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1. Inledning 

Programmets utgångspunkt och bakgrund 
I och med detta program har ett mer systematiskt och organiserat klimatarbete börjat i staden. 
Huvudmålsättningen för Raseborgs energi- och klimatprogram är att effektivera 
energianvändningen inom stadens förvaltningssektorer och på så sätt minska mängden av 
koldioxidutsläpp. I programmet presenteras handlingsplaner för alla verksamhetssektorer inom 
förvaltningen med förslag på konkreta åtgärder.  Programmet stöder de nationella 
målsättningarna för energi- och klimatpolitiken, som innebär att hejda ökningen av 
energiförbrukningen och vända utvecklingen så att energiförbrukningen minskar med minst en 
tredjedel till år 2050 jämfört med nivån år 2020. Genom att minska energiförbrukningen minskar 
vi på utsläppen av växthusgas. 
 
Det är i kommunerna de nationella målsättningarna konkret skall förverkligas. Raseborgs stad tar 
sitt ansvar och deltar i det nationella klimattalkot. I bakgrunden påverkar den år 2009 utförda 
karteringen av växthusgasutsläpp för västra Nyland där det framkom att växthusgasutsläppen i 
Raseborg var sammanlagt 211 000 ton CO2-ekvivalenter. Utsläppsnivån är medelmåttig jämfört 
med andra kommuner i Västnyland. Situationen borde dock förbättras för att nå de uppsatta 
målen. 
 
Ett genomgående tema i energi- och klimatprogrammet är att energianvändningen effektiveras. 
Därmed uppnås på sikt ekonomiska inbesparingar, som går hand i hand med minskade utsläpp. 
Utgångspunkten har varit att åtgärderna som föreslås för att minska på energianvändningen och 
utsläppen är praktiska och realiserbara och kan variera från riktigt små, t.ex. ändringar i de 
dagliga rutinerna, till större och mera omfattande, t.ex. byte av energiformer, uppvärmningssätt 
eller -teknik. Någonting kan göras inom varje sektor, smått eller stort. Det praktiska arbetet är 
fortlöpande och långsiktigt.  
 
 
Mål och fortsättning 
Förverkligandet av Raseborgs stads energi- och klimatprogram påbörjades i maj 2012. Stadens 
mål med klimatarbetet är att inom sin verksamhet minska på energianvändningen och utsläpp av 
växthusgaser. Staden anslöt sig till energieffektivitetsavtal med Arbets- och näringsministeriet på 
hösten 2012. I avtalet fastställs ett konkret mål med 9 % minskning för energianvändningen fram 
till 2016. Alla åtgärder i energi- och klimatprogrammet skall ha genomförts senast 2016.  
Förverkligandet av programmet börjar genast och arbetet görs kontinuerligt vid sidan om den 
normala verksamheten (se även kapitel 6 om uppföljningen). 
 
Styrgruppen fortsätter med att organisera arbetet för att förverkliga åtgärderna. Programmet är ett 
levande dokument, som kommer att uppdateras med jämna mellanrum. I programmet ingår en 
uppföljning av hur åtgärderna har förverkligats. En rapport över de åtgärder som genomförts 
överlämnas årligen till stadsstyrelsen. Den första rapporteringen, uppdatering och komplettering 
av programmet gjordes i april 2013. 
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Arbetets utformning – hur programmet kom till 
Programmet har utarbetats som ett samarbete mellan staden och forsknings- och 
utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia. Styrgruppen, som är 
tillsatt av stadsstyrelsen och består av representanter för staden och för Aronia, har lett arbetets 
gång och bidragit med specialkunnande och kontakter till behöriga instanser. Forsknings- och 
utvecklingsinstitutet Aronia har organiserat det praktiska arbetet med att utforma programmet och 
handlingsplanerna för alla sektorer inom staden. De konkreta åtgärderna som bildar stommen i 
programmet har utarbetats tillsammans med utvalda kontaktpersoner inom stadens förvaltning. 
Idéer och planer som kom fram sammanställdes till avdelningsspecifika handlingsplaner. Att 
programmet i stor del planerades i samarbete med tjänsteman och personal har lett till att 
åtgärder som föreslås är praktiska och genomförbara.  

Som en del av programmet tillkom även en handbok för kommuninvånarna. I handboken ges 
praktiska exempel och tips för hur invånarna i sin vardag kan påverka utsläppen genom att 
minska på energiförbrukningen och välja klimatvänliga alternativ. Tipsen har utgjorts delvis av 
svar som kom in då en invånarenkät utfördes 2011 i samband med programmet (se kapitel 2). 
 

De konkreta åtgärderna 
I handlingsplanerna har konkreta åtgärder tagits fram för varje sektor i staden. Sammanlagt rör 
det sig om närmare hundra åtgärder med vilka staden effektiverar sin energiförbrukning och 
minskar på klimatbelastning. Samma eller liknande åtgärder finns med i flera avdelningars 
handlingsplaner, eftersom det krävs samarbete mellan olika aktörer för att nå gemensamma 
målsättningar.  

De föreslagna åtgärderna i programmet varierar från riktigt små till större och mera omfattande. 
För att förverkliga vissa åtgärder behövs noggrannare utredningar och planering. Då kan man 
säkerställa att den önskade verkan uppnås utan negativa följdverkningar, som t.ex. ökad 
energiförbrukning. Här kan man t.ex. notera att de åtgärder i vilka det föreslås att 
pappersförbrukningen minskas och genom att man övergår till att arbeta elektroniskt. Då måste 
man se till att pappersförbrukningen inte minskar på bekostnaden av att elförbrukningen ökar. 
Men pappersproduktionen är trots allt en av de mest energikrävande och utsläppsrika industrier, 
varför det lönar sig att minska på förbrukningen.  

I programmet framhävs fortbildning som en återkommande åtgärd i de sektorspecifika 
handlingsplanerna. Detta behöver inte betyda att hela personalen utbildas till höga kostnader. 
Det räcker med att några i personalen utbildas, och de sedan för vidare sin kunskap till 
arbetsgemenskapen. Sunt förnuft behövs vid genomförandet av åtgärderna, det är inte meningen 
att öka arbetsbördan för de anställda. 

 

Styrgrupp (2011-2013): 
Ira Donner, ordf. utsedd av stadsstyrelsen 
Björn Siggberg, utsedd av stadsstyrelsen 
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Mikko Sievänen, utsedd av stadsstyrelsen 
Roald v.Schoultz, direktör för Ekenäs Energi (2011-2012) 
Gustav Munsterhjelm, Miljöchef 
Wilhelm Fortelius, Aronia 
Tiina Haaspuro, Aronia (2011-2012) 
 
 
Kontaktpersoner inom stadens förvaltning (2013): 

Sektorn för allmän och koncernförvaltning:  
Thomas Flemmich, Marie Sandberg, Thomas Karlsson, Johan Nylund, Roald von Schoultz, 
Jeanette Pajunen, Sonja Johansson, Kjell Holmqvist, Tove Damén-Wikholm, Viveca Blomberg, 
Camilla Flinck, Satu Wigren, Samuel Nissfolk. 
 
Grundtrygghetssektorn 
Arne Nummenmaa. 

 
Bildningssektorn 
Robert Nyman, Märta Wikström, Maj-Len Engelholm, Jukka Hautaviita, Yngve Romberg, Maria 
Tverin. 
 
Samhällstekniska sektorn 
Jan Gröndahl, Åke Frondén, Henrik Westerlund, Roger Nyberg, Tom Granström, Simon Store, 
Leena Kankaanpää, Gustav Munsterhjelm, Juhani Jormanainen, Carl-Johan Jansson. 
 
Ekenäs Energi 
Roald von Schoultz, Frank Hoverfelt, Kaj Westberg, Ulf Bäckman. 
 
Raseborgs Vatten 
Tom Törnroos, Esko Lehtimäki, Gunnar Åkerfelt. 
 

 

Diskussion har även förts med övrig personal inom förvaltningen. 
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2. Invånarna 
Invånarnas insats i arbetet för att förbättra energieffektiviteten och reducera utsläpp av 
växthusgaser är central för att uppnå programmets målsättningar inom stadens gränser. Det 
är viktigt att ge invånarna möjlighet att delta i kommunens klimatarbete och det lönar sig att 
involvera invånarna redan i ett tidigt skede. Besluten och åtgärderna som görs påverkar ändå 
i hög grad invånarnas vardag. Invånarna har verkliga erfarenheter om hur vardagen i staden 
fungerar och de kan bidra med nyttig information för att utveckla Raseborg till ett 
klimatvänligare samhälle. 

Raseborg har redan från början av det mer organiserade energi- och klimatarbetet fört fram 
vikten av att ge invånarna möjligheten att delta.  En invånarförfrågan gjordes i början av 
arbetet med programmet, bl.a. för att väcka intresse bland invånarna för detta viktiga och 
aktuella ämne. 

2.1 Invånarförfrågan  
Under år 2011 utfördes en invånarförfrågan med syfte att ge invånarna möjlighet att påverka 
programmets innehåll och dela med sig av egna tips för hur de gjort sin vardag mer 
klimatvänlig och energieffektiv. Frågeformuläret var tillgängligt för invånarna från mars till 
slutet av augusti. Formuläret fanns i stadens front-office och alla bibliotek samt på stadens 
och Aronias webbplats. De som deltog delade bland annat med sig av sina egna 
erfarenheter om olika energibesparingsknep. Invånarna hade även möjlighet att föreslå hur 
staden kan spara och effektivera sin energianvändning samt agera mer klimatvänligt inom de 
olika förvaltningsorganen. I samband med förfrågan ordnades en tävling. Det bästa svaret 
som lämnades in på frågan "Vad har du gjort för att göra din vardag energieffektivare och 
minska mängden utsläpp?" belönades med ett pris. Vinnaren utsågs av projektets styrgrupp 
och priset var 3 000 kWh Eko-el av Ekenäs Energi. Två bidrag fick hedersomnämnanden. 
Invånarnas energispartips gav en grund för att utarbeta en handbok med energispartips som 
finns på stadens webbplats. 

2.1.1 Resultat 
I förfrågan deltog 153 invånare. Resultaten visar att de som svarade funderar på hur mycket 
energi de förbrukar. Majoriteten släcker lampor då de inte behöver dem (66 procent), reglerar 
inomhustemperaturen enligt det verkliga behovet (71 procent) och reglerar varmvatten 
användningen (83 procent). Andelen som aldrig släcker lampor (1 procent) eller reglerar 
inomhustemperaturen enligt behov (7 procent) samt varmvatten användningen (14 %) var 
procentuellt sett liten.  

Av de som svarade på om de samåker till affären eller jobbet, valde 39 procent att de åker 
med egen bil. En fjärde del (25 procent) svarade att de samåker och 36 procent att de 
promenerar, cyklar eller åker med kollektivtrafik. Vid frågan om personen i fråga tänker på 
miljövänlighet och energieffektivitet vid inköp av mat, kläder, hushållsmaskiner etc. svarade 
37 procent att de alltid tänker efter, 59 procent ibland och 4 procent gör det aldrig.  

Totalt kom det in 133 svar på frågan 8."Vad har du gjort för att göra din vardag 
energieffektivare och minska mängden utsläpp?"(se bild 1). Frågan var den så kallade 
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tävlingsfrågan. Svaren ordnades i åtta kategorier: Uppvärmning, Avfall, Transport, Vatten, El, 
belysning och apparater, Huset, Konsumtion. De två populäraste ämnen som tipsen berörde 
var Avfall (18 procent) och Transport (18 procent). Sedan nämndes tips gällande Konsumtion 
(14 procent), El, belysning och apparaturer (13 procent), Uppvärmning (12 procent) samt 
Vatten (11 procent).  

 

 
Bild 1. På frågan 8."Vad har du gjort för att göra din vardag energieffektivare och minska mängden 
utsläpp?" kom det in 133 svar. Tipsen som fanns i svaren delades upp i kategorier för att åskådliggöra 
resultaten. 
 
Invånarna hade även möjlighet att i fri text skriva hurudana råd eller tips de själva skulle 
behöva för att minska på sin klimatbelastning. De flesta nämnde uppvärmning, renovering 
och isolering, konsumtion och närmat, avfallssortering och vattenförbrukning.  

På frågan om hur staden kunde spara på sin energiförbrukning och på så sätt minska på sin 
klimatbelastning svarade 122 stycken. De flesta svar berörde väg-, gatu- och 
inomhusbelysningen, kollektivtrafik, stadsplanering och upphandling. Vissa svar var mer 
utförligare än andra och gick in på detaljer. I svaren nämndes även åtgärder för att minska på 
klimatbelastningen i stadens kontor genom att reglera inomhustemperaturen, sortera sopor, 
se över datorer och kringutrustningens energieffektivitet samt beakta klimataspekten vid val 
av uppvärmningssystem.  

Tips som kom in användes som grundmaterial för invånarhandboken, som tillkom som en del 
av programmet. I handboken ges praktiska exempel på hur invånarna kan minska på 
energiförbrukningen och göra klimatvänliga val i sin vardag. Invånarguiden finns på energi- 
och klimatprogrammets webbsidor. 
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3. Energi och klimatarbete i andra städer 

De flesta kommuner i Finland har ett organiserat arbete för att nå de nationella 
klimatmålsättningarna. En stor del har ett program eller en strategi för ändamålet, med vilket 
det praktiska arbetet instrueras. Sätten är många men målen är mer eller mindre de samma 
– effektiverad energiförbrukning, minskad mängd växthusgasutsläpp och ökad användning 
av bioenergi. Flera kommuner har redan nått goda resultat samt kunnat visa ekonomiska 
besparingarna som tillämpningen av programmet/strategin har lett till. Som bra exempel kan 
Kuopio och Nystad lyftas fram.  

 
Case Kuopio 
Kuopio rapporterar att staden under perioden 2008-2011 reducerat sin egen verksamhets 
utsläpp av växthusgaser med 4,2 procent eller 3 742 ton, genom att vidta de åtgärder som 
hade sammanställts i stadens energiprogram. Den ekonomiska besparingen var 746 822 € 
och den genomsnittliga återbetalningstiden för investeringar var 3 år. Den ekonomiska 
besparingen har räknats enbart för tekniska åtgärder. Åtgärder så som skolning och 
information har inte beaktats i beräkningen trots att inverkan och vikten av sådana åtgärder 
är stor. Programmet utarbetades i samband med energieffektivitetsavtalet som staden slöt 
med arbets- och näringsministeriet 2008. Besparingen för en åtgärd har beaktats endast en 
gång, som exempel kan nämnas energieffektivisering av gatu- och vägbelysningen var 
energi- och kostnadsbesparingar räknades endast för ett år i enlighet med 
energieffektivitetsavtalets principer. 

I avtalet har en 9-procentig reduceringsmålsättning för energiförbrukningen lagts fram. Man 
väntar att energiförbrukningen reduceras åtminstone med 18,91 GWh under avtalsperioden. 
Från början fanns 77 konkreta åtgärder beskrivna i energiprogrammet. Under arbetets gång 
har även nya åtgärder vidtagits och inkluderats i programmet. Arbetet med att förverkliga 
åtgärderna koordineras av en projektledare. Projektets budget är ca 60 000 euro/år inklusive 
lönekostander, hyror och andra kostander. I och med att Kuopio slutit ett 
energieffektivitestsavtal med arbets- och näringsministeriet har Kuopio kunnat ansöka om 
investeringsstöd från ministeriet. Kuopio är landets nionde största stad med sina 97 000 
invånare. 

De åtgärder, som finns med i Kuopios program, berör upphandling, planering av 
markanvändning, samhällsteknik och kollektivtrafik, nybyggen och renovering, uppföljning av 
byggnaders energiförbrukning och åtgärder för att effektivera energianvändningen i 
byggnader, energieffektiv användning och hantering av utrymmen och apparater samt 
skolning och information. (Laine 2011 & 2012;Finlands miljöcentral 2011). 

Case Nystad 

Nystad var en av fem kommuner som deltog i Finlands miljöcentrals (SYKE) pilotprojektet 
Kolneutrala kommuner åren 2008-2010. I projektet deltar även Kuhmois, Virmo, Padasjoki 
och Parikkala. Projektet var lyckat och därför ordnades fortsättning för projektet och möjlighet 
för nya kommuner att delta. Till projektet hör förutom stadens egen verksamhet även 
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invånarna, näringslivet och företag. Sammarbetet mellan målgrupperna har en central roll 
och därför har projektet lagt stor vikt på information. Finlands miljöcentral står till 
kommunernas förfogande med information och sakkännedom. För att organisera arbetet har 
staden anställt en projektledare. Nystad har 16 000 invånare.  

Projektets målsättning är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 80 procent från 
nivån år 2007 till år 2030. Nystad har satt upp ett delmål – att minska utsläppen med 30 
procent från 2007 års nivå före år 2012. Nystad reducerade utsläppen med 14 procent under 
perioden 2008-2010, det vill säga med 22 800 ton CO2-ekv.  

De stora riktlinjerna i projektet har varit: 
Att energieffektiviteten förbättras och energiförbrukningen minskar 
Att energi produceras med förnybara energiformer 
Förbättrad materialeffektivitet och skötsel av kommunens kålsänkor 

Stadens klimatarbete har noterats nationellt och internationellt. Flera företag har visat 
intresse för projektet och vidtagit konkreta åtgärder för att minska klimatbelastningen av sin 
egen verksamhet.  

