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Sammanfattning
Den av Kommunala samarbetsnämnden för Pedersörenejden tillsatta
arbetsgruppen har utarbetat en klimatstrategi för Jakobstadsregionen.
Förutom av hänsyn till klimatförändringen är det också nödvändigt att
vidta åtgärder för att effektivera regionens användning av energiresurser
och minska beroendet av fossila bränslen. Tillgången på framförallt olja
kommer globalt med all sannolikhet inom en överskådlig framtid inte att
möta efterfrågan och därmed få till följd stigande priser.
Utsläppen av växthusgaser i regionen har enligt en konsumtionsbaserad
beräkningsmodell minskat från ca 640 000 ton koldioxidekvivalenter till
ca 580 000 ton mellan åren 1990 och 2008. Denna minskning på drygt 9
% beror främst på industrins minskade utsläpp. Skillnaderna mellan
kommunerna i regionen är också betydande. I Jakobstad står industri
och uppvärmning av byggnader för största delen av utsläppen medan
jordbruket och trafiken är mer framträdande utsläppskällor i Kronoby,
Nykarleby och Pedersöre. I Larsmo är trafiken och uppvärmning av
byggnader de största utsläppskällorna.
Regionens målsättning är att minska utsläppen av koldioxid med 20 %
fram till år 2020 från 1990 års nivå. Ca 8 % av minskningen har fram till
år 2008 redan förverkligats framför allt genom minskade utsläpp från
industrin.
Återstående 12 % mindre utsläpp kan åstadkommas
framförallt genom att effektivera uppvärmningen av byggnader, trafiken
och användningen av energi inom industrin, service och offentlig
förvaltning inklusive offentlig upphandling. För att uppnå detta behövs
en attitydförändring bland kommunernas invånare och en samverkan
mellan olika aktörer i samhället och kommuninvånarna.
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1. Inledning
Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad tog 14.5.2008 initiativ till en
gemensam klimatstrategi för nejden. Stadsstyrelsen i Jakobstad beslöt
9.6.2008 att omfatta förslaget och initierade ärendet i Kommunala
samarbetsnämnden för Pedersörenejden. Samarbetsnämnden beslöt
17.11.2008 att uppgöra en gemensam klimatstrategi med betoning på
lokala och konkreta åtgärder. Samarbetsnämnden tillsatte en
arbetsgrupp bestående av följande personer:
Else-Maj Boström, Staden Jakobstad
Michael Djupsjöbacka, Kronoby kommun
Tony Eklund, Nykarleby stad
Göran Frilund, Optima
Martin Granholm, ordförande
Ann Holm (Saini Heikkuri-Alborzi), Österbottens förbund
Mattias Kanckos, Pedersöre kommun
Gun Kapténs, Larsmo kommun
Christina Lind-Kangas, Staden Jakobstad
Mats Nylund, Pedersöre kommun
Curt Nyman, Staden Jakobstad, sekreterare
Stefan Storholm, Katternö Ab
Heimo Toiviainen, Staden Jakobstad
Jari A. Vainio, UPM-Kymmene Oyj
Johan Wasberg, Merinova Ab
Sofia Zittra-Bärsund, Larsmo kommun
Finlands kommunförbunds styrelse har 25.9.2008 godkänt förbundets
klimatpolitiska riktlinjer. I dessa uppmanas kommunerna att vidta
åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen och bygga upp
beredskap för dess effekter. Kommunförbundet uppmanar också
kommunerna att göra upp en klimatstrategi för kommunen eller regionen
och integrera den med kommunens strategiarbete.
Under 2009 har Näringscentralen Concordia i samarbete med Capful Ab
uppdaterat
Jakobstadsregionens
regionstrategi
parallellt
med
uppgörandet av den regionala klimatstrategin.

2. Utgångsläget
2.1. Den globala situationen
De av den internationella klimatpanelen IPCC sammanställda
skenarierna för det globala klimatet utgår från att en klimatförändring,
förorsakad av mänsklig aktivitet är ett faktum. Även om en enskild
region inte ensam kan vända utvecklingen på något avgörande sätt är
det ändå riktigt att klimatfrågan tas upp på så många forum som möjligt.
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De globala utsläppen av koldioxid är i dagens läge ca 42 miljarder ton
per år. Utsläppen är mycket ojämnt fördelade över världen och styrs till
stor utsträckning av de olika världsdelarnas utvecklingsfas. Begreppen
miljö och energi håller på att smälta samman till ett klimatbegrepp.

Bild 1. Fördelningen av de globala utsläppen av växthusgaser
(koldioxidekvivalenter) år 2000 (Nicholas Stern, 2006 The Economics of Climate
Change – the Stern Review).

