
Gas    Företag 

Några av gasens klara fördelar
• Hög verkningsgrad som ger effektiv ener-

gianvändning
• Enkel att hantera och reglera
• Hög leverans- och driftsäkerhet
• Levereras i den takt som den förbrukas 

vilket eliminerar behov av lagring
• En övergång från olja till gas innebär kraf-

tigt minskad miljöpåverkan

Göteborg Energi levererar gas på ett tryggt och 
säkert sätt och ni kan istället fokusera på er 
verksamhet. 

En effektiv tillgång i produktionen
Gas är idealisk för industriella processer där 
hög och exakt värme krävs, bland annat i livs-
medelsproduktion som till exempel charku-
terier, slakterier och bagerier. Andra lämpliga 
användningsområden är tvätterier, cement-, 
pappers-, verkstads- och glasindustri. Den är 
också utmärkt för torkning och uppvärmning 
av material och vätskor. Gas lämpar sig också 
för produktion av ånga och hetvatten och 
kan dessutom användas som råvara i kemisk 
industri.

Gas är ett rent bränsle som inte ger upphov till 
föroreningar i form av sot eller stoft. Därmed 
bidrar den till en bra och ren arbetsmiljö och 
mindre slitage på utrustning. I hallar och lager 
ger gaseldad strålningsvärme ett behagligt 
klimat och kan även sänka inomhustempera-
turen och därmed energiförbrukningen. 

Gas är ett mångsidigt, effektivt och pålitligt energislag lämpligt för många olika områden, 
bland annat industriprocesser och uppvärmning. Gasens egenskaper gör att den kan ersätta 
eller komplettera i stort sett samtliga fasta och flytande bränslen i olika sammanhang.

Gas - en smart energilösning för 
framtiden



Gas är en miljöklok energikälla
Genom att använda naturgas istället för olja 
minskar utsläppen av koldioxid, svaveldioxid 
och tungmetaller. Eftersom naturgasen trans-
porteras i nedgrävda rör, minskas dessutom 
både land- och sjötransporter.

Genom vår infrastruktur för naturgas öppnar 
vi även vägen för förnyelsebara bränslen som 
biogas. Göteborg Energi arbetar aktivt för att 
driva och stödja projekt som leder till att mer 
biogas kan utvinnas i framtiden.

Redan idag finns det biogas i våra ledningar 
och målet är att succesivt öka andelen biogas i 
våra gasleveranser.

Valet är ditt
Våra flexibla erbjudanden ger möjlighet att 
välja det alternativ som passar din verksamhet 
bäst, både nu och i framtiden. För att alltid 
kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser 
arbetar vi kontinuerligt med att pressa våra 
inköpspriser. Med våra erbjudanden betalar 
du bara för förbrukad energi. Inga dolda fasta 
kostnader tillkommer.

Våra kunderbjudanden
För företag med en mindre förbrukning finns 
prisuppgifter och våra erbjudande på vår 
hemsida, goteborgenergi.se/gashandel. Du 
kan välja mellan fast pris och två varianter av 
rörligt pris där det ena följer marknaden fullt 
ut och det andra är lite tryggare och innehåller 
en blandning av rörligt och prissäkring.

För dig som vill ha tryggheten att känna till 
kostnaderna i förväg, är fast pris per MWh ett 
bra alternativ. Med fast pris låser du ditt pris 
under avtalsperioden och behöver inte oroa 
dig för prissvängningar.

Våra rörliga priser passar dig som vill att kost-
naderna ska följa marknadens utveckling, Det 
totala energipriset fastställs varje månad uti-
från aktuella naturgaspriser och prissäkringar. 
För din trygghet kan du när som helst under 
avtalsperioden byta till fast pris.
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För företagskunder med större förbrukning 
och mer unika behov tar våra säljare fram 
skräddarsydda lösningar som kan innehålla 
indexerad börs, portföljsäkringar och specifi-
cerad biogas. Genom våra kundunika lösning-
ar får du tillgång till hela vår kompetensbredd 
inom gasköp, riskhantering och balansplane-
ring.

Biogas
Med biogas medverkar företag att aktivt bidra 
för miljön och snabba på utvecklingen mot en 
mer hållbar gasproduktion. Biogas kan ersätta 
naturgas och användas på många sätt, bland 
annat för industriella ändamål, uppvärmning 
av byggnader och restauranger. Våra flexibla 
biogaserbjudanden ger dig möjlighet att välja 
rätt avtalsform och biogas som passar din verk-
samhet bäst, både nu och i framtiden.

Energirapport
Energirapporten är ett enkelt, smidigt och web-
baserat  verktyg som ger överblick och kontroll 
över energiförbrukningen i din verksamhet. I 
Energirapporten kan du enkelt lägga upp 
 alla mätare som debiteras av Göteborg Energi. 
Därmed  kan du analysera, övervaka och 
prognos tisera energianvändning och kostnad-
er för dina verksamheter.

Vill du veta mer? 
Kontakta vår Kundservice på telefon 
031-62 62 62 och begär att få prata med en 
gassäljare e ller läs mer på goteborgenergi.se




