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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

nr.

klimatfrågor. Av antalet bidrag att
döma, 31 lokalt, var frågorna särskilt heta i år.

58. Värm ditt hem med
kroppen!

52. 98 miljoner för att minska
stadens klimatpåverkan

Sedan 2004 har Göteborgs Stad fått
98 miljoner kronor i bidrag från
Naturvårdsverket för att minska
stadens klimatpåverkan. Bidraget
har gått till tre klimatinvesteringsprogram, så kallade Klimp.
Programmen innehåller 27 satsningar som beräknas minska stadens utsläpp av växthusgaser med
140 000 ton per år. Det motsvarar
utsläpp från cirka 45 000 bilar.

53. Tack för maten!

Personalen på Sävekullens gruppbostad har i flera år handlat livsmedel från lokala producenter. På
menyn står närodlad frukt, rotfrukter och grönsaker samt ägg från
traktens hönor. Personalen promenerar till handlarna, vilket minimerar klimatpåverkan. Annars
står transporterna för 15-20 procent av den totala energiåtgången
i livsmedelskedjan. En tredjedel av
dessa är konsumentens bilresa från
butiken.

54. Alla vinner på att varmvattenanvändningen specificeras

Poseidon har minskat sina koldioxidutsläpp med nio ton per år
sedan man börjat låta 300 hushåll
betala för sin egen varmvattenförbrukning. Tidigare var kostnaden
för varmvattnet lika för alla och
inbakad i hyran. Nu finns varmvattenkostnaden på en egen rad på

55. Forskning om biogas

Hur kan man få fram fossilfritt fordonsbränsle och effektivare kraftvärme ur förgasade skogsråvaror
som flis och pellets? Det hoppas
forskare kunna svara på med hjälp
av en ny anläggning för förgasning
av biomassa som byggs vid Chalmers kraftcentral. Bygget är ett
samarbete mellan Chalmers avdelning för energi-teknik, Göteborg
Energi och Akademiska Hus. Satsningen på 11,5 miljoner kronor bekostas av Göteborg Energi.

56. Kolla! Snart kan alla åka
kollektivt

Projektet Kolla – Kollektivtrafik
för alla syftar till att anpassa kollektivtrafiken så att alla kan åka
med. Om fler åker buss och spårvagn kan färdtjänsten göra färre
resor med bil. Då bil krävs väljs i
första hand miljöfordon och resenärerna samordnas så att resorna
blir mer miljövänliga. Testa att åka
kollektivt nästa gång du med! Är
du osäker kan en restränare eller
ledsagare hjälpa dig.

57. Elever energispanar för
framtiden

Årets lokala Energispaning, där
fyror till sexor i Göteborg, Partille
och Öckerö deltar, vanns av klass
6A i Noleredsskolan i Torslanda!
På en affisch visas elevernas tankar
kring energi och hur vi kan använda
den på ett hållbart sätt i framtiden.
Energispaningen vill göra elever
medvetna om energi-, miljö- och

inte läcker ut. Det gör att energiförbrukningen inte ens är hälften så hög
som i ett vanligt hus. Ett klimatsmart
sätt att bli varm om hjärtat!

59. Geråshus sänkte sin elförbrukning med 10 procent

Geråshus äldreboende i Bergsjön
har på tre år sänkt sin elförbrukning med 10 procent. Med hjälp
av MedicHus energisparprogram
har personalens egen energigrupp
kommit med idéer och uppmuntrat
till vardagsbesparingar som till exempel att byta till lågenergilampor,
ta fram släckningsrutiner och gå
energironder.
Brukarsamverkan pågår nu i 21 äldreboenden i staden, men Geråshus
är först med att slutföra det treåriga
programmet.

60. Mindre kött i bamba för
klimatets skull

Skolorna i Högsbo försöker byta
ut kött mot vegetabiliska alternativ
som bönor och andra baljväxter.
Detta tjänar klimatet på eftersom
djuruppfödningen orsakar mer
växthusgaser än hela världens vägtransporter.
Till exempel bildas stora mängder
metangas vid boskapens matsmältning.
Köttproduktionen är också en stor
energislukare. Det krävs femton
gånger mer energi att producera nötkött än baljväxter.

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, Higab, Egnahemsbolaget, SDF Högsbo,
Kulturförvaltningen och stöds av Universeum och Ekocentrum.
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Gårdstensbostäders Solhus har sänkt
energikostnaderna med omkring
5 000 kronor per lägenhet och år.
Det är resultatet av en renovering
år 2000 där stor vikt lades vid att
minska energianvändningen. Bland
annat installerades solfångare på
taken som förser lägenheterna med
varmvatten. Man glasade också in
husens balkonger installerade individuell mätning av värme, kallt och
varmt vatten samt el i samtliga lägenheter.

hyresavin och det har fått många
hyresgäster att minska sin förbrukning. Det tjänar både hyresgästen,
Poseidon och miljön på.

Foto: Mats Danielsson

51. Solhusen i Gårdsten
sparar energi

Med kroppsvärme och energin från
belysning och hushållsmaskiner
värms Egnahemsbolagets energisnåla hus upp. Välisolerade väggar,
tak och golv gör att nästan ingen
annan energi behövs för uppvärmningen. Husen är som termosar där
kylan inte kommer in och värmen
Foto: Niklas Bernstone



