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Motion av Åke Askensten m.fl. (mp) om landstingshuset som
blivande energiföredöme
Energianvändningen i landstingets lokaler har inte förändrats speciellt
mycket på senare år. Användningen per kvm är fortfarande högre än den
borde vara och påverkar utsläppen av växthusgaser och andra skadliga
ämnen. Detta gäller även fjärrvärme – också där är produktion och
distribution av biobränslen energikrävande och orsakar utsläpp.
Mycket mer kan göras när det gäller att minska energianvändningen.
Landstinget bör med sin miljöinriktning kunna bli ett föredöme.
Åtminstone en av landstingets byggnader bör utvecklas till ett gott exempel
på effektiv och ansvarsfull energianvändning. Ett föredöme för resten av
landstinget, men också för hela landet.
En lämplig byggnad kan vara landstingshuset, där det nu förekommer en del
onödig och kostnadskrävande energianvändning och där inomhusklimatet
lämnar åtskilligt i övrigt att önska.
År 2005 var energianvändningen i landstingshuset 201 kWh/kvm/år enligt
Locums statistik. 10 år tidigare var siffran 184. Energianvändningen har
alltså ökat mer nära 10 procent från 1995. Här behövs minskad
energianvändning i kombination med egen produktion av energi.
Värmepump, solpaneler/solceller och vindsnurror hör till de tänkbara
alternativen.
Låt oss i landstingshuset minska användningen av köpt energi med minst
50 procent.
Det är viktigt att landstinget i största möjliga utsträckning frigör sig från
Fortum som monopolistisk leverantör av fjärrvärme och fjärrkyla. Också i
det avseendet kan landstingshuset bli ett föredöme.
Arbetsmiljön är ofta speciellt dålig sommartid på grund av brister
ventilationssystemen. Genom att använda i Stockholm utvecklad teknik för
kylning med hjälp av solens energi kan inomhusklimatet förbättras.
Genom att sätta in hela batteriet av känd teknik och information skulle vi
kunna få ett projekt att visa upp. En uppvisning i energihushållning men
också i ekonomisk hushållning.
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Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att

från Locum begära en utredning som visar hur landstingshuset,
i enlighet med intentionerna i motionen, kan bli ett
energiföredöme med kraftig minskning av köpt energi.
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