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Hur ser det klimatvänliga kontoret
ut? Miljöförvaltningen siktar mot
det i sina lokaler på Karl Johansgatan. Lågenergilampor överallt,
rörelsestyrd belysning i mötesrummen, ljudstyrda skrivbordslampor, avstängd ventilation nattetid,
timerstyrda kaffebryggare och spisar, A-klassade kyl- och frysskåp,
Grön el i väggen, lågenergifönster,
miljöbilar i poolen, tjänstecyklar
och så vidare.

22. Promenader ersätter
taxiresor

Taxi var tidigare ett av de vanligaste transportsätten för personalen inom verksamheten funktionshinder i SDF Lundby. Personalen
bestämde sig för att börja åka kollektivt och promenera mer. Genom
projektet Fotpiloterna halverades
transportkostnaderna.Taxiresor och
stadsdelsförvaltningens egna bilar
användes bara när det verkligen behövdes.

med lågenergilampor? Då kan du
vända dig till Konsument Göteborg, där två heltidsanställda energirådgivare har svar på de flesta
frågor när det gäller energianvändning. Servicen är gratis och gäller
för både privatpersoner, föreningar
och företag.

25. Cykelgarage istället för
fri parkering

När SDF Lundby införde avgift på
personalparkeringen fick förvaltningen in 250 000 kronor om året. De
pengarna går nu till förbättringar för
cyklisterna. Hittills har det blivit ett
nytt cykelgarage och ett duschrum.
Det gör det lättare att för medarbetarna att cykla till jobbet. Samtidigt
som belastningen på miljön minskar
förbättras cyklisternas hälsa.
Foto: Sofia Höwing

21. Klimatvänligt på kontoret

Al Gore får Göteborgs pris för hållbar
utveckling den 22 januari. Under 100
dagar berättar vi vad Göteborgs Stad gör
när det gäller klimat- och energifrågor.
I vardagen förändras världen.
Har du idéer?
Klimatbrevlådan, Universeums entré eller
maila klimatbrevladan@miljo.goteborg.se

leds av Agenda 21 och Lokalförsörjningsförvaltningen.

28. Passiva hus
– för aktiva människor

Visste du att ett hyreshus kan byggas så att det värms nästan enbart av
de boendes kroppar? När Älvstranden Utveckling bygger Sveriges
största passiva hus tas all naturlig
energi tillvara. Huset är så välisolerat att inga vanliga element behövs
och på sommaren får man varmvatten med hjälp av solfångare på
taket. Hamnhuset i det inre av Sannegårdshamnen kommer säkert att
stå modell för många passiva men
smarta hyreshus framöver.

23. Från våg till tåg

Transporterna av gods står för drygt
en fjärdedel av koldioxidutsläppen
i Europa. Vägfraktens andel av det
är 80 procent. Genom att kombinera fartyg och tåg kan stora miljövinster göras. Tåg släpper ut 735
gånger mindre koldioxid än lastbilar. Därför satsar Göteborgs Hamn
stort på tåg. Det finns nu 23 järnvägspendlar som skapar direktförbindelser mellan olika orter i Sverige och hamnen.

24. Goda råd om el, inte dyra

Funderar du på att byta uppvärmningssystem eller elleverantör? Vill
du veta mer om förnybar energi eller är du osäker på hur det fungerar

26. I Amhult tog vägen slut

I Amhult i Torslanda har bussarna
fått nya rutter, tätare turer och separata körfält. Bättre pendelparkeringar och cykelställ under tak har
byggts. En bilpool är på gång. Allt
för att vägen inte längre räckte till...!
Istället för att planera för ökad trafik
hittade man nya lösningar för hållbara resor. På en busslinje ökade
resenärerna med 40 procent på ett
år. Det kallas hållbar utveckling!

27. Elever lär sig spara energi

Lär dig spara energi i skolan! Hösten
2008 blir det verklighet i åtta stadsdelar – Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden,
Tuve-Säve och Tynnered. Eleverna
får lära sig hur det egna beteendet
påverkar klimatet och skolornas
energiförbrukning beräknas minska
med 5-7 procent. Projektet ingår i
Göteborgs Stads klimatarbete och

Sjöfart är ett energieffektivt sätt att
transportera gods. Men lokalt i Göteborg står sjöfarten för en tiondel
av koldioxidutsläppen. Mycket av
utsläppen sker när fartygen använder sina motorer vid kaj. Göteborgs
Hamn har fem kajer där fartygen
kan stänga av motorerna och i stället ansluta sig till el. Fler kajer med
elanslutning planeras. Det kan minska koldioxidutsläppen med 31 000
ton per år.

30. Lundbyanställda tar inte
bilen i onödan

Det är inte okej att ta bilen till ett
möte i stan. Åtminstone inte om
man följer SDF Lundbys nya resepolicy. När de anställda ska åka en
kortare sträcka än fem mil ska de i
första hand gå, cykla eller åka kollektivt. Vissa möten ersätter de med
telefonkontakt.
– Kollektivtrafiken är bra i Lundby,
så det är bara dumheter att ta bilen,
säger personalchefen.

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, Göteborgsregionens Ryaverks AB GRYAAB, 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, Higab,
Egnahemsbolaget, SDF Högsbo, Kulturförvaltningen och stöds av Universeum och Ekocentrum.
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Foto: Göteborgs Hamn

29. Elanslutna fartyg
minskar utsläpp