För att möta den globala klimatfrågan behövs globala lösningar.
Utmaningen här är att få fram lösningar som är tillräckligt specifika, men
samtidigt kan accepteras av alla. Tyvärr har detta hittills inte visat sig
vara möjligt. Försöken att på basen av tillgängliga fakta uppnå enighet
om effektiva åtgärder har inte lyckats och resultatet har varit politiska
beslut som inte omfattats av alla. Kyoto protokollet och utfallet av mötet i
Köpenhamn i december 2009 är typiska exempel. Framöver måste de
stora utsläppsländerna gemensamt komma överens om riktlinjerna.
Utan ett sådant avtal kommer den ekonomiska utvecklingen att drivas
av regionala intressen med bl.a. snedvriden konkurrens och
protektionism som följd. Utsläppshandeln är en metod för att uppnå
Kyoto-protokollets mål men berör tillsvidare endast kraftproduktionen
och vissa industrier.
De globalt verkande multinationella företagens roll betonas ofta när det
gäller globala frågor. Klimatfrågan finns i dag på företagens agendor,
men att fatta beslut om globala spelregler och att stifta lagar hör till det
globala politiska regelverket, inte till företagen hur stora de än är.
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2.2. Situationen i Europa
Som ovan antyddes kan en utveckling av klimatfrågan utgående från ett
regionalt perspektiv få negativa följder för viktiga samhällsfunktioner.
Den Europeiska unionen har, speciellt under Sveriges ordförandeperiod,
klart uttryckt målsättningen att Europa skall ha en ledande roll i
klimatfrågan och ställt upp mycket ambitiösa mål för perioden 2013 –
2020.
Ledarskap i denna fråga behövs, men under förutsättning att tillräckligt
många är med. Ifall stora utsläppsländer som USA, Kina och Indien
ställer sig utanför leder ledarskapet till flera problem än lösningar.
Kyotoprotokollet förpliktar Europeiska unionen (EU-15) att under åren
2008-2012 minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent från 1990
års nivå. Förpliktelsen har vidare delats upp mellan medlemsstaterna så
att varje stat är förpliktad att minska utsläppen. I enlighet med den
interna fördelningen har Finland förbundit sig att under åren 2008-2012
stabilisera sina utsläpp så att de ligger på samma nivå som 1990.
Inför förhandlingarna om klimatpolitiken efter att Kyotoprotokollet löper
ut har EU:s ståndpunkt varit att före år 2020 minska
växthusgasutsläppen med minst 20 procent från nivån år 1990 samt att
öka andelen förnybar energi till 20 procent av den slutliga förbrukningen.
Inom den s.k. utsläppshandelssektorn är målet att minska utsläppen i
EU med 21 procent mellan åren 2005 och 2020. Inom sektorer som
ligger utanför utsläppshandeln, till vilka hör bl.a. trafiken och jordbruket,
är målet i genomsnitt 10 procent från år 2005 till 2020.
http://www.miljo.fi/default.asp?node=568&lan=sv#a0

2.3. Den nationella situationen
För vårt land är energifrågan en central framtidsfråga. Vårt samhälle är
energiberoende på grund av på vårt klimat och vår basindustri.
Detta energiberoende medför en större utmaning i klimatfrågan för oss
än för de flesta av våra konkurrentländer. Det är därför viktigt att vi
ändrar våra attityder så att vi i det dagliga livet på individnivå gör val
som för utvecklingen mot en effektivare användning av resurser. Därför
är det motiverat att utveckla program på kommunnivå som är praktiska
och därigenom sprider korrekt information om helheten och påverkar
attityder.
Finland ratificerade FN:s klimatkonvention år 1994 och Kyotoprotokollet
år 2002 tillsammans med de andra länderna i Europeiska unionen. I den
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internationella klimatpolitiken är Finland en del av Europeiska unionen,
vilket betyder att de klimat- och energipolitiska målen och åtgärderna
som har överenskommits i EU också styr beredningen och
verkställandet på nationell nivå. http://www.miljo.fi/default.asp?node=568&lan=sv#a0
Åtgärderna för begränsning av växthusgaserna under den s.k. första
Kyotoåtagandeperioden åren 2008-2012 samt målen på längre sikt,
godkändes av statsrådet år 2005 http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=2544.
Statsrådet godkände en nationell energi- och klimatstrategi på lång sikt
6.11.2008 http://www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=2658. I strategin fastställs de centrala
målen för Finlands klimat- och energipolitik som en del av EU:s
målsättningar. För att uppnå målen fordras betydande åtgärder bl.a. för
att effektivera energianvändningen och öka användningen av förnybar
energi.
För Finland är målet att minska utsläppen inom sektorer som inte hör till
utsläppshandeln med 16 % från nivån år 2005 fram till år 2020. Andelen
förnybar energi av den slutliga energiförbrukningen har fastställts till 38
procent av energiförbrukningen år 2020.
Statsrådet godkände 15.10.2009 en klimat- och energipolitisk
framtidsredogörelse, som ska visa vägen mot ett utsläppssnålt Finland
år 2050. Redogörelsen ställer som mål att Finland fram till år 2050 skall
minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 80 procent jämfört med
1990 års nivå http://www.vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/sv.jsp.

