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Om hållbarhetsredovisningen

Detta är Nordion Energis andra 
hållbarhetsredovisning och den utgör den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten för Nordion 
Energi AB, 556976–3765, med säte i Malmö, där 
verksamheterna inom Swedegas AB, 556181–1034 
respektive Weum Gas AB, 556015–9492 ingår. 
(Rapporten inkluderar inte Falbygdens Energi som 
förvärvades under 2021).

Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet 
under perioden 1 januari till 31 december 2020 och 
utgår från de hållbarhetsfrågor som identifierats 
genom den uppdaterade väsentlighetsanalysen 
inklusive intressentdialog som genomfördes under 
2020. Redovisningen har upprättats i enlighet med 
Global Reporting Initiative (GRI) Standards: Core 
option. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på   
www.weum.se, www.swedegas.se och 
www.nordionenergi.se 

3

Hållbarhetsredovisning2020 Inledning



Nordion Energi är ett ledande bolag 
inom energiinfrastruktur med 
förankring i södra och västra Sverige, 
som har bildats för att vara med och 
driva omställningen mot 100 % grön 
energi.

Vi äger och driver infrastruktur för gas, och sedan 
2021 också för el. Vår främsta prioritet är att öka 
tillgängligheten och användningen av grön energi. 
Men vi vill mer än så. Vi satsar vår kraft på att 
skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som 
är rustat för framtiden; där el, gas och värme 
samspelar. Vi gör det genom innovation och 
strategiska partnerskap. 

Nordion Energi bildades januari 2020 genom 
en sammanslagning av verksamheterna inom 
Swedegas AB och Weum Gas AB. Swedegas 
driver stamnätet för gas samt säljer överförings-, 
lagrings- och systembalanstjänster. Stamnätet 
transporterar energi till distributörer och 
direktanslutna kunder. Weum driver Sveriges 
största gasdistributionsnät som är anslutet till 
stamnätet.
 
Under januari 2021 förvärvade Nordion Energi 
Falbygdens Energi och har således också 
verksamhet inom eldistribution. Rapporten 
omfattar därför inte hållbarhetsarbetet inom 
Falbygdens Energi under 2020. 

Om Nordion Energi
Som ägare av infrastruktur bedriver Nordion 
Energi en samhällsviktig verksamhet som 
omgärdas av ett omfattande regelsystem i 
Sverige och inom EU. Energiinfrastruktur är 
mycket kapitalintensiv och har därför givits en 
monopolställning. För att minska riskerna för 
konkurrensbegränsande beteenden har Sverige, 
precis som övriga EU-länder, en lag om åtskillnad 
mellan handel och produktion respektive 
överföring. Som oberoende operatör producerar 
eller handlar vi inte själva med gas eller el. Vårt 
ansvar är att se till att det finns ett fritt tillträde 
till våra system och att leveranserna är säkra. 

Intäkter för sålda överförings- och 
lagringstjänster är reglerade och övervakas 
av Energimarknadsinspektionen (Ei), som 
är den myndighet som utövar tillsyn över 
och tillser att naturgaslagen följs. Även 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) är tillsynsmyndighet. Stamnätet är 
koncessionspliktigt och Swedegas har koncession 
för alla de delar av verksamheten som kräver 
detta. Tillstånden för hantering av brandfarlig vara 
innehas av Weum och Swedegas.  

Nordion Energi ägs av European Diversified 
Infrastructure Fund II (EDIF II) förvaltad 
av First Sentier Investors (FSI, tidigare 
First State Investments). FSI är en global 
fondförvaltare med över 20 års erfarenhet av 
infrastrukturinvesteringar. EDIF II, där investerarna 
främst är europeiska pensionsfonder, fokuserar 
på långsiktiga investeringar i europeiska 
infrastrukturföretag.

Under 2020 i samband med att covid-19 pandemin nådde Sverige 
inledde Nordion Energi ett samarbete med organisationen 
Fryshuset. Restauranger som är kunder till Nordion fick 
erbjudandet att laga lunchlådor till olika grupper i samhället. 
Mattransporterna genomfördes av taxibolag som använder 
biogas som bränsle. Nordion Energi fortsätter sitt samarbete med 
Fryshuset med nya projekt under 2021. 
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Diagramrubrik

1 2 3 4 5

RESULTAT NORDION ENERGI 2020 (TKR)

Nettoförsäljning:

Rörelseresultat före 
räntor, skatt och 
avskrivningar**:

Investeringar i 
anläggnings-
tillgångar:

Nettoskulder:

Totala tillgångar:

Eget kapital:

658 464

447 300

44 200

4 538 936 

9 772 945 

1 587 788

Räntor till 
långivare
188 055

Rörelsekostnader
167 750

Ersättning till
anställda
115 664

Skatter
107 024

Balanserad vinst
79 971

 

NORDION ENERGIS EKONOMISKA BIDRAG 
TILL SAMHÄLLET* (TKR)

* 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.
** Justering omfattar kostnader för integrationsakvititeter, förvärv och avyttring.

Omsättning och resultat

Huvuddelen av omsättningen för Nordion Energi bestod av transporttjänster för gas. Att verksamheterna har 
god lönsamhet är en förutsättning för att kunna fortsätta att investera i ny och befintlig energiinfrastruktur.

Totalt ekonomiskt 
skapat värde 

(intäkter)
658 464
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Vi står inför en genomgripande omställning när 
samhället de kommande åren ska fasa ut oljan 
och den fossila energin, i Sverige, i EU och resten 
av världen. Storleken på utmaningen är enorm.
Sommaren 2020 kom både EU:s vätgasstrategi 
och strategin för integrering av energisektorn. 
Det slutliga målet är ett klimatneutralt och 
integrerat energisystem med förnybar el och 
förnybar vätgas i centrum. Det innebär en ökad 
elektrifiering av sektorer som i nuläget använder 
fossila bränslen. Jag ser dock en risk att vi 
underskattar utmaningarna som ligger framför 
oss och att vi har en övertro på att åtgärder inom 
elsystemet räcker. 

Även när det gäller vätgas prioriteras den som 
produceras av el. Men elen kommer inte att räcka 
till allt. För mig blir det alltmer tydligt vilken 
viktig roll den gröna gasen kommer att spela. 
Det handlar om att hantera tillgången på el, samt 
också om att det är så mycket mer klimateffektivt 
att producera vätgas av gas. För att nå 
klimatmålen behöver vi också öka användningen 
av förnybara bränslen, främst vätgas, biogas 
och biobränslen, för sektorer som är svåra att 
elektrifiera. 

Nordion Energi är därför pådrivande i olika 
sammanhang för att lyfta gasens centrala roll 
för gröna lösningar: Elektrifieringskommissionen, 
Fossilfritt Sverige, CCS-initiativet CinfraCap, EU-
kommissionens vätgasallians (Clean Hydrogen 
Alliance), Gas for Climate och det europeiska 
branschförbundet Geode. 

