HÅLLBARHETSREDOVISNING
2018

GASENS KRAFT BEHÖVS I SVERIGES ENERGIOMSTÄLLNING

OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
Detta är Swedegas andra hållbarhetsredovisning.
Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet under
verksamhetsåret 2018 och utgör den lagstadgade
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 samhälle.
Hur hanteringen av riskerna och påverkan styrs och
följs upp genom mål och utfall, redovisas också. Läs
mer på sid 36-37.
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Om Swedegas
Gasens kraft behövs i Sveriges energiomställning.
Swedegas äger och driver stamnätet för gas som
sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund
och transporterar energi till distributörer och direktanslutna 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 gasen
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
Vårt syfte – Gasens kraft
behövs i Sveriges energi
omställning.
Samhället står mitt i en energiomställning. Gas bidrar till en nödvändig
övergång från det ändliga till det hållbara. Swedegas utvecklar, underhåller
och investerar i infrastruktur för gas
till industri, transporter och hushåll.
Genom samarbeten och pålitliga
leveranser flödar den kraft som våra
kunder behöver för att ta steget från
dagens energisystem till framtidens.

Uppdrag
Swedegas äger och driver stamnätet
för gas. Vi har ett uppdrag, som transmissionsnätsoperatör (Transmission
System Operator, TSO), att erbjuda ett
öppet system som gör det möjligt för
alla parter på gasmarknaden att konkurrera på lika villkor. Swedegas äger
en transportväg. Vi får inte producera
eller handla med gas. I vårt
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ansvar ligger att se till att det finns ett
fritt tillträde, att systemet är effektivt
samt att ingen diskriminering sker.
Sedan 2013 har vi systembalansansvar
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 distributörer
samt till ett antal större industrikunder som är direktanslutna till nätet.
Swedegas erbjuder även lager- och
systembalanstjänster samt tjänster
inom teknik, mätning och avräkning.
Vår verksamhet är viktig för samhället. Vi säkerställer en stabil energitillförsel till våra kunder, vi bidrar
till utvecklingen mot ett fossilfritt
samhälle och vi genererar också ett
ekonomiskt bidrag.

Om oss
Swedegas etablerades 1976 och har
huvudkontor i Göteborg. Swedegas
hade 2018 cirka 45 anställda. Våra

kärnvärden är Framtid, Säkerhet,
Oberoende och Samarbete. Under
2018 fick Swedegas ny ägare,
European Diversified Infrastructure
Fund II (EDIF II) som förvaltas av
First State Investments och ingår i en
nybildad koncern där också Weum
Gas ingår. First State Investments är
en global fondförvaltare med mer än
20 års erfarenhet av infrastrukturinvesteringar.

Lönsamhet
Under 2018 omsatte Swedegas 2018
447 miljoner kronor (420 mnkr år
2017), varav huvuddelen 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. För Swedegas ekonomiska
bidrag till samhället – se diagram till
höger.
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VIKTIGA HÄNDELSER 2018
Preem Raffinaderi i Göteborg anslöt sin nya vätgasanläggning till stamnätet för gas för att kunna öka
tillverkningen av förnybara drivmedel. Anslutningen
togs i drift 2018 och utvecklas successivt under 2019.
Swedegas anslöt sig till Fossilfritt Sverige och antog
”Transportutmaningen” samt ”Solutmaningen” för
att visa sitt åtagande att vara drivande i omställningen inom energisektorn.
Swedegas var en ledande aktör i lanseringen av
branschinitiativet Nationell biogasstrategi 2.0, med
målet att öka användningen av biogas inom transport-, industri- och kraftvärmesektorn som ett sätt
att nå Sveriges klimatpolitiska mål.
Swedegas lanserade, tillsammans med de företag
som handlar med gas i det västsvenska gasnätet,
Gasbarometern som fyra gånger om året visar statistik över hur mycket biogas som handlas i nätet. För
helåret 2018 låg andelen handlad gas i stamnätet på
20 procent – en fördubbling mot föregående år.
First State Investments, förvärvade via sin infrastrukturfond European Diversified Infrastructure
Fund II (EDIF II), gasnätsbolagen Swedegas och
Weum (före detta E.ON Gas) med syftet att lyfta
gasinfrastrukturens roll i energiomställningen.

Swedegas formulerade verksamhetens syfte:
Gasens kraft behövs i Sveriges energiomställning.
Swedegas blev medlem i ERGaR (European
Renewable Gas Registry), som verkar för att upprätta ett oberoende, transparent och pålitligt system
för handel av biogas och andra förnybara gaser i
Europa.
Ett Ledarskapsforum skapades för att samla chefer
och ledare kontinuerligt under året till informationsoch erfarenhetsutbyte.
Swedegas har under året definierat bolagets strategiska kompetenser och därefter genomfört en kompetensinventering med samtliga medarbetare. Syftet
är se till att Swedegas är rätt rustat för att nå de strategiska målen och upprätta utvecklingsplaner för att
vara rätt rustade för framtiden.
Swedegas startade ett mentorprogram dit alla
medarbetare kan söka.
Och i början av 2019...
De svenska och danska gasmarknaderna integreras
genom projektet Joint Balanzing Zone, för ökad
leveranssäkerhet och fler leverantörsalternativ för
slutkunder.
Från och med 2019 köper Swedegas solel till alla
våra stationer, och vi har bytt ut naturgas till biogas
i våra egna pannor.

SWEDEGAS EKONOMISKA BIDRAG
TILL SAMHÄLLET*
23 075

(TSEK)
Intäkter

205 159

Rörelsekostnader

53 836

905 367

Ersättning till anställda
Skatter

182 274
441 023

* 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.

RESULTAT 2018**
Nettoförsäljning:
		

4 47 035
(4 06 939 år 2017)

Rörelseresultat
före avskrivningar:

259 091
(272 090 år 2017)

(TSEK)

En bunkringsanläggning i Göteborgs hamn togs
i drift vilken möjliggör en övergång från olja till
flytande gas för sjöfarten.

Investeringar i
73 018
anläggningstillgångar: (41 223 år 2017)
Nettoskulder:
5 41 4 4 3 4
		(3 637 995 år 2017)

Räntor till långivare

Totala tillgångar:
7 375 520
		(6 52 4 199 år 2017)

Totalt ekonomiskt värde
skapat och distrubuerat

Eget kapital:
390 959
		(1 4 5 4 08 4 år 2017)
** Rörelseresultatet före avskrivningar 2018 påverkades av att

Swedegas förvärvades av infrastrukturfonden EDIF II, förvaltad av
First State Investments, vilket innebar extraordinära kostnader om
45 756 TSEK. Exklusive denna effekt skulle rörelseresultatet uppgått
till 304 847 TSEK. Då den nya koncernen bildades vid förvärvet i
november 2018 är resultaträkningen pro forma 12 månader.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

5

/ DET HÄR ÄR SWEDEGAS

VD / JOHAN ZETTERGREN

”GASENS KRAFT BEHÖVS I
ENERGIOMSTÄLLNINGEN”

Å

R E T 2 0 1 8 VA R E T T mycket bra
år för Swedegas. Vi lyckades
väl med våra prioriteringar.
Förutom att vi har gjort ett
bra ekonomiskt resultat, har vi lyckats
med våra projekt. Vi har invigt en
bunkringsanläggning i Göteborgs
hamn som minskar sjöfartens miljöpåverkan och vi har anslutit Preem
till stamnätet så att de ska kunna
producera mer miljödiesel. Våra
satsningar på att ytterligare förbättra
arbetsmiljö och engagemang bland
medarbetarna har också gett goda
resultat.

naturgas redan i dag finns parallellt
i vår gasinfrastruktur. För att främja
användningen av biogas ytterligare
behövs dock fler åtgärder.
U N D E R 2 0 1 8 F O R T S AT T E vi att tillsam-

mans med samarbetspartners och
inom branschen att verka för styrmedel som gynnar förnybar gas.
I förslaget till en nationell biogasstrategi som Swedegas var med och
lanserade tillsammans med Energigas
Sverige och gasbranschen, visar vi hur
användningen av biogas kan sjufaldigas
till år 2030 och ge en position för

”Det är glädjande att se att kunder som
tidigare gått över från olja till naturgas och
minskat utslappen, nu tagit ytterligare
ett steg och valt biogas”
2 0 1 8 VA R O C K S Å ett mycket bra år

för biogasen. Under året lanserade
vi Gasbarometern för att kunna följa
utvecklingen av biogas i Swedegas
system bättre. Vi kunde konstatera
en fantastisk utveckling av biogasen,
andelen fördubblades jämfört med
2017, och den uppgick under året till
över 20 procent. Det var ett mycket
stort steg mot ett av Swedegas viktigaste delmål, 30 procent förnybar gas
till 2030. Det är glädjande att se att
kunder som tidigare gått över från olja
till naturgas och minskat utsläppen,
nu tagit ytterligare ett steg och valt
biogas. Detta visar att när det är kostnadsmässigt möjligt då vill kunderna
välja biogas. Det kan de också göra
mycket enkelt eftersom biogas och
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Sverige att skapa försörjningstrygghet,
stor miljö- och klimatnytta, jobb och
exportmöjligheter. Styrmedel för att
främja produktion och efterfrågan,
tillsammans med kundkrav, kommer
att påverka efterfrågan positivt mot
mer förnybar energi.
J A G Ä R Ö V E R T YG A D om att gasen och
Swedegas infrastruktur kommer att
spela en stor roll i det mer klimatsmarta energisystem som vi ser växa
fram. Swedegas driver många projekt
som alla syftar till att stödja utvecklingen mot förnybar energi samt att
reducera CO₂-utsläppen och förbättra
den lokala miljön. För att kunna erbjuda gas för fler användningsområden
och till nya geografiska områden,

investerar och bygger vi ut vår gasinfrastruktur.
I N F R A S T R U K T U R E N K A N också ut-

nyttjas för att lagra överskottsel från
vind-, sol- och vattenkraft som har
en varierande och väderberoende
produktion. På det här sättet kan olika
energikällor kopplas samman och
ingå i ett större energisystem. Detta
kräver helhetstänkande, långsiktighet
och innovativa partnerskap, där
politiken, tillståndsgivare, kunder
och leverantörerna i energibranschen
måste samarbeta. Under 2018 formulerade vi en innovationsstrategi.