2.4. Den lokala situationen
2.4.1. Utsläppen av växthusgaser
Som en del av arbetet med uppgörandet av en klimatstrategi för
regionen gjordes en beräkning av utsläppen av växthusgaser (koldioxid,
metan och dikväveoxid) med hjälp av den av Finlands kommunförbund
och Finlands miljöcentral utarbetade beräkningsmodellen, KASVENER.
Beräkningen är gjord på basen av data från åren 1990, 1997, 2005 och
2008 (bilaga 1). Enligt det konsumtionsbaserade beräkningssättet i
modellen har utsläppen av växthusgaser i Jakobstadsregionen minskat
från ca 640 000 ton koldioxidekvivalenter år 1990 till ca 580 000 ton år
2008. Minskningen på ca 8 % beror främst på industrins minskade
användning av fossila bränslen. De största utsläppskällorna är förutom
industrins energiproduktion, uppvärmning av byggnader, trafik och
utsläpp av metan och dikväveoxid från jordbruket. Utsläppen i
Jakobstadsregionen är ca 0,8 % av Finlands utsläpp av växthusgaser.
Per person räknat är utsläppen i Jakobstadsregionen ca 12 ton per år,
vilket är något under landets medeltal.
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Bild 2. Utsläppen av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) från
energikonsumtion och andra aktiviteter i Jakobstadsregionen från år
1990 till 2008 (se även bilaga 1).

Utsläpp av växthusgaser kan beräknas på olika sätt och i den här
använda beräkningsmetoden betraktas stora kraftanläggningar, såsom
Alholmens Kraft Ab:s kraftverk i Jakobstad, som en nationell anläggning.
Dess utsläpp beaktas i beräkningen som en del av den nationella
energiförsörjningen och inte som lokala utsläpp. I annat fall skulle olika
orters utsläpp från energikonsumtionen inte vara jämförbara. Alholmens
Kraft avviker från andra kondenskraftverk genom att användningen av
biobränslen är stor. Kraftverket använder tidvis även stora mängder torv
och stenkol och utsläpp av koldioxid från fossila bränslen varierar
därmed avsevärt från år till år. Denna variation och positiva effekt av
ökad biobränsleanvändning ingår på grund av beräkningsmodellens
uppbyggnad alltså inte i de ovan nämnda utsläppen i
Jakobstadsregionen.
I beräkningen ingår inte heller de utsläpp, som förorsakas av
produktionen av de varor vi för in till och konsumerar i regionen. Å andra
sidan ingår utsläppen från all produktion av varor inom regionen även
om produktionen är större än konsumtionen, t.ex. papper, rävskinn och
vissa jordbruksprodukter.
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2.4.2. Regionens energiförsörjning och insatser för att minska utsläppen
av växthusgaser
Den föreliggande klimatstrategin är den första som uppgjorts i
Jakobstadsregionen men olika åtgärder inom energisektorn, industrin,
kommunerna och av enskilda personer har naturligtvis redan pågått
under många år. En del av dessa satsningar har redan medverkat till
den minskning av utsläppen av växthusgaser som kunnat konstateras
sedan 1990.
I och med att Alholmens Kraft Ab tog mångbränslekraftverket, AK2, i
Jakobstad i bruk år 2003 överstiger regionens elproduktion
förbrukningen på årsbasis. Andelen biobränslen som används i
anläggningen har också ökat och var år 2008 mer än hälften av energiinnehållet i använda bränslen.

Bild 3. Insamling och transport av biobränsle från skogsavverkningar
som s.k. risstockar har utvecklats av UPM-Skog i Jakobstad.

UPM-Kymmene Oyj:s egen energiproduktion svarar för största delen av
fabrikernas energibehov och bygger i huvudsak på biobränslen från
cellulosaproduktionens restprodukter. Biobränslets andel har också ökat
markant under de senaste åren.
Sen långt tillbaka produceras även en beaktansvärd mängd vattenkraft i
regionen och i Larsmo har ett vindkraftverk byggts år 2006.
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Bild 4. Produktion och konsumtion av elenergi i Jakobstadsregionen år
2008 (källa Katternö Ab).

Fjärrvärmenätet i Jakobstad började byggas ut 1974 och omfattar
numera merparten av stadens centrala delar och byggs fortsättningsvis
ut. Jakobstads Energiverk köper nästan hela fjärrvärmemängden från
Alholmens Kraft.
I Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo har lokala fliseldade
fjärrvärmepannor byggts främst i anslutning till kommunernas
fastigheter. Nykarlebys fliseldade fjärrvärmenät har t.ex. byggts ut så att
det täcker så gott som hela centrum av staden. Sammanlagt finns 18
fliseldade fjärrvärmepannor i regionen med en sammanlagd effekt på ca
13 MW. Bränslet till dessa anläggningar levereras av lokala
entreprenörer. Den årliga förbrukningen är drygt 50 000 lös m3 flis, vilket
motsvarar ca 5 000 ton brännolja.
Användning av flis och träpellets och framför allt värmepumpar har ökat
markant under de senaste åren vid uppvärmning av egnahemshus,
industrihallar och byggnader på jordbrukslägenheter. På basen av en
förfrågan till företagen som borrar bergvärmebrunnar var antalet
bergvärmeanläggningar i regionen år 2009 drygt 500.
Projekt för produktion av el och värme med biogas från gödsel är under
planering åtminstone i Pedersöre och Nykarleby. Feora Ab i Nykarleby
har långt gångna planer på att producera biodiesel av pälsdjursfett.
I Jakobstad har man tagit i bruk en lokaltrafik öppen för alla som
använder sig av modern informationsteknik. Den s.k, Vippare-trafiken
har ca 35 000 passagerare per år. I Larsmo och Pedersöre finns också
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en serviceinriktad lokaltrafik. Busstrafiken till järnvägsstationen och
flygterminalen stöds också av Jakobstad.