Samarbetet på EU-nivå är särskilt viktigt då det är 
nu teknik, affärsmodeller och regelverk utvecklas. 
De snabbaste och bästa lösningarna hittar vi i 
partnerskap och samarbeten.

När det gäller biogas är det avgörande att rätt 
styrmedel kommer på plats i Sverige. Biogasen är 
viktig i omställningen och nu är det hög tid att 
förslagen i biogasmarknadsutredningen snarast 
omsätts i lagstiftning. Teknik för bland annat 
likvifiering av biogas för transportsektorn behöver 
också utvecklas och här deltar Nordion Energi 
aktivt i flera pågående projekt. På detta sätt 
medverkar vi aktivt till att både fasa ut oljan och 
bidra i den cirkulära ekonomin.

För mig är det tydligt att infrastrukturen för gas 
fortsätter att spela en viktig roll. Det framgår 
bland annat i en rapport framtagen inom ramen 
för Gas for Climate. Rapporten pekar på att 
nätföretagens ansvar för marknadsutvecklingen 
kommer att öka; drivet av dekarbonisering, 
decentralisering och digitalisering.                   

“Vår vision är att skapa 
ett energisystem 
rustat för framtiden.”

Infrastrukturen är central i 
energiomställningen

VD-ord

När Nordion Energi bildades i början av året var det med ett uttalat syfte att vi ska vara 
med och aktivt driva på omställningen mot 100 % grön energi. Vi ska göra det genom att 
växa och satsa all vår kraft för att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem; där el, 
gas och värme samspelar. För att nå detta behöver vi dock tänka nytt. 

Nya affärsmodeller, ny teknik samt anpassad lagstiftning och reglering behövs, och inget 
av detta finns på plats i dag. Här vill Nordion Energi ta en ledande roll. Med vårt senaste 
förvärv, Falbygdens Energi, tar vi ett ytterligare steg mot vår vision – att skapa ett 
energisystem rustat för framtiden.   
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2020 har varit ett omtumlande år präglat av den 
pågående covid-19 pandemin. Jag är stolt över 
att kunna konstatera att vi klarat av att måna om 
hälsa och säkerhet hos medarbetare, kunder och 
samarbetspartners och säkrat leveranserna av 
gas till våra kunder som vanligt, samtidigt som 
vi har hållit fortsatt högt tempo i vårt arbete för 
omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Inte 
minst andelen biogas i vårt nät ökar stadigt vilket 
betyder att vi kunnat hjälpa fler av våra kunder 
att bli mer hållbara. Även våra egna utsläpp har 
minskat. 

Att samla alla medarbetare, varav många är nya, 
har inte varit möjligt. Tack vare digitaliseringen 

och medarbetarnas engagemang har vi trots 
detta kunna genomföra integrationen av de två 
företagen under året. För detta vill jag rikta ett 
stort tack till alla medarbetare för värdefulla 
insatser! Jag ser nu fram emot att fortsätta 
arbetet med att skapa ett sammanhållet företag 
med en gemensam värdegrund samtidigt som vi 
integrerar Falbygdens Energi i vår koncern.  

Min övertygelse är att den innovationskraft som 
finns inom Nordion Energi kommer att spela en 
viktig roll i det mer klimatsmarta energisystem 
som vi börjar se konturerna av!

Hans Kreisel – VD
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Nordion Energis bidrag till de globala målen

Energibranschen är central för en 
hållbar utveckling och har en viktig 
roll i att uppfylla målen i Agenda 
2030. Nordion Energi har bildats för 
att säkerställa stabil energitillförsel 
till sina kunder och driva på 
omställningen mot ett fossilfritt 
samhälle. 

Vår verksamhet ska bedrivas så att den svarar 
upp mot höga krav och förväntningar från 
alla våra intressenter. Hög affärsetik, med 
nolltolerans mot alla former av korruption 
och konkurrensbegränsning är basen. Oetisk 
affärskultur kan utgöra risker för våra medarbetare, 
affärspartners, för samhället i stort, liksom för oss 
som företag. Hållbarhet är en naturlig del av vår 
kärnverksamhet och utgår från ett systematiskt 
förebyggande arbete. 

Vårt syfte är hållbarhet
Vår integrerade policy för säkerhet, hälsa, kvalitet 
och miljö styr arbetet och den uppfyller kraven 
på policy enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
och ISO 45001:2018. Vi följer krav enligt lagar, 
förordningar och branschanvisningar. Vårt 
integrerade ledningssystem utgör plattformen för 
hållbar planering, genomförande och uppföljning. 
Krav och ansvarstagande avseende kundfokus, 
säkerhet, hälsa, kvalitet, miljö och lönsamhet ingår 
i vårt ledningssystem. 

Våra prioriterade hållbarhetsfrågor är: 
1. Aktivt driva på för att nå klimatmålen
2. Tillförlitlig infrastruktur med högsta   
leveranssäkerhet
3. Säker arbetsmiljö för alla som utför arbete åt           
Nordion Energi
4. Jämställt och inkluderande energibolag
5. Hållbar värdekedja

MÅL 7.2 
Nordion Energi bidrar genom att driva på 
för att väsentligt öka andelen tillgänglig 
förnybar energi.

MÅL 9.1 
Vi bidrar genom att bygga ut tillförlitlig, 
hållbar och motståndskraftig 
infrastruktur för att säkerställa 
försörjningstryggheten. 

MÅL 8.8 
Arbetsmiljön ska vara säker för alla som 
utför arbete åt Nordion Energi. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

MÅL 13
Alla investeringar som görs av Nordion 
Energi ska stödja en förnybar agenda för 
att nå klimatmålen. Alla våra projekt syftar 
till att reducera växthusgasutsläppen 
samt förbättra den lokala miljön. 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

MÅL 5
Nordion Energi eftersträvar balans 
mellan kvinnor och män, på alla nivåer. 
och inom alla yrkesområden. 

JÄMSTÄLLDHET

MÅL 10  
Nordion Energi anser att arbetsplatser som 
präglas av jämställdhet och mångfald skapar 
en grund för kreativitet och innovation. 
Ingen form av diskriminering accepteras. I 
vår uppförandekod fastställs principer för 
uppförande som förväntas av alla anställda.

MÅL 8.7 
Vår uppförandekod för leverantörer syftar 
till att minska risker för tvångsarbete, 
barnarbete, modernt slaveri och 
människohandel längs hela värdekedjan.

MÅL 17.16 
För att driva på den hållbara agendan 
söker Nordion Energi aktivt samarbeten 
och partnerskap med olika aktörer och 
intressenter. 
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Vårt syfte är hållbarhet

MÅL 17.16 
För att driva på den hållbara agendan 
söker Nordion Energi aktivt samarbeten 
och partnerskap med olika aktörer och 
intressenter. 