För att minska på stadens egen belastning har Nystad bland annat anslutit (17 st.) fastigheter 
till automatiserad uppföljning av energiförbrukningen. Värmen styrs centraliserat och regleras 
enligt behov. I dessa fastigheter har flera konkreta åtgärder vidtagits, bland annat har 
värmeelementen justerats, ventilationen har reglerats och lampor har bytts till mer 
energieffektiva.  

Goda resultat har även nåtts i de andra deltagande kommunerna, som exempel kan nämnas 
byte av uppvärmningsform i en skolbyggnad i Parikkala. På så sätt minskade Parikkala 
utsläppen från de kommunala byggnaderna med ungefär 2,5 procent då man övergick från 
oljeuppvärmning till träpellets i uppvärmningen av skolbyggnaden. Återbetalningstiden för 
investeringen var 3 år. Parikkala har 6 100 invånare. (Räisänen 2011 & 2012) 
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4. Åtgärder och handlingsplaner 

I detta kapitel presenteras åtgärder med vilka staden kan minska på sin klimatbelastning och 
effektivera energiförbrukningen.  

4.1 Energieffektivitetsavtal 
Arbets- och näringsministeriets (ANM) energieffektivitetsavtal spelar en väsentlig roll vid 
verkställandet av EU:s energitjänstdirektiv (2006/32/EG). Avtalet utgör därmed ett viktigt 
verktyg i förverkligande av de nationella klimatmålen.  

För kommunsektorn finns två avtalssystem: ett energieffektiveringsavtal (KETS) för större 
kommuner med fler än 20 000 invånare och ett energieffektiveringsprogram (KEO) för 
kommuner med mindre en 5 000 invånare. De kommuner med en befolkningsmängd mellan 
5 000 – 20 000 kan välja vilket avtal de vill ansluta sig till. Energieffektivitetsavtalet (KETS) 
sluts mellan ANM och kommunen eller sammanslutningen. Energieffektivitetsprogrammets 
(KEO) avtal sluts med ministeriet, Kommunförbundet och Motiva AB. 
Energieffektivitetsavtalet är för Raseborgs del det avtal som skulle ge staden god 
förutsättning för att utveckla energi- och klimatarbetet i staden. 

Med energieffektivitetsavtalen eftersträvar man en 9 % energibesparing fram till 2016. 
Genom att sluta ett energieffektiveringsavtal med ANM kunde Raseborg bland annat ansöka 
om stöd för energisyner och – analyser samt stöd för investeringar för åtgärder som 
förbättrar energieffektiviteten.  
 
 ANM stöder investeringsprojekt som främjar 

• användningen av förnybar energi, 
• energisparande, 
• effektivering av produktionen eller användningen av energi eller 
• en minskning av de miljöskador produktionen förorsakar samt dess energianvändning  

I början av år 2012 hade 69 städer, kommuner och sammanslutningar anslutit sig till 
energieffektivitetsavtalet och till energieffektivitetsprogrammet 54 stycken. Erfarenheter från 
kommuner och städer som anslutit sig till avtalet är goda. Att ansluta sig till 
energieffektivitetsavtalet styr verksamheten till förbättrad energieffektivitet och på så sätt 
förbättras även den ekonomiska lönsamheten. Se kapitel 3, Energi- och klimatarbetet i andra 
städer, som berättar om de goda resultat Kuopio stad har nått efter att anslutit sig till 
energieffektivitetsavtalet med ANM. (Motiva Oy, 2011e). 

Genomförda åtgärder 

• I slutet av 2012 anslöt sig staden Raseborg till energieffektivitetsavtalet. Avtalet används 
för att skynda energisparande åtgärder på fastighetssektorn och samhällstekniska 
sektorn. 
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4.2  Projekt Kolneutrala kommuner (HINKU) 
I projektet HINKU kartläggs stadens, näringslivets och invånarnas klimatåtgärder och deras 
ekonomiska värde och inverkan på koldioxidutsläppen räknas ut och sammanställs. 
Dessutom kartläggs möjligheterna till nya teknisk-ekonomiskt lönsamma klimatinvesteringar. 

Projekt Kolneutrala kommuner (HINKU) har enligt förutredningen (2011) visat sig vara ett 
nyttigt och intressant projekt för Raseborgs region - utsläppsminskningspotentialen är störst 
bland de deltagande västnyländska kommuner, -27%.  

HINKU-projektet, som sedan 2008 har fungerat med goda resultat i fem små kommuner i 
Finland, utvidgas nu till Västra Nyland. Lojo (samt samgångskommunerna Nummi-Pusula 
och Karislojo), Raseborg, Sjundeå och Hangö har beslutat delta i projektet och kommer att 
samarbeta i klimatfrågor. 

Åtgärder som genomförts 

• Beslut om deltagande. Raseborgs stadsstyrelse har beslutat 5.11.2012 att staden går 
med i projektet. 

• Planering av verksamhet och val av avdelningsvisa ansvarspersoner. Stadstyrelse 
godkände verksamhetsplanen i sitt möte 5.11. Planen grundar sig på energi- och 
klimatprogrammets principer. 

• HINKU och invånare. Invånarnas deltagande är central del av HINKU. HINKU-
evenemang av lämplig tema planeras och ordnas.  

• Företagssamarbete. Projekt HINKU erbjuder klimat-konsultering för näringslivet. 
Lämpliga företag kontaktas och projektet påbörjas i januari 2013. 

• Informationsplan och medier. Diskussion och synlighet är viktigt för att sprida klimatvänlig 
tänkande. En informationsplan samt en webbplats utarbetas i samarbete med stadens 
informatör. 
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4.3 Gemensamma åtgärder 
Stadens personal inom alla sektorer, avdelningar och enheter berörs av dessa gemensamma 
åtgärder. Åtgärderna ger riktlinjer för en energieffektiv och klimatvänligt arbetsmiljö. Det är 
viktigt att alla deltar i utmaningen. Genom att motivera hela personalen till att vara med i 
planeringen för att utföra åtgärderna och i själva genomförandet samt utvärdering och 
uppföljning av arbetet får man en bra grund till fortsatt arbete. Åtgärderna eftersträvar att 
effektivera och spara på energiförbrukningen samt minska på den negativa 
klimatbelastningen som verksamheten medför. 

Varje avdelning har en ansvarsperson som är utsedd i avdelningens handlingsplan. 
Ansvarspersonen kan sammankalla en arbetsgrupp vid behov för att organisera det praktiska 
arbetet. Det är viktigt att personalen har kunnandet om energieffektivt arbetande inom de 
egna arbetsuppgifterna och därför behövs fortbildning. Nyanställda skall inskolas till de 
energieffektiva arbetsrutinerna i samband med annan väsentlig introduktion.  

Det krävs inte alltid stora investeringar i tekniska lösningar för att spara på 
energiförbrukningen, eftersom betydande besparing kan åstadkommas genom att ändra på 
arbetsrutiner, beteendemönster och forma nya handlingssätt.  

 
Gemensamma åtgärder på arbetsplatser 

Arbetsrutiner 
• Skriv ut och kopiera dubbelsidigt 
• Undvik att skriva ut dokument och e-postmeddelanden  
• Koncentrera utskrifter till samma tidpunkt  
• Använd kasserade utskrifter som klottpapper 
• Fundera om det är nödvändigt att skriva ut t.ex. föredragningslistan till mötet 
• Undvik att producera avfall  
• Sortera och återvinn avfallet (kopieringspapper, papper och tidningar, papp, metall, glas, 

farligt problemavfall, batterier, el- och elektronik etc.) 
• Undvik engångsprodukter, som t.ex. kaffemuggar av papp 
• Tvätta inte kärl/kaffemuggen under rinnande vatten 

 
Elförbrukning 
• Använd solljus/naturligtljus om möjlig 
• Koppla bort onödig belysning, planera belysningen 
• Släck alltid belysningen när rummet inte används 
• Stäng arbetsstationens kringutrustning då du inte använder dem  
• Stäng arbetsstationen då du går på lunch eller möte och när arbetsdagen är slut  
• 21˚C är en lämplig temperatur för kontorsmiljö, se till att temperaturen inte överstiger 

detta 
 
Bra att tänka på 
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• Ät ekologiskt- och lokaltproducerad mat, använd säsongsprodukter när du tillreder 
maten 

• Gå, cykla eller åk med kollektivtrafik till arbetsplatsen. Testa på att samåka med 
arbetskamrater!  

• Undvik tomgång. Ta bort skidlådan från biltaket då du inte använder den 
• Anmäl alltid till ansvarig fastighetsskötare om t.ex. en kran läcker eller om du märker 

andra brister  
• Påminn och uppmana dina arbetskamrater att agera klimatvänligt! 
 
Exempel på resultat 

• Avfallshantering och -sortering förbättrades i Ekenäs stadshus. Varje kök fick ett 
eget bioavfallskärl och råd om hur man sorterar bio-, bland- och pappavfall. Dessutom 
gjordes en enkel avfallsguide och lista om sortering av olika avfallslag och var kärlen är 
placerade. 
Samtidigt bytte man toaletternas papperhanddukar till textilrullar. 
Som resultat, lyckades man halvera mängden blandavfall. Nu uppstår det mycket 
bioavfall och återvinning av papp fungerar mycket bättre. Kostnadinvesparingen är en 
fjärdedel av blandavfallets kostnader tidigare. 

• Förvaltningens pappersförbrukning minskade med 7% 2011-2012. 
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4.4 Allmän och koncernförvaltning  

4.4.1 Stadskansliet  
I det beredande arbetet för stadsstyrelsen och stadsfullmäktiges sammanträdanden hanterar 
stadskansliet stora mängder papper. En minskning av pappersförbrukningen är en 
grundläggande åtgärd för att få ner kansliets klimatbelastning. Beredningsarbetet kan 
utvecklas till att vara papperslöst och mängden av pappersmaterial till förtroendevalda 
minskas genom att utveckla användningen av elektronisk apparatur vid möten.  

Ett webbforum kan utarbetas, där stadens personal motiveras till ett fortsatt klimatvänligt 
arbetssätt genom att läsa om de åtgärder som har genomförts och de målsättningar som har 
uppnåtts inom ramen för energi- och klimatprogrammet.  

Anslutning till lämpligt miljöprogram för kontor kan vara ett effektivt sätt att skapa en 
miljövänlig kontorsmiljö. Till exempel Miljöprogrammet Green Office tillhandahåller redskap 
för att utveckla en miljövänlig kontorsverksamhet. Förutom att gynna energiinbesparing, 
klimatvänlighet och materialeffektivitet främjar GO samtidigt det praktiska arbetet i och med 
att GO förutsätter en regelbunden granskning av arbetsrutinerna. Tjänsten är avgiftsbelagd 
och består av en anslutnings- och en årsavgift. Avgiften grundar sig på mängden anställda 
på de verksamhetsställen som anslutits. WWF Finland granskar årligen det miljöprogram 
som utarbetats samt utför vart tredje år revision av verksamhetsställen. 
 

Målsättningar 
• Det beredande arbetet till stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträdanden 

sker elektroniskt och mängden av pappersdokument till förtroendevalda reduceras 
• Den interna posten är papperslös  
• Personalen och invånarna har tillgång till aktuell information om stadens energi- och 

klimatprogram 
• Arkiveringen är elektronisk 

  
Åtgärder som påbörjats 
 

• Beredningsarbetet till stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträdanden 
utvecklas för att reducera mängden av pappersavfall. Med hjälp av tekniska lösningar 
utvecklas de beslutsfattande organens möten till att vara papperslösa. Teknisk 
lösning, som valdes, är tablet-dator, som utdelats eller kommer att utdelas till 
ledningsgruppens och stadstyrelsens medlemmar. 

 
Förslag på åtgärder 

 

Åtgärd 1: Möjligheten utreds för att sköta den interna posten elektroniskt. En elektronisk 
intern post fordrar att personalen har tillgång till nödvändig utrustning, bl.a. datorer och 
skanners för att kunna motta och skicka post.  Den nuvarande interna postbilen ersätts med 
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en utsläppssnål/-fri bil efter att leasingavtalet går ut 2014. Möjligheten att utöka samarbetet 
för transporter inom övrig förvaltning utreds.  
 

Åtgärd 2: Ett webbforum och en plan för information om hur energi- och klimatprogrammet 
framskrider utarbetas. Forumet, t.ex. en webbsida på stadens webbplats, används som 
informationskanal med vilken personalen, invånarna och media informeras om de energi- 
och klimatåtgärder som genomförts inom stadens förvaltning. 
 

Åtgärd 3: Den elektroniska arkiveringen utökas. 
 
Åtgärd 4: Stadskansliet tar i bruk miljöprogrammet Green Office. 
 

 

4.4.2 Personalavdelningen   
Inom personalförvaltningen har man redan vidtagit ett flertal åtgärder för att minska på 
avdelningens andel av växthusgasutsläppen. Bland annat har man gått in för att sköta en 
stor del av arbetsuppgifterna elektroniskt, och därmed minskat betydligt på mängderna av 
pappersavfall, som i sin tur indirekt minskar växthusgasutsläppen och sparar naturresurser. 
Man har även tänkt dela ut lönespecifikationer i elektronisk form samt ta i bruk papperslös 
mötesteknik för att ytterligare minska pappersförbrukningen. Ett sporrande system för att 
locka hela stadens personal att gå, cykla, samåka eller använda sig av kollektivtrafik i stället 
för att åka med bil till jobbet utarbetas, eftersom de flesta resorna till och från arbetet görs 
med bil som i sin tur orsakar växthusgasutsläpp. 

Detta har redan gjorts  
• Pappersförbrukningen har reducerats bl.a. genom att vissa arbetsuppgifter sköts 

elektroniskt: anmälan om semester, sjukledighet och övertid, arbetstidsuppföljning, 
arbetstidsplanering, rekrytering, arbetsplatsansökningar  

• Gemensam transport till möten, skolningar och andra tillställningar som ordnas på 
annat ställe än på arbetsplatsen 

• Personalutbildningar ordnas i regel på arbetsplatsen 
• En del av personalen har tillgång till cyklar på arbetstid  
• Riktlinjer för distansarbete har lagts upp 

 
Målsättningar 
• Utsläppssnåla/-fria färdmedel används för resor/transporter på arbetstid 
• Personalen går eller färdas med kollektivtrafik, cykel eller samåker mellan 

arbetsplatsen och hemmet 
• Antalet cyklar som personalen har tillgång till på arbetstid ökar 

 
 
Förslag på åtgärder 
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Åtgärd 1: Ett sporrande system utarbetas för att motivera personalen att gå, cykla, samåka 
eller färdas med kollektivtrafik till arbetsplatsen. Möjligheten att ta i bruk tjänstecykel utreds. 
Utbildning i ekonomisk och klimatvänlig körstil ordnas särskilt för dem som kör mycket under 
arbetsdagen.   
 

Åtgärd 2: Pappersförbrukningen minskas. En papperslös mötesteknik utarbetas i samarbete 
med IT-avdelningen.  Lönespecifikationerna delas ut i elektroniskform.   
 

 

4.4.3 Ekonomiavdelningen  
Inom ekonomiavdelningen kan klimatpåverkan minskas genom att fä ner 
pappersförbrukningen och genom klimatvänliga kontorsrutiner. Genom att ta emot 
inköpsfakturor elektroniskt och genom att arkiveringen sker delvis elektroniskt har 
pappersförbrukningen redan minskat. Man planerar att inom kort även själv kunna fakturera 
elektroniskt.  De största möjligheterna till energieffektivering och – besparing inom 
ekonomiavdelningen finns vid upphandlings- och i IT-enheten.  

Detta har redan gjorts 
• Pappersförbrukningen har reducerats bl.a. genom att vissa arbetsuppgifter sköts 

elektroniskt: Inköpsfakturor mottas elektroniskt och arkiveringen sker delvis elektroniskt 
 

Målsättningar 
• Staden övergår till e-fakturering 
• Avdelningens pappershantering är minimal; bokföring och bokföringsverifikat, bokslut, 

budgeten utarbetas och hanteras elektroniskt 
• All arkivering sker elektroniskt  

 
 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Avdelningens elektroniska arbetsmoment och -uppgifter utvecklas och utökas för 
att ytterligare minska pappersförbrukning. 
 

Åtgärd 2: Den elektroniska arkiveringen utökas. 

 
 

4.4.3.1 Upphandling 
Upphandlingsenheten sköter om all anskaffning av varor och tjänster som staden behöver 
inom dess förvaltningsorgan. Genom att centralisera upphandlingen strävar staden bl.a. till 
att minska överlappande anskaffningar. De enskilda sektorerna, som ju äger den interna 
expertisen inom sina avdelningar, skickar sina beställningar till upphandlingsenheten som 
känner till den lagstiftning och de kriterier som gäller vid kommunal upphandling. Med 
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samarbete kartläggs upphandlingens verkliga behov för att undvika bl.a. feldimensionerad 
anskaffning. Onödig anskaffning av varor bör undvikas bl.a. för att minimera onödiga, direkta 
och indirekta, utsläpp av växthusgaser som härleds från konsumtion av varor. Inköp av 
hållbara varor främjas för att minska på ”slit och släng”-tänkandet.  