2.4.3. Vad händer lokalt med klimatet
För Jakobstadsregionen kommer de mest påtagliga följderna av den
globala klimatförändringen åtminstone på kort sikt inte att vara
förödande förändringar i det lokala klimatet utan snarare indirekta
återverkningar av politiska beslut på riksnivå, stigande energipriser,
instabila samhällsförhållanden ute i världen mm. Klimatet i regionen är
naturligtvis en oskiljbar del av globala klimatförändringar och kommer
sannolikt att förändras under de kommande årtiondena.
De globala modellerna för klimatförändringen är för grova för att ge
prognoser för lokala förhållanden. Enligt Meteorologiska institutet
(http://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutos/suomessa.html)
hör
Finland till de områden där uppvärmningen bedöms vara kraftigare än
genomsnittet på jorden. Förändringarna kommer dessutom att vara
större vintertid än sommartid. Extremt kalla perioder blir mera sällsynta
och värmeböljor sommartid vanligare. Nederbörden beräknas öka,
speciellt vintertid och faller då i högre grad som regn. Ösregn bedöms
också bli vanligare. Prognoserna för vindförhållandena är osäkra, mera
öppet vatten i havet vintertid kan göra kustområden blåsigare. Perioden
med snö beräknas bli kortare. Tjäle i marken bildas i lägre grad och i
kombination med väta blir markens bärighet sämre vintertid.
Statens tekniska forskningsanstalt, VTT, har gjort en långtidsprognos för
klimatförändringen och dess inverkan på havsnivån i samband med
generalplaneringen av bostadsmässområdet i Karleby (Irmeli Wahlgren,
Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2008: Kokkolan Vanhansatamanlahden
yleiskaavan ilmastovaikutukset. Tutkmuraportti Nro VTTR0398108
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2008/VTT_Ilmastonmuutos_kaavoitus_Vanhansatamanlahti.pdf

I undersökningen gjordes modellberäkningar med ett tidsperspektiv på
omkring hundra år. Enligt bedömningen stiger bl.a. medeltemperaturen i
Karleby med ca 4o C, maximitemperaturen med ca 5o C och
minimitemperaturen med 12 o C. Årsnederbörden stiger med 25 % och
regnmaximum för 6 timmar med 40 %. Tiden med snötäcke på marken
förkortas med 60 dygn och tiden med istäcke på havet med 80 dygn. På
basen
av
data
från
klimatprojektet
Astra
(http://www.astraproject.org/0_home.html ) och från havsforskningsinstitutet gjorde VTT
dessutom en bedömning av klimatförändringens inverkan på
havsvattennivån i Karleby. Enlig denna bedömning skulle havsvattnets
medelvattennivå i förhållande till N60 höjdskalan på hundra år förändras
med mellan +10 cm och -87 cm. Landhöjningens inverkan (8 mm/år)
skulle alltså också i fortsättningen vara större eller enligt
maximiscenariet ungefär kompensera den stigande havsvattennivån.
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Bild 5. Vintrar med ordentlig havsis väntas bli sällsyntare i framtiden.
Klimatförändringen bedöms allmänt öka översvämningsriskerna kring
vattendrag till följd av förändringar i temperatur och nederbörd.
Klimatförändringen har också varit bakgrunden till EG-direktivet om
bedömning och hantering av översvämningsrisker (2007/60/EG) som
legat till grund för nationell lagstiftning i Finland. Bedömning av
översvämningsrisker är under arbete inom statens miljöförvaltning för
vattendragen inom Jakobstadsregionen. Riskbedömningar skall förutom
för ådalarna även omfatta havsstränderna och översvämning av
dagvattenledningar inom tätbebyggelse i samband med häftiga regn.
En följd av klimatförändringen kan vara att jordbrukets betydelse ökar i
Finland och i regionen till följd av ett för jordbruket gynnsammare klimat.
Inom många av dagens viktiga jordbruksområden i världen väntas
förhållandena för jordbruket däremot försämras.

