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71. Diska med fjärrvärme 
Bakom en tegelfasad i Johanneberg 
döljer sig en unik villa. Här an-
vänds fjärrvärme inte bara för upp-
värmning utan också för att driva 
diskmaskin, tvättmaskin och andra 
hushållsmaskiner. Även luftkondi-
tionering, badtunna, växthus och 
snöskottningen på garageuppfarten 
drivs med fjärrvärme. 
Med projektet vill Göteborgs Ener-
gi visa hur man kan använda mind-
re el och olja utan att behöva göra 
avkall på bekvämligheten.

72. Slut på fossilt bränsle
Higabgruppen bytte under 2007 ut 
alla sina pannor eldade med fossilt 
bränsle till miljövänligare alterna-
tiv. Nu används fjärrvärme, pellets, 
biogas och bergvärme, vilket redu-
cerat koldioxidutsläppen med drygt 
500 ton per år! Till fossilt bränsle 
räknas olja, kol och naturgas. De 
fossila bränslen vi nyttjar idag bil-
dades för 50 till 500 miljoner år se-
dan och vi förbrukar långt mer än 
vad som hinner bildas.

73. Ettor och nollor ersätter 
25 000 blanketter
25 000 närvarokort. Så många 
blanketter skickade idrott- och för-
eningsförvaltningen förut ut till 
Göteborgs 1000 föreningar varje 
år. Blanketterna bidrog till de dryga 
200 kilo papper vi svenskar förbru-
kar per person och år. Idag skickas 
närvarokorten ut elektroniskt istäl-
let! Det är första steget mot 24-tim-
marswebben, där göteborgarna ska 
kunna göra det mesta utan papper 
och penna.

74. Vart tar din energi  
vägen?
I december deltog drygt 40 företag 
på miljöförvaltningen och konsu-
ment Göteborgs seminarium om 
energiplanering. Forskare och ener-
girådgivare inspirerade företagarna 
att arbeta med sin energiplan och 
visade på metoder för energieffekti-
visering. Klokt, eftersom satsningar 
på en effektivare energianvändning 
är långt mer kostnadseffektivt än 

investeringar i ny energiproduk-
tion. Så du, vart går din energi?

75. Sparsamhet lönar sig hos 
Gårdstensbostäder
I omkring hälften av Gårdstensbo-
städers lägenheter har man infört 
individuell mätning av el, värme 
och vatten. Det betyder att om hy-
resgästerna är sparsamma i sin för-
brukning så blir hyran lägre.
För att göra sparandet så enkelt som 
möjligt kan de boende hålla koll på 
sin egen förbrukning på Gårdstens-
bostäders hemsida. Pengarna de 
sparar räknas av från nästa månads 
hyresavi.

76. Återvinning sparar  
energi
Om alla i Sverige lämnade sina vär-
meljuskoppar till återvinning skulle 
vi spara in koldioxidutsläpp mot-
svarande en bilresa 125 varv runt 
jorden. När återvunnen plast an-
vänds vid nyproduktion släpps fem 
till tio gånger mindre koldioxid ut 
än om man använder råvaran olja, 
med transporter och elförbrukning 
inräknat. Kretsloppskontoret job-
bar för att uppmuntra och underlät-
ta utsortering av återvinningsbara 
material ur hushållsavfallet.

77. Låt en knapp göra livet 
roligare!
Toftaåsen äldrecenter i Tynnered 
utrustar nu alla nya teveapparater 
med en extra knapp, för att förhin-
dra att de står på hela tiden. Stänger 
du av teven, datorn och stereon 
kan normalhushållet spara cirka 
500 kWh på ett år. För dem kan du 
spela tv-spel i 2500 timmar eller 
bada bubbelbad i 20 000 minuter 
istället...! Och du, Tynnered blev 

dessutom första stadsdelsförvalt-
ningen att miljödiplomeras.

78. Bränsle till Klimatarbetet
Fastighetskontoret och Göte-
borg Energi har ett samarbe-
te om fliseldning av kommu-
nens virke. Överenskommelsen  
leder till ökad användning av för-
nyelsebara bränslen och tillgång 
till energiråvara vid leveranssvack-
or. Genom att skogsråvaran stan-
nar inom kommunen kommer de 
kortare transporterna dessutom att 
reducera användandet av fossila 
bränslen vid virkestransporter. 

79. Higabgruppen kör för 
biogasen
Från 29 januari kör Higabgruppens  
fastighetstekniker bilar drivna av 
fordonsgas, som består av natur-
gas och biogas. Higabgruppen  
har tecknat ett biogasavtal med For-
donsGas, som tillämpar gröngas-
principen (likt grönel-principen). 
Tankställena rapporterar hur myck-
et fordonsgas teknikerna tankar, så 
att motsvarande mängd biogas fylls  
på i systemet. Då stimuleras efter-
frågan på biogas och mindre natur-
gas behövs användas.

80. Toaspolning ger fordons-
bränsle
I samarbete med Göteborgsregio-
nens avloppsreningsverk gör Göte-
borg Energi fordonsbränsle av göte-
borgarnas toaspolningar. Biogasen 
räcker som bränsle till mer än 5000 
bilar och minskar utsläppen av kol-
dioxid med hela 12000 ton varje år. 
Det finns helt enkelt inget klimat-
vänligare bränsle än göteborgarnas 
egen biogas.

G
ö

te
b

o
r

G
s

 s
ta

d
 G

r
a

fi
s

k
a 

G
r

u
p

p
e

n
 

il
lu

s
tr

at
io

n
: M

a
G

d
a

le
n

a 
e

c
k

e
r

d
a

l 
tr

y
c

k
: a

r
k

it
e

k
tk

o
p

ia
 

20
08



Under 100 dagar berättar vi om Göteborgs 
Stads arbete med klimat- och energifrågorna.

Har du idéer?  
Klimatbrevlådan, Universeums entré eller  
maila klimatbrevladan@miljo.goteborg.se
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Projektet är ett samarbete mellan Trafikkontoret, Kretsloppskontoret, Renova AB, Göteborgs Hamn AB, Park- o 
naturförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Konsument Göteborg, Fastighetskontoret, MedicHus, 
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Gatu AB, Utbildningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi 
AB, Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs Stads Upphandlings AB, Norra Älvstranden Utveckling AB, Business 
Region Göteborg (BRG), Agenda 21 Göteborg, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Stads Bostads 
AB, Got Event AB, Gryaab AB, Stadskansliet, Idrott- och föreningsförvaltningen, Bostads AB Poseidon, SDF 
Askim, SDF Backa, SDF Bergsjön, SDF Centrum, SDF Gunnared, SDF Härlanda, SDF Lundby, SDF Majorna, 
SDF Torslanda, SDF Tuve/Säve, SDF Tynnered, Färdtjänstförvaltningen, Gårdstensbostäder, Higabgruppen, 
Egnahemsbolaget, SDF Högsbo, Kulturförvaltningen och stöds av Universeum och Ekocentrum.