Nordion Energis hållbarhetsfrågor, mål och resultat

Aktivt driva på för att 
nå klimatmålen 

Tillförlitlig infrastruktur 
med högsta 
leveranssäkerhet

Säker arbetsmiljö för 
alla som utför arbete åt 
Nordion Energi 

Jämställt och 
inkluderande 
energibolag

Hållbar värdekedja

Hållbarhetsfråga Mål Resultat 2020KPI Bidrag SDG

a) Öka andelen förnybar 
gas i all infrastruktur 
b) Minska egna utsläpp 
av främst metan

Säker leverans av gas 
utan störningar eller 
avbrott

Arbetsmiljön ska vara 
säker för alla som utför 
arbete åt Nordion Energi
 

Nordion Energi 
eftersträvar balans 
mellan kvinnor och män, 
på alla nivåer och inom 
alla yrkesområden

Hänsyn tas till 
affärsetik, miljö och 
mänskliga rättigheter i 
alla affärsrelationer

a) Europas första gasnät 
med 100 % grön gas
b) Minska egna utsläppen 
av metan (läckage) med 
35 % till 2023 jämfört 
med totala utsläppen för 
basåret 2019

Noll antal timmar 
oplanerad otillgänglighet i 
leverans till kund

Noll personskador 
(LTA) och noll 
långtidssjukskrivningar 
bland Nordion Energis 
medarbetare

a) Jämnare fördelning 
mellan kvinnor och män
b) Lika möjlighet till 
inflytande genom 
ledarskap

Alla större affärskritiska 
leverantörer ska 
ha undertecknat 
uppförandekoden

a) 25,4 % biogas i 
stamnätet
b) Minskat 
metanutsläppen 2020 
med 11 % jämfört med 
basåret 2019

Swedegas:
Noll avbrott

Weum: SAIDI: 99,999 %

Noll personskador 
och noll 
långtidssjukskrivning

a) 20 % kvinnor och  
80 % män bland 
anställda
b) Tre kvinnor och fyra 
män i ledningsgruppen

67 % av större 
affärskritiska 
leverantörer har 
undertecknat 
uppförandekoden (14 av 
totalt 21) 

MÅL 7.2 

MÅL 13

MÅL 9.1 

MÅL 8.8

MÅL 5
MÅL 10 

MÅL 8.7

 1

 2

 3

 4
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Aktivt driva på för att nå 
klimatmålen

Omställningen mot förnybar energi 
pågår för fullt. Utsläppen av 
koldioxid från dagens gasanvändning 
måste minska eftersom de är 
klimatpåverkande.  

Inom Nordion Energi vill vi hjälpa våra kunder 
att nå sina hållbarhetsmål och behålla sin 
konkurrenskraft genom att gå över till fossilfria 
alternativ. På olika sätt driver vi på för att det 
ska vara möjligt att byta till förnybar gas. Vi har 
också börjat undersöka möjligheten att fånga 
in, transportera och lagra koldioxid. Samtidigt 
arbetar vi aktivt för att minska våra egna utsläpp 
av främst metan. 

Öka andelen förnybar gas i all infrastruktur

Allt fler kunder efterfrågar grön gas och vi driver 
på för att öka tillgången på och tillgängligheten 
till gas som inte är klimatpåverkande. Alla 
investeringar vi gör ska stödja en förnybar agenda 
mot en stadigt ökande andel förnybar gas i nätet 
och i annan infrastruktur. Vår policy för säkerhet, 
hälsa, kvalitet och miljö samt vår affärsplan styr 
vårt arbete. 

Biogas är den gröna gas som det är störst 
efterfrågan på i dag bland våra kunder. Den är 
förnybar och bidrar inte med några nettoutsläpp 
av koldioxid vid användning. Den inhemska 
produktionen av biogas bidrar också genom 
rötning till Sveriges omställning till en cirkulär 
ekonomi. Avfall och restprodukter omvandlas till 
resurser samtidigt som klimatutsläppen minskar 
och växtnäringsämnen återcirkuleras. 

Redan i dag kan alla kunder välja om de vill köpa 
naturgas eller biogas. Det är möjligt att stegvis 
gå över till förnybar gas eftersom både naturgas 
och biogas kan flöda parallellt i gasnätet. Tack 
vare Gasbarometern kan vi sedan 2016 mäta och 
följa hur mycket biogas som används och hur 
efterfrågan utvecklas inom olika sektorer samt 
hur olika politiska beslut påverkar biogasens 
utveckling. 

Under 2020 fortsatte andelen biogas i det 
svenska stamnätet för gas att öka. Andelen 
uppgick till 25,4 % en ökning jämfört med 2019 
(23,4). Om all den biogas som levereras via 
samtliga distributionsnät som är anslutna till 
stamnätet inkluderas hamnar den totala andelen 
biogas på 29 %. 

Vi är dock inte nöjda - målet är 100 % förnybar 
gas. Vi har därför initierat flera innovationsprojekt. 
Vi utreder till exempel förutsättningar för 
småskalig förvätskning av biogas från nätet. 
Genom förvätskning omvandlas biogas till 
flytande biogas, något som efterfrågas för tunga 
transporter och sjöfarten. Transportsektorn är 
är idag starkt fossilberoende och förnybar gas 
gör stor klimatnytta här och nu. Nya stora gröna 
volymer skulle underlätta omställningen inom 
detta segment.

Vätgasen får en avgörande roll

Vätgasen kan användas som råvara, som 
bränsle eller som energibärare, och har många 
möjliga tillämpningar inom industri-, transport-, 
kraftproduktions- och byggnadssektorerna. 
Den kommer att göra det möjligt för många 
sektorer i samhället, som till exempel industrin 
och flyget, att kunna nå sina klimatmål. Vätgasen 
är fri från koldioxidutsläpp och användningen 
orsakar så gott som inga luftföroreningar. Den 
erbjuder därmed en lösning för att fasa ut fossila 
bränslen i industriella processer och sektorer där 
det är både brådskande och svårt att minska 
koldioxidutsläppen. 

Allt detta gör att vätgas ses som avgörande för 
EU:s åtagande att uppnå koldioxidneutralitet 
senast 2050. Sedan 2020 är Nordion Energi en 
del av ”European Clean Hydrogen Alliance”, ett 
initiativ från EU-kommissionen med syfte att 
driva genomförandet av EU:s vätgasstrategi. Vi 
medverkar i två av sex rundabordssamtal som 
ansvarar för att driva arbetet inom alliansen och 
få fram vätgasinitiativ som ska realiseras. 

 1
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Nordion Energi deltar också sedan 2020 i 
konsortiet Gas for Climate som består av 
gasinfrasturukturföretag från nio EU-länder. 
Under året presenterade konsortiet tre rapporter: 

I april 2020 lanserades studien ”Gas 
Decarbonisation Pathways 2020–2050”, en 
färdplan som visar hur gasmarknaden i Europa ska 
göras fossilfri fram till 2050. Senare under året 
presenterade konsortiet rapporten “Market state 
and trends in renewable and low-carbon gases 
in Europe”, där gasen och gasinfrastrukturens 
centrala roll i omställningen av energisystemet 
lyfts. 