M E D F LY TA N D E G A S (LNG/LBG) som
bränsle kan också sjöfarten ta ett stort
steg framåt i omställningen från olja.
Flytande naturgas minskar utsläppen
och förbättrar luftkvaliteten. Swedegas
nya anläggning i Göteborgs hamn är
från början byggd för en smidig övergång till förnybar energi och redan
vid premiären bunkrades både LNG
och LBG. Jag är glad över att vi nu
kan erbjuda svensk sjöfart möjligheten att inte bara ställa om till LNG,
utan också successivt öka andelen
förnybar gas.
Trots att gasen ger upphov till lägre
miljö- och klimatpåverkan än olja och
kol vid förbränning finns det en risk
för utsläpp av metan, som har en
negativ klimatpåverkan, vid produktion och distribution. Under 2018
intensifierade vi arbetet med att minimera utsläppen från vårt system.
Redan tidigare var utsläppen begränsade och under 2018 lyckades vi minska utsläppen med 26 procent till 0,01
procent av den överförda volymen.

/ DET HÄR ÄR SWEDEGAS

” Tillsammans kan vi ge gasen
dess självklara plats i Sveriges
energiomställning”

2 0 1 8 F I C K S W E D E G A S nya ägare, First
State Investments. För Swedegas är
det en styrka att ha ägare som ser den
stora potentialen i gasinfrastruktur
och som kommer att arbeta för att på
olika sätt stärka gasens och Swedegas
roll i det framtida energisystemet.
Våra kunder ska kunna lita på att
systemet är säkert och att gasen alltid
kommer fram. Det är glädjande att
Swedegas samarbete med danska
Energinet från början av 2019 möjliggör ett gemensamt handelsområde för
gas mellan de båda länderna. Detta
bidrar till att öka försörjningstryggheten liksom tillgången på biogas för
svenska kunder.
VÅ R B R A N S C H S TÅ R inför kraftfulla
förändringar och det är mycket viktigt
för oss att medarbetarna trivs och
är motiverade och engagerade i sitt
arbete. Detta följer vi upp i den årliga
medarbetarundersökningen. I 2018
års undersökning uttryckte 84 procent
ett starkt engagemang för företaget. De
satsningar på systematisk kompetensoch ledarskapsutveckling som vi
genomförde under 2018 för att ytterligare stärka våra medarbetare kommer
att fortsätta även kommande år.
Vi utvecklas i samarbete med
samhället, våra kunder och partners.
Tillsammans kan vi ge gasen dess
självklara plats i Sveriges energiomställning!

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 handlas
och 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 producera 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.

GAS

U
TV
INN

ING
DI

R

E

ST

RI

T
BU

IO

NS

T
NÄ

(D

SO

)
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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 infrastruk
turen 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.
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Biogasproduktion

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

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

Hamnanläggning
Bunkrings- och lagringsanläggningen,
som i dag får gas via trailers eller
containers, utvecklas efter hur
efterfrågan på flytande
gas ser ut och den kan
också i framtiden
anslutas till
stamnätet.

Sjöfart
Fartyg kan bunkra flytande
natur- och biogas (LNG/LBG)
som bränsle medan de lastar
och lossar. Gasen kommer till
anläggningen via trailers eller
containers och den distribueras
sedan via en rörledning till
kajerna där fartygen lägger till.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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GASEN
VIKTIG FÖR
INDUSTRIN
I vår vardag använder vi många
produkter som tillverkas med hjälp
av gas. Den ingår också som råvara
för att göra målarfärg, mediciner,
tvättmedel, med mera.
Gas används dessutom för att
värma växthus och tillföra koldioxid
som behövs som näring för växterna.
Andra delar av livsmedelsindustrin
använder gas för att rosta kaffe, baka
bröd, brygga öl och fritera chips.
Den används också som energikälla
samt som bränsle till land- och
sjötransporter.
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TERNTANK
– F Ö R O S S Ä R M I L J Ö U T M A N I N G A R inte något abstrakt utan

en absolut nödvändighet, säger Tryggve Möller, chef för
Terntank. Terntank har sedan rederiet startade 1958 varit en
föregångare. Det är ingen slump. Det familjeägda rederiet
startade, och verkar även i dag, på Donsö i Göteborgs södra
skärgård i nära kontakt med havet och miljön. Rederiet är
specialiserat på transporter av miljöbränslen och kunderna
är de ledande oljebolagen i Europa. De största kunderna,
ST1 och Preem, har sina raffinaderier i Göteborg.
– Vi har lyckats attrahera kunder som är intresserade
av miljövänliga transporter och som är beredda att betala
något extra för det. Dessa kunder gör stora investeringar i
att ta fram miljövänliga drivmedel och vi kan transportera
dessa produkter så miljövänligt som det överhuvudtaget är
möjligt. I dag har vi fyra fartyg som drivs på LNG, flytande
naturgas. Avgörande för oss och för våra kunder har varit
att vi fick en fast rörledning i Göteborgs hamn och att vi
kan bunkra samtidigt som vi lastar och lossar fartyget. Våra
investeringar är bra för våra kunder, för oss som rederi och
för miljön, fortsätter Tryggve Möller.
Allt länsvatten och lastgaser renas eller körs iland och
det är bränslet som går att förbättra ur miljösynpunkt.
Nästa steg vore att gå över till flytande biogas, LBG, och
Terntank ser fram emot att kunna bunkra biogas i framtiden.
Idag är dock LBG:n för dyr och det behövs incitament för
att den ska bli konkurrenskraftig.
– Med LBG får vi ett fartyg som är så nära fossilfritt som
det tekniskt går att komma. Vi tycker det är kul och spännande att vara en del i att göra shipping, som vi ser är den
bästa transportlösningen ur miljösynpunkt, ännu bättre
med minsta möjliga miljöpåverkan, avslutar Tryggve Möller.
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PREEM
T R A N S P O R T S E K T O R N S TÅ R I N F Ö R stora

utmaningar i sin omställning till mer
förnybara bränslen. Cirka 70 procent
av transporterna går idag på fossila
bränslen. Preem, Sveriges största
drivmedelsbolag, har en högt ställd
ambition att driva omställningen.
För att kunna realisera ett ambitiöst mål att producera tre miljoner
kubikmeter förnybara drivmedel år
2030, planerar företaget en rad olika
investeringar. Under 2018 togs första
stegen för att ansluta Preems raffinaderi i Göteborg till stamnätet för
gas. I anläggningen används gas från
stamnätet, både som bränsle till produktionen och i processen där vätet
utvinns. Genom den nya anläggningen
kan produktionen av förnybara drivmedel till en början öka till 200 000 m3
årligen.

VÅ R E N 2 0 1 1 L A N S E R A D E S produkten
Preem Evolution Diesel. Sedan några
år finns även Preem Evolution Diesel
Plus, marknadens enda Svanenmärkta
diesel, med minst 50 procent förnybar
råvara. Koldioxidutsläppen reduceras
med cirka 44 procent om man tankar
Preem Evolution Diesel Plus jämfört
med en fossil standarddiesel.

