
Bli medlem i Energigas Sverige!



Energigas Sverige är en medlemsfi nansierad branschorganisation 
med en hundraårig historia av att utveckla den svenska gasmark-
naden. Utifrån en gemensam vision; Grön Gas 2050 arbetar Energigas 
Sverige tillsammans med medlemmarna för att gasmarknaden ska 
kunna underhållas och växa kommersiellt samt bidra till omställning, 
politiskt uppsatta mål och ett hållbart Sverige.  

Vårt erbjudande

Få nya kontakter och skapa nya affärer 
• Bli en del av en bred medlemsorganisation med kompetens från hela 

gasmarknaden som tillsammans arbetar för ökad konkurrenskraft.
• Ge och inspireras av andra, dela erfarenheter och kunskap.
• Nätverka för fl er affärsmöjligheter i hela branschen och värdekedjan.
• Öka dina kontaktytor genom att delta i externa och interna arrangemang.
• Få företräde i konsultupphandlingar som genomförs av Energigas Sverige.

Energigas Sverige är en bred medlemsorganisation med representanter från 
stora energibolag, lastbilstillverkare och välrenommerade teknik- och konsult-
företag med fl era. Energigas Sverige arrangerar förutom Gasdagarna – 
branschens årliga sammankomst – även en rad konferenser och seminarier 
till reducerat pris för medlemmar. 

Bli medlem i Energigas Sverige –



Bli medlem i Energigas Sverige – ju fler vi är, desto starkare blir vi!
Påverkan i rätt riktning
• Få en stark och gemensam röst gentemot beslutsfattare i Sverige  

och i EU samt i samhällsdebatten.
• Var med och påverka förutsättningarna för en stärkt gasmarknad,  

nya och förbättrade affärsmöjligheter och samarbeten.
• Sprid dina erfarenheter och bidra till att utveckla branschen.

För att påverka i aktuella frågor och beskriva gasmarknadens förutsättningar 
och möjligheter har Energigas Sverige nära och kontinuerlig kontakt med 
både medlemmar och representanter för regering, riksdag och myndigheter. 
En enad gasaktör blir en stark röst i samhällsdebatten.

Bidra till en säker och effektiv gasanvändning
• Håll dig uppdaterad kring nya krav i lagstiftningen samt i normer, anvisningar 

och standarder. 
• Ta del av normer och anvisningar - till reducerat pris.
• Delta i referensgrupper, sprid dina erfarenheter och utveckla säkerheten 

i gasbranschen.
• Bidra till och ta del av branschens incident- och olycksrapportering.

Energigas Sverige har genom åren tillsammans med medlemsföretagen  
utvecklat ett uppskattat och användbart säkerhetssystem. Branschens  
anvisningar bidrar till säker och driftekonomisk utformning av gasanlägg-
ningar, som dessutom uppfyller ställda myndighetskrav.



Få ökad insikt och förståelse genom gedigen analys 
• Säkerställ din egen omvärldsbevakning av nya lagar, regler och ny statistik.
• Delta i analysarbetet, erfarenhetsutbytet och komptensutvecklingen för att 

därmed utveckla gasmarknaden.
• Bidra eller ta del av utredningar och projekt kring aktuella frågor.
• Ta del av underlag, argument och budskap för ditt eget påverkansarbete.

För att bli en stark och förtroendegivande röst gentemot beslutsfattare och 
därmed påverka lagförslag, regler och nya styrmedel genomför Energigas 
Sverige ett gediget analysarbete där vi även sammanställer statistik, 
prognoser och potentialer. 

Utbildning utvecklar säkerheten
• Säkerställ din kompetens genom att delta på våra behörighetsgrundande 

utbildningar till gasmontör, gasinstallationsledare och/eller besiktningsman 
gasinstallationer samt PE-svetsare.

• Delta i särskilda säkerhetsutbildningar och seminarier.
• Samarbeta för att upprätthålla säkerheten kring alla former av gashantering. 
• Få din behörighetsgrundande utbildning till reducerat pris. 

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till 
gasbranschens aktörer. Utbildningarna grundar sig på av branschen framtagna 
utbildningsplaner och syftar till att förvalta och sprida kunskap om gasbran-
schens säkerhetssystem.

Få snabb och relevant information 
• Informera dig om aktuella frågor och politiska beslut. 
• Ta del av informationen och möjliggör egen spridning bland kollegor 

på ett lättbegripligt sätt. 
• Få tillgång till tidningen Energigas, rapporter, anvisningar, trycksaker, 

nyhetsbrev – gratis eller till reducerat pris.

Energigas Sverige håller via webbplatser, sociala medier, nyhets- och 
medlemsbrev samt egen tidning dig uppdaterad kring politiska beslut, lagar, 
regler och hur de påverkar dig som gasaktör. Du får även aktuell information 
om gasmarknadens utveckling, ny forskning och omvärldsbevakning. 



”Vi behöver forum där vi kan möta aktörer från 
hela landet, där vi kan få fram spetskunskap och 
utredningar för att bli starkare på hemmaplan.”
Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund

Medlemmar berättar: 

”Energigaser är en mycket viktig förutsättning för att  
nå miljö- och kvalitetskrav i vår produktionsprocess.  
Att vara medlem i Energigas Sverige är självklart så 
att de kan verka för en hög säkerhetsnivå samt en 
växande gasmarknad”.
Tomas Hirsch, Ansvarig för SSAB:s strategiska energiförsörjning

”Vi får möjlighet att samverka med våra kollegor 
i branschen för att gemensamt förbättra förut-
sättningarna för våra produkter naturgas och 
biogas. Vi uppskattar tillgången till skräddarsydd 
utbildning som föreningen erbjuder.”
Eric Zinn, Produktsamordnare Biogas, Göteborg Energi



Energigaserna kan bidra till en energiförsörjning med lägre utsläpp, ökad energieffektivisering och mer 
förnybar energi. Samtidigt kan gaserna bidra till att den ekonomiska tillväxten ökar, att fler jobb skapas 

och att ett flertal nationella miljömål uppnås. Läs mer på www.energigas.se

Branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas


