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Svar på Interpellation 2007:65 av Thomas Magnusson (v) om
energiförbrukningen
Thomas Magnusson (v) har ställt följande frågor till mig om energiförbrukningen i
Stockholm läns landsting:
1. Hur förklarar du överförbrukningen av el och värme i SLL?
2. Vilka åtgärder tänker du vidta för att effektivisera energiförbrukningen?

Som svar vill jag anföra följande:
Energianvändningen i Stockholm läns landstings fastigheter är enligt en nyligen
publicerad rapport från Ångpanneföreningen relativt hög, både i kvantitativa mått och i
jämförelse med andra landsting. Min uppfattning är att jämförelsen något sviktar då den
utgår ifrån kWh/kvm och betyder att landsting som har onödigt stora lokaler får låg
jämförelsetal, medan landsting som koncentrerar sin verksamhet får hög jämförelsetal.
Faktum är att Stockholm har fler högspecialiserade sjukhus som kräver större
elförbrukning än vad exempelvis fallet är i Dalarna. Jämförelsen borde vara kWh per
vårdplats eller invånare för att bli mer rättvisande.
Med detta sagt vill jag poängtera att det finns utrymme för energibesparningar och
därmed besparningar att göra som ger en bättre miljö och ekonomi.
SLL ska i sin roll som en av Sveriges största fastighetsägare ta ett större ansvar och
vara en föregångare inom offentlig sektor på både energi- och miljöområdet. I
budgetdirektiven för 2008 har Allianspartierna gemensamt markerat vikten av att hitta
effektivare metoder för att på sikt ytterligare minska lanstingets energiförbrukning och
därmed vår miljöpåverkan.
Locum har under många år arbetat aktivt med att åtgärda fastighetsknutna system för att
minimera energianvändningen. Ett exempel på detta arbete är det faktum att
värmeanvändningen har gått ner med 32 kWh/kvm de senaste 10 åren.
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Under 2006-2007 har ett flertal projekt i syfte att minska energianvändningen planerats
och genomförts. Flertalet av dessa har inneburit effektiviseringsåtgärder i byggnadernas
tekniska system, men också förbättringar av byggnadernas klimatskal. Det finns dock
svårigheter med vissa av de effektiviseringsprojekt som Locum genomför. Dessa
svårigheter bottnar delvis i att flertalet av SLL s byggnader och dess klimatsystem
redan från början är mer komplexa och därmed blir förutsättningarna för att genomföra
ett flertal energisparåtgärder mer omständligt.
Jag vill i detta sammanhang betona att Stockholm läns landsting har förtätat
verksamheten och ökat utnyttjandegraden i högre utsträckning än andra landsting de
senaste åren.
En arbetsgrupp för att följa upp den ovan nämnda rapporten och utveckla förslag för att
ytterligare minska energiförbrukningen i SLL kommer inom kort att tillsättas.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Gustav Andersson
Miljölandstingsråd (c)
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