V I D T I L LV E R K N I N G E N av pappersmassa
är det fibrerna i träet som är viktiga,
men det bildas också en del vätska.
Den kallas råtallolja, vilket är samlingsnamn på de substanser som kommer från kådan i trädet. Av råtallolja
görs råtalldiesel. För att i nästa steg
att kunna förädla den till diesel måste
syret, som kan uppgå till cirka 12 viktprocent, tas bort.
– Vi använder vätgas för att ta
bort syret, säger Eva Lind-Grennfelt,
utvecklingsingenjör på Preem. Det har
länge varit brist på vätgas som begränsat vår produktion. Vi har därför byggt
en egen vätgasanläggning vid vårt
raffinaderi i Göteborg. Råvaran till
vätgasen är vatten plus gas. Lokaliseringen intill stamnätet för gas ger en
stabil råvaruförsörjning – vi litar på att
det alltid finns gas i nätet och att det
håller trycket, det är avgörande för oss
med ett stabilt högt tryck, säger Eva
Lind-Grennfelt.
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ÖRESUNDSKRAFT
S Ä K R A L E V E R A N S E R AV E N E R G I är kärnan i uppdraget

för Öresundskraft, som bland annat distribuerar gas från
Swedegas stamnät till olika slutkunder. Med insikten om
utmaningarna inom klimat och miljö har Öresundskraft
satt målet att nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2035.
– Öresundskraft ska vara en del av lösningen på klimathotet och ett verktyg i omställningen till ett hållbart
energi- och transportsystem, säger Lars Göransson,
Distribution manager på Öresundskraft. Från att vara en
bulkleverantör av energi har vi idag ambitionen att hitta
hållbara lösningar tillsammans med våra kunder.
– Kundernas intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
blir allt starkare och intresset för biogas växer. Ett exempel
är Zoégas som använder biogas för att rosta sitt kaffe.
Ett annat är det globala läkemedelsföretaget Johnson &
Johnson (McNeil). Produktionsanläggningen i Helsingborg
är den första helt fossilfria inom Johnson & Johnson,
fortsätter Lars Göransson.
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ZOÉGAS
F Ö R M E R Ä N 1 3 0 Å R S E D A N , år 1886, startade Carlos och
Maria Zoéga kaffehandel i Helsingborg. Deras passion –
det goda mörkrostade kaffet – har lett till att Zoégas
utvecklats från det lilla rosteriet till ett av Sveriges mest
kända varumärken. I dag är Zoégas en del av Nestlékoncernen, med tydliga mål att förbättra sin miljöpåverkan i enlighet med klimatavtalet från Paris. De globala
CO2-utsläppen ska minska med minst 35 procent innan
år 2020 och till 2030 är ambitionen 0 procent miljöpåverkan i företagets verksamhet världen över.
– I vår strävan efter att bli helt utsläppsneutrala,
köper Zoégas sedan 2017 certifierad biogas och sedan
2018 el från vindkraft, till kafferosteriet. Biogasen, som
används i själva rostningsprocessen, är en viktig del
i vårt målmedvetna miljöarbete. Vi samarbetar med
större lokala verksamheter i Helsingborg för att hitta
effektiva metoder för att fördela överskottsenergin och
öka användningen av biogas, säger Andreas Wendel,
fabrikschef.
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PERSTORP
P E R S T O R P G R U N D A D E S 1 8 8 1 nära

naturen, i en skogsrik del av Skåne. I
dag tillverkar företaget produkter som
finns i allt från mobiltelefoner till den
lokala mejerifabriken, genom lösningar
inom organisk kemi, processteknik
och applikationsutveckling. Ursprunget
har präglat företaget och under sina
snart 140 år har Perstorp alltid strävat
att gå bortom miljölagstiftningen.
Nu är ambitionen att utvecklas till ett
företag som inte bidrar till klimatförändringar eller till att utarma ändliga
resurser, genom att ställa om till förnybart och sluta cirklarna.
– Att kunna ställa om från naturgas
till biogas är en mycket viktig del i vår
ambition att bli Finite Material Neutral.
I Sverige använder vi i dag en stor
mängd naturgas som råvara och genom
att ställa om till biogas skulle produkter
som används inom färg, lack, säkehetsglas och syntetiska smörjmedel också
bli devis förnybara. På våra siter utanför Sverige använder vi naturgas som
energi och även där skulle biogas

kunna vara en del av skiftet över till
förnybart. Biogas kan alltså vara en del
i vår ambition, säger Anna Berggren,
som arbetar som Business Development
Director Pro-Environment portfolio
på Perstorp.
– Övergången till förnybara råvaror
sker i takt med att utbud och efterfrågan
på marknaden ökar. När gasen används
som råvara finns inga skattemässiga
fördelar med att använda biogas, som
det gör för drivmedel, så omställningen sker utan ekonomiska incitament.
Därför hade vi aldrig kunnat motivera
investeringar för en direkt övergång
från olja till biogas. Men genom att
vi i början av 2000-talet gjorde omställningen från olja till naturgas i
Stenungsund – när naturgasledningen
byggdes ut upp till vår anläggning –
kan vi i dag genom grön gas-principen
successivt göra omställningen till biogas
utan ytterligare investering. Naturgasen
blir på så sätt en brygga från olja till
förnybart, avslutar Anna Berggren.
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KORTA FAKTA OM GAS

G

A S K A N E R S ÄT TA O L J A i många sammanhang.

Naturgas har fördelen att den ger en ren förbränning med låga eller inga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen som svaveldioxid, 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 också
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
vid förbränning.

N AT U R G A S O C H B I O G A S Ä R L I K A i sin kemiska sammansättning och består till merparten av det effektiva energislaget
metan. Därför kan natur- och biogas samdistribueras och
även användas för samma ändamål. Naturgas svarar för
drygt 20 procent av världens energiförsörjning, totalt sett.
I Sverige utgör gasen idag cirka 3 procent av energimixen.
För Sydvästsverige, där stamnätet finns, står gasen för cirka
25 procent och utgör därmed en viktig energikomponent.
Omställningen har gått fortast för fordonsgas där hela 91
procent av volymen var biogas 2018.

NATURGAS/LNG
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/LBG
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 material från
lantbruk, hushåll samt livsmedels- och skogsindustrin samlas in. Gasen
är en del av ett slutet kretslopp där det organiska materialet omvandlas
till drivmedel, el, värme och växtnäring. Vid produktionen bildas biogödsel som en biprodukt. Att använda biogödsel i stället för konstgödsel
bidrar till att göra lantbruket mer hållbart. Det blir en cirkulär ekonomi
i praktiken. Biogas ger även försörjningstrygghet genom inhemsk produktion av bränsle och gödning till jordbruket. Biogas kan, precis som
naturgas, även omvandlas till flytande form, så kallad Liquefied Bio Gas
(LBG).
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I FRAMTIDEN KAN GASEN HA
EN ÄN MER BETYDANDE ROLL
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Lager för extra flexibilitet
och säkerhet
Swedegas gaslager, Skallen i
Halland, har kapacitet att lagra
10 miljoner normalkubikmeter
gas. Skallen är anslutet till gasnätet
och fungerar som säkerhet för
leverans till kunder när det uppstår variationer i förbrukningen
eller störningar i tillförseln.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

15

/ HÅLLBARHET INOM SWEDEGAS

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

S

O M O P E R AT Ö R av och investerare i infrastruktur
bedriver Swedegas en samhällsnyttig verksamhet
och den omgärdas av ett omfattande regelsystem
i Sverige och inom EU. Gasinfrastruktur är till sin
natur mycket kapitalintensiv och systemen får därför en
monopolställning. Att bedriva en ansvarsfull verksamhet
med hög affärsetik är därför centralt. Vårt syfte och våra
kärnvärden; framtid, oberoende, säkerhet och samarbete,
stöttar oss i detta.
I VÅ R T U P P D R A G som certifierad transmissionsnätsoperatör

av regeringen (Transmission System Operator, TSO), ska vi
erbjuda ett öppet system som gör det möjligt för alla parter
på gasmarknaden att konkurrera på lika villkor. Sverige har,
precis som övriga EU-länder, en lag om åtskillnad mellan
gasproduktion och gasinfrastruktur för att minska riskerna
för konkurrensbegränsande beteenden på energimarknaden.
Det betyder att Swedegas inte får producera eller handla
med gas. Vårt ansvar som oberoende operatör är att se till
att det finns ett objektivt och fritt tillträde till vårt system,
samt att vi inte diskriminerar någon eller ger någon aktör
särskilda fördelar.

V I H A R E N V I K T I G R O L L som samhällsaktör, samarbetspart-

ner och arbetsgivare och vår verksamhet ska svara upp mot
höga krav från våra intressenter. Energikunder, tillståndsmyndigheter, beslutsfattare, medarbetare och investerare
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är alla exempel på viktiga intressenter. Vi ska bidra till ett
hållbart samhälle, en säker och bra arbetsmiljö samt en
uthållig lönsamhet. Oetisk affärskultur kan utgöra risker för
oss som företag, våra medarbetare, affärspartners liksom
samhället i stort.

Kulturen som vägledning
En central utgångspunkt för oss är vår kultur, med vårt syfte
och våra värderingar. Swedegas kärnvärden togs fram gemensamt av alla medarbetare under 2016. Dessa beskriver
vad vi fokuserar på och hur vi agerar för att nå våra målsättningar. Tillsammans med vår uppförandekod och handboken
”Medarbetarskap på Swedegas” styr dessa kärnvärden
arbetet med att driva en ansvarsfull verksamhet med hög
affärsetik, där nolltolerans mot alla former av korruption
och konkurrensbegränsning är en viktig del. Lika viktigt är
den levande dialog och de utbildningar vi har kring dessa
frågor i företaget.
Under 2018 formulerade vi vårt syfte: Gasens kraft
behövs i Sveriges energiomställning.
Också i detta arbete involverades samtliga medarbetare
på olika sätt. Genom att ta tid för att diskutera vårt syfte
och våra kärnvärden säkerställer vi att dessa är levande i
vardagen och stödjer företagets riktning. Under 2018 fick
alla ledare också utbildning i att leda med Swedegas syfte
som ledstjärna.

