
Göteborg Energi har sex elmackar och tre naturgasmackar 

Göteborg Energi har sex elmackar i Göteborg varav två är sk. 
snabbladdningsstationer. Enligt Göteborg Energi tar det ca 1 timme att 
ladda el motsvarande en mil i ett vanligt elurtag. I en 
snabbladdningsstation kan el motsvarande 5-6 mil laddas under en 
timme. Inom ett par år kommer det, enligt Göteborg Energi, att finnas 
laddningsstationer som kan ladda en elmängd motsvarande 10 mil under 
en timma. 

Typ av drivmedel (exklusive RME) 
Elektricitet och naturgas (fossilt bränsle) 

Adress och bemanning för elmackar 
Stationerna är ej bemannade. Betalning sker med betalkort som kan 
köpas direkt från Göteborg Energi. Vid elmacken vid Slottskogsvallen sker 
dock betalning på annat sätt. 
  

• Sydväst om operan  
• Slottskogsvallen  
• Åkareplatsen  
• Stora Teatern  
• Konserthuset  
• Sahlgrenska (Guldhedsgatan/Medicinaregatan) 

Adress och bemanning för gasmack  
Tankning sker med Hydro Bensinkort. Ansökan om sådant kort sker till 
respektive bolag. 
  

• Gasklockan, Falutorget (obemannad)  
• Hydrostationen, Mareonigatan (bemannad)  
• Sörredsvägen, vid Volvo (obemannad) 

Övrigt 
I och med den avreglerade elmarknaden har det blivit möjligt för 
konsumenterna att ställa miljökrav på elleverantörerna. Det är exempelvis 
möjligt att ställa krav på el från specifika energikällor, tex vindkraft. 
Elleverantören måste då garantera att elnätet påförs minst samma mängd 
vindel som kunden betalt för.  
  
Naturskyddsföreningen har ett system med miljömärkning av elleveranser 
- Bra Miljöval El. Naturskyddsföreningen och oberoende revisorer 
kontrollerar att energibolagen fullföljer sina åtaganden gentemot de 
kunder som ställt krav på elleveranser som uppfyller 
Naturskyddsföreningens kriterier.  
  



Den naturgas som används i Sverige kommer från naturgasfältet Tyra i 
Nordsjön . Gasen transporteras till Sverige via ledningar i Danmark. 
Tankstationen riktar sig till företag, kommuner och privatkunder. Indirekt 
levererar Sydgas naturgas till Stadstrafiken i Malmö. I Göteborg finns 22 
stadsbussar som drivs med natugas. Dessa tankas under natten vid 
spårvägens bussgarage. 

Miljörelevans 
Användningen av elektricitet ger inga direkta luftemmissioner. Produktion 
av el kan däremot åstadkomma betydande miljöproblem - olika beroende 
på vilka energikällor som används. Den el som Göteborg Energi levererar 
kommer till största delen från vattenkraft och kärnkraft. Avfall, biobränsle 
och naturgas används i kraftvärmeverk. 3 procent av den el som används 
av Göteborg Energis kunder kommer från kraftvärmeverk. Mängden 
vindkraft är, jämfört med de andra energislagen, mycket ringa. Göteborg 
Energi erbjuder sina kunder att välja energikälla. Det innebär att Göteborg 
Energi måste påföra minst denna mängd el från den energikälla som 
kunden bestämt. Om elleveranserna är miljömärkta med Bra Miljöval El 
kontrollerar Naturskyddsföreningen och oberoende revisorer att 
elbalansen är korrekt. Förbränning av fossila bränslen och avfall ger 
betydande utsläpp till luft. Generering av el vid kärnkraft innebär en liten 
risk för omfattande olyckor samt en fortgående produktion av högaktivt 
och långlivat kärnavfall. Kärnavfallet kommer att slutförvaras i bergrum 
på 500 meters djup. 
  
Vid förbränning av metan bildas koldioxid och vatten. I och med att 
naturgas är ett fossilt bränsle bidrar denna koldioxid till att spä på 
växthuseffekten. När naturgas ersätter bensin eller diesel minskar 
utsläppen av koldioxid med i storleksordningen ca 20 procent. Metan är i 
sig en växthusgas. Vid utvinning och distribution läcker mindre mängder 
metan ut i atmosfären. En liten del av metangasen (ca 1-2 procent) 
passerar förbränningen och släpps därmed ut i atmosfären.  

Resultat 
Idag finns det 50-100 eldrivna fordon. Om de används optimalt är det 
billigare för användaren att använda elbil istället för en bensindriven bil. 
Flera tillverkare kan idag leverera bilar som kan drivas med metangas och 
efterfrågan ökar. 

Berörd kommun/region 
Centrala Göteborg 

Aktörer 
Göteborg Energi, Kommunikationsforskningsberedningen, 
Trafikkontoret/Göteborgs stad och Vattenfall.  

Kontaktperson 
Kjell Jonasson, Göteborg Energi AB, tel 031-62 60 00. 
Per Carlsson, Göteborg Energi AB, tel 031-62 60 00. 



Källa 
Laddplatser i Göteborg (broschyr). Göteborg Energi m fl. 
Med el i tankarna (liten handbok). Göteborg Energi. 
Tankställen. Bilaga till folder om Alternativa bränslen i Göteborg. 
Miljöförvaltningen m fl.  
Med naturgas i tankarna (handbok). Göteborgs Energi. 
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