EVIDAS
KONCERNSTRATEGI

KORT OM EVIDA
Evida har det overordnede ansvar for det danske
gasdistributionssystem. Evida har en robust driftsøkonomi
baseret på organisering med regulerede selskaber og et
serviceselskab.
I de kommende år vil Danmarks gasforbrug ændre sig
markant. Husholdningskunderne vil blive frakoblet,
de energitunge virksomheder vil bruge mere gas, og
biogasproduktionen vil være stærkt stigende. Det stiller
en række nye krav til Evidas gasinfrastruktur.
Som ejer af gasdistributionsinfrastrukturen i Danmark,
vil Evida tilpasse, udbygge og optimere driften af
gassystemet, så infrastrukturen er klar til fremtidens
energisystem med 100 % biogas, som fortsat skal
sikre forsyningssikkerheden i det danske energisystem.
Samtidig gør Evida klar til at distribuere brint og CO2,
så det danske PtX potentiale bliver indfriet.
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EVIDAS INFRASTRUKTUR I TAL

2.628 km fordelingsledninger
15.786 km distributionsledninger
9.104 km stikledninger

52 biogasanlæg tilkoblet
Ca. 1/4 af gassen i nettet består af biogas

Evida har 1093 måler- og regulatorstationer
Evida har ydermere 117 biogasmodtagere og
kompressorer
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VISION
Sikker grøn omstilling med stabil gasforsyning
MISSION
Evida er hele Danmarks gasdistributionsselskab som med
effektive og grønne løsninger forbinder producenter med
aftagere af rørført gas.
Vi arbejder for omstillingen til grøn energi og agerer
proaktivt for at sikre konkurrence- og bæredygtige løsninger.

Det gør vi til gavn for klimaet, vores kunder, ejer og
samfundet.
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EVIDAS MÅLBILLEDE 2035
Evida distribuerer udelukkende grøn energi i 2035, fordi vi:
• Proaktivt har gennemført en omlægning af gasnettet, så
kunder bliver forsynet med 100% biogas.
• Har deltaget i etableringen af Danmarks infrastruktur
for brint og CO2 gennem strategiske partnerskaber og
langsigtede investeringer.
• Har gjort det enkelt at være gaskunde og skabt en effektiv
organisation, som kontinuerligt tilpasser og udvikler en
konkurrencedygtig gasinfrastruktur til gavn for samfund,
ejer og kunder.
Gasinfrastrukturen spiller en kritisk rolle for den grønne
omstilling, da den tilbyder fleksibilitet, forsyningssikkerhed
og understøtter velfungerende energimarkeder.
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GRØN OMSTILLING

EVIDAS STRATEGISKE FOKUS
- Fire indsatsområder

Evida skal lykkes med fire strategiske indsatsområder.
Indsatsområderne adresserer hver et element i energiens trilemma,
og vil til sammen sikre, at Evida fremadrettet fortsat udvikles som
en fremtidsklar og effektiv virksomhed.
Den høje forsyningssikkerhed er kendetegnede ved gassystemet,
og skal opretholdes, mens gassystemet transformeres til 100 %
bæredygtig og grøn gas.
Kernen i gassystemet er gasproducenterne og de ca. 400.000
gaskunder, og det skal være enkelt at være tilsluttet Evidas
distributionsnet.

EFFEKTIV

FORSYNINGSSIKKERHED
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ENKELT AT VÆRE GASKUNDE
- 100 % grønt gassystem

Mere
selvbetjening

Evida skaber værdi for kunderne ved at gøre det enkelt at være
gaskunde og udvikle løsninger, der understøtter kundernes
grønne omstilling.
Med 400.000 kunder har Evida betydning for mange danskere. 

Evida vil gøre det lettere at være gaskunde. Evida vil fortsætte
digitaliseringen af kunderejsen, så det er let og gnidningsfrit
at være gaskunde. Vores ambition er at have kunder med høj
tilfredshed.

I de kommende år vil en del af kunderne skifte til anden
opvarmningsform, fx varmepumper eller fjernvarme. 

Evida vil med effektive processer og deltagelse i
planlægningen bidrage til en værdiskabende 
transition af energisektoren.

Stigende
kundetilfredshed

Effektiv
frakobling
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FORSYNINGSSIKKERHED
Evida sikrer høj forsyningssikkerhed til gavn for samfundet og
den grønne omstilling, og sikrer samtidig medarbejdernes og
borgernes sikkerhed.
Lavere forbrug og stigende biogasproduktion stiller nye
krav til driften af gassystemet, som Evida vil imødekomme
gennem styrket netstyring og de nødvendige investeringer
i net-forstærkninger. 