/ HÅLLBARHET INOM SWEDEGAS

VÅRA KÄRNVÄRDEN
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 vi för långsiktig tillväxt och
lönsamhet i framtidens energi.

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.

OBEROENDE

SAMARBETE

Vi är en oberoende aktör. Vårt uppdrag är att erbjuda
ett öppet system, som gör det möjligt för alla parter
på gasmarknaden att konkurrera på lika villkor. Hög
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 lyhördhet 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.

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
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SWEDEGAS BIDRAG
TILL DE GLOBALA
HÅLLBARHETSMÅLEN
Energibranschen är central för att klara klimatomställningen. Branschen
har också en mycket stor roll för att uppfylla målen i Agenda 2030. Våra
väsentliga hållbarhetsfrågor bidrar till möjligheten att nå flera av de
Globala hållbarhetsmålen.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

MÅL 7 – HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar
energi och rena bränslen är en förutsättning för
att kunna möta flera av 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 för
att trygga energiförsörjningen och öka andelen förnybar energi.

MÅL 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den
globala energimixen.

VÅRT MÅL: 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.
RESULTAT: Andelen förnybar gas i Swedegas system var 20
procent 2018.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

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.

MÅL 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig

infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

VÅRT MÅL: Vårt löfte till våra kunder är att de ska kunna lita på
att gasen alltid levereras, utan avbrott. Swedegas investerar långsiktigt i infrastruktur för gas och bidrar därmed i omställningen
till förnybar energi.
RESULTAT: Under 2018 skedde ett mindre avbrott. I Varberg låg
driften nere i 6,5 timmar den 17 december. Vi gjorde två stora
investeringar i ny infrastruktur. Arbetet med att underlätta
gränsöverskridande handel med Danmark tog stora steg framåt.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Att skydda arbetstagarens rättigsheter, främja
en trygg och säker arbetsplats samt tillgången
till grundläggande sociala förmåner främjar en
hållbar ekonomisk tillväxt med anständiga arbetsvillkor för alla.
Swedegas uppförandekod för leverantörer, som började gälla under
2018, ska motverka risker som hänger samman med miljö, arbetsmiljö, arbetsvillkor samt företagsetik, skatter och korruption hos
leverantörerna och deras underleverantörer. Swedegas systematiska
arbetsmiljöarbete lägger grunden för hur vi försäkrar oss om en
trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.

MÅL 8.7 Vidta åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt

slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av
barnarbete förbjuds och upphör.
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VÅRT MÅL: Alla större och affärskritiska leverantörer ska följa
Swedegas uppförandekod för att uppnå anständiga arbetsvillkor
och minska risken för bland annat tvångs- och barnarbete.
Leverantören undertecknar uppförandekoden i samband med
nya upphandlingar och förbinder sig därmed att följa den. Målet
är att alla leverantörer som omfattas av kravet ska ha undertecknat
uppförandekoden under 2018–2019.
RESULTAT: Under 2018 undertecknade 19 leverantörer uppförandekoden.

MÅL 8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och
säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.

VÅRT MÅL: Säker arbetsplats för alla medarbetare utan personskador.
RESULTAT: Inga personskador som ledde till sjukfrånvaro skedde
under 2018. Ett omfattande förebyggande arbete inom hälsa, miljö
och säkerhet pågick även under 2018.
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

MÅL 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Klimatförändringar är en av vår tids största
utmaningar. Vi arbetar aktivt med att minska
de klimatpåverkande utsläppen. Swedegas
investeringar stödjer en förnybar agenda och alla våra projekt
syftar till att reducera CO₂-utsläppen samt förbättra den lokala
miljön. Miljöbelastningen minskar i bytet från olja eller kol till
naturgas liksom från naturgas till förnybar biogas. Kunder som
vill kan i dag köpa biogas genom vårt nät. Vi deltar även aktivt i
debatten för att underlätta användningen av biogas.
Trots att naturgasen ger upphov till lägre klimatpåverkan
än oljaoch kol vid förbränning finns det en risk för utsläpp av
metan vid produktion och distribution, och dessa utsläpp har en
negativ klimatpåverkan. För Swedegas är det därför prioriterat att
minskade läckage som kan uppstå vid distribution av gasen.

VÅRT MÅL: År 2021 ska vi ha minskat våra gasutsläpp med

30 procent (nytt från 2019) jämfört med totala utsläppen för
basåret 2017.

RESULTAT: Under 2018 minskade vi utsläppen av metan med
26 procent.

HÅLLBARHET ÄR
INTEGRERAT I HELA
VERKSAMHETEN

S

W E D E G A S V E R K S A M H E T syftar till att hjälpa företagets kunder att ta steget från dagens energisystem till framtidens. Genom detta integreras
hållbarhet i vår affärsmodell och -strategi. Hållbarhet angår alla i Swedegas, och det genomsyrar våra
samtliga aktiviteter och mål.
S W E D E G A S B E D R I V E R ett systematiskt förebyggande

MÅL 17 - GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT
PARTNERSKAP
För alla de sjutton globala hållbarhetsmålen,
och det övergripande 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.

MÅL 17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter
som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och
finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar
utveckling nås i alla länder.

VÅRT MÅL: Swedegas roll på marknaden bygger på förtroendefulla relationer med sin omvärld och vi verkar i samarbeten och
partnerskap i omställningen till förnybar energi.
RESULTAT: Swedegas har under året utvecklat och realiserat

projekt ihop med några av företagets viktigaste intressenter.

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
uppföljning 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. Under 2018 började Swedegas också
arbeta med kvantifiering och rapportering av utsläpp
och avlägsnande av växthusgaser enligt vägledningen i
ISO 14064-1. I ”Medarbetarskap på Swedegas” finns alla
policyer från ledningssystemet samlade.
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SÄKER LEVERANS
ÄR VÅR PRIORITET
20
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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 mät- och reglerstationer där gasens tryck reg
leras och volymen mäts. Efter dessa stationer ansluter
distributionsnät som för gasen vidare till slutkund.
Stamnätet är byggt av stålrör som är belagda med ett
korrosionsskydd av polyeten samt ett aktivt korro
sionsskydd för att säkerställa att rören inte rostar.
Gasnätet ligger osynligt under mark, anpassas efter
naturen och marken ovanför kan brukas som vanligt.
Gasinfrastruktur är ett mycket miljövänligt och kost
nadseffektivt sätt att överföra stora mängder energi
utan någon visuell påverkan och med minimala konse
kvenser för kringliggande verksamhet. I övriga Europa
finns en gemensam sammanhängande gasinfrastruk
tur med tillförselledningar från gasfälten i Nordsjön,
Ryssland och Nordafrika. De flesta europeiska länder
har flera tillförselpunkter och är sammanlänkade med
varandra.
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G

E N O M S W E D E G A S N ÄT har direktanslutna kunder och

distributörer varje dag tillgång till en säker och stabil
energiförsörjning. En väl fungerande infrastruktur
utgör basen för Swedegas samhällsnytta. Att den
underhålls och utvecklas på ett säkert sätt är avgörande för
Swedegas leveransåtaganden.
Transporten till kund ska ske utan störningar eller
avbrott. Swedegas drift- och underhållsorganisation, som
är bemannad dygnet runt, övervakar och kontrollerar
systemet kontinuerligt. Alla kontroller dokumenteras och
avvikelser felanmäls för åtgärd. Vår underhållsstrategi sätter
tydliga prioriteringar med relevanta nyckeltal. Ett sådant
nyckeltal är antalet timmar oplanerad otillgänglighet till
kund som vi följer löpande.
Under 2018 skedde ett avbrott under december månad
som varade i 6,5 timmar. En utredning kring det inträffade
pågår under 2019.
Swedegas gaslager, Skallen i Halland, är anslutet till
gasnätet och kan förse kunder med gas när det uppstår
variationer i förbrukningen eller störningar i tillförseln.