Stadens upphandling har som målsättning att medverka till att minst 50 % av 
upphandlingarna år 2015 är miljövänliga. Att upphandlingarna är miljövänliga betyder att man 
vid anskaffningen ställer allt fler kriterier och minimikrav som gynnar miljövänliga produkter 
samt sådana som är producerade på ett miljövänligt sätt.   

Upphandlingslagens 2 § (348/2007) uppmuntrar till att beakta miljöaspekter vid upphandling: 
”De upphandlande enheterna skall sträva efter att ordna sin upphandling så att den kan 
genomföras på ett så ekonomiskt och systematiskt sätt som möjligt samt i form av så 
ändamålsenliga helheter som möjligt med beaktande av miljöaspekterna”. 
Livscykeltänkande, energieffektivitet och klimatvänlighet är centrala aspekter vid beskrivning 
av de kriterier som ställs upp i upphandlingsdokumentet. Kriterier som främjar livscykel- och 
klimatvänligt tänkande är bl.a. energiförbrukning, energieffektivitet, mängden utsläpp 
(snål/fri), möjligheten att reparera och förändra produkten, återvinningsbarhet, minimering av 
avfall eller dylika kriterier som främjar varans livslängd, underhåll och användning.  

Kriterier angående livscykeltänkande, energieffektivitet och klimatvänlighet är särskilt viktigt 
att ta med vid upphandling av IT- och kontorsutrustning, belysning och fordon samt vid 
nybyggen och renovering av befintliga byggnader. Man bör i ett tidigt skede informera 
leverantörer, entreprenörer och tjänsteproducenter om kommande upphandlingsbehov 
samtidigt som man betonar vikten av den upphandlade varans eller tjänstens 
energieffektivitet och klimatvänlighet för att dessa skall ha möjlighet att uppnå kraven.  Ett 
samarbete med leverantörer som påbörjats i ett tidigt skede ger även rum för utvecklandet av 
energisnåla och utsläppsfria innovationer. (Arbets- och näringsministeriet, 2008; Motiva Oy 
2011c) 

Detta har redan gjorts  
• Enheten har redan som målsättning att medverka till att 50 % av upphandlingarna år 

2015 är miljövänliga, dvs. att valkriterier som gynnar miljövänliga produkter och 
produkter som är producerat på ett miljövänligt sätt används vid de olika sektorernas 
beställningar till upphandlingen  

 
Målsättningar 
• Personalen inom de olika sektorerna har verktyg för att utföra energieffektiv och 

klimatvänlig upphandling samt är motiverad för att använda dem i arbetet. 
• Klimataspekter och livscykeltänkande används som minimikrav vid anbudsförfarandet. 

Långsiktiga kostnader beaktas vid valet av kriterier. 
 

Åtgärder som påbörjats 
 



Raseborgs energi- och klimatprogram   16 (54) 
  11.4.2013 

 

• Skolning i beaktandet av klimataspekten ordnas för dem som ansvarar för stadens 
upphandling. Upphandlingsavdelningen informerar de olika sektorerna inom staden om 
de kriterier som kan ställas på miljövänlig upphandling. 

• Stadens upphandlingsenhet tar del i utvecklingsprojekt som främjar klimatvänlig 
produktion av varor och livsmedel i Raseborg område. 

 
 

 
 

Förslag på åtgärder 
 
Åtgärd 1: Riktlinjer för behovskartläggning görs upp. Kartläggning utförs för varje ny 
anskaffning med hjälp av ansvarspersoner inom den aktuella sektorn.  Den upphandlande 
varans eller tjänstens kostnader under dess livscykel utreds. Vid behov används 
utomstående expertis och rådgivningstjänster. 
 

Åtgärd 2: Leverantörer, entreprenörer och tjänsteproducenter, nuvarande och kommande, 
informeras om stadens målsättning för miljövänlig upphandling.  Att den upphandlade 
produkten eller tjänsten skall vara energieffektiv och klimatvänlig signaleras genom 
upphandlingsdokumentens rubrik. Energieffektivitet och/eller klimataspekter ställs som 
minimikrav på produkten.  Leverantören ombeds åskådliggöra energiförbrukningen och 
utsläpp av växthusgaser för sin verksamhet och/eller produkt. 
 

Åtgärd 3: En målsättning uppställs för år 2020: avdelningen medverkar till att andelen 
miljövänliga upphandlingarna skall uppgå till minst 70 %.  
 
Åtgärd 4: En upphandlingshandbok utarbetas för att stöda enheternas 
upphandlingsprocesser. I handboken definierar man kriterier för klimatvänliga upphandligar 
på olika branscher. 
 

 

4.4.3.2 IT- enheten 
IT-utrustningen står för en tredjedel av kontorets totala elförbrukning, vilket är lika mycket 
som kontorets belysning. En orsak till den höga elförbrukningen är det ökade antalet 
arbetsstationer och kringutrustning. Genom att få bukt med onödig elförbrukning från 
personliga arbetsstationer, kopierare, skrivare och annan IT-utrustning kunde miljontal euro 
sparas enbart inom den offentliga sektorn. Inbesparing kunde göras genom att ta i bruk 
energieffektiv utrustning samt genom att ge information om energieffektiv hantering av IT-
utrustningen till dem som använder utrustningen. IT-enheten har lyckats spara på 
användningen av el och på el- samt servicekostnader genom att installera centraliserad 
utskrift. Servicekostnader och kostnader för utskriften, cent/ark, är lägre för centraliserad 
utskrift och pappersförbrukningen minskar eftersom centraliserad skrivare ofta har möjlighet 
att skriva ut dubbelsidig utskrift. Denna funktion kan programmeras in så att all utskrift i 
normal användning sker dubbelsidigt.  
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Vid upphandling av IT-utrustning bör man köpa in energieffektiv utrustning, t.ex. utrustning 
som är försett med Energy Star märkning. Vid användning av Energy Star-märkt utrustning 
kan en elförbrukningsbesparing på 50 % göras jämfört med användning av traditionell 
utrustning. Vid jämförelsen av elanvändningen är det bra att reda ut om det lönar sig att 
skaffa utrustning försedd med flera funktioner i stället för många mindre maskiner, eftersom 
dessa många gånger förbrukar mer el tillsammans än en mångfunktionell maskin. (Motiva 
Oy, 2006;Motiva Oy 2011i) 

 
Detta har redan gjorts  

• Livscykeltänkande tillämpas 
• Centraliserad utskrift har i viss mån tagits i bruk 

 
Målsättningar 

• IT-utrustningen är energieffektiv 
• IT- utrustningen används energieffektivt  
• Utskriften är centraliserad och utskriften är dubbelsidig 
• Arbetsstationer, kopierare och skrivare är programmerade med automatisk 

avstängning, sparläge, beredningsläge 
• Kasserad utrustning återvinns  
• Maskiner med flere funktioner ersätter personliga skrivare, skanners etc. 
• Antalet bärbara datorer ökar   

 
Åtgärder som påbörjats 
 

• Centraliserad utskrift ersätter personliga skrivare. Utredning över möjligheten att 
minska på mängden fysiska servrar.  

• Övergång till energieffektiv IT-utrustning; Energy Star-märkt utrustning främjas. 
Energieffektivitet används som ett kriterium vid upphandling. 

• Papperslösa mötestekniken tas i bruk inom stadens förvaltning.  Möjligheten till 
videokonferenser säkerställs inom stadens förvaltningsorgan. Anvisningar för hur 
videokonferenser ordnas utarbetas och informationen ges ut till personalen. 

 
Förslag på åtgärder  

Åtgärd 1: Anvisningar för energieffektiv användning av IT-utrustning utarbetas och utdelas 
till personalen/användaren. Anvisningarna sätts upp vid arbetsstationer med flere användare. 
Energisparlägen och automatisk avstängning installeras vid arbetsstationer och 
kringutrustning. Användarprofiler utarbetas.   
 
Åtgärd 2: Personalen tilldelas koder för att säkerställa informationssäkerheten vid utskrift 
som kan användas vid behov. (Användaren skriver personligen in koden i utskrivaren för att 
få ut utskriften). 
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4.4.4 Intern service  

4.4.4.1 Fastighetsskötsel 
Åtgärder så som kartläggning, kontroll och granskning föreslås för enheten för 
fastighetsskötsel. En del av åtgärderna kan även räknas som underhåll. Kartläggningarna är 
viktiga för att få en noggrann översikt över den rådande situationen. Redan med relativt enkla 
åtgärder, som t.ex. reglering av inomhustemperaturen, justering av varmvattentemperaturen, 
ventilationen samt installering av tids- och temperaturstyrning till motorvärmare kan 
energiförbrukningen sänkas. En sänkning av inomhustemperaturen med1°C leder till en 5 % 
inbesparing av uppvärmningskostnader. En effektiv hantering av energianvändningen i 
stadens fastigheter förutsätter en fortlöpande uppföljning av den egentliga 
energiförbrukningen i varje fastighet. Detta ger även möjlighet att mer exakt kunna utvärdera 
den faktiska effekten av energi- och klimatprogrammets åtgärder.  

Uppställningen av åtgärder för fastighetsskötsel: 
Åtgärd 1: Elförbrukningen i fastigheter 
Åtgärd 2: Uppvärmning av fastigheter 
Åtgärd 3: Stadens fastighetsmassa och fastigheternas skick 
Åtgärd 4: Rutiner, arbetssätt och logistik 
Åtgärd 5: Belysning 
Åtgärd 6: Inomhus- och varmvattentemperatur 
Åtgärd 7: Ventilation och kylning 
Åtgärd 8: Avfallshantering  
Åtgärd 9: Nybyggen 
Åtgärd 10: Fastighetsbolag 
 
 
Målsättningar: 
• Användningen av förnybara bränslen vid uppvärmning ökar, andelen oljeuppvärmda 

fastigheter minskar för att småningom helt utgå 
• Antalet bristfälligt isolerade objekt minskar med sikte på att alla stadens fastigheter 

skall vara isolerade på ett tillfredsställande sätt  
• Energisyner utförs i stadens fastigheter 
• VVS- utrustningen är ändamålsenlig, flexibel och energieffektiv 
• Nybyggen är energieffektiva: lågenergihus, passivhus och nollenergihus 
• Antalet fastigheter som är kopplade till det automatiska energiuppföljningsprogrammet 

ökar 
 

Åtgärd 1: Elförbrukningen i fastigheter 

Genom att koppla fastigheter till automatiserad förbrukningsuppföljning kan fastigheternas 
energiförbrukning dagligen kontrolleras och på så sätt kan fel observeras och åtgärdas 
snabbare. Uppföljning av energiförbrukningen ger riktlinjer för budgeteringen av fastighetens 
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driftkostnader. Elförbrukningen kan minskas bl.a. genom att installera styrsystem till 
eluttagen för motorvärme, på så sätt förhindras onödig elförbrukning. Stolparna med eluttag 
för motorvärmare kan i framtiden användas som laddningsställe för elbilar. Stolparna skall 
förses med förbrukningsmätare.  De, som vistas i fastigheten kan direkt påverka 
elförbrukningen i fastigheten. Fastighetsskötarna ger information om energibesparande 
åtgärder. Handboken som utarbetas för invånarna i samband med detta program delas ut i 
fastigheterna. För hyresgästerna i stadens hyresbostäder poängteras att energisparåtgärder 
även förlänger apparaters livslängd och minskar på servicebehovet. (Motiva Oy, 2011b) 

Åtgärder som genomförts 

• Ny energiuppföljningssystem RYHTI tagits i bruk. Det nya systemet baserar sig på 
automatiska mätarläsningar, som kompletteras vid behov med manuell inmatning av 
data. 

• Beslut om energisyner (enligt energieffektivitetsavtalets villkor) gjort 
• Fastigheter med automatiserad uppföljning av förbrukningen (el) genomgås och 

dataöverföringen kontrollerats. Fastigheter, som saknar automatiserad uppföljning 
kopplas vid renovering till det automatiserade systemet, för att underlätta 
uppföljningen av förbrukningsdataFörbrukningsdata från fastigheter som är utan 
automatiserad uppföljning, matas manuellt in i uppföljningsprogrammet.  

• Skolning ordnats för dem som använder programmet. Datorer och andra redskap, 
som behövs för att utföra arbetsuppgiften, finns tillgängliga.  

 

Åtgärder som påbörjats 

• Energisyner. Energisyner påbörjats i stadens fastigheter. Vid en energisyn 
genomgås bl.a. till vad energin används och hur användningen kan effektiveras.  

• Köksmaskinernas förbrukning. Produktionskökens samt utdelningskökens 
befintliga utrustning ses över, särskilt ugnar, diskmaskiner och kylanordningar. 
Utrustningens elförbrukning kontrolleras med förbrukningsmätare. Maskinell 
utrustning som har hög elförbrukning byts ut mot energisnåla. Frys- och 
kylskåpsdörrar som läcker tätas.  

• Grön el. Staden använder grön el i sina fastigheter. Användning av grön el minskar 
på mängden utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar jämfört med att använda el 
producerad av fossila bränslen. 

• Ekonomiskt styrsystem. Ett ekonomiskt styrsystem utarbetas för att motivera 
hyresgästen att spara energi, t.ex. en återbäring av den ekonomiska inbesparingen 
ges till hyresgästen.  
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Förslag på åtgärder 
 
 

1A. Hyresgästen och energieffektivitet. I hyresavtalet skrivs in att hyresgästen förbinder 
sig att använda fastigheten och dess apparater och maskiner på ett energieffektivt sätt. 
Hyresgästen ges information om den egna förbrukningen och genomsnittsförbrukningen för 
att kunna jämföra den egna användningen. Hyresgästen skall ha tillgång till information om 
energibesparingsåtgärder. Ett belöningssystem utarbetas för att uppmuntra stadens 
hyresgäster att spara energi.  
 
 

1B.  Motorvärmare. Tids- och temperaturstyrning installeras till eluttagen för motorvärme, 
med beaktande av framtida elbilars behov av att använda stolparnas eluttag som 
laddningsställen.  
 
 
 
Åtgärd 2: Uppvärmning av byggnader  

Hela 50 % av en byggnads energianvändning går till uppvärmning. Uppvärmningen av 
byggnader kan bl.a. effektiveras med regelbunden rengöring och underhåll av 
värmeanläggningen samt med rätt justering av den. Med rätt justering av ett vattenburet 
uppvärmningssystem kan man spara 10-15 % av fastighetens energiförbrukning. (Motiva Oy 
2010b; Motiva Oy 2011f) 
 
 
Åtgärder som genomförts 
 

• Fastigheternas uppvärmningssystem går igenom och justeras för att spara energi 
• Fastigheternas ventilation reglerats 
• Kartläggning av fastigheter som uppvärms med brännolja gjort och noggrann 

uppföljning av oljeförbrukning påbörjats 
• Kartläggning av fastigheter som uppvärms med el gjort 
• Diskussioner om ibruktagande av fjärrvärme i ytterligare fastigheter pågår 
• Värme-ekonomin tagits i beaktande i saneringsobjekt och nybyggen som pågår 

2012-2013 
 
 

Åtgärder som påbörjats 

• Uppföljning av värmeförbrukningen utvecklas och planeras med bl.a. RYHTI-
systemleverantören och Ekenäs Energi 

• Energieffektivitetsinvesterigar och deras finansieringsmöjligheter (bl.a. ESCO) har 
utretts 
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Förslag på åtgärder 

2A. Utveckling av uppföljning av energiförbrukning fortsätter 

2B. Oljeuppvärmda fastigheter. Fastigheter som uppvärms med brännolja kartläggs och 
konditionen på pannorna granskas. Fastigheter, vars pannor är i dåligt skick, föråldrade eller 
pannor med låg verkningsgrad ersätts omedelbart med fjärrvärme, lokala 
biobränsleanläggningar, jordvärme, värmepumpar, solpaneler eller med andra miljövänliga 
uppvärmningssystem.  

2C. Fastigheter med eluppvärmning. Fastigheter som uppvärms med direkt el kartläggs 
och konditionen på uppvärmningssystemet granskas. System med låg verkningsgrad ersätts 
omedelbart med t.ex. pelletsvärme, fjärrvärme, värme från lokala biobränsleanläggningar, 
värmepumpar, solpaneler eller med andra miljövänliga uppvärmningssystem.  

2D.  Justering av radiatorer och termostat fortsätter. Uppvärmningssystemens radiatorer 
och termostat kontrolleras för att försäkra att de fungerar som planerat och att de är rätt 
inställda.' 

2E.  Värmeekonomi. Vid grundrenoveringar av byggnader förbättras byggnadens 
värmeekonomi, bl.a. genom ordentlig isolering och fönsterbyten.   

 

Åtgärd 3: Stadens fastighetsmassa och fastigheternas skick 

Det allmänna skicket, renoveringsbehovet, användningssyftet samt användningsgraden hos 
stadens fastigheter kartläggs för att ge en helhetsbild över den rådande situationen. 
Kartläggningen ligger till grund för beslut angående renovering av fastigheter. Staden gör en 
lista över de fastigheter som renoveras för att förbättra fastigheternas värmeekonomi och 
allmänna skick. 