I rapporten ”European Hydrogen Backbone” 
presenteras nya undersökningar som visar att 
befintlig gasinfrastruktur kan modifieras för att 
transportera vätgas till en konkurrenskraftig 
kostnad. Prognosen är att vätgasnätet har växt 
kraftigt till år 2040 och består då av omvandlade 
naturgasledningar som sammankopplats med 
nybyggda ledningar. Två parallella gasnätverk 
kommer då att vara på plats, ett för vätgas och 
ett för biogas. I Sverige blir det initialt en fråga 
om att bygga kluster i regioner där det finns 
både industriella användare och möjlighet till 
produktion. 

“Alla investeringar som 
görs av Nordion Energi 
ska stödja en förnybar 
agenda.”

Starkt fokus krävs från både bransch och politik 

Liksom tidigare fortsätter vi att på olika sätt 
och vid olika tillfällen lyfta fram den roll som 
gasen har i omställningen. Det kommer dock att 
krävas än starkare fokus, både från branschen 
och från politiken. En snabb implementering av 
Biogasmarknadsutredningens förslag skulle både 
vara en vinst för klimatet och miljön, samtidigt 
som det är en angelägen åtgärd för ökad 
försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och nya 
exportmöjligheter.

I samband med regeringens lansering av 
Elektrifieringskommissionen, där Nordion Energis 
VD deltar, lyftes bland annat att vätgasen spelar 
en central roll i elektrifieringen av de tunga 
vägtransporterna samt för sjöfarten och flyget. 

Under året deltog och arrangerade Nordion 
Energi flera möten och samtal kring framtidens 
energi, bland annat två rundabordssamtal. 
Samtalen är ett led i Nordion Energis arbete för 
att utbyta kunskap och hålla en kontinuerlig 
dialog mellan de mest centrala aktörerna. I 
september bjöd vi in representanter från EU-
kommissionen, departement och myndigheter, 
samt näringsliv och forskning för att samtala 
kring EU:s Green Deal och vätgasstrategi liksom 
REN-direktivet (Ren energi för alla i Europa) och 
implementering av det i Sverige. När vi i december 
samlade representanter för Regeringskansliet, 
myndigheter, forskning och näringsliv handlade 
samtalet om hur vi bäst planerar för en trygg och 
hållbar energiförsörjning, där implementeringen av 
EU-kommissionens nya vätgasstrategi är en viktig 
komponent. 

Vi deltog under året i flera arrangemang 
med fokus på hållbara energilösningar, 
däribland ett webbinarium i samband med att 
Energiforsk startade ett sektorsövergripande 
forskningsprogram kring vätgasens roll i energi- 
och klimatomställningen. Det finns ett stort behov 
av forskning kring systemperspektivet och hur 
olika sektorer bäst länkas samman. 
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10,4

Ingress

Samhällsviktig verksamhet 

Ska vi lyckas nå klimatmålen måste vi hitta snabba 
vägar. Det gör vi bäst genom samverkan. Genom 
ett unikt samverkansprojekt mellan Nordion 
Energi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, 
Preem och St1, kan Göteborg och Sverige bli 
först i världen med en gemensam infrastruktur 
för transport av flytande koldioxid som utvinns 
via koldioxidavskiljning (så kallad CCS-teknik). 
Projektet CinfraCap räknar med att kunna 
transportera 2 miljoner ton infångad koldioxid per 
år från anläggning till kajkant. För att klara det 
krävs en fungerande infrastruktur på plats. 

CCS, CarbonCaptureStorage, ses idag 
som en viktig del i omställningen av det 
globala energisystemet och det pågår flera 
utvecklingsprojekt inom området. CCS innebär 
att koldioxid fångas in och görs till flytande form 
med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter 
kan den lagras säkert under mark och havsbotten 
och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i 
atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen 
källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i 
atmosfären till och med sänkas. 

CinfraCap står för Carbon Infrastructure Capture. 

2016 lanserades Gasbarometern av Swedegas 
tillsammans med ett antal aktörer som handlar 
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. Tack vare Gasbarometern 
kan vi se att användningen av biogas ökar stadigt, 
i linje med Nordion Energis ambition – att bli 
Europas första nät med helt förnybar gas.

25,4 %
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Under 2020 uppgick andelen biogas i 
transmissionsnätet till 25,4 %, vilket innebar en 
ökning för fjärde året i rad, sedan mätningarna 
började. Om all den biogas som levereras via 
samtliga distributionsnät som är anslutna till 
stamnätet inkluderas skulle den totala andelen 
biogas hamna på 29 %.

Andelen handlad biogas i 
transmissionsnätet 
(Swedegas) 

Hela västsvenska 
gasnätet (stamnätet plus 
distributionsnätet)

Gasbarometern
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Ska vi lyckas nå klimatmålen måste vi 
hitta snabbare vägar. Det gör vi bäst 
genom innovativa samarbeten. Ett 
exempel på projekt där nytänkande 
och partnerskap utgör grunden är 
CinfraCap. 

Genom ett unikt samverkansprojekt mellan 
Nordion Energi, Göteborg Energi, Renova, 
Göteborgs Hamn, Preem och St1, kan Göteborg 
och Sverige bli först i världen med en gemensam 
infrastruktur för transport av flytande koldioxid 
som utvinns via koldioxidavskiljning (så kallad 
CCS-teknik). Genom CinfraCap genomför vi en 
förstudie som ska undersöka möjligheten att 
transportera upp till 2 miljoner ton infångad 
koldioxid per år från anläggning till kajkant. För 
att klara det krävs en fungerande infrastruktur på 
plats. 

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag 
som en viktig del i omställningen av det 
globala energisystemet och det pågår flera 
utvecklingsprojekt inom området. CCS innebär att 
koldioxid fångas in och görs till flytande form med 
hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan 
den lagras säkert under mark eller havsbotten. 
På så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i 
atmosfären. 

CinfraCap står för Carbon Infrastructure Capture. 
Fokus är själva transporten av infångad koldioxid; 
hur den kan göras på ett så klimatsmart och 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom 
CinfraCap får vi en mer heltäckande bild av 
logistikkedjan för redan infångad koldioxid från 
olika anläggningar i Västsverige, från förvätskning 
och mellanlagring via distribution till fartyg och 
vidare transport till slutlagring. 

Starten sker i Västsverige, men förhoppningen 
är att sedan kunna starta motsvarande initiativ 
också i andra delar av landet. Grundtanken är 
att det ska vara ett öppet system, så att det blir 
möjligt för fler industrier och aktörer att enkelt 
och kostnadseffektivt ansluta sig, vilket skapar en 
stor samhällsnytta.

Ett samverkansavtal mellan samtliga parter 
har skrivits under och Energimyndighetens 
klimatsatsning Industriklivet har valt att gå in med 
halva kostnaden för att finansiera förstudien, som 
konsultföretaget COWI utför. Den ska vara klar 
under våren 2021. 25,4 %

Andelen handlad biogas i 
transmissionsnätet 
(Swedegas) 

Nya innovativa lösningar för klimatet
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Minska egna utsläpp av metan 

Samtidigt som alla investeringar som Samtidigt som alla investeringar som 
görs av Nordion Energi ska stödja en görs av Nordion Energi ska stödja en 
förnybar agenda, syftar våra initiativ förnybar agenda, syftar våra initiativ 
också alltid till att reducera utsläpp också alltid till att reducera utsläpp 
av växthusgaser samt förbättra den av växthusgaser samt förbättra den 
lokala miljön. lokala miljön. 