Två marknader blir en
I stort sett all gas i Swedegas nät kommer via Danmark.
Från 1 april 2019 ingår de danska och svenska systemen i
en gemensam marknad. Genom att Swedegas och danska
Energinet integrerar marknaderna blir systemet mer robust
och mindre känsligt för variationer. Till exempel blir det
enklare att hålla det höga trycket i ledningen även i den

”Vårt löfte till kunderna är att de
ska kunna lita på att gasen alltid
levereras, utan avbrott.”

norra delen av Swedegas system. Det kan också leda till att
vi får fler leverantörer på gasmarknaden. Danmark har en
stor produktion av biogas, som nu ännu enklare kommer
att kunna handlas över det svenska systemet.
Initiativet är också i linje med EU:s strävan efter
harmonisering av energimarknaderna inom unionen. Det
finns en ambition från EU att öka försörjningstryggheten i
Europa och erbjuda alternativ till olja och kol. Baltic Pipe,
som ska leda norsk gas till Europa, är ett exempel på hur
gasmarknaden integreras alltmer. Det är en bra förstärkning eftersom Tyraplattformen i Nordsjön, som är den stora
försörjningskällan till Danmark och Sverige, kommer att
vara stängd för renovering under en period.
Swedegas verksamhet klassas som samhällsviktig med
betydelse för samhällets funktioner. Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap samt Energimyndigheten är
viktiga tillsynsmyndigheter i detta avseende för Swedegas.
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DE KLIMATPÅVERKANDE
UTSLÄPPEN MINSKAR
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T

R O T S AT T N AT U R G A S E N 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. Utsläppen i stamnätet är i dag endast 0,01
procent av all överförd volym men metan har en värmande effekt som är
cirka 34 gånger högre än koldioxid. Branschen har därför sedan många år
arbetat aktivt med att minimera gasläckage.
Swedegas utsläpp 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 tillhandahålla transportmöjligheter som
medger hög säkerhetsnivå och låg miljöbelastning. Swedegas fordon ska i
första hand vara gasdrivna.

S W E D E G A S H A R E N möjlighet och ett ansvar att bidra till minskad klimat-

påverkan från gasens livscykel, genom att minska utsläppen som sker
i vårt system. Under 2017–2018 intensifierades arbetet med att mäta
utsläppen och genomföra åtgärder för att minska dem. Vi satte målet
2017 att till år 2021 ha minskat utsläppen med 10 procent jämfört med
det årets utsläpp som basår.

R E D A N U N D E R 2 0 1 8 lyckades vi minska utsläppen av metan med 26

procent. Tack vare detta har Swedegas skärpt sin tidigare målsättning.
År 2021 ska vi ha minskat våra gasutsläpp inte med 10 procent utan
med 30 procent jämfört med totala utsläppen för basåret 2017.
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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 vårt system är viktigt ur såväl miljö- som kostnadssynpunkt. 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
ledningssystem omfattar kontrollaktiviteter, rutiner och utbildning för att på ett systematiskt sätt förebygga förekomsten av utsläpp. Nätet togs i drift på 1980-talet och det har inte
förkommit några allvarliga incidenter som lett till utsläpp eller läckage av gas.

Sedan 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
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DIREKTA OCH INDIREKTA UTSLÄPP
Förutom att redovisa utsläppen baserat på vilken aktivitet som orsakar utsläppet
(se diagrammet ovan), gör Swedegas även en indelning i direkta och indirekta ut
släpp i enlighet med Greenhouse Gas-protocols riktlinjer.

SCOPE

		

2018

(2017)

Direkta utsläpp (Scope 1)			

3 260

(3 645)

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

427

(521)

46

(38)

3 734

(4 204)

		

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

T O TA LT

			

ton CO₂e

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 affärs
resor 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 30 % jämför t med
totala utsläppen för basåret 2017.
Detta följs upp årligen.

AKTIVITETER
FÖR MINSKADE
UTSLÄPP

1
2
3

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 gasinfrastrukturen och
säkerställa en hög leveranssäkerhet. Vid dessa
tillfällen kan små utsläpp ske. Dessa är så kal
lade aktiva utsläpp.
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 och kvantifiera eventuella läckage, det vill säga våra diffusa
utsläpp. 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 oundvikligt
facklas den gas som blir kvar. Alla gasutsläpp
loggas.
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ALLTMER FÖRNYBAR
GAS I SYSTEMET

H

Å L L B A R H E T E N I S V E R I G E S E N E R G I S Y S T E M måste öka

och Swedegas bidrar på olika sätt. Vår infrastruktur
har sedan 1980-talet gjort det möjligt för industrin att
gå över från olja till naturgas och minska utsläppen
med många miljoner ton CO2. Göteborg och Malmö valde
tidigt naturgas till sina bussar för att få ner luftföroreningarna.
I dag ser vi den övergången inom sjöfarten. Biogasanvändningen måste också öka väsentligt. För Swedegas är detta
en prioriterad fråga och vi driver den på flera sätt, till
exempel genom nya anslutningar, påverkansarbete för
bättre styrmedel och internationellt samarbete.

Biogasanvändningen behöver öka
Förutom att vara klimatsmart bidrar biogas positivt till ett
stort antal andra miljö- och samhällsmål, som ren stadsluft
och en cirkulär ekonomi. Biogas är en del i ett slutet kretslopp och produceras av organiskt avfall och restprodukter
som samlas in. Kunder inom transport, industri och sjöfart
kan stegvis ersätta det ändliga och fossila med förnybar
gas, eftersom både naturgas och biogas kan flöda parallellt
i gasnätet. Tack vare infrastrukturen, finns förutsättningar
för ett storskaligt genombrott för användning och produktion av biogas i Sverige. Redan i dag kan alla kunder i
Swedegas nät välja om de vill köpa naturgas eller biogas.
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Detta tack vare Grön gas-principen som 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.

Ytterligare infrastruktur behövs
Ska biogasmarknaden växa behöver infrastrukturen utvecklas för att öka möjligheterna för producenter att mata in gas
i nätet. Swedegas arbetar för att förenkla anslutningsproceduren för producenter. Att produktionsanläggningarna
ligger i närheten av stamnätet är avgörande för storskalig
biogasproduktion och tillgång till en större marknad.
S W E D E G A S U N D E R S Ö K E R möjligheten att etablera nya regionala gasnät där olika intressenter ska kunna ansluta sig 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. I Sverige är fordonssektorn den största användaren av förnybar gas (biogas).
Det beror framför allt på att transportsektorn med både
tunga och lätta landtransporter är starkt fossilberoende
och gasen gör stor klimatnytta här och nu.
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GASBAROMETERN
- INITIATIV FÖR
MER FÖRNYBART
F Ö R AT T S K Y N D A på användningen av förnybar gas

lanserade Swedegas under året Gasbarometern tillsammans med aktörer som handlar med med gas i stamnätet;
Göteborg Energi, Modity, E.ON, Ørsted och Axpo. Syftet
med Gasbarometern är att mäta och följa hur mycket
biogas som används och hur efterfrågan utvecklas inom
olika sektorer, liksom hur olika politiska beslut påverkar
biogasens utveckling. Gasbarometern kommer att visa om
det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med
Swedegas ambitioner, det vill säga att andelen förnybar gas
ökar så att den uppgår till minst 30 procent 2030 och 100
procent 2050.
Tack vare Gasbarometern kan vi se att användningen av
biogas ökar stadigt. Under 2017 uppgick andelen biogas
i Swedegas nät till cirka 10 procent, vilket innebar en
tredubbling jämfört med året innan (3,6 procent 2016).
Under 2018 fördubblades andelen, och den uppgick till
20 procent. Om den biogas som levereras via de distributionsnät som är anslutna till stamnätet inkluderas hamnade totala andelen biogas på 24,9 procent.

F Ö R E TA G S O M V O LV O 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.
Sverige är idag världsledande på förnybar
fordonsgas.

GASBAROMETERN A NDEL BIOGAS
I GASNÄTET 2016, 2017 OCH 2018
%
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▪ År 2030 ska 30 % av
energin i Swedegas
system vara förnybar
▪ År 2050 ska 100 %
vara förnybar energi
▪ Under 2018 var
andelen 20 %
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Swedegas gasnät
Hela västsvenska gasnätet (inklusive distributionsnäten anslutna till Swedegas gasnät)
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FLYTANDE GAS
RENAR SJÖFARTEN
S J Ö FA R T E N S B E T Y D E L S E för att skapa effektiva internationella transporter kan knappast överdrivas. 90 procent av
landets export- och importgods transporteras till sjöss,
vilket gör sjöfarten till det viktigaste trafikslaget för utrikeshandeln. Med flytande gas som bränsle kan sjöfarten ta ett
stort steg framåt i omställningen från olja till att använda
mer miljösmarta alternativ. LNG (flytande naturgas) är det
första steget och i dagsläget det renaste tillgängliga marina
bränslet, med hänsyn till de låga utsläppen. Donsörederiet
Terntank var först ut att tanka flytande gas vid Swedegas
nya anläggning i Göteborgs hamn och vid premiären
bunkrades inte bara LNG, utan även flytande biogas, LBG.
Anläggningen är den enda av sitt slag i Sverige. Den är
flexibel och redan från början byggd för att kunna hantera
både LNG och LBG. Planen är att bygga ut anläggningen i
takt med marknadens efterfrågan.

Miljöutsläpp vid olika
slags bränslen från ett
vanligt lastfartyg

D E T Ä R E T T G E N O M B R O T T att svensk sjöfart nu har möjlighet att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt
öka andelen förnybar gas. Det är möjligt att gradvis öka
mängden biogas eftersom teknik och infrastruktur fungerar
för båda gaserna.
S J Ö FA R T E N S O M S TÄ L L N I N G engagerar många i branschen.