Åtgärder som genomförts: 

• Fastigheternas energiförbrukningsuppgifter sammanställd för att kunna jämföra dem 
och utreda vilka kräver åtgärder 

• Informations- och datainsamling påbörjats 
 

Åtgärder som påbörjats: 

• Kartläggning av stadens fastigheter. Fastigheternas kondition, renoveringsbehov, 
användningssyfte och hur ofta de används kartläggs.  

• 10 års lista. En lista över de byggnader som staden kommer att ha kvar om 10 år. 
 
 

Åtgärd 4: Rutiner, arbetssätt och logistik 
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Fastighetsskötaren kan med det dagliga underhållet av fastigheten påverka fastighetens 
nuvarande och kommande energiförbrukning. Detta åstadkoms med förebyggande åtgärder 
och genom att omedelbart ingripa då brister och fel observeras. Med ett felanmälnings- 
webbformulär kan hyresgästen enkelt meddela om brister till fastighetsskötaren. Detta ger 
även möjlighet för fastighetsskötaren att planera arbetet på ett effektivt sätt då utförda och 
väntande arbeten åskådliggörs. Arbetsprocessen underlättas även genom att utarbeta ett 
elektroniskt antecknings- och uppföljningssystem. Varje åtgärd, liten som stor, som gjorts 
utöver de dagliga arbeten, antecknas, för att man sedan enkelt kan följa upp vad som gjorts 
vid en enskild fastighet. 
 
Åtgärder som genomförts: 
 

• Ibruktagande av elektronisk driftshandbok RYHTI påbörjats 2013 
• Skolning av fastighetsskötare och användare pågår 2013 

 

Åtgärder som påbörjats 

• Elektroniska hjälpmedel. Ett elektroniskt felanmälnings- formulär planeras och 
utarbetas samt ett elektroniskt antecknings- och uppföljningssystem för gjorda 
ingrepp (RYHTI). 

• Gemensamma arbetsmaskiner och andra arbetsredskap för IS och tekniska 
verket. Enheterna diskuterar hur man skulle kunna öka maskinernas 
användningsgrad. 

 
Förslag på åtgärder 
 
4A. Skolning, fortbildning och handbok. Skolning och fortbildning ordnas varje år för att 
bibehålla en god kunskapsbas, med särskild tanke på energieffektivitet och klimatfrågor. 
Kunskaper inom organisationen används och förstärks. En handbok med riktlinjer för hur 
arbetet som fastighetsskötare görs energieffektivt och klimatvänligt, utarbetas. Handboken 
fungerar även som hjälpmedel vid vikariat eller introduktion av ny personal.  
 
 

4B. Maskinparken och transportmedel. Arbetsmaskiner och andra arbetsredskap som har 
en hög elförbrukning byts ut mot energisnålare exemplar. Maskinerna används 
energieffektivt och de stängs av då de inte är i användning. Maskinerna underhålls för att 
förlänga deras livslängd. Energieffektivitet är ett kriterium vid inköp av maskiner och andra 
arbetsapparater. Energieffektiva och utsläppsfria/utsläppssnåla transportmedel, t.ex. 
hybridbilar, elbilar, cyklar, används i mån av möjlighet för resor inom arbetet.  
 

4D. Vid konkurrensutsättning. Vid konkurrensutsättning av större åtgärder, som t.ex. 
grundrenovering, skall energieffektivitet och klimatfrågor tas med som ett viktigt kriterium. 
 
 
 
Åtgärd 5: Belysning 
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En stor del av den el som används i byggnader går åt till belysning. Av den totala 
elförbrukningen i skolbyggnader går ca 20 % åt till belysning och i kontorsutrymme en 
tredjedel.  Genom att byta ut gamla och energislukande armaturer och lampor mot 
modernare och energisnålare kan man nå en betydande energibesparing.  Planeringen av 
belysningen, dvs. val av lampor och armatur samt placeringen av dem, har även en väsentlig 
inverkan på användningen av el. Det är viktigt att planeringen sker i samråd med dem som 
använder fastigheten för att optimera användningen av den energi som går åt till belysning. 
Redan med enkla medel kan elanvändningen minskas eftersom de som vistas i fastigheten 
har en inverkan på hur belysningen används. Det lönar sig att släcka lampan redan om 
rummet är tomt i 10-15 minuter. (Motiva Oy 2010c) 

 

Åtgärder som genomförts 

• Energislösande lampor byts ut till energieffektiva 
• Vid nybyggen utreder man led-belysningen som alternativ (t.ex.Kila skolas nya 

gympasal) 
 
 

Förslag på åtgärder 
 
5A. Belysningen genomgås och planeras.  Belysningsbehovet i fastigheterna utreds och 
planeras om vid behov. Åtgärderna för att uppfylla den planerade belysningen utförs i 
samband med renovering, mindre åtgärder genomförs omedelbart. Tids- och närvarostyrning 
installeras i stadens fastigheter för att uppnå energieffektiv belysning. Belysningen kan även 
kopplas till tjuvalarmet.  
 

 

 

Åtgärd 6: Inomhus- och varmvattentemperatur 

Förutom att rätt installerad inomhustemperatur ökar trivseln, så minskar även 
hälsoolägenheter i inomhusluften. En genomgång av inomhustemperaturen och en justering 
av de utrymmen vars temperatur är endera för låg eller hög förbättrar även fastighetens 
skick. Energiförbrukningen för uppvärmning fås ned med 5 % med en 1°C sänkning av 
inomhustemperaturen. Rekommenderade temperaturer: bostadshus 21 °C, förråd 12 °C, 
källarutrymmen 5 °C, trappuppgångar 17 °C, badrum och toaletter 22 °C, kontor 21 °C, 
idrottsanläggning 18 °C, skolor, daghem och äldreboende 21 °C. 

En vidare inbesparing gällande uppvärmningens energiförbrukning och -kostnader fås 
genom att justera varmvattentemperaturen, enligt rekommendationer: 55- 65 °C. 
Temperaturen får av hälsoskäl ej understiga 55 °C. (Motiva Oy 2011h; Motiva Oy 2011j) 
 
Åtgärder som påbörjats 

• Vattenförbrukningen minimeras. Vattensparande munstycken installeras på kranar 
och vanliga toaletter ersätts med snåltspolande.  
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• Kartläggning och justering av inomhustemperaturen påbörjats 
 
 
Förslag på åtgärder 
 
6A. Kartläggning och justering av inomhustemperaturen. Fastigheternas 
inomhustemperatur kartläggs. Inomhustemperaturen justeras enligt givna riktlinjer.  
 

6B. Justering av varmvattnet. Temperaturen för varmvattnet justeras enligt 
rekommendationer. Vattenförbrukningen uppföljs.   
 

 
 
Åtgärd 7: Ventilation och kylning 
Det finns en stor energibesparingspotential när man talar om ventilationssystem. VVS- 
elteknikens elförbrukning kan vara 20-40 % av kostnaderna för fastighetselen. Systemen är 
ofta överdimensionerade och energiförbrukningen kan fås ner genom att justera ventilationen 
enligt det egentliga behovet. Eftersom en ventilationsapparatur som är inställd på ett alltför 
effektivt program, tar värmen ut ur byggnaden. Detta ökar i sin tur på uppvärmningsbehovet.   

Sett ur ett energi- och klimatsmartperspektiv är maskinell nedkylning av fastigheter inte att 
rekommendera i fastigheter där nedkylning inte är nödvändig. Kylning av fastigheter kan vara 
försvarbart i hälso- och sjukvårdsutrymmen, produktions- och utdelningskök och andra 
utrymmen av t.ex. hälsoskäl. (Motiva Oy 2010a) 

 

Åtgärder som påbörjats 

• Granskning och justering av ventilationssystem. Fastigheternas 
ventilationssystem granskas för att kontrollera att de fungerar som planerat. 
Apparaturen justeras vid behov för att optimera nyttan och minska onödig 
energiförbrukning utan att försämra luftkvaliteten. Vid fastigheter med två olika 
ventilationssystem skall en noggrann kontroll göras av de två systemens samverkan. 

 

 

Förslag på åtgärder 
 
7A. Styrning av ventilationen. Ventilationen kan styras med hjälp av sensorer som reagerar 
på koldioxidhalten och/eller fukthalten i luften. Systemet kan även kopplas till belysningen, 
tjuvalarmet eller förses med tidsstyrning. Valet av styrmetoden skall basera sig på den 
verksamhet som sker i fastigheten och dess behov.  
 

7B. Värmeåtervinning. Genom att ta värmen till vara från ventilationsluften kan man spara 
hälften av värmeförbrukningen vid ventilation jämfört med en vanlig ventilation. 
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7C. Nerkylning av fastigheter. För att kyla ner inomhusluften används i första hand 
traditionella medel såsom persienner och markiser. En utredning om det verkliga behovet av 
nerkylning utförs alltid innan en maskinell kylanläggning installeras. En energieffektiv 
kylanläggning installeras i de fastigheter med fastställt behov av kylning. Kylanläggningen 
kombineras i mån av möjlighet med uppvärmningen av fastigheten, t.ex. kan värmepump 
användas. 
 
 
 
Åtgärd 8: Avfallshantering 

Kostnader och koldioxidutsläpp som onödiga soptransporter orsakar kan undvikas genom att 
planera fastighetens avfallshantering. Dimensioneringen av antalet insamlingskärl och deras 
storlek samt beaktandet av tömningsintervallen leder till en effektivare sopinsamling på 
fastigheten. Vid fastigheter, där det uppkommer avfall i större mängder, kan en investering i 
djupinsamlingskärl vara förmånligare och mer klimatvänligt än att tömma mindre kärl ofta. 

Genom att sortera återvinningsbart material kan man bl.a. undvika att biologiskt nedbrytbart 
material transporteras till avstjälpningsplatsen där den bryts ner under syrefria förhållanden 
och orsakar metanutsläpp. Metan är en 22 gånger starkare växthusgas än koldioxid och 
bidrar till växthuseffekten. (Motiva Oy 2011d) 

På glesbygden rekommenderas kompostering på fastigheten framom separat insamling av 
bioavfall och i tätorter rekommenderas gemensam insamling av bioavfall med närliggande 
grannar. Genom att kompostera matrester och trädgårdsavfall på fastigheten behåller man 
näringsämnen på gården och på så sätt undviks även onödiga soptransporter och kostnader 
för tömningen av bioavfallskärlet. 
 
Förslag på åtgärder 
 
8A. Sortering. Vid varje fastighet finns möjlighet till sortering enligt det egentliga behovet. 
Behovet för utökad sortering kartläggs, (t.ex. uppmätning av mängden bioavfall). 
Sorteringsanvisningar sätts upp vid sopinsamlingsställen. Information om avfallssortering 
delas ut till hyresgäster i samband med ”ordningsregler” eller dylika instruktioner. (Samarbete 
med avfallshanteringsbolag).  
En utredning görs över möjligheten för att två eller flere fastigheter kan använda gemensamt 
avfallskärl. Gemensam insamling utreds bl.a. då det t.ex. inte uppkommer tillräckligt med 
kartong eller bioavfall vid en fastighet för att ordna fastighetsvis insamling. Bostadsfastigheter 
betalar ekoavgift, och därmed är invånarna berättigade att använda ekopunkterna i 
Raseborg. Invånarna tilldelas information om närmaste insamlingspunkt för återvinningsbart 
material, om insamlingen ej är ordnad vid fastigheten.  
 

8B. Återanvändning.  Möbler, apparater etc. som man vill bli av med inom en enhet eller 
sektor skall inte genast slängas bort, utan möjligheten till återanvändning inom stadens 
övriga enheter kartläggs. Ett internt ”byt ut” – forum sätts in på stadens intranät. Forumet kan 
utvidgas så att stadens anställda kan använda det till ”köp och sälj” eller ”skänker bort”.  
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8C. Installering av djupinsamlingskärl.  Vid ombyggnad av befintliga gårdsplan utreds 
möjligheten att installera djupinsamlingskärl.  
 

8D. Kompostering. På glesbygden utreds möjligheten att kompostera bioavfallet på 
fastigheten i stället för att ordna separat insamling, särskilt vid daghem och skolor.  
 
 
 

Åtgärd 9: Nybyggen 

Användningen av energi är den största miljöbelastningen under en byggnads livstid. Vid 
planering av nybyggen kan man med de val som görs påverka den kommande fastighetens 
energihushållning och driftskostnader. Ett energieffektivt hus använder åtminstone 50 % 
mindre energi än ett hus som uppfyller minimikraven i byggbestämmelserna. 
Återbetalningstiden för de tilläggsinvesteringar som görs för att bygga en energieffektiv 
fastighet är 6-10 år. Vid nybygge torde helhetstänkande tillämpas, så att utrymmen för flere 
av stadens funktioner skulle byggas bredvid varandra. Detta skulle möjliggöra användning av 
gemensamma värmeanläggningar och annan kommunalteknik. (Motiva Oy 2011g) 

Åtgärder som påbörjats 

• Uppvärmning. Uppvärmning med förnybara bränslen främjas och nya innovationer 
tas i bruk. Fastigheter inom fjärvärmenätverket ansluts till nätet. Vid planering av 
uppvärmningen tas möjligheten för värmeåtervinning i beaktande. 

 

Förslag på åtgärder 
 
9A. Energieffektivitetsprincip. Principer görs upp för beaktandet av energieffektivitet och 
livscykeltänkande vid ny- och tillbyggen. Nybyggen byggs enligt energieffektivitets 
klassificering A och i mån av möjlighet byggs lågenergihus, passivhus och nollenergihus.  
 

9B. Ventilation och kylning. Vid planering av nybyggen utvärderas behovet av kylning. Om 
kylning är nödvändig samordnas kylningen med uppvärmningen av fastigheten, t.ex. med 
energieffektiv kylanläggning med kombinerat värmesystem.  
 

9C. Uppföljning av förbrukningen (el och uppvärmning).  Fastigheter kopplas till det 
automatiserade uppföljningssystemet, för att underlätta uppföljningen av förbrukningsdata.  
 

9D. Belysning. Belysningen i nybyggen planeras enligt den planerade verksamhetens behov 
med energieffektiva, led eller annan energieffektiv lampsort. Tids- och närvarostyrning 
installeras vid behov. Belysningen kan även t.ex. kopplas till tjuvalarmet.  
 

9E. Avfallshantering.  Vid planering av nya fastigheter utreds möjligheten och behovet av 
att installera djupinsamlingskärl för insamling av avfall, samt möjligheten för att ordna 
insamlingen gemensamt med flere fastigheter. 
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Åtgärd 10: Fastighetsbolag 
 
Fastighetsbolag kan få ner energiförbrukningen och reducera bolagets klimatbelastning 
genom de tidigare nämnda åtgärderna samt genom att installera bostadsvisa vattenmätare 
och reglera bastuturer i fastigheter med eluppvärmd bastu. Fastighetsbolag på glesbygden 
rekommenderas kompostera det uppkomna bioavfallet, både mat- och trädgårdsavfallet, på 
fastigheten, för att undvika onödig soptransport samt att biologisktnedbrytbart material 
hamnar på avstjälpningsplatsen. För att få ner elförbrukningen i ett fastighetsbolag med 
eluppvärmd bastu är det skäl att granska dess användning. En eluppvärmd bastu förbrukar 
ca 40 % av fastighetselen. En lämplig temperatur för bastubad är 80 °C. Om det tar längre än 
en timme att värma upp bastun, bör orsaken utredas.  

Förslag på åtgärder 

10A. Installering av vattenmätare. Möjligheten för att installera bostadsvisa vattenmätare 
utreds.  

10B. Reglering av bastuturer. Bastuns användningsgrad kartläggs i fastigheter med bastu. 
Bastuturerna planeras och dimensioneras enligt det egentliga behovet.  

10C. Kompostering. På glesbygden rekommenderas kompostering framom separat 
insamling av bioavfall.  

 

4.4.4.2 Kosthåll 
Kostnaderna för de befintliga köken kan minskas med energibesparings- och 
effektiveringsåtgärder som tas upp i stadens energi- och klimatprogram. Med dessa åtgärder 
reduceras även växthusgasutsläppen som i dagsläget uppkommer som en följd av stadens 
matproduktion.  
Nivån på de olika kökens utrustning och kökslokaliteter varierar och därför är kökens 
energianvändning inte direkt jämförbara med varandra. I vissa kök kan man med relativt 
enkla åtgärder spara på elförbrukningen, t.ex. genom att täta frys- och kylskåpsdörrar som 
läcker, medan man i andra kök måste vidta mera omfattande åtgärder.  

Förbrukningen av energi kan minimeras och effektiveras genom väl planerade 
arbetsutrymmen Fel placerade kyl- och tillredningsanordningar – t.ex. en placering av 
kylanordning bredvid ugnar och grytor - kan öka kylanordningarnas energiförbrukning med 
25 %.  

Genom att optimera ventilationen minskar även energiförbrukningen. Ett omodernt 
ventilationssystem som inte är planerat, dimensionerat eller styrt enligt kökets egentliga 
behov, använder ca 10 gånger mera el än ett energieffektivt system.  