Trots att gas ger upphov till lägre klimatpåverkan Trots att gas ger upphov till lägre klimatpåverkan 
än olja och kol vid förbränning, har den en negativ än olja och kol vid förbränning, har den en negativ 
klimatpåverkan. Det finns också en risk för klimatpåverkan. Det finns också en risk för 
utsläpp av metan vid produktion och distribution utsläpp av metan vid produktion och distribution 
av natur- och biogas. Nordion Energis inköp av av natur- och biogas. Nordion Energis inköp av 
el och värme samt resor och transporter bidrar el och värme samt resor och transporter bidrar 
också till påverkan på klimatet. också till påverkan på klimatet. 
  
Vi har en möjlighet och ett ansvar att bidra 

av metan för basåret 2019 med 12 %. De totala 
klimatpåverkande utsläppen för 2019 har justerats 
upp med 8 %. 

Metan har en globalt värmande effekt som är 
många gånger högre än koldioxid. I tidigare 
redovisning beräknade vi effekten utifrån GWP 
34. GWP, Global warming potential, är ett mått som 
jämför den aktuella gasens klimatpåverkan med 
effekten av samma mängd koldioxid. Från 2020 
har vi gått över till att använda GWP faktor 28, då 
vi följer rekommendationen från Greenhouse Gas 
Protocol, att använda den senaste siffran från 
FN:s Klimatpanel. I denna rapport är all data för 
både 2019 och 2020 beräknade med faktor 28. 

2020 minskade utsläppen av metan med 
11 %, i förhållande till det justerade värdet 
för basåret 2019. De totala utsläppen av 
växthusgaser minskade med 12 % mellan 
2019 och 2020, också då i förhållande till det 
justerade värdet för basåret 2019. Då markventiler 
ännu inte inkluderats, kommer vi att ha ett 
särskilt fokus på detta det kommande året. 
Transmissionsförlusterna, det vill säga läckaget 
av metan, uppgick precis som året innan till cirka 
0,01 % av den totala överförda volymen. 

El och uppvärmning för drift av gasnäten 

Utsläpp uppstår även genom den el och 
uppvärmning som Nordion Energi köper in. Gasen 
som transporteras i Swedegas högtryckssystem 
behöver, till skillnad från Weums distributionsnät, 
värmas med hjälp av panngas. Driften av 
stamnätet förbrukar även el, för att driva 
pumpar och kompressorer på stationerna, i 
större utsträckning än Weums distributionsnät. 
Användningen av panngasen och produktionen 
av den el som köps in skapar utsläpp. Sedan 2019 
sker panngasanvändningen med biogas. 

Vi är med i Fossilfritt Sveriges initiativ 
Solutmaningen. Vi köper in solel och har installerat 
solceller på våra egna anläggningar för eget bruk. 

Resor i tjänsten

Utsläpp uppstår även genom persontransporter 
i tjänsten. Målet är att tillhandahålla 
transportmöjligheter som medger hög 
säkerhetsnivå och låg miljöbelastning. Sedan 
tidigare har vi antagit Transportutmaningen om 
fossilfria vägtransporter till 2030 inom Fossilfritt 
Sverige.

Under året har utsläpp från tjänsteresor minskat 
med 35 %. Detta beror i huvudsak på att Covid-19 
pandemin begränsat möjligheten till resande som 
inte handlar om underhåll och service på nätet. 

till minskad klimatpåverkan. Vår policy för 
säkerhet, hälsa, kvalitet och miljö styr arbetet. 
Nordion Energi arbetar aktivt för att minimera 
alla utsläpp samt att identifiera och hantera 
läckor. Vårt säkerhetsledningssystem omfattar 
kontrollaktiviteter, rutiner och utbildning för att 
på ett systematiskt sätt förebygga förekomsten 
av utsläpp. Vi har även en förebyggande 
underhållsplan som underlag för detta arbete. 

Minska metanförlusterna 

Vid våra regelbundna underhålls- och 
kontrollaktiviteter, så kallade ronderingar, kan 
små, aktiva, utsläpp ske. Utsläppen minimeras 
genom att provisoriska bypass-ledningar används 
för att göra hela sektioner gasfria. I de fall 
utsläpp är oundvikligt, facklas den gas som 
blir kvar. Alla gasutsläpp loggas. Förluster av 
gas kan också uppstå som en följd av läckor i 
systemet, så kallade diffusa utsläpp. Sedan 2017 
genomförs mätningar på stamnätets mät- och 
reglerstationer för att identifiera och kvantifiera 
eventuella läckage. Läckor som upptäcks vid 
rondering åtgärdas i samband med dessa. 2019 
började mätningar också genomföras på Weums 
distributionsnät.   

Under 2020 har detta arbete fördjupats. 
Nordion Energi satte ett nytt mål: att minska de 
egna utsläppen av metan med 35 % till 2023 
jämfört med de totala utsläppen för basåret 
2019. Samtidigt genomfördes nya mätningar 
på distributionsnätet, vilket resulterade i att vi 
lade till nya källor och justerade upp utsläppen 

“Vi har ett ansvar att bidra 
till minskad klimatpåverkan.”

Våra hållbarhetsfrågor
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Minska egna utsläpp av metan Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen för basåret 2019 har justerats under 
året och är jämförbara med 2020. Totalt har 
utsläppen av växthusgaser minskat med 12% 
mellan år 2019 (2299 ton CO2e) och 2020 (2016 
ton CO2e). Minskningen beror bland annat på 
minskad mängd facklad gas och att majoriteten 
av inköpt fjärrvärme kommer ifrån gröna källor. 
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(ton CO2e)

2020
(ton CO2e)

Resor i tjänsten

El och uppvärmning
(inklusive egen panngasförbrukning)

Metanförluster från ventilering och läckage 
(inklusive facklade utsläpp)

Nordion Energi beräknar och redovisar 
klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol 
Corporate Standard, vilket är en internationell 
standard för beräkning av växthusgasutsläpp 
indelat i 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, läckage 
och avgrävningar. Scope 2 inkluderar indirekta 
utsläpp från inköpt el, värme och kyla. I Scope 
3 ingår indirekta utsläpp från affärsresor och 

Utsläpp per scope

övriga energirelaterade aktiviteter som inte 
ingår i Scope 1 eller Scope 2. Sådana utsläpp 
inkluderar affärsresor med flyg och tåg samt där 
så är möjligt utsläpp som härrör från uppströms 
produktion och distribution av inköpt energi.

2019 utgör Nordion Energis basår där alla bolag 
som ingår i koncernen inkluderats (Weum och 
Swedegas). Utsläppen för basåret 2019 har 
justerats under året och är jämförbara med 2020. 