EU har gett LNG Göteborg så kallad PCI-status (Project
of Common Interest), vilket innebär att det är ett av de
mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. EU har
också via INEA (The Innovation and Networks Executive
Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras.
Genom en pågående studie vill Swedegas, tillsammans med
Göteborgs Hamn och Svensk Sjöfart, ytterligare analysera
samhällsnyttan med flytande gas. Swedegas studerar också
möjligheten att förse den nya bunkringsanläggningen
med bättre möjligheter att sömlöst blanda in och bunkra
förnybar gas.

S Ox- U T S L Ä P P ( TO N / Å R )
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Källa: DNV GL, 2017

Genom att driva fartyg på flytande naturgas i stället för tjockolja, minskar utsläppen av svaveldioxider och partiklar med 99
procent, vilket ger renare luft och havsmiljö. Dessutom minskar halterna av kväveoxid kraftigt, cirka 90–95 procent. Koldioxid
utsläppen minskar vid förbränning med cirka 25 procent jämfört med konventionellt marint bränsle. LBG, flytande biogas, är ett
helt förnybart bränsle som tillverkas av bland annat organiskt avfall. Det ger inte några nettoutsläpp av koldioxid.
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DIALOG OCH DEBATT
LYFTER GASENS POTENTIAL
S W E D E G A S V E R K A R F Ö R ökad andel förnybar gas på flera
sätt. Eftersom politiska beslut är avgörande för att biogasen
och andra förnybara bränslen ska kunna konkurrera, och
för att produktion och användning ska öka, har vi under
2018 varit med och drivit debatten.

Strategi för biogasens utveckling
Under året har vi fortsatt att jobba med samarbetspartners
och i branschen för att få styrmedel som gynnar förnybar
gas. I april lanserade Swedegas tillsammans med Energigas
Sverige och biogasbranschen, ett förslag till nationell biogasstrategi. Med en tydlig strategi kan vi lägga grunden för en
ansvarsfull omställning, som slår vakt om en trygg energiförsörjning för svensk industri och skapar ett hållbart samhälle för framtida generationer. I vårt förslag till nationell
biogasstrategi visar vi hur marknaden kan sjufaldigas till
år 2030. För att lyckas krävs ett fördjupat samarbete mellan
politik och näringsliv. Styrmedel för att främja produktion
och efterfrågan, avgör tillsammans med kundkrav om den
efterfrågade energin är förnybar eller fossil. Regeringen har
sedan dess tillsatt en biogasmarknadsutredning som ett
viktigt steg på vägen.
Inför lanseringen var vi också med vid ett seminarium
där företrädare för regeringen och branschen diskuterade
biogasen och dess roll. Vi medverkade också vid strategins
presentation för riksdagsledamöter och tjänstemän.

VA R J E Å R A R R A N G E R A R Energigas Sverige Gasdagarna.
Swedegas deltog i år i seminarier om allt från Gaskvalitet i
förändring till Gas för renare sjöfart.
Swedegas arrangerar fyra gånger per år Gasmarknadsrådet som syftar till informationsutbyte och erfarenhetsåterföring mellan kunder, leverantörer och användare. Detta
gjorde vi också under 2018. Varje år försöker vi också att
publicera debattartiklar och andra inlägg i debatten. Under
2018 har vi bland annat publicerat debattartiklar om biogasens samhällsnyttor.

Gasens viktiga roll lyfts fram
Swedegas fortsatte under året att på olika sätt och vid olika
tillfällen lyfta fram de många fördelarna med gas.
Under Almedalsveckan arrangerade vi fem seminarier
med olika teman och samarbetspartners. Veckan inleddes
med att vi, tillsammans med Energiforsk, bjöd in till ett
samtal om hur flexibiliteten i det framtida energisystemet
kan värna konkurrenskraft, försörjningstrygghet och välfärd.
I samarbete med SSAB höll vi i ett seminarium där frågan
om hur svensk industri ska hävda sin styrka i en allt hårdare
global konkurrens togs upp.
Ett annat tema var innovationer och nya affärsmodeller
när energimarknaden ställer om. Vi höll också ett seminarium tillsammans med Energigas Sverige om biogas som
en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de tuffa miljö- och
klimatmål som regeringen och det internationella samfundet har satt upp. Sverige saknar en strategi för att förverkliga
biogasens samhällsnyttor och vid seminariet lyftes vikten av
att snabbt få en strategi på plats.
Det femte seminariet under veckan genomfördes i
samarbete med Svensk Sjöfart och 2030-sekretariatet då
sjöfartens omställning diskuterades.

Initiativ
Swedegas är medlemmar i Fossilfritt Sverige.
Vi har antagit målsättningen i Transportutmaningen om fossilfria vägtransporter till 2030
samt Solutmaningen, med målet att senast
år 2020 ha installerat solceller och producera
egen solel.
Swedegas är sedan 2013 medlem i Green
Gas Initiative tillsammans med sex andra
europeiska gasnätsoperatörer, där målet är
att transportera 100 procent förnybar gas i
gasnäten 2050.
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AFFÄRSPARTNERS

T I L L S Y N S M Y N D I G H E T E R F Ö R S TA M N ÄT E T.
Transmissions- och distributionstjänster av gas omgärdas av ett
regelsystem i Sverige och inom EU. Även kunder som är direktan
slutna till stamnätet omfattas. Naturgaslagen och andra förord
ningar reglerar ansvaret längs gasens värdekedja. Tillsynsmyn
digheter är Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Swedegas
tjänster kring flytande gas omfattas inte av denna tillsyn.

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

PRODUCENTER
AV B I O G A S

Värdekedjan för stamnätet.

LEVERANTÖRER
M A R K A R B E T E N / R Ö R D E L A R / TJ Ä N S T E R

Värdekedjan för flytande gas.
P R O D U C E N T E R AV
LNG/LBG

BUNKRINGSANLÄGGNING

HÅLLBAR VÄRDEKEDJA

S

W E D E G A S Ä G E R och investerar i infrastruktur för
gas. Vår direkta värdekedja sträcker sig från de inköp
vi gör för att underhålla, bygga om och expandera
infrastrukturen, till kunder och slutanvändare.

Inköp och leverantörer
Swedegas inköp från leverantörer utgörs i huvudsak av
material till gasnätet samt entreprenörs- och konsulttjänster
i anslutning till markarbeten eller bygg- och anläggningsprojekt. Majoriteten av inköpen görs från svenska leverantörer. Swedegas omfattas av Lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF) vilket ställer särskilda krav på
våra inköpsrutiner. Vi har en inköpspolicy som gäller när vi
köper in varor och tjänster, också inom bygg- och anläggningsprojekt. Affärsmässighet och livscykelperspektivet är
viktiga delar. Hög kvalitet är centralt, inte minst för att vi
ska kunna garantera en hög leveranssäkerhet i systemet.

U N D E R 2 0 1 7 A N T O G Swedegas en uppförandekod för
leverantörer, som började gälla under 2018. Genom vår
uppförandekod vill vi motverka risker som hänger samman
med miljö, arbetsmiljö, arbetsvillkor samt företagsetik,
skatter och korruption hos leverantörerna och deras underleverantörer. Vi vill även 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. Uppförandekoden utgår från principerna
inom FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner
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samt Swedegas värderingar och åtaganden. Den skickas ut
samtidigt som förfrågningsunderlagen vid upphandlingar.
Leverantören undertecknar uppförandekoden och förbinder sig därmed att följa den. Målet är att alla större och
affärskritiska leverantörer, som under 2018 uppgick till 117,
ska ha undertecknat uppförandekoden under 2018–2019.
Under 2018 undertecknade 19 leverantörer uppförandekoden.
S W E D E G A S G E N O M F Ö R också en granskning av leverantörer

när nya kontrakt tecknas. Alla större leverantörer 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. Under 2018 tecknades avtal med 14
leverantörer efter att dessa granskats och godkänts.
Vissa leverantörer kan vi också välja att granska närmare
genom revisioner på plats. I dessa fall kan vi också kontakta
leverantörens underleverantörer. Under 2018 genomfördes
inga revisioner.

U N D E R 2 0 1 8 AV S LU TA D E S det inköpsprojekt som startade
2017 med syftet att se över styrdokument och uppföljningsprocesser inom området och ett Inköpsforum bildades. Det
har en strategisk roll i frågor kring inköp och upphandlingar. Vår Inköpshandbok beskriver vad som är viktigt
vid inköp och upphandling och alla medarbetare har fått
utbildning.

/ VÅ R A P R I O R I T E R I N G A R
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H U S H Å L L O C H R E S TA U R A N G E R

TA N K S TAT I O N E R

Kundled och slutanvändare

Biogasproduktion

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 kraftvärmeanläggningar i södra och västra Sverige. Därutöver är framför allt
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.

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.

Naturgasproduktion
I Swedegas stamnät distribueras naturgas och biogas. Vi
har ingen 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 de danska Nordsjöfälten. Sverige har ingen egen utvinning av naturgas.