Inom matproduktionen kan energibesparing också uppnås genom att se över och ändra på 
vissa handlingsrutiner. Energibesparing kan nås genom att granska arbetsprocesserna inom 
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de enskilda köken och ge personalen information om hur den i sitt arbete kan påverka 
energianvändningen. Genom att utarbeta och följa anvisningar om energieffektiv och 
klimatvänlig mattillredning kan bl.a. onödig gräddning av mat trappas ner vilket i sin tur 
minskar på elförbrukningen och förbättrar matkvaliteten. Vid planering av råvaruleveranser till 
storkök samt utdelningen av mat till utdelningsköken skall man beakta klimatbelastningen 
som förorsakas av transporternas växthusgasutsläpp. De kan reduceras med god planering 
av körrutten och användning av utsläppssnåla fordon, t.ex. hybridbil.   

För att motivera personalen till att ta i tu med energibesparingsåtgärder behövs konkreta 
målsättningar och uppföljning av energianvändningen. Energianvändningen kan man 
granska genom att följa den specifika förbrukningen t.ex. för kWh/matportion eller kWh/antal 
diskade kärl. 

Vid upphandling av livsmedel är det centralt att beakta livsmedlens klimatpåverkan. Genom 
att använda lokalproducerat i stället för att använda livsmedel som transporterats långa 
sträckor, minskas mängden växthusgasutsläpp. Säsongsvaror och vegetariska produkter är 
klimatvänliga livsmedel. Eftersom köksmaskiner är energikrävande, särskilt ugnar, 
diskmaskiner och kylanordningar, skall energieffektiviteten och livscykeltänkandet tas med 
som kriterier vid upphandling. Genom att jämföra inköpspriset med driftskostnader kan man 
få fram de alternativen, med vilka en inbesparing kan göras i längden. I slutändan kan dock 
den som använder köksmaskinerna påverka maskinernas energiförbrukning, eftersom den 
som använder maskinen kan med sitt sätt att hantera maskinen i hög grad påverka 
maskinens energi användning. (Reisbacka et al. 2009; Timonen 2010; Motiva Oy 2011a) 
 
 
Målsättningar 
• Personalen handhar kunskap om hur utrustningen används energieffektivt 
• God planering av arbetsutrymmen och utnyttjandet av ytorna till fullo 
• Rätt dimensionerad utrustning 
• Noggrann dimensionering av mängden mat som tillverkas 
• Livsmedel som används är klimatvänliga, närproducerade och hälsosamma 
• Köken har energieffektiv utrustning med låg energiförbrukning (särskilt ugnar, 

kylanordningar samt diskmaskiner) 
• Minimering och sortering av avfall 
• Sparsam användning av vatten 
• Ventilationen är planerad, dimensionerad och styrd enligt det egentliga behovet 
• Tillvaratagning av värmen ur kökens ventilationsluft för uppvärmning av övriga 

utrymmen i fastigheten 
• Köksmaskinerna är försedda med tidur, temperaturmätare och 

programmeringsfunktion och utrustning med flere funktioner utnyttjas 
 

Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Den befintliga utrustningen ses över, särskilt ugnar, diskmaskiner och 
kylanordningar. Utrustningens elförbrukning kontrolleras med en förbrukningsmätare. 
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Maskinell utrustning som har hög elförbrukning byts ut mot energisnåla. Frys- och 
kylskåpsdörrar som läcker tätas.  
 

Åtgärd 2: Arbetsrutinerna utvecklas och anvisningar om energieffektiv och klimatvänlig 
mattillredning utarbetas. 
 

Åtgärd 3: Energiförbrukningen följs upp och energibesparingsmål sätts upp för de enskilda 
köken. Personalen har tillgång till information om förbrukningen.  
 

Åtgärd 4: Vattenförbrukningen följs upp. Vattensnåla munstycken, vattenkranar och toaletter 
installeras.  
 

Åtgärd 5: Avfallssorteringen granskas och anvisningar utarbetas. Om det finns behov av 
utökad sortering kontaktas den ansvariga fastighetsskötaren. Uppkomsten av avfall 
minimeras bl.a. genom att utreda möjlighet att skicka tillbaka återanvändbara förpackningar 
till leverantören.  

 

 

4.4.4.3 Städservice 
Inom den interna städservicen har man redan börjat arbeta med en energieffektiv och 
klimatvänlig städpraxis. Det tekniska städarbetet är dock endast en del av de dagliga 
arbetsuppgifterna som städpersonalen utför. Städpersonalen har nära kontakt med dem som 
vistas i fastigheterna och på så sätt är städpersonalen medveten om den dagliga 
verksamheten som pågår i de enskilda fastigheterna.  

Städenhetens klimatpåverkan förbättras genom att ytterligare minimera förbrukningen av 
vatten, energi och kemikalier samt genom att värna om klimatvänliga värden. En sparsam 
användning av kemikalier minskar direkt på miljöbelastningen och avfallsmängden samt 
indirekt på växthusgasutsläppen som uppkommer vid produktionen av kemikalierna. Att 
minska mängden avfall och att sortera det avfall som uppkommit utgör en väsentlig åtgärd 
när det gäller att minska mängden växthusgasutsläpp.  
 
Detta har redan gjorts 
• Städningen är ställvis dimensionerad och vattensnål. 
• Städpersonalen har riktlinjer för dosering av rengöringsmedel samt övriga kemikalier 

och man har övergått till att använda mikrodukar, som väsentligt minskar på behovet 
av rengöringsmedel.  

• Mångfunktionella arbetsmaskiner har i viss mån tagits i bruk, vilket gör det möjligt för 
personalen att parallellt utföra flera arbetssteg. 

 
Målsättningar 
• De rätta städnivåerna tillämpas och personalen har kunskap om energieffektiv och 

klimatvänlig städpraxis 
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• Rengöringsmedlen som används är biologiskt nedbrytbara, skonsamma för miljön och 
ytor. Kemikalier används endast vid verkligt behov och på ett ändamålsenligt sätt 

• Uppkomsten av avfall minimeras och det uppkomna avfallet sorteras och återvinns 
• Vatten används sparsamt 
• Vid upptäckt av brister eller fel vid fastigheten, t.ex. läckande kranar, anmäls felet utan 

dröjsmål till den ansvariga fastighetsskötaren 
• Maskiner som används vid städning är energieffektiva 
 
Åtgärder som påbörjats 
 
• Avfallshanteringen planeras med berörda parter och dimensioneras enligt det 

egentliga behovet. Om städpersonalen märker brister i sorteringen, skall möjligheten 
för sortering ses över och information om sortering ges till dem som använder 
fastigheten. I kontorsutrymmen behöver soppåsen inte nödvändigtvis bytas ut varje 
gång som sopkärlet töms, utan endast vid behov.  Avfallsmängden minimeras bl.a. 
genom att ersätta pappershanddukar med tyghandduksautomater. 

 
 

Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: En handbok utarbetas med anvisningar och riktlinjer för klimatvänlig städning. 
Handboken kan innefatta anvisningar för dosering och val av rengöringsmedel, information 
om avfallsminimering och sortering samt anvisningar för underhåll av städutrustningen och 
riktlinjer för de olika städnivåerna kan bifogas till handboken. Handboken fungerar även som 
stöd för nyanställda. 
 

Åtgärd 2: Fortbildning ordnas för personalen för att upprätthålla den yrkeskunskapen som 
finns. Fortbildning i energieffektiv och klimatvänlig städning främjas.  Fortbildning ordnas då 
nya städmetoder eller ny teknik tas i bruk. 
 

Åtgärd 3: Ny teknik och effektivare metoder tas i bruk i takt med att sådana utvecklas.  
 

 

4.4.5 Turismservice 
Stadens turismservice har tagit i bruk kvalitetscertifieringen Kvalitet till tusen (Q1000).  
Kvalitet till tusen är ett kvalitetsprogram för turistbranschen i vilken miljöaspekter ingår.  
Programmet förutsätter att miljöaspekter ingår i rutinerna på arbetsplatsen. De 
utbildningstillfällen som personalen deltar i kan även inkludera energieffektivitets- och 
klimataspekter för att utvidga energi- och klimattänkandet på turismbyrån. Vid turistbyrån 
arbetar personalen aktivt för att minska på byråns klimatbelastning, bl.a. vid anskaffning 
utreds de miljövänliga alternativen.  

Allt efter att turister blir mer miljömedvetna sätter de en större tyngd på att resemålet, 
inkvarteringsstället och restaurangen de besöker beaktar klimataspekter och agerar 
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klimatsmart i sin verksamhet. För att möjliggöra att det finns klimatvänliga turistattraktioner 
för klimatmedvetna turister kan turistbyrån motivera de lokala turismföretagarna att omfatta 
klimatsmarttänkande i sin verksamhet. Klimatsmart agerande kan medföra ekonomiska 
inbesparingar till företagaren och vara till fördel vid marknadsföring. Kriterier och certifikat för 
klimatvänligt turismföretagande saknas i dagsläget för små enheter inom turistbranschen. 
För att kunna garantera kunder klimatvänlig turismservice utarbetas ett system för att 
utvärdera turismföretagarnas klimatvänlighet. 
 
Detta har redan gjorts 

• Kvalitetscertifiering Kvalitet till tusen (Q1000) är i bruk 
• Turismservice har en ny och informativ webbplats som har minskat behovet av tryckt 

material 
• Miljövänligt papper används till tryckprodukter 

 
Målsättning 

• Turismföretagarna är klimatsmarta  
• Invånarna utnyttjar allt mer den lokala turismnäringen  

 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Kriterier för klimatvänlig turismföretagande utarbetas för att bättre kunna erbjuda 
kunder klimatvänlig turismservice 
 

Åtgärd 2: Informationstillfällen om energi- och klimatåtgärder ordnas för företagare inom 
turismbranschen.  
 

Åtgärd 3: En guide utarbetas med tips och råd om hur turister kan agera klimatsmart i 
Raseborg. Guiden riktas till både utländska turister och turister från annan ort i Finland. För 
att öka den interna turismen i staden, motiveras Raseborgare att semestra lokalt. 
 

 

4.4.6 Grundtrygghetsproduktion 
Grundtrygghetsproduktionen är en stor konsument av energi, olika produkter och maskiner. 
Avdelningen har dock goda förutsättningar att reducera och effektivera sin energiförbrukning.  
Grundtrygghetsproduktionens klimatbelastning kan minskas redan vid upphandlingsskedet 
genom att välja hållbara och klimatvänliga produkter och sjukvårdsutrustning.  

Grundtrygghetsproduktionens verksamhet befinner sig i mindre och större vårdkomplex, som 
hyrs av Intern service och utomstående aktörer. I de fastigheter som hyrs av Intern service är 
det skäl att i samråd med ansvarig fastighetsskötare noggrant kontrollera 
uppvärmningssystemet, ventilationen, belysningen osv. i fastigheten, dessa åtgärder finns 
närmare beskrivna i handlingsplanen för Intern service.  Det är också angeläget att kartlägga 
behovet av nedkylning, eftersom alltför höga inomhustemperaturer kan orsaka hälsofara för 
kunden. Vid planering av nedkylning skall de metoder som inte kräver maskinell utrustning i 
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första hand utnyttjas. Vid bygge av nya vårdkomplex är det skäl att beakta hur den nya 
fastighetens inomhustemperatur kan regleras. 

Förutom energianvändningen i fastigheterna, så går en hel del energi åt till transporter av 
olika slag. I både produktion av omsorgstjänster och social service förutsetts att en del av 
personalen förflyttar sig till kunden, bl.a. vid hembesök. Det är viktigt att planera 
verksamheten på ett sätt som minskar behovet av onödiga transporter. Genom att samarbeta 
över sektorgränser kan antalet transporter minskas och effektiveras.  

Inom personalen finns drivande krafter, som aktivt har arbetat för att effektivera 
energianvändningen och minska på klimatbelastningen på sin enhet. Genom att ordna 
fortbildning för personalen om effektiv energianvändning och klimatsmarta arbetsrutiner 
stärks det kunnande som redan finns. Det är viktigt att åtgärder för att effektivera 
energianvändningen förverkligas i samråd med personalen i enheten för att säkerställa att 
ändringarna är ändamålsenliga.  

 
Detta har redan gjorts 
• Grundtrygghetsproduktionen samarbetar över sektorgränserna, för tillfället utreds 

möjligheten att samordna transporter med bildningssektorn 
 

Målsättning  
• Grundtrygghetsproduktionens verksamhet är energieffektiv 
• Enheterna använder hållbara och klimatvänliga produkter, engångsprodukter undviks 

 

Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Ansvarsperson för energi- och klimatarbetet. I varje enhet väljs en ansvarig för 
energi- och klimatarbetet, som planerar och ser till att klimatbelastningen för verksamheten 
minskas på alla möjliga sätt. 
 

Åtgärd 2: Upphandling.  Kriterier för energieffektivitet, livscykeltänkande och klimatvänlighet 
används vid upphandling av material och maskiner. Engångsprodukter undviks. 
 

Åtgärd 3: Transport och förflyttning. Utredningen över samarbete över sektorsgränser om 
transporter påskyndas. 
 

Åtgärd 4: Avfallshantering. Avfallssorteringen ses över och enhetsvisa sorteringsråd 
utarbetas. 
 

Åtgärd 5: Vattenförbrukning. Personalen skolas i sparsam vattenanvändning. 

 

4.4.7 Landsbygdstjänster 
Eftersom de flesta lantbruksgårdar är stora energiförbrukare kan landsbygdskansliet, genom 
att ge kunden information om energieffektiverings möjligheter, minska på gårdarnas 
klimatpåverkan. Genom att förbättra energieffektiviteten på gårdarna minskas gårdens 
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klimatbelastning och samtidigt förbättras gårdens lönsamhet, eftersom energikostnaderna 
minskar.  
Landsbygdsförvaltningen har flyttat till Ingå kommun. Samarbete planeras möjligen genom 
projekt HINKU. 
 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Elektroniska blanketter utarbetas för att möjliggöra att kunden kan lämna in 
anmälan och ansökningar elektroniskt. Svar och beslut som fattats av landsbygdssekreterare 
skickas elektroniskt till kunden. Beslut per brev skickas ut endast om kunden framför önskan 
om detta. 
 

Åtgärd 2: Ett utvecklingsprojekt för att främja hållbar produktion av bioenergi läggs upp i 
samarbete mellan aktörer i landsbygden. 
 

Åtgärd 3: Information om energieffektiveringsåtgärder för lantgårdar och om hur byta från 
oljeuppvärmning till uppvärmning med förnybara bränslen ges till kunden. Kunderna 
uppmuntras till att delta i skogs- och lantbruksministeriets Lantbrukets energiprogram. 
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4.5 Samhällstekniska sektorn 

4.5.1 Administrativa avdelningen 
Tekniska centralens klimatbelastning kan inom den administrativa avdelningen minskas 
genom att utveckla sektorns kanslifunktioner och administration med hjälp av olika 
stödmetoder.  I praktiken handlar det om att se över verksamheten och ta i bruk arbetsrutiner 
som bl.a. minskar förbrukningen av papper. Pappersförbrukningen minskas genom att 
utveckla elektroniska blanketter för den tekniska kundservicen och skapa arbetsrutiner för att 
hantera dokumenten i elektroniskform. Elektronisk hantering av ärenden, ansökan, anmälan 
och fattandet av tjänstemannabeslut möjliggör även att behandlingstiden effektiveras.  
 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd: Elektroniskhantering av dokument (ansökan, anmälan, fattandet av 
tjänstemannabeslut samt arkivering etc.) möjliggörs. Bland annat tas elektroniska blanketter i 
bruk. Behovet av videokonferenser samt möjligheten till att ordna sådana utreds.   
 
 
Småbåtshamnar 
Besökarnas insats behövs för att utveckla Ekenäs gästhamn till en energieffektiv och 
klimatvänlig gästhamn. Verksamheten i gästhamnen utvecklas genom att profilera 
gästhamnen som en miljövänlig sådan samt utarbeta instruktioner för besökaren om hur 
denne kan minska på klimatbelastning under sin vistelse i hamnen. I dagsläget är mängden 
avfall som samlas in vid gästhamnen oproportionerligt stor och åtgärder för att minska 
mängden avfall behövs. Mängden blandavfall kan minskas genom att erbjuda möjlighet att 
sortera avfallet och utarbeta anvisningar om avfallsfraktionerna som samlas in vid 
småbåtshamnen. 
 
Målsättning  
• All service som erbjuds besökare vid småbåtshamnarna förverkligas med ringa 

klimatbelastning.   
 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Information om hur besökaren kan minska på sin klimatpåverkan under vistelsen i 
gästhamnen läggs upp på ett synligt ställe. Informationen instruerar besökaren bland annat 
om sopsortering och uppmanar till att undvika onödig tomgång. Besökare erbjuds bl.a. 
möjligheten att sortera sitt avfall. 
 

Åtgärd 2: Servicen som erbjuds är utförd med ringa klimatbelastning. 
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4.5.2 Samhällstekniska avdelningen 
Den samhällstekniska avdelningen kan minska på sektorns klimatbelastning genom att 
bygga ut infrastrukturen och kommunikationslederna till och från stadscentra samt inom 
dessa. Lättrafikledernas antal bör ökas för att minska behovet av privatbilism och förbättra 
förutsättningarna för invånarna att gå och färdas med cykel och kollektivtrafik i sin omgivning. 
Ett kontinuerligt samarbete med stadsplaneringsavdelningen är därför viktigt. 