2019
(ton CO2e)

Scope 1 2036,5 1790

Scope 2 8,5 0,04

Scope 3 254 226

2020
(ton CO2e)

81
450

1485

I posten Resor i tjänsten för 2020 ingår flyg med 
helikopter för inspektion av ledningar, något som 
inte användes under 2019. 

Angivna värden har avrundats till närmsta heltal i 
ton.
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Tillförlitlig infrastruktur med 
högsta leveranssäkerhet

En väl fungerande infrastruktur för 
stabil energitillförsel utgör basen 
för Nordion Energis samhällsnytta. 
Tillsammans har Swedegas och Weum 
över 20 000 kunder, inom näringsliv, 
industri, energibolag, kommersiella 
fastigheter och privata hushåll. 

Vårt löfte är att kunderna ska kunna lita på 
att gasen alltid levereras, utan störningar eller 
avbrott. Avbrott i gasleveranser riskerar att orsaka 
både ekonomiska förluster och andra olägenheter 
hos kunder och slutkunder. 

Swedegas är TSO (Transmission System 
Operator) för det svenska transmissionsnätet 
och är även sedan 2013 systembalansansvarig 
för nätet. Att infrastrukturen underhålls och 
utvecklas på ett säkert sätt är avgörande 
för våra leveransåtaganden. Vår policy för 
säkerhet, hälsa, kvalitet och miljö och vårt 
säkerhetsledningssystem styr vårt åtagande. 

Nordion Energi genomför regelbundet 
underhålls- och kontrollaktiviteter för att 
underhålla gasinfrastrukturen och säkerställa 
en hög leveranssäkerhet. Varje vecka 
kontrolleras att ronderingarna har genomförts 
enligt plan. Sex gånger per år besiktigas 
transmissionsledningen från luften. Swedegas 
drift- och underhållsorganisation, som är 

bemannad dygnet runt, övervakar och kontrollerar 
dessutom systemet kontinuerligt. Weum har en 
kontinuerlig larmhantering med beredskap för 
distributionsnätet. Alla kontroller dokumenteras 
och avvikelser anmäls 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 2020 skedde noll avbrott i Swedegas 
nät som påverkade kund. Inom Weums 
distributionsnät används SAIDI (System Average 
Interruption Duration Index), vilket är ett 
kundviktat tillförlitlighetsindex där enheten är 
avbrottstid per kund och år. Distributionsnätet 
hade under 2020 en leveranssäkerhet på 99,999% 
(SAIDI). Tillförlitligheten påverkas av avgrävningar 
på nätet orsakade av tredje part. Utredningar 
kring samtliga incidenter som inträffade under 
året har genomförts.

Under 2020 har gasleveranserna till kund fortsatt 
att vara stabila, precis som tidigare. Med en 
hög krisberedskap införde Nordion Energi tidigt 
åtgärder för att motverka effekter av covid-19 i 
verksamheten. Vi har agerat på olika sätt för att 
trygga våra leveranser samtidigt som vi agerat 
för att minska smittspridningen i samhället. Bland 
annat har vår servicepersonal följt noggranna 
säkerhetsrutiner. Vid årsskiftet genomförde 
Nordion Energi en omfattande krisövning för att 
vara förberedda på oförutsedda händelser. 

 2
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Gemensam marknad med Danmark

Från 2020 ingår de danska och svenska systemen 
i en gemensam marknad, Joint Balancing Zone 
(JBZ). Systemet är tack vare detta nu mer robust 
och mindre känsligt för variationer. Det är enklare 
att hålla det höga trycket i ledningen även i 
den norra delen av stamnätet. Slutkunderna får 
också tillgång till fler leverantörer, inte minst av 
biogas. Initiativet ligger i linje med EU:s strävan 
efter harmonisering av energimarknaderna inom 
unionen för att öka försörjningstryggheten 
och erbjuda alternativ till olja och kol. I övriga 
Europa finns en gemensam sammanhängande 
gasinfrastruktur med tillförselledningar från 
gasfälten i Nordsjön, Ryssland och Nordafrika. 

Stamnätet för gas omfattar totalt 601 km inklusive 
grenledningar från Dragör i Danmark till Stenungsund i norr. 
Längs med gasnätet finns ett 40-tal mät- och reglerstationer 
där gasens tryck regleras och volymen mäts. Efter dessa 
stationer ansluter distributionsnät som för gasen vidare till 
slutkund. Weums distributionsnät är över 2 000 km långt. 

Hela gasnätet ligger osynligt under mark och är anpassat 
efter naturen. Marken ovanför kan brukas som vanligt. 
Gasinfrastruktur är ett mycket miljövänligt och kostnadseffektivt 
sätt att överföra stora mängder energi utan någon visuell 
påverkan och med minimala konsekvenser för kringliggande 
verksamhet. 

De flesta europeiska länder har flera 
tillförselpunkter och är sammanlänkade med 
varandra. Baltic Pipe, som ska leda norsk gas 
till Europa, är ett exempel på hur gasmarknaden 
integreras alltmer. 

Swedegas äger även en bunkringsanläggning för 
flytande gas i Göteborgs Hamn samt gaslagret 
Skallen utanför Halmstad. Skallen är anslutet 
till gasnätet och kan förse kunder med gas när 
det uppstår variationer i förbrukningen eller 
störningar i tillförseln. 
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Säker arbetsmiljö för alla som  
utför arbete åt Nordion Energi

En säker arbetsmiljö, utan risk 
för olyckor och ohälsa, för alla 
medarbetare, entreprenörer och 
andra som utför arbeten åt Nordion 
Energi är i fokus. Hanteringen av 
gas, som klassas som brandfarlig 
vara, är kritisk. Den måste ske på ett 
säkert sätt så att risk för allvarliga 
olyckshändelser minimeras. 

Företagets integrerade policy för säkerhet, hälsa, 
kvalitet och miljö är styrande för hur vi på ett 
säkert sätt, och i nämnd ordning, ska tillförsäkra 
säkerhet för person, anläggning, miljö och 
gasförsörjningen. Under 2020 implementerade 
Nordion Energi ett ledningssystem som utgör 
grunden i vårt systematiska arbetsmiljöarbete för 
att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

Att förbättra arbetsmiljön är ett ständigt 
pågående arbete. Arbetsmiljökommittén 
finns för att stödja förbättringsarbetet 
genom att aktivt identifiera, riskbedöma och 
kontrollera verksamheten. Detta för att minska 

arbetsmiljörisker, säkra att ohälsa och olycksfall 
förebyggs samt att en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. Interna instruktioner och 
mallar finns som stöd och vägledning för 
arbetsmiljöarbetet och för att förhindra incidenter 
och olyckor. Under 2021 kommer Nordion Energi 
att arbeta med att inkludera entreprenörer och 
andra som utför arbete i verksamheten i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

En bra arbetsmiljö betyder också att ingen 
diskriminering får ske på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 
sexuell orientering. Vår diskrimineringspolicy, som 
utgår från diskrimineringslagen, syftar till att 
motverka all form av diskriminering och kränkande 
behandling. Arbete pågår för att utforma 
företagets uppförandekod avseende principer 
som ska gälla för alla medarbetare.