3. Vart vill vi nå?
3.1. Förutsättningar
Förverkligandet av de globala och nationella klimat- och energipolitiska
åtagandena kommer naturligtvis att ha återverkningar också i
Jakobstadsregionen oberoende av lokala initiativ och åtgärder.
Skattepolitiska åtgärder och olika typer av lagstiftning inom EU eller på
nationell nivå kommer att styra energikonsumtion och utsläpp mer eller
mindre oberoende av lokala beslut. Aktuella exempel på sådan
lagstiftning är bl.a. skärpta normer för värmeisolering av byggnader och
försäljningsförbudet för glödlampor. Trots detta finns det även i
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fortsättningen utrymme för lokala initiativ och förutseende aktivitet. En
betydande del av besluten beträffande användning av energi och andra
resurser fattas i själva verket av kommunerna och av kommuninvånarna
som enskilda konsumenter. Lokalsamhällen har därför en stor betydelse
i förverkligandet av de globala klimatmålsättningarna.
Förändrade premisser för samhälle och näringsliv till följd av klimat- och
energipolitiken kan förutom begränsningar också skapa nya nischer för
företagsamhet i regionen, t.ex. inom energiteknik, byggande,
biobränsleframställning och jordbruk.
3.2. Vision
I den nyligen uppdaterade utvecklingsstrategin för Jakobstadsregionen
är visionen för regionen år 2020 följande:
Jakobstadsregionen är proaktiv, effektiv, välskött, utåtriktad och
mångkulturell. Regionen där vi lyckas och mår bra.
Proaktivitet, effektivitet, välskötthet och utåtriktning förutsätter att
regionen också tar aktiv del i gemensamma ansträngningar för att
minska utsläppen av växthusgaser och för att effektivera
energianvändningen. Också oberoende av klimatfrågan finns det starka
motiv för att effektivera energianvändning och göra oss mindre
beroende av energi från fossila bränslen, speciellt olja.
Jakobstadsregionen bör därför sträva till att på ett praktiskt och tydligt
sätt informera sina invånare om behovet av att använda energi och
övriga resurser på ett mera hållbart och effektivt sätt. Regionen skapar
på detta sätt en förståelse för behovet av och en motivation för att
uppnå de målsättningar som uppställts för att förhindra de direkta och
indirekta följderna av klimatförändringen.
Det strategiska målet för Jakobstadsregionens klimat- och resurspolitik
fram till år 2020 är:
Jakobstadsregionen använder energi och resurser effektivt och har
minskat utsläppen av växthusgaser med åtminstone 20 % jämfört
med utsläppen år 1990.
Att nå det uppställda målet är regionens bidrag till de gemensamma
ansträngningarna att begränsa den globala klimatförändringen till en
acceptabel nivå och som ett delmål för de större utsläppsminskningar
som troligen kommer att behövas på längre sikt. Avsikten är inte att
målet skall uppnås genom att avveckla verksamhet i regionen utan att
genom effektivare resursanvändning också ge utrymme för utveckling
av näringsliv och samhälle. Avsikten är att målsättningen inte endast
berör industrin och energiproduktion utan framför allt samhällets och
invånarnas konsumtion av energi och andra resurser.
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4. Hur gör vi det?
4.1. Mindre mängd utsläpp
Minskning av växthusgasutsläppen från 1990 år nivå med 20 % fram till
år 2020 innebär att utsläppen borde minska med ca 130 000 ton
koldioxidekvivalenter från ca 640 000 ton till ca 510 000 ton per år enligt
det konsumtionsbaserade beräkningssättet som använts som grund för
strategin. Potential för effektivering och minskning av koldioxidutsläpp
finns inom de flesta sektorer, såsom uppvärmning av byggnader,
trafiken, industrin och energiförbrukning i hushåll, service och offentlig
förvaltning. Framförallt till följd av en effektiverad energianvändning
inom industrin har redan en utsläppsminskning på 60 000 ton (ca 8 %)
gjorts från år 1990 fram till 2008. Resterande minskning av utsläppen
med 70 000 ton kunde fördelas på följande sätt:
Jakobstadsnejden kan minska växthusgasutsläppen fram till år 2020 på
följande sätt:
CO2-ekv.
- 30 000 ton
- 20 000 ton
- 10 000 ton
- 10 000 ton

Uppvärmning av byggnader
Trafik
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Övrig elkonsumtion
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Bild 4. Utsläppen av växthusgaser i Jakobstadsregionen från år 1990 till
år 2008 samt målsättningen för år 2020.
Målen kan vara utmanande att uppnå eftersom kommunernas resurser
och befogenheter är begränsade. Målsättningarna får inte heller ge
signaler om avveckling av välfärden men nog betona betydelsen av
förändring. På längre sikt kan betydligt mer ambitiösa målsättningar vara
behövliga.
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4.2. Exempel på metoder för att uppnå målsättningen
Genom åtgärder på riksnivå och den tekniska utvecklingen (bilaga 2)
torde det vara möjligt att uppnå det uppställda målet utan att göra
betydande avkall på levnadsstandard eller komfort. Attitydförändringar
och kreativt tänkande är dock nödvändiga. Likaså bör vi vara beredda
på mera genomgripande förändringar på längre sikt.
Målet för
effektivering av resursanvändning och minskning av koldioxidutsläpp
fram till år 2020 torde vara uppnåeligt på följande sätt:

Uppvärmning av byggnader
 Ca 10 000 ton brännolja bör ersättas med värmepumpar,
biobränslen, fjärrvärme och förbättrad värmeekonomi i
byggnader. Regionens förbrukning av lätt brännolja minskar
från ca 41 000 ton (2005) till 31 000 ton.
När oljeeldning ersätts med värmepumpar ökar elförbrukningen men
merparten av elproduktionen är koldioxidneutral och energieffektiviteten
för värmepumpar är betydligt bättre än för direkt elvärme.
Den uppvärmda byggnadsvolymen i regionen torde fortsätta att öka.
Nya byggnader har dock bättre värmeekonomi. Nya isoleringsnormer
tillämpas på nybyggen från 2010. Värmeekonomin i äldre byggnader
förbättras
vid
grundrenoveringar.
Genom
sänkning
av
inomhustemperatur, justering av ventilation mm. kan ytterligare
inbesparingar uppnås. Speciellt kommunerna borde vara föregångare
beträffande
uppföljning
och
förbättring
av
byggnadernas
energieffektivitet.
Utveckling av en samlad samhällsstruktur i regionen möjliggör ytterligare
utbyggnad av fjärrvärme.
Trafik
 Minskningen av trafikens utsläpp förutsätter att biltrafikens
förbrukning av bensin och diesel baserat på fossil olja har
minskat från 40 000 ton per år (2007) till 33 000 ton per år.
Biltrafiken kan antas
fortsättningsvis öka i
någon mån. Bilparken
förnyas
dock
i
bränslesnålare riktning
genom
statliga
skattepolitiska åtgärder.
Biobränslen och elbilar
torde komma i bruk inom
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de kommande tio åren (se bilaga 2).
Kollektivtrafik är svår att genomföra i regionen men bör utvecklas.
Vipparitrafikformatet kunde t.ex. utvidgas till övriga tätt bebyggda delar
av regionen (bilaga 3).
Den lätta trafiken kan stödas genom att
förbättra nätet av lätta trafikleder och ledernas underhåll. Avgiftsbelagda
parkeringsavgifter i Jakobstads centrum torde också övervägas för att
fler skulle välja andra alternativ än att röra sig med bil.
Samhällsplanering över kommungränserna är väsentlig för att minska
trafikbehovet. I regionens struktur borde trafikintensiva funktioner
placeras så att trafikmängden minimeras. Energieffektiviteten förbättras
genom att samla och komplettera befintlig bebyggelse. Avstånden blir
därigenom korta mellan olika funktioner, vilket bl.a. möjliggör
användning av lätta trafikmedel och utveckling av kollektivtrafik (bilaga
4).
Industri
 Effektivering av energianvändningen samtidigt med en
utveckling av näringslivet är trolig till följd av näringslivets
egna ambitioner och marknadens krav i kombination med
politisk styrning.
I regionen finns ett gediget kunnande i fråga om energi- och miljöteknik
och förutsättningar för utvecklande av samverkande cluster torde finnas.
Detta borde beaktas även i den fortsatta utvecklingen av regionens
strategi.
Jord- och skogsbruk
 Förändrade utfodringsmetoder och gödslingsnormer kan
medföra en viss minskning av utsläppen men är svåra att
mäta. Utnyttjande av biogas från gödsel kan också minska
utsläppen av metan och bidra till produktionen av
koldioxidneutral energi.
Jordbrukets andel av utsläppen av växthusgaser är stor i regionen på
grund av näringens omfattning. Jordbrukets betydelse kan också öka i
framtiden.
Skogens och skogsbrukets roll i fråga om utsläpp och upptagning av
koldioxid är omdebatterad och det finns inga etablerade metoder för att
göra lokala bedömningar av detta. Därför har skogsbrukets utsläpp inte
heller här närmare beaktats förutom i fråga om bränsleförbrukning för
skogsmaskiner, som ingår som en liten del av den totala diesel- och
brännoljeförbrukningen i regionen. Skogens produktion av biobränsle är
av stor betydelse och outnyttjad potential finns ännu.
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Elkonsumtion
 Koldioxidutsläppen från elproduktion kan fortsättningsvis
minskas genom fortsatta satsningar på att minska beroendet
av fossila bränslen för elproduktion.
 Effektivare elkonsumtionen inom service, den offentliga
sektorn och hushållens elanvändning är möjlig.
Effektivering av elanvändning är motiverad även av andra resurs- och
miljöskäl. Den indirekta elkonsumtionen kan effektivt fås ner genom att
betona energieffektivitet inom all offentlig upphandling. En betydande
del av elproduktionen både nationellt och lokalt är koldioxidneutral.
Förnyande och reglering av gatubelysning kan också ge betydande
inbesparingar i elförbrukningen.