Det sikrer en fortsat høj forsyningssikkerhed for forbrugerne
og aftagesikkerhed for biogasproducenterne. Vi vil ikke gå på
kompromis med sikkerheden for vores medarbejdere, kunder,
leverandører og borgerne generelt i samfundet.

Informations- og IT-sikkerhed er i stigende grad en bekymring
for forsyningssektoren, og Evida vil investere for at opretholde
et fortsat høj sikkerhedsniveau.
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BÆREDYGTIG OMSTILLING
- 100 % grønt gassystem

Evida vil arbejde for et klimaneutralt og bæredygtigt samfund
ved at bidrage til at omstille metannettet til 100 % biogas, 
udvikle infrastruktur til nye gasser og skabe en bæredygtig
arbejdsplads.

100% grøn gas i nettet

Evida distribuerer den grønne biogas fra
producent til forbruger
Evida har allerede tilsluttet mange danske biogasanlæg,
men flere vil blive tilsluttet de kommende år. Det sætter nye
krav til infrastrukturen, som skal kunne håndtere et faldende
gasforbrug og en stigende biogasproduktion.
Det giver mulighed for, at gassen bliver helt grøn.
Bæredygtighedsprogram
Lige som gassen i stigende grad bliver bæredygtig, skal Evida
også være det som virksomhed. Evida igangsætter derfor
et bæredygtighedsprogram, der skal sikre, at Evida som
virksomhed også er bæredygtig.
Metan er en alvorlig drivhusgas, som bidrager til den globale
opvarmning. Metanudslip fra gassystemet skal derfor
minimeres. Udslippet fra Evidas gasinfrastruktur er i dag
blandt Europas laveste og skal fortsætte med at være det.
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Kilde: Analyseforudsætninger til Energinet 2021

Det biogas der ikke bruges lokalt i Danmark bliver
transporteret ud til resten af Europa.

BÆREDYGTIG OMSTILLING
- Evida er med i PtX-udviklingen
Evida gør klar til distribution af brint og CO2
Hvis Danmark skal formå at forløse potentialet for PtX,
kræver det en effektiv infrastruktur for brint og CO2. Frem
mod 2025 vil Evida gøre sig klar til brint og CO2, så de første
lokale distributionsnet kan etableres og driftes fra 2025. 
Den eksisterende gasinfrastruktur kan genbruges til brint og
CO2
Evidas eksisterende infrastruktur kan genanvendes til brint
og CO2, hvilket giver potentiale for store besparelser. Hvor
muligt, vil Evida genbruge eksisterende infrastruktur til brint
og CO2.
Forbruget af brint og CO2-produktionen forventes at udvikle
sig decentralt
Evida vil følge behovet for brint- og CO2-infrastruktur, og
understøtte samarbejdspartnere og projektudviklere. Når
behovet for infrastruktur opstår, er Evida klar. 
Evida forventer, at udviklingen bliver trinvis og organisk mod et
landsdækkende brint- og CO2 infrastruktur til gasdistribution
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FREMTIDSKLAR OG EFFEKTIV VIRKSOMHED
Evida driver en effektiv virksomhed med en driftsmodel, der er rustet til at håndtere en
foranderlig fremtid. Det kræver en attraktiv arbejdsplads, nytænkning og investeringsvillighed
i nye teknologier og måder at arbejde på. 
Ændringerne i det danske gasforbrug stiller nye krav til Evidas drift og effektivitet
I 2019 blev tre regionale gasdistributionsselskaber til et nationalt selskab, Evida.
Men Evida består stadig af tre regulatoriske selskaber, og frem mod 2025 skal selskaberne
fusioneres, og tarifferne skal ensrettes i hele Danmark.

Sideløbende skal driften og vedligeholdelsen af infrastrukturen optimeres, så den er fremtidsklar,
og erfaringerne skal genbruges i brint- og CO2-infrastrukturen. 
 vida vil tage nye teknologier til sig på det tekniske område, men også så forretningsgange og
E
processer kan optimeres.

Evida styrker langsigtet planlægning, og data skal anvendes på tværs af virksomheden. 
Medarbejderne skaber forudsætningerne for en stærk organisation
Fundamentet for at være en fremtidsklar og effektiv virksomhed er Evidas medarbejdere.
Kompetencer skal fastholdes og tiltrækkes, og der skal være en stærk ledelseskultur.
Evida skal være en stærk organisation, klar til fremtiden. 
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