSON

MALIN AUGUSTSSON
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VÄSENTLIGHETSANALYS
& INTRESSENTDIALOG

E

N VÄ S E N T L I G H E T S A N A LY S har genomförts för att

identifiera och fastställa väsentliga hållbarhetsfrågor
för Swedegas inom miljö, socialt samt ekonomiskt
och affärsetiskt ansvar. Områden där bolagets verk
samhet har en väsentlig påverkan identifierades.
Väsentlighetsanalysen genomfördes 2016–2017 enligt
Global Reporting Initiatives riktlinjer och innehåller identi
fiering och prioritering av väsentliga hållbarhetsfrågor samt
validering av process och resultat. Identifieringen av håll
barhetsfrågor som rimligen kan anses vara väsentliga för
Swedegas utgick från den faktiska påverkan vår verksamhet
har på miljö, människa, samhälle och ekonomi.

I N T R E S S E N T E R N A S S Y N P U N K T E R är en central del av

v äsentlighetsanalysen och under arbetet vände vi oss till
olika intressentgrupper, som på olika sätt är en del av
vår affär eller påverkas av den för att inkludera deras
behov, önskemål och förväntningar på hållbarhetsarbetet.
Dialog med ägare, finansiärer, myndigheter, beslutsfattare,
kommuner, medarbetare, kunder och leverantörer genom
fördes under processen.

HÅLLBARHETSOMRÅDEN
Från intressentdialogen uppmärksammades flera
hållbarhetsområden som våra intressenter, både
interna och externa, ansåg vara väsentliga för
Swedegas, se nedan.

INTERNA INTRESSENTER
▪ Stabil energiförsörjning			
▪ Hållbar värdekedja			
▪ Arbetsvillkor				
▪ Värna om biologisk mångfald 		
▪ Öka andelen förnybar energi 		
▪ Minska klimatpåverkande utsläpp 		

VÄ S E N T L I G H E T S A N A LY S E N med resultaten från intressent
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dialogen presenterades för ledningen, som validerade
resultatet.
Den genomförda väsentlighetsanalysen och
intressentdialogen resulterande i följande sju väsentliga
hållbarhetsfrågor:

EXTERNA INTRESSENTER

1.

Hög leveranssäkerhet (stabil energiförsörjning)

▪ Stabil energiförsörjning			

2.

Säker arbetsmiljö

▪ Öka andelen förnybar energi

3.

Öka hållbarheten i energisystemet samt
aktivt deltagande i debatten

▪ Säkerhet – förebygga arbetsolyckor

4.

Minska klimatpåverkande utsläpp

▪ Minska klimatpåverkande utsläpp

5.

Hållbar värdekedja

▪ Motverka korruption

6.

Engagerade (nöjda) medarbetare

▪ Värna om biologisk mångfald

7.

Hållbar företagsekonomi
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HÅLLBARHETSMÅL, RESULTAT & RISKER
I tabellen nedan beskrivs styrningen och uppföljningen av Swedegas hållbarhetsutfall inom
områdena miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption.
Satta mål och utfall för 2017 inkluderas även i tabellen. De områden som ska redovisas enligt
lagkrav är markerade i kursiv stil.

_

VÄ S E N T L I G F R Å G A

RISKBESKRIVNING

STYRNING

MÅL/KPI

U T FA L L

VA R R I S K E N F I N N S

Öka hållbarheten i
energisystemet.
Miljö

Klimatpåverkande utsläpp
av CO₂ från gasanvändning.

Green Gas Committment.
Policy för säkerhet, hälsa,
kvalitet och miljö.
Affärsplan.

År 2030 ska 30% av
energin i Swedegas
system vara förnybar.
År 2050 ska 100% vara
förnybar energi.

10% biogas.

Hos användaren.

Minska klimatpåverkande utsläpp.
Miljö

Utsläpp (främst CH₄ och
CO₂) från diffusa utsläpp,
fackling, för högt tryck samt
överföringar i transmissi
onssystemet riskerar negativ
klimatpåverkan.

Policy för säkerhet, hälsa,
kvalitet och miljö.
Affärsplan.
Säkerhetsledningssystem.
Förebyggande underhållsplan.

År 2021 ska vi ha
minskat våra gasutsläpp
med 10% jämfört med
totalutsläppen för
basåret 2017.

Basår 2017:
4 205 ton CO₂e
(0,01% av över
förd volym)

I egna gasnätet
och i egen verk
samhet.

Hög leveranssäkerhet.
Sociala förhållanden

Avbrott i gasleveranser ris
kerar att kunder och slutkun
der inte får energi eller gas,
vilket kan leda till ekonomiska
förluster hos kundföretagen.

Policy för säkerhet, hälsa
kvalitet och miljö.
Säkerhetsledningssystem.

Huvudmålsättning är att
gasen alltid ska komma
fram till våra kunder.
Noll ”antal timmar opla
nerad otillgänglighet i
leverans till kund”.

Inga
avbrott.

I egna gasnätet
och hos kunder.

Säker arbetsmiljö.
Personal
Mänskliga rättigheter

Risk för psykisk och fysisk
ohälsa, och personskada.

Policy för säkerhet, hälsa,
kvalitet och miljö.
Systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljökommitté.

Huvudmålsättning är
att det inte ska ske några
allvarliga personskador
som resulterar i sjuk
frånvaro (Lost Time
Accident, LTA).

Inga allvarliga
personskador.

Medarbetare.

Engagerade
medarbetare.
Personal

Diskriminering eller annan
kränkande behandling av
personal.

Diskrimineringspolicy.
Lönepolicy.
Personalhandbok.
Policy för säkerhet, hälsa,
kvalitet och miljö.
Systematiskt arbetsmiljö
arbete.
Arbetsmiljökommitté.

Huvudmålsättning är
en säker och god arbets
miljö.
Följa upp medarbetar
engagemang och åtgärda
förbättringsområden.

81% engage
mangsindex.

Medarbetare.

Hållbar värdekedja.
Mänskliga rättigheter
Antikorruption

Risk för kränkningar av
mänskliga rättigheter samt
korruption och/eller mutor
i värdekedjan, vilket i sin tur
kan skada eget varumärke
och rykte.

Uppförandekod.
Inköpspolicy.
Inköpsprojekt under
2018–2019 (riskbedömning,
uppföljning och revisioner
på plats).

Alla medarbetare ska
känna till uppförande
koden. Alla större
affärskritiska leverantö
rer ska ha undertecknat
den 2018–2019.

Börjar följas
2018.

I leverantörsledet
och i egen verk
samhet.
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GRI-INDEX
G R I S TA N D A R D S
I N D I K AT O R
G E N E R E L L A S TA N D A R D U P P LY S N I N G A R 		

S I D A 		

KO M M E N TA R

								

O R G A N I S AT I O N S P R O F I L
GRI 102:
ALLMÄNNA
S TA N D A R D 
U P P LYS N I N G A R

102–1
102–2
102–3
102–4
102–5
102–6
102–7
102–8
102–9
102–10

Organisationens namn 			
Viktigaste varumärken och tjänster		
Lokalisering av huvudkontor		
Länder organisationen är verksam i		
Ägarstruktur och bolagsform		
Marknadsnärvaro			
Organisationens storlek			
Antal anställda uppdelat på anställningsform
Organisationens leverantörskedja		
Väsentliga förändringar i organisationen eller
leverantörskedjan under redovisningsperioden
102–11 Tillämpning av försiktighetsprincipen
102–12 Externa regelverk, standarder, principer som
organisationen efterlever
102–13 Aktivt medlemskap i organisationer, såsom
branschorganisationer och påverkansorganisationer

2
4, 14, 15
4
2, 15
4
2, 8, 9, 15
4, 8, 9, 26, 27
26, 27
24, 25
5, 7, 22
24, 25
24, 25
21, 22

S T R AT E G I 								
102–14 Uttalande från VD			

6, 7

ETIK OCH INTEGRITET
102–16 Organisationens värderingar, principer, standarder
och uppförandekod

12, 13, 24, 25

STYRNING
102–18 Bolagsstyrning inklusive kommittéer samt
styrelseansvar för ekonomiska, miljömässiga och
social påverkan

13

INTRESSENTER
102–40 Intressentgrupper som organisationen 		
för dialog med
102–41 Andel anställda som täcks av kollektivavtal
102–42 Princip för identifiering och val av intressenter
102–43 Dialog och aktiviteter med intressenter
102–44 Viktiga frågor som har lyfts genom dialog med
intressenter och hur organisationen har följt upp dessa
områden och frågor

30
26
30
30		
30

REDOVISNINGSPROFIL
102–45 Enheter som ingår i redovisningen		
2
102–46 Process för att definiera redovisningens innehåll
30
och avgränsning för aspekterna
102–47 Identifierade väsentliga aspekter/frågor
30		
102–48 Effekt av och orsak till eventuella revideringar av
32		
Swedegas första redovisning.
information som ingår i tidigare redovisningar		
102–49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder
32		
Swedegas första redovisning.
vad gäller omfattning och aspekternas avgränsning
102–50 Redovisningsperiod			
32
Finansiella räkenskapsåret.
102–51 Datum för publicering av den senaste redovisningen
32
Swedegas första redovisning.
102–52 Redovisningscykel			
32
Årligen.
102–53 Kontaktperson för redovisningen		
32
saila.horttanainen@swedegas.se
								(chef för kommunikation och hållbarhet)
102–54 Anspråk på rapportering i enlighet med GRI Standards
2				
102–55 GRI-index			
32, 33
102–56 Externt bestyrkande			
32
Ej externt styrkande för GRI.