Avfallshantering
 Utsläppen av koldioxid från soptransporter kunde troligen
minskas genom större kommunal styrning av transporterna.
Regionens avfallshantering har utvecklats genom samarbetet inom
Ekorosk Ab och deponering av organiskt avfall på soptipp har praktiskt
taget upphört och förorsakar numera inga betydande utsläpp av metan.
Det organiska avfallet behandlas i ASJ Stormossen Ab
biogasanläggning i Korsholm. Sorterat brännbart avfall bränns i
Alholmens Kraft Ab:s kraftverk.
Metanutsläppen från Jakobstads stängda soptipp minskar när soptippen
slutligen är täckt och ett biofilter för gasen byggts. Tillvaratagande av
gasen vore bättre men är knappast genomförbar.

Upphandling av varor
 Betydelsen av medveten och ansvarsfull konsumtion av
varor framhålls. Framförallt i kommunernas upphandling
borde varornas och tjänsternas ekologiska avtryck beaktas.
Även om koldioxidutsläppen från produktionen av merparten av de varor
vi konsumerar i regionen inte ingår i de lokala utsläppsberäkningarna
åstadkommer konsumtion och transport av varor betydande utsläpp av
växthusgaser. Konsumtionen av varor förbrukar dessutom andra
råvaruresurser.
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5. Aktörer i förverkligandet av klimatstrategin
Regionens befolkning
 Invånarna uppmuntras att som konsumenter av energi och
varor effektivera sin resursanvändning genom kampanjer,
rådgivning och lätt tillgänglig information. Dessutom skapas
verktyg för att hushållen skall kunna mäta sin
resursanvändning.

Regionens kommuner
 Kommunerna ingår energisparavtal med arbetsnäringsministeriet och utser en ansvarsperson.

och

Avtalet förutsätter genomgång av kommunens energianvändning och
öppnar möjligheter till statliga bidrag. Se närmare:
http://www.kommunerna.net/k_peruslistasivu.asp?path=255;264;21373;
48140;91754;137366
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;63;375;114584;1278
92;128258
 Kommunernas tekniska sektor använder tillgängliga metoder
för att effektivera energianvändningen och minska trafikens
utsläpp (bilaga 4).
Speciell uppmärksamhet bör fästas vid markanvändningsplanering och
möjligheterna att ur hela regionens synvinkel utveckla bosättning,
arbetsplatsfunktioner och service så att trafiken optimeras och
möjligheterna för kollektivtrafik förbättras. Kommunerna kan också inom
planläggningen styra uppvärmningssättet för byggnader och beakta
mikroklimatets inverkan.
 Förutsättningarna för lätt trafik och kollektiv trafik som
alternativ till bilkörning utvecklas i regionen (bilaga 3).
 Miljö- och energiaspekter ges större tyngd i kommunernas
upphandling av material och tjänster.
 Aktiv rådgivning i energifrågor och bidrag tillhandahålls av
kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.
 Kommunernas miljöförvaltning sammanställer tillgänglig
statistik. Efter tre till fem år görs en ny beräkning av
växthusgasutsläppen i regionen jämte en mellanrapport om
klimatstrategins förverkligande.
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Energibolagen
Energibolagen
fortsätter
satsningarna
Kyotoåtaganden enligt följande:

baserade

på

sina

För att uppnå en 20 % minskning av koldioxidutsläpp fram till år 2020
kommer satsningen i ny produktion i nejden att fokuseras på
vindkraft och grundrenoverad eller helt ny vattenkraft inom de
ramar som sätts av våra miljömyndigheter. Dessa energiformer ersätter
närmast gammal kolkraft som på sikt kommer att användas endast som
reservkraft.
För att också klara målsättningen på 38 % förnyelsebar energi fram till
år 2020 satsas på utökad utvinning av träbränsle till Alholmens
Kraft och ökad användning av eget brännbart avfall som till största
delen är träbaserat.
Energibolagen fortsätter och förbättrar informationen om energioch resursbesparande åtgärder. El- och fjärrvärmefakturor görs
kundvänligare så att el- och värmeförbrukningen lätt kan följas och
sättas i relation till någon form av riktvärde och målsättning.

Näringscentralen Concordia
 För koordinering av förverkligandet och förankringen av den
regionala klimatstrategin startas ett projekt.
Inom projektet bildas en arbetsgrupp av en eller två personer per
kommun, energibolagen, industrin m.fl. Målsättningen är att
arbetsgruppen skall arbeta på lång sikt med att koordinera och utarbeta
detaljerna i förverkligandet av klimatstrategin. Företagen i regionen
inbjuds även att medverka. Tidvis behövs också personer som kan
använda arbetstid för förankringen av klimatstrategin och framställning
av informationsmaterial. En broschyr till alla hushåll framställs (se även
den regionala strategin s.56).
 En för regionen anpassad beräkningsmodell för individens
ekologiska fotavtryck läggs ut på Internet (se även den
regionala strategin s.56).