Trafiksäkerhets för Raseborgs stad (2010)  beskriver åtgärder som befrämjar ökad 
medvetenheten om hållbara trafikarrangemang, bättre möjligheter för invånarna att färdas 
med kollektivtrafik och därmed minskat behovet av privatbilism. Avdelningen arbetar med att 
förverkliga dessa åtgärder. Energieffektiviteten vid underhåll av vägar och allmänna områden 
är viktig att kartera och följa upp. För att minska på klimatbelastningen kan avdelningen 
lägga upp riktlinjer för hur energieffektiviteten kan optimeras vid underhållsarbeten och 
granska att de tillämpas.  Avdelningen bör sträva till att alla arbetsmaskiner och andra 
arbetsredskap är energieffektiva och har låga utsläpp av växthusgaser. 
  
Detta har redan gjorts 
• I trafiksäkerhetsplanen för Raseborgs (2010) beaktas förutsättningar för hållbara 

trafikarrangemang.  
 
Målsättning 
• Infrastrukturen byggs ut och upprätthålls på ett klimatvänligt sätt  
• Antalet lättrafikleder ökar och binder samman stadens centra 
• Växthusgasutsläpp orsakad av trafiken minskar  
• Gatu- och vägbelysningen är energieffektiv  
• Underhåll av vägnätet och områden sköts energieffektivt 
 
Åtgärder som påbörjats 
 
• Vid planering av nya områden beaktas förutsättningarna för att minska behovet av 

privatbilism. Checklistan i trafiksäkerhetsplanen för Raseborgs stad (2010, s.57) utökas 
med faktorer som bör beaktas för att främja klimatvänlig trafik. Checklistan används i 
general- och detaljplanerna. 

• En plan för gatu- och vägbelysningen läggs upp i samarbete med Ekenäs Energi och 
förnyandet (energieffektiveringen) av gatu- och vägbelysningen påskyndas. 

• Samarbete mellan staden enheter planeras för att öka maskinernas användningsgrad. 

 
 
 
Förslag på åtgärder 
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Åtgärd 1: Trygga och funktionella cykelleder, bl.a. mellan stadens centra, planeras och 
byggs ut i växelverkan med markplaneringen. Parkeringsplatser för cyklar ordnas vid 
arbetsplatser, läroanstalter, idrottsanläggningar, trafikstationer och vid offentliga byggnader.  
 
 

Åtgärd 2: En grupp med representanter från de närliggande kommunerna sammankallas för 
att utreda en gemensam regional trafikpolicy som skall minska trafikens regionala 
klimatpåverkan.   
 

Åtgärd 3: Underhåll av vägnätet och områden sköts energieffektivt, riktlinjer läggs upp. I 
villkoren för uppköp av tjänster förutsätts att leverantören ansvarar för att arbetet utförs 
energieffektivt och med låga utsläpp av växthusgaser.   
 

Åtgärd 4: Arbetsmaskiner och andra arbetsredskap som har en hög elförbrukning byts ut 
mot energisnålare varianter. Maskinerna används energieffektivt och underhålls för att 
förlänga deras livslängd. Energieffektivitet är ett kriterium vid inköp av maskiner och andra 
arbetsapparater. Energieffektiva och utsläppsfria/utsläppssnåla transportmedel används. 
 

 

4.5.3 Mätningsavdelningen 
För att minska på tekniska sektorns klimatbelastning kan mätningsavdelningen i 
försäljningsvillkoren för tomter och områden ta med rekommendationer för 
uppvärmningssättet för fastigheten som planeras där. Rekommendationen för 
uppvärmningssättet skulle vara skräddarsydd för tomten och främja klimatvänliga 
uppvärmningsformer. Valet av uppvärmningssystem för ett bostadshus är avgörande för 
hurudan klimatbelastning bygganden har under dess livslängd. De uppvärmningsalternativen 
som främjas är uppvärmning med förnybara energiformer, anslutning till fjärrvärme och lokala 
gemensamma lösningar för flere fastigheter.  

De terrängbesök som personalen i avdelningen gör är låg till antalet och de planeras i förväg 
för att minska på onödig körning. Detta stöder målsättningarna för att minska på 
växthusgasutsläpp från trafiken. 

Staden äger stora skogsområden och har en skogsvårdsplan, men planen saknar en 
långsiktig strategi (+20 år). För att trygga att skogarna sköts på ett hållbart sätt är det viktigt 
att gör upp en långsiktig strategi. Anvisningar för hur bioenergi på ett hållbart sätt kan tas ut 
från skogarna utan att utarma marken inkluderas i planen. Inom kort kommer det att vara 
möjligt att ansöka om stadsstöd för att ta tillvara hyggesrester. 
 
Målsättning 
• Antalet nya bostadshus med klimatvänlig och energieffektiva uppvärmningssystem 

ökar 
• Stadens skogar sköts och avverkas på ett klimatvänligt sätt 
• Antalet hyggesrester som tas tillvara på ett hållbart sätt och används som bioenergi 

ökar 
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Förslag på åtgärder 
  

Åtgärd 1: I försäljningsvillkoren för tomter och områden inkluderas rekommendationer för 
energieffektiva och klimatvänliga uppvärmningssätt för fastigheten som planeras där. 
 

Åtgärd 2: En långsiktig strategi för skogarna utarbetas. Strategin läggs upp med särskild 
hänsyn till energieffektivitet, klimatvänlighet och möjlighet att öka användningen av bioenergi. 
Strategin sammanfogas med skogsvårdsplanen. Till skogsvårdsplanen tilläggs anvisningar 
om hur bioenergi på ett hållbart sätt kan tas ut från skogarna. 
 

 

4.5.4 Stadsplaneringsavdelningen 

4.5.4.1 Planläggningsenheten  
Vid planläggningen är det viktigt att eftersträva en energieffektiv och klimatvänlig 
samhällsstruktur, som bland annat uppnås genom att planera större helheter och genom att 
stärka samarbetet över sektorgränserna. Då man planerar större helheter kan planeraren 
bättre beakta områdens särdrag, utreda möjligheter att använda fjärrvärme eller förnybara 
energikällor för uppvärmning samt utvärdera planernas inverkan på energibehovet. För att 
uppnå en energieffektiv och klimatvänlig samhällsstruktur kan man koncentrera byggandet till 
de redan befintliga områdena och lägga upp områdesspecifika riktlinjer för byggandet. Ett 
koncentrerat byggande betyder att avstånden är korta; detta i sin tur leder till bättre 
förutsättningar för att ordna leder för lätt trafik och förbindelser för kollektivtrafik.  
En välplanerad bebyggd miljö ger i första hand utrymme för lätt trafik och förbindelser för 
kollektivtrafiken och i sista hand för privatbilismen. Det är väsentligt att under hela 
planläggningsprocessen beakta hur behovet av privatbilism kan minskas, eftersom största 
delen av stadens utsläpp av växthusgaser härleds från trafiken. Det är svårt att påverka 
människors vanor och levnadssätt, men goda samhällsstrukturer och en ökade 
medvetenheten om klimatförändringen är nödvändiga steg i rätt riktning.  

På glesbygden är det viktigt att utveckla byarna och även där koncentrera byggandet till 
befintlig byggnation. Koncentrerat byggande i byarna ger möjligheter för att ordna offentlig 
och privat service och gemensam energiförsörjning. Med tanke på produktion och förädling 
av biobränslen är en livskraftig glesbyggd i ett centralt läge.  

Dagens trend är att bygga stora hus glest, vilket inte stöder en utsläppsnål samhällsstruktur. 
Här kan man lägga upp riktlinjer för byggandet och för storleken på husen samt efterlysa 
praktiska planlösningar. Vid planläggningen är det skäl att beakta områdets mikroklimat, så 
att tomterna planeras på ett energimässigt fördelaktigt sätt. Med rätt placering kan husets 
energiförbrukning minskas och möjligheten att använda förnybara energikällor optimeras. 
(Era 17 2011, Nylands miljöcentral 2007) 

 
Detta har redan gjorts 
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• Målsättningar som stöder minimering av växthusgasutsläpp och energiförbrukning har 
inkluderats i strategin för markanvändningen i Raseborg (2009) 

• De planerade områden som kommer att byggas ut inom kommande år kompletterar 
den befintliga byggnationen  

 
Målsättning 
• Inverkan på utsläpp av växthusgaser analyseras och beaktas under hela 

planläggningsprocessen 
• Enhetlig samhällsstruktur - byggandet koncentreras till centrum och angränsande 

områden och på glesbygden till byarna 
• Innovativa och energieffektiva lösningar styrs med planbeskrivningar  
• I planerna reserveras områden för produktion av bioenergi för att främja möjligheten att 

öka produktionen av förnybar energi 
• En stor del av invånarna bor i områden med kollektivtrafik 
• De som skall bo på området deltar aktivt i planeringsprocessen för boendemiljön för att 

tillsammans med planläggaren finna praktiska klimatvänliga lösningar 
• Områdesreserveringar för service planeras så att de är lätt tillgängliga; man når dem 

lättillgängligt för invånarna – genom att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
 
Åtgärder som genomförts 
 

• Utredning om ledig byggmark och komplettering av befintlig bebyggelse i Karis 
centrum gjordes som bakgrundsarbete för stadens planläggningsprogram 2013-
2015. 

• Planläggningsprogrammet 2013-2015 hänvisar till stadens klimatmål och områden 
som utvecklas, stöder klimatvänlig samhällsstruktur och bl.a. välfungerande 
kollektivtrafik 

• Klimatkalkylernas förverkligande har planerats. Olika planeringsalternativ jämförs 
genom att simulera dem med hjälp av GIS-programvara. Forsknings- och 
utvecklingsinstitutet Aronia ansvarar för arbetet, som hör till Aronias, Yrkeshögskolan 
Novias och stadens miljöinriktat samarbete. 
 

 
 
Förslag på åtgärder 
 
Åtgärd 1: Stadens centrum utvecklas och befintlig bebyggelse kompletteras. Under 
planläggningsprocessen uppskattas de planerade områdens inverkan på utsläpp av 
växthusgaser, områdets energieffektivitet och möjligheten att reservera områden för 
produktion av bioenergi.  Riktlinjer för uppskattningen läggs upp och används vid alla steg av 
planläggningen.  Vid planering av nya bostadsområden beaktas invånarnas möjlighet att röra 
sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik både till service och arbetsplatsen, skolor och 
daghem. Utvidgandet av och användningen av fjärr- och närvärme samt möjligheten att 
använda solenergi främjas och beaktas i planläggningen. Riktlinjer för tomt- och husstorlekar 
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läggs upp och praktiska planlösningar efterlyses av planeraren/arkitekten. Samarbetet inom 
och över sektorgränser stärks, särskilt med Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi. Vid 
planering av tomter för näringslivet beaktas områdets energieffektivitet och -försörjning. 
 

Åtgärd 2: Områden för produktion av förnybara bränslen reserveras. Staden utreder 
reservering av områden för vindparker till havs och på land. 
 

Åtgärd 3: Principer för klimatvänlig by och glesbyggd läggs upp, planläggningen av ekobyn 
vid Svarvars påskyndas och reservationer för så kallade ekobyar främjas. 

 
 

4.5.4.2 Byggnadstillsyn  
Byggnadstillsynen är i nyckelposition när det gäller att ge råd till dem som planerar att bygga 
eller renovera. Det är väsentligt att uppmuntra planeraren/byggherren till att sträva efter att 
bygga energieffektivt och beakta de olika faktorerna som påverkar byggnadens kommande 
energiförbrukning som t.ex. placeringen av huset på tomten, husstorleken och valet av 
byggmaterial.  

Byggnadstillsynen kan påverka energiförbrukning genom att förse byggaren med information 
om uppvärmningssystem lämpade för byggnaden i fråga. Man kunde redan vid 
planläggningen göra en utredning om vilka förnyelsebara energiformer som lämpar sig på 
området. Resultatet av utredningen och rekommendationerna bifogas bl.a. 
försäljningsvillkoren för tomten. Vid ansökan om bygglov ges bland annat information om 
sådana uppvärmningsalternativ, byggnadspraxis och avfallshantering som alla är 
klimatvänliga.  
 
Målsättning 
• Byggnadernas energiförbrukning reduceras och växthusgasutsläppen minskar  
• Trähusbyggandet ökar 
• Byggande baserar sig på lösningar som är hållbara och har ekonomiska 

kretsloppsegenskaper 
 
Förslag på åtgärder 
 

Åtgärd 1: Information om klimatvänliga byggnadsmaterial och växthusgasutsläppssnåla 
uppvärmningssystem ges till byggnadslovsansökaren i ett tidigt skede av 
byggnadslovsprocessen. Information om för tomten lämpligt energieffektivt och klimatvänligt 
uppvärmningssystem ges till byggaren. Byggaren skall till bygglovsansökan bifoga en 
beskrivning över hur energieffektivitet och klimatvänlighet har beaktats i byggnadens 
planering. Vid inspektion av byggnader granskar byggnadstillsynen att de lagstadgade 
instruktionerna om byggandens energieffektivitet har uppfyllts. 
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4.5.4.3 Miljövård  
Miljövårdsmyndigheten påverkar samhällets miljöutveckling genom att ge utlåtanden och 
rekommendationer bland annat i samband med miljötillståndsansökningar. Miljöbyrån fäster 
stor vikt vid klimat- och energifrågor då nya markanvändningsplaner uppgörs. Utlåtanden och 
rekommendationer är av betydelse för att optimera energieffektiviteten för det planerade 
området. Till följd av den snabba utvecklingen bör miljöpersonalens kunnande kontinuerligt 
upprätthållas genom deltagande i utbildning.  

Detta har redan gjorts 
• Klimatbelastningen har minimerats genom att intensifiera samarbetet med företag och 

industrier samt regelbunden uppföljning av givna miljötillstånd 
• Ansökningar och anmälningar mottas elektroniskt 

 
Förslag på åtgärder 
 

Åtgärd 1: Utlåtanden och rekommendationer som främjar energieffektivitet och 
klimatvänlighet ges bland annat i samband med miljötillståndsansökningar. Vid 
inspektionsbesök ges kunden råd och information gällande energieffektivitet och 
klimatvänlighet. Samarbetet med näringslivet stärks för att motivera innovativa lösningar och 
klimatvänligt agerande. Också samarbetet med Västra Nylands avfallsnämnd och 
avfallsombud utvecklas för att påverka i energi- och klimatfrågor kring avfallshantering. 
 

Åtgärd 2: Verksamheten med att motta elektroniska ansökningar och anmälningar utvecklas 
vidare. Miljöpersonalens kunnande upprätthålls kontinuerligt genom deltagande i utbildning.  

 

4.5.5 Kollektivtrafik 
Den största växthusgasutsläppskällan i Raseborg är trafiken. I Raseborg är antalet bilar per 
person högre än landets medeltal. Genom att öka användningen av kollektivtrafik kan 
privatbilismens andel av trafikens totala växthusgasutsläpp reduceras. Det är viktigt att 
planering av kollektivtrafiken utförs jämsides med struktureringen av samhället och enligt 
invånarnas behov. Eftersom befolkningen i Raseborg blir äldre ökar behovet av en 
fungerande servicetrafik. En intern servicetrafik skulle även betjäna skolelever och den 
arbetande befolkningen samt minska antalet korta resor med bil, dvs. resor under 3 km. 
Enligt trafiksäkerhetsplanen för Raseborgs stad utförs 70 % av resor under 3 km med bil.  

Raseborgs stadsbiljett togs i bruk i början av år 2013. Den berättigar till resor inom Raseborg 
och är förmånligare än regionbiljetten. Förmånliga biljettpriser och fungerande 
trafikförbindelser främjar användningen av kollektivtrafiken. En investering i marknadsföring 
av kollektivtrafik måste göras för att påverka invånarna att lämna bilen hemma och använda 
sig av kollektivtrafik. (Raseborgs stad 2010) 
 
 
Detta har redan gjorts 
• Regionbiljett för trafik inom västra Nyland med buss är i bruk 
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• Pendlarbiljett med buss och med tåg mot huvudstadsregionen samt med tåg mot Åbo 
är i bruk 

• Raseborgare kan köpa HRT-biljett till samma pris som invånare i HRT-regionen 
(Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda) med stöd av Raseborgs stad 

• En förmånlig stadsbiljett för resor inom Raseborg planeras.  
• Planeringen av en rutt för servicetrafik pågår 

 
Målsättning 
• Antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar 
• Antalet korta resor med bil, resor under 3 km, minskar  
• Stadens anställda har möjlighet till tjänstebiljett i kollektivtrafiken 
• Kollektivtrafikens rutter betjänar invånarna optimalt 

 
Åtgärder som genomförts 
 
• Raseborgs stadsbiljett togs i bruk i början av år 2013. Staden strävar till att i samarbete 

med bussföretag och ELY-centralen optimera bussturerna och rutterna samt öka 
bussturer (med minibussar för de rutter där antal resenärer är låg).  

 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Servicetrafik med kollektivtrafik tas om möjligt år 2014 i bruk. 

Åtgärd 2: Arbetsgivare inom Raseborg utmanas att erbjuda tjänstebiljett till anställda i 
kollektivtrafiken (stadsbiljett och regionbiljett). 
 