LNG/LBG
Värdekedjan för flytande natur- och biogas (LNG/LBG)
skiljer sig från stamnätets infrastruktur. Den flytande gasen
kommer till Swedegas anläggning i Göteborgs hamn via
trailers eller containers och den distribueras sedan via en
rörledning till kajerna där fartygen lägger till. För slutkunderna, redarna, är detta en stor fördel då fartygen kan
bunkra flytande gas som bränsle samtidigt som de lastar
och lossar.
Swedegas är uppmärksam på riskerna i värdekedjan och
arbetar aktivt för att minimera dessa.
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ENGAGEMANG
DRIVER OMVANDLINGEN

S

W E D E G A S V E R K A R i en bransch under stark om-

vandling och engagerade medarbetare som trivs i
sitt arbete är därför centralt för Swedegas och vår
framtida utveckling. 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.
Swedegas har en liten organisation med cirka 45 specialiserade medarbetare. Ungefär hälften av medarbetarna
arbetade under 2018 med nätmarknad, drift och underhåll
av befintlig infrastruktur medan den andra hälften arbetade
med marknad och affärsutveckling samt i stödfunktioner.

Medarbetarskapet i centrum
Swedegas strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats
där initiativ, engagemang och kompetensutveckling
uppmuntras och stöttas. För att öka förutsättningarna
för medarbetarna att ta ansvar och känna engagemang är
transparent information om vart Swedegas är på väg och
hur det går viktigt.
Varje månad samlas alla medarbetare. De strategiska
målen följs upp, ledningen informerar om pågående projekt
och händelser i omvärlden diskuteras. Vid dessa tillfällen
får medarbetare berätta om egna projekt och aktiviteter.
Alla medarbetare ska ha ett tydligt delegerat ansvar för
sina arbetsuppgifter. För att följa upp och utvärdera resultatet från föregående period samt för att sätta nya mål har alla
medarbetare årliga utvecklings-, mål- respektive lönesamtal. Ett utmärkt medarbetarskap på Swedegas utgår ifrån

KÖNSFÖRDELNING (LEDNINGSGRUPPEN)

företagets kärnvärden och dessa ingår också som kriterier
vid samtalen och som en av bedömningsgrunderna vid
lönesättningen.

Ledarskapet
Swedegas ledarfilosofi grundar sig i en tro på människors
vilja, förmåga och kompetens att bidra till det gemensamma och göra ett gott arbete. Swedegas lägger stor vikt vid
ett gott ledarskap eftersom det har tydliga effekter både för
resultat och trivsel på arbetet. I vår verksamhet är detta
extra betydelsefullt då fokus, engagemang och god problemlösningsförmåga är centralt. Varje chef förväntas vara en
aktiv och närvarande ledare som lyssnar, coachar och kan
skapa de förutsättningar som behövs för att alla inom
företaget ska kunna arbeta effektivt, känna motivation och
arbetsglädje samt kunna prestera väl. Alla ledare utvärderas
regelbundet utifrån ledarskapsfilosofin.
U N D E R 2 0 1 8 S K A PA D E S tre nya initiativ. Ledarskapsforum,
som samlar alla chefer och ledare två gånger per år för
att dela information, prata ledarskapsfilosofi och utbyta
erfarenheter. Till det nystartade Mentorprogrammet inbjöds
alla medarbetare att söka. Programmet är utformat så att
samtliga medlemmar i ledningsgruppen agerar som mentorer
som matchas mot adepter. Vi startade också ett program för
systematisk kompetensutveckling med utgångspunkt i vad
som identifierats som Swedegas strategiska kompetenser.
Detta arbete kommer att vidareutvecklas under 2019.

ANSTÄLLNINGSFORMER (SAMTLIGA ANSTÄLLDA)
50
40
35

11

11

11

30

2

25

3

30
15
Kvinnor
Män

32

SWEDEGAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

32

30

32

10
5
0

Kvinnor
Män

2
Tillsvidare

Heltid

Deltid

Totalt

/ M E D A R B E TA R E

S W E D E G A S G E N O M F Ö R årligen en medarbetarundersökning
för att utvärdera om medarbetarna känner sig sedda, hörda
och motiverade. Engagemang utgör sedan 2017 grunden i
vårt medarbetarindex. För 2018 uppmättes engagemanget
bland medarbetarna till 84 procent, vilket är över branschgenomsnittet. Alla parametrar som vi mäter har utvecklats
positivt, inklusive medarbetarnas vilja att rekommendera
Swedegas som arbetsgivare.
Handboken ”Medarbetarskap på Swedegas” beskriver
hur det är och ska vara att arbeta på Swedegas. Syfte, kärnvärden, mål och styrdokument finns samlat i handboken.
Alla medarbetare ska behandlas med respekt och hänsyn.
Ingen diskriminering får ske på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder. Swedegas har också en diskriminerings-

policy som utgår från diskrimineringslagen samt Swedegas
kärnvärden. För att upprätthålla medvetenheten genomför
vi årligen olika åtgärder för att motverka diskriminering,
kränkande behandling och främja medarbetarnas lika
rättigheter.
S W E D E G A S Ä R M E D L E M M A R 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 eftersträvar 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.

ÅLDERSFÖRDELNING – SAMTLIGA ANSTÄLLDA
ENGAGEMANGSINDEX
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SÄKER
ARBETSMILJÖ
ÄR GRUNDEN
34
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S

W E D E G A S V E R K S A M H E T ska alltid hålla en mycket hög nivå
vad gäller medarbetarnas säkerhet och hälsa. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är grunden för att förebygga
och hantera risker i företaget.
Swedegas integrerade 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. Swedegas drogpolicy
är ytterligare en del i arbetet med att säkerställa en god och säker
arbetsmiljö.
VÅ R T S Y S T E M AT I S K A A R B E T S M I L J Ö A R B E T E sker enligt ledningssystemet för arbetsmiljö som innefattar kraven i AFS 2001:1.
Detta verktyg hjälper oss att förebygga och hantera riskerna, där
hanteringen av gas, som klassas som brandfarlig vara, är kritisk.
Hanteringen måste ske på ett säkert sätt och risk för allvarliga
olyckshändelser ska minimeras.
A R B E T E T F Ö R E N förbättrad arbetsmiljö pågår kontinuerligt. 2018

har kemikaliehanteringen varit i fokus, vilket lett till minskade
risker i vår verksamhet både vad gäller miljö och arbetsmiljö. Nu
kan alla medarbetare lätt få information via en app om hur kemikalier ska förvaras och hanteras. Vi arbetar också aktivt med vilka
kemikalier som kan bytas ut mot bättre alternativ.

S W E D E G A S A R B E T S M I L J Ö KO M M I T T É ansvarar för att stödja det
kontinuerliga förbättringsarbetet genom att aktivt identifiera,
riskbedöma och kontrollera verksamheten för att minska arbetsmiljörisker, säkra att ohälsa och olycksfall förebyggs samt att en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vi använder oss också av
interna instruktioner och mallar för att vägleda vårt arbetsmiljöarbete och förhindra incidenter och olyckor.
AT T M E D A R B E TA R N A T R I V S och är engagerade i sitt arbete är också

en viktig del i uppföljningen av arbetsmiljön. Under året har olika
aktiviteter som utbildningar och seminarier, hållits om hälsa och
balans i livet samt om inkludering och antidiskriminering.
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FOKUS PÅ SJU VIKTIGA FRÅGOR

F

Ö R AT T I D E N T I F I E R A frågor där Swedegas verk-

samhet har en väsentlig faktisk påverkan på miljö,
människa, samhälle och ekonomi, genomfördes
en väsentlighetsanalys under 2016–2017. Analysen
resulterade i sju prioriterade frågor. Eftersom det är viktigt
att fokusera på och arbeta med de mest väsentliga områdena,
gjordes en extern revision av analysen hösten 2018.
Resultatet bekräftade att det fortfarande är dessa sju frågor
som är de viktigaste för oss. Dessa frågor har också ökat i
betydelse de senaste åren.

SWEDEGAS SJU VÄSENTLIGA
HÅLLBARHETSFRÅGOR:

36

1

Hög leveranssäkerhet
(stabil energiförsörjning)

2

Säker arbetsmiljö

3

Öka hållbarheten i energisystemet samt aktivt
deltagande i debatten

4

Minska klimatpåverkande
utsläpp

5

Hållbar värdekedja

6

Engagerade medarbetare

7

Hållbar företagsekonomi
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RESULTAT
2 0 1 8 VA R E T T M YC K E T B R A år för Swedegas. På de områ-

den vi prioriterat har vi nått resultat. Förutom att vi har
gjort ett bra ekonomiskt resultat, har vi lyckats med våra
projekt, som vart och ett, bidrar till klara förbättringar.
Vårt yttersta löfte till våra kunder är att gasen alltid
ska komma fram. Under 2018 skedde ett mindre avbrott.
I Varberg låg driften nere i 6,5 timmar den 17 december.