Nordion Energi införde tidigt åtgärder för att 
motverka effekter av covid-19 i verksamheten. I 
stort sett all kontorspersonal har kunnat arbeta 
hemifrån och vår servicepersonal har följt 
noggranna säkerhetsrutiner. Allt för att måna om 
våra medarbetares hälsa samtidigt som vi agerat 
för att minska smittspridningen i samhället.

Män
80%

 3

Kundrelationen är viktig för oss. En del i 
detta är att hjälpa våra kunder att uppnå 
sina miljö- och klimatmål. Gasen är ett  
attraktivt alternativ också för att den 
skapar en renare arbetsmiljö. 
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Säker arbetsmiljö för alla som  
utför arbete åt Nordion Energi

Jämställt och inkluderande  
energibolag

Nordion Energi strävar efter att 
erbjuda en attraktiv arbetsplats. 

Detta är ett arbete som kommer att utvecklas 
vidare efter att 2020 präglats av integrationen 
mellan Swedegas och Weum. Företaget bestod 
under 2020 av cirka 75 medarbetare med 
specialistkompentens, där ungefär hälften 
arbetade med drift och underhåll av befintlig 
infrastruktur medan den andra hälften arbetade 
med marknad, ekonomi, affärsutveckling samt 
andra stödfunktioner. 

Nordion Energi anser att arbetsplatser som präglas 
av mångfald skapar en grund för kreativitet och 
innovation. Beslut om anställning, utveckling, och 
ersättning baseras på kunskaper, färdigheter och 
prestationer. Nordion Energi eftersträvar balans 
mellan kvinnor och män, på alla nivåer och inom 
alla yrkesområden. Det skapar ett bra arbetsklimat 
och effektivitet. 

Vi strävar också efter llika möjlighet till inflytande 
genom ledarskap för både män och kvinnor. 

Arbetet styrs av riktlinjer för hur vi på Nordion 
Energi motverkar diskriminering.  

Bland samtliga medarbetare är cirka 20 % kvinnor 
och 80 % män. I ledningsgruppen för Nordion 
Energi ingår tre kvinnor och fyra män. Styrelsen 
består av två kvinnor och tre män. 

Nordion Energi är medlem i Energiföretagens 
Arbetsgivarförening som har avtal med Unionen, 
Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO. Alla 
medarbetare omfattas av kollektivavtalet, även de 
som inte är medlemmar i en facklig organisation.

Under 2020 genomfördes två “tempmätningar” i 
syfte att mäta trivsel och engagemang. Resultaten 
präglades av ovisshet under integrationen. Genom 
handlingsplaner, som inkluderar värderings- och 
kulturfrämjande arbete, fortsätter Nordion Energi 
arbetet med att skapa engagemang, jämställdhet 
och inkludering. Vi har för 2021 fokus på till 
exempel reryteringsprocesser, frågan om balans 
arbete/privatliv, och företagskultur.

KÖNSFÖRDELNING ANSTÄLLNINGSFORMER ÅLDERSFÖRDELNING

Kvinnor
20%

Deltid
0 Under 30

1Visstids-
anställning
1

30–50
48

Män
80%

Tillsvidare-
anställning

73

Över 50
25

Totalt 
100%

Totalt 
74

Totalt 
74

 4

Totalt 
7

LEDNINGSGRUPP

Män
4

Kvinnor
3
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Inköp och leverantörer 

Nordion Energis 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. Den del av Nordion Energi som 
avser Swedegas verksamhet omfattas av Lagen 
om upphandling inom försörjningssektorerna 
(LUF). Detta ställer bland annat särskilda 
krav på våra inköpsrutiner. Nordion Energis 
inköpspolicy ställer krav på att samtliga 
aktörer som genomför köp för Nordion Energis 
räkning ska göra detta med utgångspunkt 
i de fem grundläggande EU-principerna: 
ickediskriminering, likabehandlingsprincipen, 
transparens, proportionalitetsprincipen samt 
ömsesidighetsprincipen. Vidare ska även 
konkurrensprincipen följas. Detta gäller både 
vid inköp av varor och tjänster, liksom inom 
bygg- och anläggningsprojekt. Inköpsfunktionen 
ansvarar för att ge stöd och support i alla inköps- 
och avtalsrelaterade frågor.

Nordion Energis Uppförandekod för leverantörer 
syftar till att minska risker kopplade till miljö, 
arbetsmiljö och arbetsvillkor samt företagsetik, 
skatter, penningtvätt och korruption bland 
leverantörer och deras underleverantörer. Dessa 
risker kan i sin tur skada förtroendet för vårt 
eget varumärke. Uppförandekoden utgår från 
FN:s Global Compact och vi engagerar oss bara i 
affärsverksamhet som överensstämmer med dess 
principer kring sociala standarder, som respekt 
för mänskliga rättigheter och säkerställande 
av lämpliga arbetsförhållanden för anställda, 
miljöstandarder för minimering av miljöpåverkan 
samt bolagsstyrningsstandarder med tillämpning 
av strikta etiska och moraliska affärsregler 
i syfte att följa gällande lag. Leverantören 
undertecknar uppförandekoden i samband med 
nya upphandlingar och förbinder sig därmed att 
följa den. 

Som en del i uppföljningsarbetet med våra 
betydande leverantörer ingår dialog och 
självskattning. Nordion Energi kan vid behov 
arbeta tillsammans med sina leverantörer för att 
säkerställa att uppförandekodens standarder 
följs. Vi har också möjlighet att utföra revisioner 
på plats. Nordion Energi förbehåller sig rätten 
att säga upp avtal om uppförandekoden inte 
efterföljs. Målet är att alla större affärskritiska 
leverantörer ska underteckna koden. Under 2020 
undertecknade 14 affärskritiska leverantörer 
uppförandekoden. 21 leverantörer är identifierade 
som affärskritiska, vilket betyder att 67 % har 
undertecknat koden. Totalt har koncernen 73 
aktiva leverantörsavtal.  

Hållbar värdekedja

Nordion Energi äger 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.

 5
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Kundled och slutanvändare 

Nordion Energi har även en påverkan i kundledet, 
hos slutanvändaren och vidare i samhället. 
Huvuddelen av den gas som distribueras i 
Swedegas stamnät levereras till energibolag 
(distributörer). Dessa företag, däribland 
Weum, distribuerar gasen vidare till industrier, 
hushåll, tankstationer för fordonsgas samt 
kraftvärmeanläggningar i södra och västra 
Sverige. Ett antal större industrikunder är också 
direktanslutna i den norra delen av Swedegas nät. 
Vår påverkan i kundledet sker främst genom att vi 
tillhandahåller gas på ett säkert sätt utan avbrott. 
Avbrott i leveranserna innebär en stor risk för 
kunderna. 