Åtgärd 3: Möjligheterna till resor med kollektivtrafik marknadsförs och görs mer synliga i 
stadsbilden samt på stadens webbsida. Kollektivtrafiken lyfts fram som det klimatvänliga 
alternativet för den klimatmedvetna invånaren. 
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4.6 Grundtrygghetssektorn  
Grundtrygghetens ordnarenhet samarbetar med stadens grundtrygghetsproduktion, 
sjukvårdsdistriktet och övriga aktörer enligt avtal. Grundtrygghetssektorn kan minska sin 
klimatbelastning genom att inkludera krav på energieffektivitet och klimatvänlighet vid 
upphandling av tjänster som produceras av den egna produktionen och av utomstående 
avtalsproducenter.  

Hälsovårds- och omsorgstjänster produceras delvis i stadens egen regi av 
produktionsenheten och delvis köper grundtrygghets ordnarenhet tjänster av andra aktörer. 
Den sociala servicen producerar stadens grundtrygghetsproduktion. Tyngdpunkten för att 
effektivera energianvändningen kan i första hand sättas på den egna verksamheten. Vid köp 
av tjänster eller produkter är det viktigt att i avtalet inkludera krav på att tjänsten eller 
produkten som köps produceras energieffektivt och med ringa belastning på klimatet. Den 
egna verksamheten kan minska sin klimatbelastning genom att granska strukturen för 
verksamheten. Detta kan göras genom att granska infrastrukturen och behovet av förflyttning 
och transport för både personalen och kunder mellan och till serviceställen. 
Grundtrygghetssektorns strategi går ut på att koncentrera verksamheten och detta stöder 
målsättningen att minska behovet av transporter. Transporter kan minskas genom att erbjuda 
invånarna lokal service, bl.a. så att boenden vid åldringshemmen tilldelas en plats nära 
familjen.  
 
Detta har redan gjorts 
• Verksamheten är koncentrerad 

Målsättning 
• Strukturen för verksamheten är energieffektiv  
• Samarbetsaktörer producerar tjänster med ringa belastning på klimatet   

 
Förslag på åtgärder 
 

Åtgärd 1: Verksamhetsprocesserna genomgås och strukturen för verksamheten granskas 
med särskild tanke på transporter, energiförbrukning och fastigheternas energieffektivitet och 
uppvärmning. 
 

Åtgärd 2: I avtalen med samarbetsaktörer nämns att tjänsten som köps skall produceras 
energieffektivt och med låga koldioxidutsläpp. 
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4.7 Bildningssektorn 
Bildningssektorn består av tolv olika stora avdelningar. Avdelningarna har olika verksamheter 
med olika stora direkta och indirekta klimatbelastande effekter. För att förverkliga vissa 
åtgärder för att effektivera energiförbrukningen är ett samarbete över sektorgränsen 
nödvändig, eftersom de flesta avdelningar hyr utrymmen av Intern service. Bildningssektorns 
största klimatbelastande faktor är fastigheterna och idrottsanläggningarna som administreras 
av avdelningen för idrottsverksamhet och hälsomotions; här kan de största 
energiinbesparingar åstadkommas. Den förflyttning och transport som bildningssektorns 
verksamhet medför – skolskjutsar - har en direkt klimatbelastande effekt och därför är en 
granskning av planer för rutter och färdsätt väsentlig.  
 

4.7.1 Barndagvård och förskola  
Inom barndagvården och förskolan kan man med miljöfostran inverka på barnens attityder 
och kunskaper om energi och klimat. Barnen lär sig genom handling och lek och då man i 
barndagvården och förskolan agerar klimatvänligt inför och tillsammans med barnen, får 
barnen en god grund att stå på. Det är betydelsefullt att barnen i ett tidigt skede lär sig att 
värna om miljön, sortera sopor och använda energi och vatten sparsamt. Ett gott redskap för 
både personalen och barnen är Grön Flagg – programmet. Daghemmet Fågelbo i Billnäs har 
fått bestående Grön Flagg som erkännande för sitt arbete för miljöfostran. Miljöfostran 
bedrivs dock också i de andra daghemmen, gruppdaghem och i förskolorna. För att bedriva 
ett målinriktat klimatarbete i de olika enheterna kunde en ansvarsperson utses och 
diskussionstillfällen ordnas var de olika enheterna kan byta erfarenheter. (Natur och Miljö 
2011) 

Detta har redan gjorts 
• Miljöfostran är en viktig del av flera enheters vardag 

Målsättning 
• Riktlinjer för att beakta energi- och klimatfrågor i miljöfostran används i enheterna 
• Antalet dagvårdsenheter som deltar i Grön Flagg ökar 

 
Åtgärder som påbörjats 
 
• Klimatsamarbete mellan daghem planeras. Billnäs daghem leder arbetet. 

 
Förslag på åtgärder: 
 

Åtgärd 1: Riktlinjer för hur energi- och klimatfrågor beaktas i stadens dagvård och förskola 
ställs upp (se även kapitlet med allmänna energibesparingsråd). Varje enhet utser en 
ansvarsperson som koordinerar energi- och klimatarbetet på den egna enheten. De olika 
enheternas ansvarspersoner samlas för byte av erfarenheter. 
 

Åtgärd 2: Enheterna uppmuntras till att ansluta sig till Grön Flagg.  
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4.7.2 Den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen  
I den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen beaktas energi- och 
klimatfrågor i undervisningen. Grunder för hur energi- och klimatfrågor skall ingå i 
undervisningen finns uppsatta i den lokala läroplanen i Raseborg. I läroplanen finns energi- 
och klimatfrågor med som ett temaområde.  

En eller två ansvarspersoner utses i lärarkåren för ett organiserat arbete med klimatfrågor i 
skolorna och en klimatgrupp utses. Det är viktigt att elevkåren har möjlighet att ta del i 
skolans arbete för energi och klimat. Samarbetet mellan enheterna kring energi- och klimat 
bör utökas och erfarenheter bytas för att stärka det kunnande som redan finns i enheterna. 
Samarbete mellan de olika aktörerna som vistas i skolan kan kompletteras genom att ordna 
gemensamma informations- och fortbildningstillfällen. Klimatgruppen lägger upp en plan för 
att effektivera användningen av energi. Med planen kan skolans klimatbelastning minskas. 
Planen görs i samråd med ansvarig fastighetsskötare, lokalvårdare, kosthållspersonal och IT-
person. En kartläggning över den nuvarande energiförbrukningen och klimatbelastande 
faktorer ger en god grund för fortsatt arbete och ger möjlighet att påvisa uppnådda mål. 
Viktiga faktorer för kartläggningen är att se över inomhustemperaturen, avfallssorteringen, 
vattenförbrukningen, IT-utrustningen och belysningen. Påpekas kan att allt detta täcks av 
Natur- och miljös Grön Flagg-program. 

Intresserade skolor uppmuntras ta del i Grön Flagg- programmet.  Klinckbackan koulu, 
Mikaelskolan och Billnäs skola har Grön Flagg. I Höjdens skola i Tenala har eleverna fått 
delta i ett projekt med mål att bygga ett energisnålt hus. Det energisnåla huset har varit 
turnerat i skolorna i Raseborg och varit utställt på Energimässan, som ordnas årligen av 
Yrkeshögskolan Novia. Ett projekt för att bygga ett energilaboratorium har påbörjats vid 
Höjdens skola. Laboratoriet kommer att vara tillgänglig för elever i Raseborg.  
 
Detta har redan gjorts 
• Energi och energieffektivitet behandlas i undervisningen 

 
Målsättning 
• Sparsam användning av energi är en del av skolans/gymnasiets vardag 
• Antalet skolor som deltar i Grön Flagg ökar 
• Stadens/Skolans program för energi och klimat beaktas i undervisningen.  

 
Åtgärder som påbörjats 

• Finskspråkiga skolor har en klimatgrupp, som inledde arbetet 2013. Arbetsplanen 
innehåller alla nedstående åtgärder. 

 

Förslag på åtgärder: 
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Åtgärd 1: Ansvarspersoner för energi- och klimatarbetet utses i alla enheter (1-2 
pers/enhet). Ansvarspersonerna ordnar arbetet med energi- och klimatfrågor så att 
strukturen för arbetet passar enheten. Eventuellt kan en klimatgrupp tillsättas med 
representanter från både lärarkåren och elevkåren.  Skolans ledningsgrupp kunde även ha 
ansvaret för arbetet med klimatfrågor. 
Ansvarspersonerna, klimatgruppen eller ledningsgruppen kartlägger energianvändningen 
och klimatbelastningen i enheten. Kartläggningen utförs tillsammans med ansvarig 
fastighetsskötare, lokalvårdare, kosthållspersonal och IT-person.  Fortbildning ordnas för 
ansvarspersonerna och klimatgruppen. Informationstillfällen ordnas för hela personalen. 
Klimatgruppen jobbar för att motivera elever, studenter och personalen till målmedvetet 
arbete för att minska enheternas klimatbelastning.  
 

Åtgärd 2: Hur energi- och klimatfrågor beaktas i undervisningen kartläggs. Brister åtgärdas 
och goda erfarenheter sprids till övriga skolor. 
 
Åtgärd 3: Enheterna uppmuntras till att ansluta sig till Grön Flagg-programmet. 
 
Åtgärd 4: Skolan uppmuntrar eleverna, personalen och föräldrar att agera klimatvänligt. 
Eleverna uppmuntras till att gå eller cykla till skolan, förutsatt att omständigheterna är bra 
(med hänsyn till distans och säkerhet). 
 

Åtgärd 5: Den nationella energisparveckan (v.41) och den nordiska klimatdagen (Nordiska 
ministerrådet) uppmärksammas i enheterna. 
 
 

4.7.3 Biblioteksverksamhet och Medborgarinstitutet  
 

Förslag på åtgärder  
 
Åtgärd 1: Under den nationella energisparveckan (v.41) ordnas en utställning i biblioteken 
om sparsam och klimatsmart användning av energi. Antalet energiförbrukningsmätare som 
finns vid biblioteken för utlåning utökas och kunderna meddelas om detta. 
 

Åtgärd 2: Kurser om energi och klimat tillsätts i medborgarinstitutets kursutbud. Den 
nationella energisparveckan (v.41) uppmärksammas i verksamheten. 
 

 

4.7.4 Musikinstitutet Raseborg, Museiverksamhet, Kulturverksamhet, 
Ungdomsverksamhet 
Förslag på åtgärder 
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Åtgärd 1: Strukturen för verksamheten, t.ex. föreläsningar och undervisningstillfällen, ändras 
så att behovet av utskrifter minskar och förbrukningen av energi minimeras. 
 

Åtgärd 2: Den nationella energisparveckan (v.41) uppmärksammas i verksamheten. 
 

 

4.7.5 Idrottsverksamhet och hälsomotion  
Vid idrottsväsendets fastigheter och idrottsanläggningar kan stora energiinbesparingar 
uppnås. Första steget är att följa upp energiförbrukningen - utföra energisyner. De ger en 
noggrann bild över energiförbrukningen och på så sätt kan specifika åtgärder för varje 
fastighet fastställas och genomföras. Åtgärder för att effektivera användningen av energi är 
bl.a. reglera inomhustemperaturer, tilläggsisolering, användning av energieffektiva lampor 
och styrd belysning, rätt dimensionerade och justerade ventilationssystem samt 
värmeåtervinning. Då nya anläggningar planeras är det väsentligt att beakta energieffektiva 
lösningar som minskar byggnationens klimatbelastning under hela dess livscykel samt att 
använda förnybara bränslen vid uppvärmning. God planering av byggnaden och byggnadens 
energieffektivitet är viktiga faktorer eftersom driften utgör den stora klimatbelastande faktorn.  

Transporter och förflyttning mellan invånarnas bostäder och idrottsanläggningar är en 
klimatbelastande omständighet som staden kan påverka genom stadsplanering. För att 
minska behovet av privatbilism till idrottsanläggningarna är det skäl att placera 
anläggningarna vid kollektivtrafikförbindelser. Staden kan också öka utbudet av närmotion 
och -idrott för invånarna. 

 
Detta har redan gjorts 
• Idrottsanläggningar, som tidigare värmts upp med olja, har anslutits till fjärvärmenätet  
• Ventilationen och värmeåtervinning av frånluften har förbättrats i en del av 

idrottsanläggningarna  
• Energieffektiva armaturer har installerats i Sisu-Arenan  
• I simhallen tas duschvattnets värme tillvara  

 
Målsättning  
• Energiförbrukningen i idrottsanläggningarna är kartlagd och åtgärder för att minska 

förbrukningen har tagits i bruk  
• VVS- utrustningen är ändamålsenlig, flexibel och energieffektiv 
• Uppvärmda idrottsanläggningar värms energieffektivt med förnybara bränslen  

 
Åtgärder som påbörjats 
 
• Energisyner utförs i idrottsanläggningarna och inomhustemperaturer regleras till en 

lämplig nivå (lägsta möjliga). Energiförbrukningen följs regelbundet upp. 
 



Raseborgs energi- och klimatprogram   47 (54) 
  11.4.2013 

 

• Granskning, justering och styrning av ventilationssystem. Idrottsanläggningarnas 
ventilationssystem granskas för att kontrollera att de fungerar som planerat. 
Apparaturen justeras vid behov för att optimera nyttan och minska onödig 
energiförbrukning.  

 
• Vattensparande munstycken installeras till kranar och vanliga toaletter ersätts med 

snåltspolande. Vattenförbrukningen uppföljs.  . 
 
 
 
Förslag på åtgärder 

 

Åtgärd 1: Belysningen (ute och inne) i idrottsanläggningar och vid motionsspåren ses över. 
Belysningsbehovet i anläggningarna utreds och planeras om till mera energieffektiv om 
möjligt. Åtgärderna för att uppfylla den planerade belysningen utförs i samband med 
renovering, mindre åtgärder genomförs omedelbart. Tids- och närvarostyrning installeras i 
anläggningarna för att uppnå energieffektiv belysning. Valet av styrmetod skall basera sig på 
den verksamhet som sker i fastigheten och dess behov. Energislösande lampor ersätts med 
energieffektiva, så som led eller annan energieffektiv lampsort. 
 

Åtgärd 2: Värmeåtervinning i samtliga idrottsanläggningar tas i bruk om möjligt, särskilt i 
bollhallen.  
 
Åtgärd 3: Ventilation Vid anläggningar med två olika ventilationssystem görs en noggrann 
kontroll av de två systemens samverkan och deras funktion optimeras. Ventilationen kan 
styras med hjälp av sensorer som reagerar på koldioxidhalten och/eller fukthalten i luften. 
Systemet kan även kopplas till belysningen, tjuvalarmet eller förses med tidsstyrning. Valet 
av styrmetoden skall basera sig på den verksamhet som sker i fastigheten och dess behov. 
 
 

Åtgärd 4: Fastigheter med el eller oljeuppvärmning. Fastigheter som uppvärms med 
direkt el kartläggs och konditionen på uppvärmningssystemet granskas. Fastigheter, vars 
system har låg verkningsgrad ersätts omedelbart med pelletsvärme, fjärrvärme, lokala 
biobränsleanläggningar, värmepumpar, solpaneler eller med andra miljövänliga 
uppvärmningssystem. Fastigheter som uppvärms med brännolja kartläggs och konditionen 
på pannorna granskas. Fastigheter, vars pannor är i dåligt skick, föråldrade eller pannor med 
låg verkningsgrad ersätts omedelbart med fjärrvärme, lokala biobränsleanläggningar, 
jordvärme, värmepumpar, solpaneler eller med andra miljövänliga uppvärmningssystem. 
 

Åtgärd 5: Kupolkonstruktion över konstgräsplanet utreds. Möjligheten att bygga en 
kupolkonstruktion över konstgräsplanen i Karis utreds för att vintertid spara på den energi 
som går åt till uppvärmning av planen.  
 
 

Åtgärd 6: Utbudet av motions- och idrottsformer ses söver. Invånarna erbjuds 
möjligheten att motionera och idrotta nära hemmet. 
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Åtgärd 7: Temperaturen för varmvattnet justeras enligt rekommendationer. Möjligheten att 
minska på vattenförbrukningen i bl.a. simhallen genom att återanvända vatten, till exempel 
som spolvatten i toaletter, utreds 
 
Åtgärd 8: Uppvärmningen av bastun vid gästhamnen och siminrättningen ses över. 
Bastuturerna planeras och dimensioneras enligt det egentliga behovet. 
 

Åtgärd 9: Maskinparken och transportmedel. Arbetsmaskiner och andra arbetsredskap 
som har en hög elförbrukning byts ut mot energisnålare exemplar. Maskinerna används 
energieffektivt och de stängs av då de inte är i användning. Maskinerna underhålls för att 
förlänga deras livslängd. Energieffektivitet är ett kriterium vid inköp av maskiner och andra 
arbetsapparater. 
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4.8 Ekenäs Energi 
Ekenäs Energi kan minska verksamhetens klimatbelastning genom att öka användningen av 
förnybara bränslen vid energiproduktion, reglera och optimera produktionen samt använda bästa 
tillgänglig teknik. Ekenäs Energi har gjort omfattande arbete för att minska på verksamhetens 
miljöbelastning. Affärsverket har beviljats EKO-certifikat för fjärrvärmenätet i Ekenäs och för 
elproduktionen från biokraftverket i Ekenäs samt från vindkraftsverken i Hangö och Barösund. 
Affärsverket har som målsättning att utveckla fjärrvärmenätet både i egen regi och i samarbete 
med andra aktörer. Ekenäs Energi deltar i åtgärdsprogrammet för energitjänster och har ingått ett 
energisparavtal med handels- och industriministeriet, Finlands Näringsliv rf och Finsk 
Energiindustri rf. Avtalet binder affärsverket till att kartlägga energiförbrukningen, vidta åtgärder 
för att effektivera energiförbrukningen samt att rapportera och följa upp spar- och 
effektiveringsåtgärderna. De åtgärder som tas upp i energisparprogrammet stöder en klimatvänlig 
verksamhet, därmed även Raseborgs stads energi- och klimatprogram, och därför bör 
energisparavtalet vara av hög prioritet. 

