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Swedegas investerar 
i infrastruktur för gas

Äger och driver stamnätet för gas
Transporterar gas till distributörer och 
slutanvändare. Industrier, 
kraftvärmeverk, transportsektorn samt 
hushåll använder gasen.
Utvecklar nya möjligheter för biogas 
och LNG/LBG 
Av regeringen certifierad nationell 
transmissionsnäts-operatör (TSO)
Systembalansansvarig för gasnätet 

Etablerat 1976
Omsättn 400 MSEK
Anställda 40
Ägare European Diversified Infrastructure 

Fund II, förvaltad av First State 
Investments
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Öka andelen förnybar gas
2030 ska 30 procent av energin i 
Swedegas system vara förnybar
2050 ska 100 procent vara förnybar
All vår infrastruktur fungerar lika bra för 
naturgas som för biogas. Kunderna kan 
redan idag köpa biogas genom vårt nät
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Aktuellt 
Premiär för ny bunkringsanläggning för 
LNG/LBG i Göteborgs Hamn
Anslutning av Preem för ökad produktion av 
förnybara drivmedel
Gemensam balanserings-/handelszon med 
Danmark
Nationell Biogasstrategi
Fossilfritt Sverige
– Transportutmaningen
– Solutmaningen
Aktiv i Green Gas Initiative, European
Renewable Gas Registry
Driver Power to Gas-utveckling i Sverige
Forskningsstudie med IVL/Chalmers; 
LNG/LBG ur ett livscykelperspektiv
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2016-08-15 MT 

Intressentdialog för att identifiera de 
väsentliga områdena
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Exempel på kommunikation 
– sjöfarten ställer om



Exempel på kommunikation
- Gasbarometern



Exempel kommunikation
- Minska utsläppen



Exempel på kommunikation
- Almedalen







Vägar för framgångsrik kommunikation
Var tydlig med vilka samhällsutmaningar 
som gasen svarar på
– Det ska klaffa med samhällssamtalet!

Visa att gasen är en trovärdig del i det 
framtida energisystemet
– Spelar roll i viktiga samhällssektorers 

(stegvisa) omställning

Samverka med andra parter
– Få fler att bära samma budskap

Var transparent med utmaningarna
– Prioritera, prestera, kommunicera!
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