Användningen av naturgas innebär en negativ 
påverkan på klimatet. Vid distribution av gas finns 
också risk för läckor av främst metangas. Nordion 
Energi driver aktivt på för att nå klimatmålen 
genom att arbeta för en ökad andel förnybar gas, 
minskade läckor och innovativa nya projekt som 
minskar negativ klimatpåverkan.  

Naturgasproduktion 

I Swedegas stamnät och Weums distributionsnät 
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. 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 % från Sverige. De resterande 10 procenten 
kommer från andra länder i norra Europa. 

LNG/LBG 

Värdekedjan för flytande natur- och biogas (LNG/ 
LBG) skiljer sig från nätet. 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. 

Nordion Energi är uppmärksam på riskerna i 
värdekedjan och arbetar aktivt för att minimera 
dessa.
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GRI-index
Generella standardupplysningar

Organisationens namn

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

Lokalisering av huvudkontor

Länder där organisationen är verksam

Ägarstruktur och juridisk form

Marknadsnärvaro

Organisationens storlek

Information om anställda och andra arbetare

Leverantörskedjan

Väsentliga förändringar i organisationen och dess  
leverantörskedja

Försiktighetsprincipens tillämpning

Externa stadgar, principer och initiativ

Medlemskap i organisationer

Kommentar från senior beslutsfattare

Värderingar, principer, standarder och normer gällande 
uppförande

Struktur för bolagsstyrning 

Lista på intressentgrupper 

Överenskommelse om kollektiva förhandlingar

Identifiering och urval av intressenter

Metod för samarbeten med intressenter

Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram  

Enheter inkluderade i den konsoliderade finansiella redovisningen

Process för att fastställa redovisningens innehåll och frågornas 
omfattning

Lista på väsentliga frågor

Förändringar i tidigare rapporterad information

Redovisningsförändringar

Redovisningsperiod

Datum för senaste redovisning

Redovisningscykel

Kontaktperson för frågor om redovisning 

Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards

GRI-index

Externt bestyrkande

 

 

 

 

 

 
Se även swedegas.se samt weum.se

Se även swedegas.se samt weum.se

Dialogen sker löpande.

Se även swedegas.se samt weum.se 

 

 
 

17 juni 2020.

Årligen.

saila.horttanainen@nordionenergi.se  
(Chef för Kommunikation och Hållbarhet) 
 

 
Ej externt styrkande avseende GRI.

ORGANISATIONSPROFIL

102–1 

102–2

102–3

102–4

102–5

102–6

102–7

102–8

102–9

102–10 

102–11

102–12 
 
102–13

 
STRATEGI

102–14

ETIK OCH INTEGRITET

102–16

 
STYRNING

102–18

 
INTRESSENTER

102–40

102–41

102–42

102–43

102–44

 
REDOVISNINGSPROFIL

102–45

102–46 

102–47

102–48

102–49

102–50

102–51

102–52

102–53 

102–54

102–55

102–56

GRI 102:  
allmänna standard- 
upplysningar

IndikatorGRI Standards Sida Kommentar

3

4-5, 16-17

3

4, 16-17

4

4, 16-17

5, 19

18-19

20-21

4, 6-7 

8

3, 8-9, 14-15, 16-17, 20 
 
10-11, 13-14, 17, 19

6-7

8-9, 16-17, 18-19, 20-21

 

4, 8-9

 

3, 22

19, 22

3, 22

3, 22

8-9 

3

3, 8 

 
8

14-15

14-15

3 

22

3, 22 

22 

3

22-23

22

22
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Ekonomiskt resultat

Aktivt driva på för att nå klimatmålen

Tillförlitlig infrastruktur med högsta leveranssäkerhet

Säker arbetsplats för alla som utför arbete år Nordion Energi 

Jämställt och inkluderande energibolag

Hållbar värdekedja

Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värde

Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

Andel biogas i systemet

Metanemissioner (CO2e)

Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

Antal timmar oplanerad otillgänglighet för kund

Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

Arbetsmiljöledningssystem

Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning

Arbetshälsovårdstjänster

Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation 
gällande hälsa och säkerhet

Träning och utbildning gällande hälsa och säkerhet

Främjande av medarbetares hälsa

Förebyggande och hantering av hälso- och säkerhetspåverkan 
på arbetsplatsen direkt kopplade till affärsrelationer

Arbetsrelaterade skador

Avgränsningar för väsentliga frågor inom organisationen

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Uppföljning av hållbarhetsstyrningen

Mångfald i ledningar och bland medarbetare

Beskrivning av väsentliga frågor och dess avgränsningar

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

Nya leverantörer som granskats enligt miljökriterier

Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterier

103–1 

103–2

103–3

201–1

103–1 

103–2

103–3

305–1

305–2

305–3

103–1

103–2

103–3

 
 

103–1 

103–2

103–3

403-1

403–2

403-3

403-4

 
403-5

403-6

403-7 

403-9

103–1 

103–2

103–3

405-1

103–1 

103–2

103–3

308-1

414-1

GRI 103: Styrning

GRI 201: Ekonomi

GRI 103: Styrning

GRI 305: Utsläpp

Företagsspecifik topic

Företagsspecifik topic

GRI 103: Styrning

Företagsspecifik topic

GRI 103: Styrning

GRI 403: Hälsa och 
säkerhet

GRI 103: Styrning

GRI 405: Mångfald och 
lika möjligheter

GRI 103: Styrning

GRI 308: Bedömning 
av leverantörer utifrån 
miljökriterier

GRI 414: Bedömning 
av leverantörer utifrån 
sociala kriterier

IndikatorGRI Standards Sida Kommentar

3, 4-5 

3, 4-5 

4-5 

5

6-7, 8-9, 10-13, 14-15

8-9, 10-11, 14-15

9, 12, 14-15

15

15

15

12

14-15

6-7, 8-9, 16-17

8-9, 16-17

9, 16-17

9, 16

8-9, 18 

8-9, 18

9, 18

18

18

18-19

18

 
18

18-19

18

 
9

8-9, 19

8-9, 19

9, 19

9, 19

8-9, 20-21

8-9, 20-21

9, 20-21

9, 20-21

9, 20-21
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Nordion Energi AB
Box 362, SE-201 23 Malmö                  
Riggaregatan 57, Malmö
010-178 84 00

saila.horttanainen@nordionenergi.se 
Chef Kommunikation och Hållbarhet

Samhället befinner sig i en stor 
förändring där klimatfrågan står i 
centrum. Det är en stor uppgift vi har 
att lösa, och för det behöver vi tänka 
nytt och agera snabbt. 
Nordion Energi är specialiserade på 
infrastruktur, som är en nyckel för att 
vi ska nå ett hållbart samhälle. Vi satsar 
vår kraft på att skapa ett hållbart och 
flexibelt energisystem som är rustat 
för framtiden; där el, gas och värme 
samspelar. 

Det är en spännande resa som vi ska 
göra - tillsammans med våra kunder 
och andra partners som har samma mål 
som vi: 100 % grön energi.