Det finns ännu fastigheter inom Ekenäs Energis verksamhetsområde som använder fossila 
bränslen till uppvärmning. Genom att uppmuntra dem att ansluta sig till fjärrvärmenätverket som 
uppvärmts med biobränslen reduceras den negativa klimatpåverkan som användningen av 
fossila bränslen orsakar. Eftersom förbränning av fossila bränslen leder till utsläpp av 
växthusgaser och bidrar till påskyndandet av klimatförändringen är det väsentligt att 
användningen av biobränslen ökar medan beroendet av fossila bränslen minskar. Ekenäs Energi 
installerar en biovärmepanna i Karis på hösten 2012 och en i Pojo under år 2012.  
 
Detta har redan gjorts 
• Energieffektivitetsavtal för Ekenäs Energis energitjänster har undertecknats med handels- 

och industriministeriet, Finlands Näringsliv rf och Finsk Energiindustri rf  
• Biovärmepanna installeras i Pojo under vintern 2012 och i Karis på hösten.  
• Ekenäs Energi har tilldelats EKO-certifikat för fjärrvärmenätet i Ekenäs och elektriciteten 

som produceras i biokraftverket i Ekenäs samt från vindkraftsverken belägna i Hangö och 
Barösund 

• Nätverk för fjärrvärme/närvärme har utvidgats 
• Rådgivning till kunden, webbtjänsten WERA 
• Timvis avläsning av förbrukningen och både fjärrvärme- och elfakturering baserad på 

verklig förbrukning 
 
Målsättning 
• El- och värmeproduktionen är optimerad  
• De energibesparingsmål som finns i energisparavtalet med handels- och industriministeriet 

uppnås 
• Antalet fastigheter anslutna till fjärrvärmenätverket ökar 
• Gatu- och vägbelysningen är reglerad och energieffektiv 

 
Åtgärder som påbörjats 
 
Åtgärd 1: Vid planering av nya bostads- eller industriområden utreds möjligheten att ansluta 
bebyggelsen till fjärrvärmenätet. De potentiella nya kunderna informeras om möjligheten att 
ansluta sig till närvärmeverket i ett tidigt skede.  



Raseborgs energi- och klimatprogram   50 (54) 
  11.4.2013 

 

 
 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: En kampanj påbörjas för att locka nya kunder att ansluta sig inom fjärrvärmens 
verksamhetsområde. 

Åtgärd 2: Fjärrvärmenätet byggs ut i tätorter och hela nätets värmeläckage minimeras. 
Spillvärme tas till vara vid produktion och distribution av fjärrvärme.   
 

Åtgärd 3: Energiproduktionens verkningsgrad regleras. Affärsverket utreder möjligheten att 
utvidga elproduktionen med vindkraft. Elnätets konstruktioner förnyas och elspänningen 
optimeras för att konstruera ett energieffektivt elnät och minska svinnet. 
 

Åtgärd 4: Ekenäs Energi deltar i planeringen av långsiktiga plan för gatu- och vägbelysningen, 
som utarbetas av Samhällstekniska avdelningen. Underhåll av gatu- och vägbelysningen bör 
främja belysningens energieffektivitet. 
 

Åtgärd 5: Ekenäs Energis miljöpolicy utvidgas till att omfatta och beakta verksamhetens 
klimatpåverkan. 
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4.9 Raseborgs Vatten 
Raseborgs Vatten sköter om vattentjänster för de ca 6400 fastigheter som finns inom det av 
fullmäktige fastslagna verksamhetsområdet i Raseborg. Raseborgs Vatten har i mars 2011 tagit i 
bruk ett system med vilken kunder kan meddela vattenmätarställningen varje månad. På så sätt 
kan kunden följa upp vattenförbrukningen mer noggrant än förut då mätarställningen meddelades 
en gång i året.  

Raseborgs Vatten har 11 stycken vattentäkter varifrån grundvatten pumpas till behandling. Efter 
behandling leds vattnet till konsumenterna via ett vattenledningsnät vars längd är ca 350 km. 
Avloppsvattnet leds via ett lika omfattande avloppsnät och via totalt 125 stycken 
avloppspumpstationer till avloppsreningsverk för rening. För att optimera energiförbrukningen vid 
ledning av vattnet är det skäl att reglera pumpningen enligt verkligt behov, följa upp pumparnas 
verkningsgrad och undvika onödig pumpning. Genom att bygga ut ledning av ytvattnet i de 
områden där ytvattenledning saknas minskar mängden vatten som kommer till reningsverken för 
behandling. Energiförbrukningen vid anläggningen minskas eftersom en mindre mängd vatten 
går genom reningsprocessen.  

Huvudprinciperna i Raseborgs Vattens fyra reningsverk är densamma; mekanisk, biologisk och 
kemisk rening. De största och mest betydande anläggningarna är reningsverken i Karis-Pojo 
samt Skeppsholmen i Ekenäs. Den nyaste anläggningen finns i Bromarv där reningsverket togs i 
bruk hösten 2011. På reningsverken är det biologiska steget dvs. luftningen en av de mest 
energikrävande stegen i reningsprocessen. För slamtorkningen krävs även en hel del energi. 
Luftningsskedet är automatiserat och på så sätt kan onödig förbrukning av energi undvikas. Det 
är skäl att regelbundet underhålla pumpar och mäta samt kalibrera syresättningen och kontrollera 
uppvärmningssystemen vid anläggningarna.  

En utredning för centraliserad slamhantering pågår och beräknas ge resultat under år 2012. 
 
Detta har redan gjorts 
• En utredning för centraliserad slamhantering pågår och beräknas ge resultat under år 2012 
• Kunderna har möjlighet att meddela ställningen på vattenmätaren varje månad 
• Pumpstationerna underhålls regelbundet 

 
Målsättning 
• Läckagevattenmängden minskas till 15 % eller lägre fram till år 2016 
• Reningsprocesserna för avloppsvatten är energieffektiva 

 
Förslag på åtgärder 

Åtgärd 1: Reparation av ledningsnät. Ledningsnätets skick kartläggs och områden med brister 
repareras i prioritetsordning.   
 

Åtgärd 2: Ledningsnätet utvidgas. Ledning av ytvattnet byggs ut i de områden där 
ytvattenledning saknas.  
 

Åtgärd 3: Mätning, reglering och underhåll. Reglerutrustning installeras. Konditionen på 
slitringar och löphjul följs upp och byts ut vid behov. Syremätning och kalibrering av automatiken. 
Temperaturmätning och -reglering.  
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Åtgärd 4: Utredning av takkonstruktion.  Eventuella energibesparingar utreds, som kunde nås 
genom att bygga tak över de reningsprocesser på Skeppsholmen reningsverk som för nuvarande 
saknar tak.  
 

Åtgärd 5: Förnybara drivmedel. Oljepannorna vid Skeppsholmens reningsverk byts ut mot 
energieffektivare och klimatvänligare uppvärmningssystem. Möjligheten för att ansluta 
Skeppsholmens reningsverk till fjärrvärme beaktas vid val av nytt uppvärmningssystem. 
Oljepannorna vid Karis-Pojo reningsverk byts ut mot klimatvänligare uppvärmningssystem. 
 

Åtgärd 6: Upphandling. Vid upphandling av pumpar, processorer och andra maskinella redskap 
beaktas deras energieffektivitet och verkningsgrad. Energieffektiviteten används som ett 
upphandlingskriterium. 
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5. Utsläppsutvecklingen i Raseborg 
I samband med Raseborg stads energi- och klimatprogram uträknades utsläppsminskningens 
inverkan på utsläppsnivån.  En kartering över utsläpp av växthusgaser inom Raseborgs stads 
gränser visar att utsläppen år 2007 var totalt 211 000 ton koldioxidekvivalenter. Medräknat är all 
verksamhet inom staden, även annan verksamhet än staden egna. De största utsläppskällorna 
var trafiken och separatuppvärmning av byggnader. Stadens möjlighet att inverka på 
utsläppsnivån är inte lika bra på alla utsläppssektorer, men staden strävar i sitt klimatarbete att 
minimera utsläppen som förorsakas av den egna verksamheten.  

Som grund för scenariorna användes en energisparmålsättning på nio procent. Denna 
energisparmålsättning ingår i kommunernas energieffektivitetsavtal som gjorts upp av arbets- och 
näringsministeriet. Målsättningen berör perioden 2008-2016. Den nio procentiga minskningen har 
fördelats på fjärrvärme-, separat uppvärmning av fastigheter och elförbruknings sektorer. Staden 
kan minska energiförbrukningen i dessa energisektorer. De totala utsläppen av växthusgaser 
inom Raseborgs område skulle på så sätt minska med 10 600 ton koldioxidekvivalenter räknat 
med nivån är 2007, förutsatt att de övriga utsläppssektorer förblir på samma nivå (bl.a. trafik och 
industri). Den beräknade nioprocentiga energiminskningens inverkan på utsläpp av växthusgaser 
visas i bild 2. 

 

 

Bild 2. Energisektorernas växthusgasutsläpp är 2007 inom Raseborgs område samt inverkan, av den 
beräknade scenarions nio procentiga energiförbrukningsminskningar, på sektorernas utsläppsnivå. 

 

Stadens egen elförbrukning uppskattades med hjälp av kommunvis statistik. I fall staden skulle 
minska sin elförbrukning med nio procent, skulle en energibesparing på ca 3 000 MWh och 
ekonomisk inbesparing på ca 200 000 nås. Då skulle utsläpp av växthusgaser, grovt uppskattat, 
reduceras 2000 000 CO2-ekv. Om en nioprocentig energibesparing på motsvarande vis skulle 
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genomföras för stadens egna separatuppvärmda byggnader, skulle en energibesparing på 
närmare 4000 MWh och reducering av utsläpp över tusen koldioxidekvivalenter uppnås enligt 
grov uppskattning. Det finns goda förutsättningar att nå större energibesparingar och att reducera 
utsläpp, bland annat i fall fossila bränslen skulle ersättas med förnybara energikällor. 

 
Beräkningen 
KASVENER-kalkylmodellen användes för att räkna scenariot för utsläppsutvecklingen. 
Kalkylmodellen används i kommuner för att räkna växthusgasutsläpp. I beräkningen av scenariot 
användes färdigt uppskattade siffror för energiförbrukningen i hela Raseborgs område, eftersom 
verkliga siffror gällande energiförbrukning inom stadens egen verksamhet inte fanns tillgängliga. 
Först räknades en nioprocentig minskning av totalenergin för energisektorerna i kalkylmodellen, 
vid beräkningen användes siffror för energiförbrukningen inom hela stadens område, inte enbart 
för stadens verksamhet. Industrin beaktades inte i beräkningen, eftersom den inte är med i 
energi- och klimatprogrammet.  En gemensam nioprocentig energireducering räknades för 
elförbruknings-, separat uppvärmning- och fjärrvärmesektorerna. Reduceringen fördelades sedan 
mellan sektorerna i förhållandet till den nuvarande energiförbrukningen. När beräkningar för 
växthusgasreducering utfördes antogs att de fossila bränslens energiförbrukning minskar, inte 
biobränslens.  

Vid beräkning av elförbrukningsbesparing användes uppgifter om elförbrukningen från år 2007. 
Från det tillgängliga materialets fördelning gjordes ett antagande att till stadens verksamhet hör 
elförbrukningen för samhällsteknik, 90 procent av väg- och gatubelysningen och en fjärdedel av 
tjänster samt fem procent av boendets elförbrukning. Vid beräkning av de ekonomiska 
inbesparingar användes 7 cent/kWh, som är genomsnittspriset för el (2011). 

I materialet för separat uppvärmda byggnader antogs att till stadens verksamhet hör 
samlingslokaler, byggnader inom vårdbranschen, undervisningsbyggnader och lagerbyggnader, 
samt tio procent av kontorsbyggnader och fem procent av våningshusens 
värmeenergiförbrukning. Den nioprocentiga reduceringen räknades för fossila bränslen, jämt 
fördelat mellan de olika uppvärmningsformerna i förhållande till deras nuvarande fördelning. 
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6. Uppföljning och uppdatering 

En årlig redovisning och uppföljning av genomförda åtgärder utförs med hjälp av 
uppföljningsblanketten som bifogas till de avdelningsspecifika handlingsplanerna. Exempel på 
uppföljningsblankett finns i bilaga 2. De utsedda ansvarspersonerna inom förvaltningen arbetar 
tillsamman med koordineraren för stadens energi- och klimatarbete och följer upp samt 
utvärderar de föreslagna åtgärdernas genomförbarhet och inverkan.  En sammanställning över 
uppföljningen ges årligen till stadsstyrelsen. En mer omfattande uppföljning görs i samband med 
uppdateringen av hela programmet.  

Styrgruppen för energi- och klimatprogramarbetet rekommenderar att programmet uppdateras 
vart tredje eller vart fjärde år. I det nya programmet fastslås nya åtgärder för stadens 
verksamhetssektorer. Åtgärder i det nuvarande programmet, som av någon orsak inte 
genomförts under den fastställda tidsperioden för programmet, kan tas med i det nya 
programmet. I samband med uppdatering av programmet rekommenderas ett en kartläggning 
över utsläpp av växthusgaser utförs. 
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Frågeformulär 
Energi- och klimatprogram för Raseborg 

 
1. Ålder 
under 20 år, 20-35 år, 36-50 år, 51-65 år, 66-75 år, över 75 år 
 
2. Boendeform  
Egnahemshus, parhus, höghus, radhus 
 
3. Släcker du lamporna när du inte behöver dem? Genom att släcka lampor i rum när de inte 
används, kan du spara på energiförbrukningen och undvika onödiga koldioxidutsläpp.  
alltid, ibland, aldrig 
 
4. Har du reglerat din inomhustemperatur enligt utrymmets behov? Genom att sänka 
temperaturen med en grad minskar du energiförbrukningen för uppvärmning med 5 %. Garage och 
förråd kan ha en lägre inomhustemperatur än bostadshus.  
ja, nej, i vissa utrymmen, vet ej 
 
5. Reglerar du din användning av varmvatten? Maximera energibesparingen genom att använda 
duschmunstycke med lågt flöde, ta en kortare dusch och reglera varmvattenboilerns temperatur. 
Termostaten behöver inte ställas högre än på 60 °C 
ja, nej, vet ej 
 
6. Samåker du till jobbet/affären? Genom att samåka kan du minska på utsläppen per person. 
Underökning visar att över hälften av bilresorna inom städer är kortare än tre kilometer - ett avstånd 
som man kan cykla eller gå.  
ja, nej jag tar egen bil, nej jag går/cyklar 
 
7. Tänker du på miljövänlighet och energieffektivitet när du handlar mat, hushållsmaskiner, 
kläder etc.? Genom att köpa hållbara och energieffektiva produkter samt lokalproducerat reduceras 
utsläpp och användningen av energi.  
alltid, ibland, aldrig 
 
8. Vad har du gjort för att göra din vardag energieffektivare och minska mängden utsläpp? Du 
kan tänka på handlingar gällande transport-, fastighets-, avfalls-, vatten- och energifrågor. Ge gärna 
tips och förslag! Fyll i kontaktuppgifterna nedan. 
 
9. Hurudana råd skulle du själv behöva?  
 
10. Hur tycker du att staden kunde spara på sin energianvändning och minska på sin 
miljöbelastning?  
 
11. Övriga kommentarer 
 

Delta och vinn! Bästa svaret som lämnas in vid fråga nr 8.”Vad har du gjort för att göra din vardag 
energieffektivare och minska mängden utsläpp?” belönas med ett pris. Vänligen fyll i kontaktuppgifter 
för att delta: namn, tf
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Invånarförfrågans resultat 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

9.Hurudana råd skulle du själv behöva? N:65 
 
Råd och tips om: 

uppvärmning, renovering och isolering 

giftfria tvätt- och rengöringsmedel & naturvänliga 
produkter 

hur minska utsläpp vid resor 

vattenförbrukning, avfallshantering/sortering  

konsumtion och närmat 
 

 
 

10. Hur tycker du att staden kunde spara på sin 
energianvändning och minska på sin miljöbelastning? n: 122 

väg-, gatu-, ute- och inomhusbelysning 

kollektivtrafik – stadsplanering - upphandling, 

stadens fastigheter/kontor, inomhustemperaturen, sopsortering, 
datorer & kringutrustning, uppvärmning 

virtuell kundbetjäning 
 

 

 
11. Övriga kommentarer. n:30 
 

Positiva kommentarer om stadens energi- och klimatarbete & 
enkäten samt kommentarer om: 
Avfallshantering, sortering 
Saknaden av fjärrvärmenät i nya bostadsområden 
Säkra cykelleder – minska behovet för privatbilism 
Försäljningsställe centralt för närprodukter – ej stormarknad 