VÅ R A S AT S N I N G A R på säker arbetsmiljö och trivsel har
gett resultat. Medarbetarnas säkerhet och hälsa är centralt för oss och även 2018 var ett år helt utan personskador. Resultatet av 2018 års medarbetarundersökning
visar också att engagemanget är starkt – index för det
landade på 84 procent, vilket är mycket högt.
TA C K VA R E ett starkt fokus har vi minskat våra totala gasutsläpp under året med 26 procent jämfört med basåret
2017. Det är också glädjande att andelen biogas i vårt nät
nästan fördubblats jämfört med året innan, den uppgick
under året till 20 procent.

INTRESSENTERNA
VÅ R A I N T R E S S E N T E R S S Y N P U N K T E R är viktiga för oss och

dialogen med dem hjälper oss att utveckla vår verksamhet i linje med behov och efterfrågan på marknaden och
i samhället. Dialogen med ägare, finansiärer, myndigheter,
beslutsfattare, kommuner, medarbetare, kunder och
leverantörer sker regelbundet och i olika sammanhang.
Följande frågor har lyfts fram som särskilt viktiga:

Externa intressenter

▪ Stabil energiförsörjning ▪ Öka andelen förnybar energi
▪ Säkerhet – förebygga arbetsolyckor ▪ Minska klimat
påverkande utsläpp ▪ Motverka korruption
▪ Värna om biologisk mångfald

Interna intressenter
▪
▪
▪
▪

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

/ MÅL

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

R E S U LTAT

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 Initiative.
Gasbarometern
Policy för säkerhet, hälsa,
kvalitet och miljö.
Affärsplan.

År 2030 ska 30 % av energin 20 % biogas.
i Swedegas system vara
förnybar. År 2050 ska 100 %
vara förnybar energi.

Hos användaren.

Minska klimat
påverkande utsläpp.
Miljö

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

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

År 2021 ska vi ha minskat
våra gasutsläpp med 30 %
(nytt från 2019) jämfört
med totalutsläppen för
basåret 2017. (4 205 ton
CO₂e, dvs 0,01 % av överförd volym).

Minskat 26 %

I egna gasnätet och
i egen verksamhet.

Hög leveranssäkerhet.
Sociala förhållanden

Avbrott i gasleveranser
riskerar att kunder och
slutkunder 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
oplanerad otillgänglighet i
leverans till kund”.

6,5 timmar.

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 Inga allvarliga
inte ska ske några allvarliga personskador.
personskador som resulterar i sjukfrånvaro (Lost
Time Accident, LTA).

Medarbetare

Engagerade
medarbetare.
Personal

Diskriminering eller annan
kränkande behandling av
personal.

Diskrimineringspolicy.
Lönepolicy.
Medarbetarskap på
Swedegas.
Policy för säkerhet, hälsa,
kvalitet och miljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljökommitté.

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

84 % engagemangsindex.

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 uppförandekoden. Alla
större affärskritiska leverantörer ska ha undertecknat
den 2018–2019.

19 leverantörer
har undertecknat uppförandekoden.

I leverantörsledet och
i egen verksamhet.
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/ MÅL

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
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

SIDA

KO M M E N TA R

102–1

Organisationens namn

2

102–2

Viktigaste varumärken och tjänster

4, 20, 21

102–3

Lokalisering av huvudkontor

4

Göteborg, Sverige

102–4

Länder organisationen är verksam i

2, 21

Sverige

102–5

Ägarstruktur och bolagsform

4

102–6

Marknadsnärvaro

2, 8, 9, 21

102–7

Organisationens storlek

4, 5, 32, 33

102–8

Antal anställda uppdelat på anställningsform

32, 33

102–9

Organisationens leverantörskedja

30, 31

102–10

Väsentliga förändringar i organisationen eller
leverantörskedjan under redovisningsperioden

5, 6, 7, 30, 31

102–11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

30

102–12

Externa regelverk, standarder, principer som
organisationen efterlever

30, 35, 37

102–13

Aktivt medlemskap i organisationer, såsom
branschorganisationer och påverkansorganisationer

29

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

16, 17, 30, 31

STYRNING
102–18

Bolagsstyrning inklusive kommittéer samt styrelseansvar för
ekonomiska, miljömässiga och social påverkan

19, 36, 37

INTRESSENTER
102–40

Intressentgrupper som organisationen för dialog med

36

102–41

Andel anställda som täcks av kollektivavtal

33

102–42

Princip för identifiering och val av intressenter

36

102–43

Dialog och aktiviteter med intressenter

36

102–44

Viktiga frågor som har lyfts genom dialog med intressenter
36, 38
och hur organisationen har följt upp dessa områden och frågor

Dialogen sker löpande.

REDOVISNINGSPROFIL

38

102–45

Enheter som ingår i redovisningen

2

102–46

Process för att definiera redovisningens innehåll och
avgränsning för aspekterna

36

102–47

Identifierade väsentliga aspekter/frågor

36

102–48

Effekt av och orsak till eventuella revideringar av
information som ingår i tidigare redovisningar

38

Swedegas andra redovisning.

102–49

Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder
vad gäller omfattning och aspekternas avgränsning

38

Inga väsentliga förändringar.

102–50

Redovisningsperiod

38

Finansiella räkenskapsåret 1 januari–31 december 2018.

102–51

Datum för publicering av den senaste redovisningen

38

25 maj 2018.

102–52

Redovisningscykel

38

Årligen.

102–53

Kontaktperson för redovisningen

38

saila.horttanainen@swedegas.se (chef för
kommunikation och hållbarhet)

102–54

Anspråk på rapportering i enlighet med GRI Standards

2

102–55

GRI-index

38, 39

102–56

Externt bestyrkande

38
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Ej externt styrkande för GRI.

/ MÅL

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

2, 36, 37

103–2

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

2, 16-19, 36, 37

103–3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

4, 5, 31

201–1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

4, 5, 6, 7

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
103–1

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen

18, 19, 23-25, 37

103–2

Upplysning om hållbarhetsstyrningen

18, 19, 23-25, 37

103–3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

18, 19, 23-25, 37

305–1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

24

305–2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

24

305–3

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

24

Metanemissioner (CO₂e)

18, 19, 23-25,
37, 39

103–1

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen

18, 30, 31, 37

103–2

Upplysning om hållbarhetsstyrningen

18, 30, 31, 37

103–3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

18, 30, 31, 37

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

308–1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökrav

30, 31, 37, 39

Antal som undertecknat Swedegas uppförandekod
under 2018: 19 leverantörer.

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

414–1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala krav

30, 31, 37, 39

Antal som undertecknat Swedegas uppförandekod
under 2018: 19 leverantörer.

103–1

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen

19, 34, 35, 37

103–2

Upplysning om hållbarhetsstyrningen

19, 34, 35, 37

103–3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

19, 34, 35, 37

403–2

Omfattning av skador och sjukfrånvaro

35, 39

103–1

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen

19, 32, 33, 37

103–2

Upplysning om hållbarhetsstyrningen

19, 32, 33, 37

103–3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

19, 32, 33, 37

405–1

Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda

19, 32, 33, 37

Engagemangsindex

32, 33, 37, 39

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

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

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

Antal olyckor: 0. Arbetsrelaterade sjukdomar: 0.
Personskador med sjukfrånvaro: 0. Frånvaro: 0.59 %.
Arbetsrelaterade dödsfall: 0.

E N G A G E R A D E 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

Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att
redovisa enligt företagsspecifik topic.
Engagemangsindex: 84 %.

ÖKA HÅLLBARHETEN I ENERGISYSTEMET
103–1

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen

18, 26-29, 37

103–2

Upplysning om hållbarhetsstyrningen

18, 26-29, 37

103–3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

18, 26-29, 37

Andel biogas i Swedegas system

18, 26-29, 37, 39

103–1

Avgränsning för väsentliga frågor inom organisationen

18, 21, 37

103–2

Upplysning om hållbarhetsstyrningen

18, 21, 37

103–3

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

18, 21, 37

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

Antal timmar oplanerad otillgänglighet för kund

18, 21, 37, 39

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

Antal inrapporterade major, respektive minor, avvikelser från 39
externa revisioner

GRI 103: STYRNING

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

Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att
redovisa enligt företagsspecifik topic.
Andel biogas i Swedegas system: 20 %.

HÖG LEVERANSSÄKERHET
GRI 103: STYRNING

Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att
redovisa enligt företagsspecifik topic: Antal timmar: 6,5.
Swedegas upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar
Swedegas hållbarhetsfråga. Därför har Swedegas valt att
redovisa enligt företagsspecifik topic.
Antal avvikelser: Inga avvikelser 2018.
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Samhället står mitt i en energiomställning. Gas bidrar till en
nödvändig övergång från det ändliga till det hållbara. Swedegas
utvecklar, underhåller och investerar i infrastruktur för gas till
industri, transporter och hushåll. Genom samarbeten och pålitliga
leveranser flödar den kraft som våra kunder behöver för att ta
steget från dagens energisystem till framtidens.

Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg
031-43 93 00
saila.horttanainen@swedegas.se, Chef Kommunikation och Hållbarhet
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