32
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Ämnes- och företagsspecifika upplysningar
– Väsentliga hållbarhetsfrågor
G R I S TA N D A R D S

I N D I K AT O R

SIDA

KO M M E N TA R

								

H Å L L B A R F Ö R E TA G S E KO N O M I 		
GRI 103: STYRNING

GRI 201: EKONOMI

103–1 Avgränsningar för väsentliga frågor inom
organisationen				
103–2 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
103–3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningen		
201–1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

4, 5, 6, 12, 31		
4, 5, 12, 31		
4, 5, 31
4, 5, 31

		

M I N S K A K L I M AT PÅV E R K A N D E U T S L Ä P P
GRI 103: STYRNING

GRI 305: UTSLÄPP

F Ö R E TA G S S P E C I F I K
TO P I C

103–1
103–2
103–3
305–1
305–2
305–3

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen
Upplysning om hållbarhetsstyrningen
Uppföljning av hållbarhetsstyrningen
Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)
Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)		
Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

Metanemissioner (CO₂e)
						

17, 31		
17, 18, 19, 20 		
18, 19, 31		
18
18
18
18, 31, 33

Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att
redovisa enligt företagsspecifik topic.

H Å L L B A R VÄ R D E K E DJ A
GRI 103: STYRNING

G R I 3 0 8 : M I L J Ö K R AV
PÅ L E V E R A N TÖ R E R
G R I 4 1 4 : S O C I A L A K R AV
PÅ L E V E R A N TÖ R E R

103–1
103–2
103–3
308–1

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen
Upplysning om hållbarhetsstyrningen		
Uppföljning av hållbarhetsstyrningen		
Andel nya leverantörer som bedömts utifrån mijökrav

24, 25, 31		
24, 25, 31
24, 25, 31
24, 25, 33
Swedegas uppförandekod kommer att implementeras
och följas upp från 2018.
414–1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala krav
24, 25, 33
Swedegas uppförandekod kommer att implementeras
							
och följas upp från 2018.

SÄKERHET
GRI 103: STYRNING

GRI 403: HÄLSA OCH
S Ä K E R H E T PÅ A R B E T S 
P L AT S E N

103–1 Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen
28, 29, 31		
103–2 Upplysning om hållbarhetsstyrningen		
28, 29, 31
103–3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningen		
28, 29, 31
403–2 Omfattning av skador och sjukfrånvaro		
31, 33		
Typ av olyckor: klämd fot, påkörd på väg hem från 			
							
jobbet. Antal olyckor: 2. Arbetsrelaterade sjukdomar: 0. 		
							Personskador med sjukfrånvaro: 0. Frånvaro: 0.54%.		
							Arbetsrelaterade dödsfall: 0.

E N G A G E R A D E ( N ÖJ D A ) M E D A R B E TA R E
GRI 103: STYRNING

F Ö R E TA G S S P E C I F I K
TO P I C

103–1 Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen
12, 26, 31		
103–2 Upplysning om hållbarhetsstyrningen		
12, 26, 31
103–3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningen		
26, 27, 31
405–1 Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda
26, 27
Engagemangsindex
26, 27, 31, 33
Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
							Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt
							att redovisa enligt företagsspecifik topic.
Engagemangsindex: 81%.

ÖKA HÅLLBARHETEN I ENERGISYSTEMET
GRI 103: STYRNING

F Ö R E TA G S S P E C I F I K
TO P I C

103–1 Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen
20, 21, 22, 23, 31		
103–2 Upplysning om hållbarhetsstyrningen		
20, 21, 22, 23, 31		
103–3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningen		
6, 17, 20, 21, 31
Andel biogas i Swedegas system
6, 17, 20, 21, 22,
Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
					
31, 33		
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att
							redovisa enligt företagsspecifik topic. Andel biogas i
						
Swedegas system: cirka 10%.

HÖG LEVERANSSÄKERHET
GRI 103: STYRNING

F Ö R E TA G S S P E C I F I K
TO P I C
F Ö R E TA G S S P E C I F I K
TO P I C

103–1 Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen
14, 15, 31		
103–2 Upplysning om hållbarhetsstyrningen		
14, 15, 31
103–3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningen		
14, 15, 31
Antal timmar oplanerad
14, 15, 31, 33
Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar 		
otillgänglighet
							
för kund 			
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att 		
				
redovisa enligt företagsspecifik topic: Antal timmar: 0.
Antal inrapporterade major, respektive
31, 33
Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
minor, avvikelser från externa revisioner				
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att
							redovisa enligt företagsspecifik topic. Antal avvikelser: 17.
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