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91. Värme som gör gott
Mellan 1999 och 2007 bytte lo-
kalförsörjningsförvaltnivngen till 
klimatvänligare uppvärmning i 84 
skolor och förskolor! Olja och gas 
ersattes med pellets eller fjärrvärme. 
I mindre hus långt från fjärrvärme 
installerades bergvärmepumpar. 
Utsläppen från förnybar energi bi-
drar betydligt mindre till den glo-
bala uppvärmningen, jämfört med 
fossila bränslen. Sådan värme gör 
både oss och klimatet gott!

92. Kan du vänta lite   
– för klimatets skull?
Upphandlingsbolaget har börjat se 
över stadens beställningsrutiner. 
Först ut är leverantörerna av kon-
torsmaterial. Målet är att halvera 
antalet beställningar och transpor-
ter, vilket kräver större men färre 
leveranser. Diskussioner förs om 
att leverera inom sju dagar, istället 
för som nu dagen efter beställning. 
Vi kan nog vänta lite på våra grejer, 
men klimatet  har inte mer tid att 
ödsla på onödiga transporter!

93. Nya vägvanor på export
Under tre år har trafikkontoret  ar-
betat med att påverka  göteborgar-
nas resvanor  under namnet Nya 
Vägvanor. Nu sprids konceptet till 
tio av Göteborgs kranskommuner! 
Fram till hösten 2010 ska  40 000 
hushåll kontaktas för  att antalet 
bilresor ska minska till förmån för 
kollektivtrafik, cykel och gång. 
Ale-, Kungälv- och Tjörnbor med 
flera – vill ni vara med och rädda 
världen? Importera nya vägvanor i 
ditt liv nu!

94. Värm upp huset, inte 
världen
Miljöförvaltningen har beviljat  när-
mare 5000 tillstånd för  installation 
av värmepumpar sedan 1984. En 
värmepump hämtar värme från till 
exempel grundvattnet, berggrunden  
eller luften och kan halvera  elför-
brukningen till värme och vatten i 
ett eluppvärmt hus!  Investerings-
kostnaden är  relativt hög, men de 
rörliga värmekostnaderna blir låga. 
Bäst av allt: Knappt några utsläpp 
som bidrar till växthuseffekten!

95. Kör inte med klimatet 
– åk buss!
Kollektivtrafiken är en av de  allra 
viktigaste frågorna för ungdomar! 
Det visar ungdomsprojektet i Tors-
landa, under vars framtidsverkstä-
der Bussgruppen bildades. De vill 
se  en ny busslinje från Torslanda-
krysset via Nordlyckeskolan, Tors-
landa torg och tillbaka. Bussgrup-
pen menar att en busslinje förbi 
skolan bland annat minskar bil- och 
mopedåkningen, samtidigt som det 
blir en god vana att åka kollektivt.

96. Miljövänlig fjärrkyla  gör 
jobbet
Sahlgrenska Universitetssjukhus 
är första kunden i Göteborg En-
ergis satsning på fjärrkyla. Fjärr-
kyla bygger på samma princip som 
fjärrvärme, men istället för värme 
levereras kyla och svalka. Vattnet 
från Göta Älv används i en central 
anläggning, vilket gör små, ener-
gislukande kylanläggningar eller 
luftkonditioneringsaggregat arbets-
lösa. Gör fjärrkylan jobbet kan du 
lita på att kylan är miljövänlig!

97. Coola åtgärder för  
klimatet
Idrott och föreningsförvaltningen 
har minskat sina koldioxidutsläpp 
med 840 ton! Ventilationsanlägg-
ningen på Slottsskogsvallen och 

kylmaskinerna i Askims ishall, Is-
dala, Rambergsrinken och Slotts-
skogsrinken har energieffektivi-
serats. Därmed har energi sparats 
– totalt 900 MWh per år! Tack vare 
åtgärderna på kylmaskinerna sparar 
ishallarna 20 procent av sin totala 
årsförbrukning av el. Coolt!

98. 180 ton koldioxid gick 
upp i rök
Förra året ersatte lokalförsörjnings-
förvaltningen 70 kubikmeter olja 
med pellets i en skola. Det betyder 
att koldioxidutsläppen orsakade 
av skolans uppvärmning reduce-
rades från 190 ton per år till cirka 
10 ton – med en enda åtgärd! Det 
motsvarar 50 bilister som kör 1 600 
mil var om året eller en bilist som 
kör 20 varv runt jorden. Du som har 
oljepanna hemma, kanske läge att 
byta till pelletspanna?

99. Klimatsmart fart!
Fastighetskontorets alla hantverks-
bilar drivs nu med gas istället för 
bensin! Bilarna är långtidsförhyrda 
från Gatubolaget och släpper ut 80 
till 100 procent mindre koldioxid 
än en bensindriven bil. Sverige 
och Schweiz är de enda länderna 
i EU där du kan tanka biogas som 
fordonsbränsle. Biogas utvinns ur 
organiskt avfall, som slam från re-
ningsverk. Förnybart bränsle ger 
klimatsmart fart till bilen!

100. Du gör skillnad!
När de 100 dagarna av inspiration 
nu tar slut tar Universeums och 
Göteborgs Stads gemensamma kli-
matsatsning vid. 30 högstadie- och 
gymnasieklasser ska engagera sig i 
klimatfrågan genom metoden unga 
spekulerar på Universeum. Vi ska 
visa att våra liv gör skillnad – du 
gör skillnad! Satsningen avslutas 
med en framtidsdag på temat kli-
mat, livsstil och hållbar utveckling 
den 14 maj. Varmt välkommen!
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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.gote-

borg.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.
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