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Vårt uppdrag

• Produktion, distribution och handel inom energiområdet

• Säkerställa leveranssäker och prisvärd energi

• Ansvara för energieffektivisering i Göteborg



Vision

Ett hållbart Göteborgsamhälle

- Ekologisk

- Ekonomisk

- Socialt



Affärsidé

Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil 
som tillsammans med våra kunder skapar hållbara 
energilösningar idag och i morgon.



Göteborg Energi i siffror

• På Göteborg Energi arbetar drygt 1 000 personer

• 2014 omsatte vi drygt 6 miljarder kronor.

• Resultatet uppgick 2014 till 290 mkr.

• Balansomslutning drygt 14 100 mkr



Stadens utmaning:
Stadsförtätning, flerkärnighet och 

regionförtätning 2035?



Göteborg 2035 

80000
nya arbetstillfällen eller flera?

70 000–80000
nya bostäder eller flera?

Källa: Strategi för utbyggnadsplanering 2013

150 000
Fler invånare eller fler?



Stark trend i samhället idag är lokalt 
och individuellt



Allt detta är energibolagens utmaning?

• Miljö och klimatmål

• Vinna kundernas tillit

• Agera med öppenhet och transparens

• Prosumenter

• Infrastruktur för elfordon

• Satsningar inom solceller  

• Konkurrens med andra tekniker som tex. värmepumpar, 
vindkraft 



Forskning och utveckling på Göteborg Energi

Uppdrag

• Aktiv part för ett hållbart Göteborg

• Forskningsprojekt och strategiska utvecklingsprojekt

• Tillsammans med kunder och samarbetspartners

• För morgondagens hållbara energilösningar



Utveckling på bred front

Forskningsprojekt

• Chalmerssamarbete

• Forskningsstiftelsen

• Branschforskning

Pilotprojekt

• GobiGas

Strategiska utvecklingsprojekt

• Celsius

• Hållbart boende i framtidens 
energisystem
‐ Riksbyggen Positive Footprint 

Housing
‐ HSB Living Lab

• Green IT Homes

• ElectriCity



Samarbete med Chalmers

• Göteborg Energi och Chalmers delar visionen 

om ett hållbart Göteborg 

• Samarbetet sträcker sig över 10 år

• Värdefulla effekter
− Gemensam planering för ett hållbart Göteborg

− Nätverksbyggande

− Utveckling av Göteborg Energis verksamhet

− Rekrytering av morgondagens arbetskraft



Forskningsstiftelsen och 
branschforskning

• Forskningsstiftelsen

− Vetenskapligt råd med hög akademisk kompetens

− Delar ut upp till 5 miljoner kr per år

• Branschforskningsorgan och 
forskningscentra

− Energiforsk – fjärrvärme, el, gas

− F3 fossilfria bränslen, 

− SWPTC  svenskt vindkrafttekniskt center, 

− SFC Svenskt förgasningscenter



GoBiGas Fossilfri värme 
och fordons-

bränsle

• En försöksanläggning för produktion 
av biogas som fordonsbränsle 

• Biogasen kommer att utvinnas 
genom förgasning av restprodukter 
från skogen, så som flis, grenar och 
toppar. 

• Från anläggningen återvinns 
värmeöverskottet i form av 
fjärrvärme till fjärrvärmenätet 



Celsius

• Göteborgs fjärrvärmenät en europeisk 
förebild

• Demonstrera och främja utbyggnad av 
fjärrvärme och kyla

• Utveckling genom teamwork

− Mål: 50 europeiska städer till 2017

− Stort intresse, ligger före tidplan och har redan 42

• Göteborg Energi leder projektet tillsammans 
med Göteborgs Stad

− Koordinering, demonstration och kommunikation

Smart 
fjärrvärme och 

fjärrkyla



Smarta 
energilösningar

Positive Footprint Housing

• Samarbetsprojekt om social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet i morgondagens 
boende

• Forskning och utveckling i stor skala
‐ Initierat av Riksbyggen

‐ Tillämpning i brf Viva med ca 100 lägenheter 2017

‐ Solceller med årsproduktion motsvarande 
fastighetens energibehov exkl. hushållsel

• Vårt mål: Att utveckla och demonstrera ett flertal 
koncept med tillhörande affärsmodeller för 
framtidens hållbara energisystem

‐ Varje koncept skall analyseras utifrån husets och 
samhällets perspektiv avseende ekonomi och 
miljönytta



HSB Living Lab

• Samarbetsprojekt för ett mer hållbart 
byggande och boende

− HSB, Johanneberg Science Park, Chalmers, 

Tengboms arkitekter, Bengt Dahlgren, PEAB, 

Electrolux, Tieto och Göteborg Energi m.fl.

• Forskning och demonstration tillsammans med 
de boende

− 40 lägenheter för studenter och gästforskare i 

modulbyggt hus på Chalmersområdet under 10 år

• Göteborg Energi bidrar till utvecklingen av 
byggnadens hållbara energilösningar

− Effekthantering och energieffektivisering

− Energilager, solenergi, smarta lösningar för 

integrering med el- och fjärrvärmenät mm.

Utveckling 
tillsammans 
med boende



Green IT Homes

• Forskningsprojekt med IMCG

• En app som ger möjlighet att styra 
inomhusklimat och se energiförbrukning, 
kostnader och koldioxidutsläpp

• Ger information och möjligheter att 
påverka

• 30 testpiloter i Göteborg under 1 år

Information 
och styrning



Tyst och 
utsläppsfritt

Electricity

• Utveckling av en hållbar attraktiv 
kollektivtrafik

− I samarbete med partnerföretag

− Från laddhybrid till helt eldrivet

• Göteborg Energi laddar framtidens busstrafik 
med förnyelsebart

• Utveckling och tester av nya tjänster och 
produkter för ett hållbart Göteborg

• Tyst, energieffektivt och utsläppsfritt
− Inomhuskörning möjlig

− Flexibel stadsplanering

• Lanserades 15 juni 2015



tack!

bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se 
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