Företagen
Regionens företag inbjuds att medverka i projektet för förankring av
klimatstrategin.
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6. Synliggörande av regionen
Eftersom målet att minska utsläppen av växthusgaser är en del av en
global ansträngning är det viktigt att regionens ansträngningar också
synliggörs utåt. Regionens kommuner kan utöver vad som tidigare
nämnts bl.a.:
 ansluta sig till Finlands kommunförbunds klimatkampanj
Klimatkampanjen har pågått sedan slutet av 1990-talet men kommuner
kan fortsättningsvis ansluta sig till kampanjen. Jakobstad är redan med.
Kampanjens avsikt är att minska utsläppen av växthusgaser i
kommunerna. Kampanjen hör till den internationella miljöorganisationen
ICLEI:s kampanj Cities for Climate. Närmare information finns på
kommunförbundets hemsida:
http://www.kunnat.net/k_peruslistasivu.asp?path=1;29;356;1033;36689;
36692

 underteckna de s.k. Aalborg-åtagandena
Aalborg-åtagandena är ett dokument och handlingsmodell för arbetet
med lokal hållbar utveckling i Europa. Åtagandena godkändes vid en
Aalborg +10 konferensen i juni 2004. Genom att underteckna
åtagandena bekräftar kommunen Aalborgdeklarationen och definierar
tillsammans med lokala aktörer mål och åtgärder som ansluter sig till tio
åtaganden i fråga om hållbar utveckling, bl.a. gemensamma resurser,
ansvarsfull konsumtion och livsstil, bättre rörlighet med mindre trafik.
Närmare information finns på hemsidorna: http://www.aalborgplus10.dk/
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;356;1987;67815
 -meddela om sina klimatmål på "The City Climate Catalogue"
Katalogen upprätthålls av den internationella miljöorganisationen för
lokalsamhällen ICLEI och innehåller för närvarande ca 2 900
lokalsamhällens klimatmål. Se närmare hemsidan http://www.icleieurope.org/index.php?id=6860

7. Anpassningsåtgärder
Såsom tidigare beskrivits är det sannolikt att klimatet kommer att
förändras. Även om de sannolika förändringarna i regionen inte är så
dramatiska
bör
uppmärksamhet
fästas
vid
behövliga
anpassningsåtgärder. Inom kommunernas verksamhet bör man t.ex. vid
markanvändningsplanering och dimensionering av dagvattensystem
mer än tidigare beakta de ökande översvämningsriskerna.
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fram till år 2020
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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I
JAKOBSTADSREGIONEN
ÅREN 1990 - 2008
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Curt Nyman 11.2.2010

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I JAKOBSTADSREGIONEN
ÅREN 1990 - 2008
Inledning
Som en del av uppgörandet av en klimatstrategi för Jakobstadsregionen
beräknades utsläppen av s.k. växthusgaser i Jakobstad, Larsmo,
Kronoby, Nykarleby och Pedersöre med hjälp av den av Finlands
kommunförbund
och
Finlands
miljöcentral
utarbetade
beräkningsmodellen KASVENER. Beräkningen gjordes för åren 1990,
1997, 2005 och 2008.

KASVENER beräkningsmodellen
KASVENER-beräkningsmodellen har gjorts av Finlands miljöcentral på uppdrag av Finlands
kommunförbund. Med hjälp av modellen kan utsläppen av växthusgaser, energiproduktion och konsumtion från en kommun eller något annat avgränsat område göras.
Modellens utsläppssektorer är :
- energi
- industriprocesser
- jordbruk
- avfallshantering
Utsläppen
kan
beräknas
utgående
från
beräkningsområdets
energiproduktion
(produktionsbaserade utsläpp) eller från områdets energikonsumtion (konsumtionsbaserade
utsläpp). Modellen bygger på IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) metodik
och använder parametrar som motsvarar de nationella utsläppsberäkningarna.
Växthusgasutsläppen i KASVENER-modellen är koldioxid, metan och dikväveoxid (kväveoxidul).
Modellen innehåller däremot inte de tre nya gaserna från Kyoto-protokollet, svavelhexafluorid,
fluorkolväten och perfluorväten. I Finland är dessa gasers ekvivalenta andel av växthusgaserna
ca 1 % men kommunvisa data finns inte tillsvidare. Modellen innehåller inte heller utsläppen från
markanvändning såsom t.ex. torvproduktionsområden.
Data för fyra olika år kan matas in i modellen och modellen innehåller nationella parametrar för
åren 1990, 1997 och 2005. I kommunvisa beräkningar används data för dessa år. Beräkningar
för ett fjärde senare år utgår från nationella parametrar för 2005.
Både vid de produktions- och konsumtionsbaserade beräkningarna av utsläppen iakttas
kommungränserna, förutom när det gäller avfallshantering där beräkningarna utgår från området
där avfallet uppstår. I den konsumtionsbaserade beräkningen betraktas som lokala kraftverk alla
anläggningar med kombinerad värme- och elproduktion samt vatten- vind- och
toppbelastningskraftverk som har lokala ägare. Övriga kraftverk betraktas i modellen som
nationella anläggningar. Om de lokala kraftverkens elproduktion inte täcker den lokala
elkonsumtionen beräknas utsläppen för den överskridande delen av elkonsumtionen utgående
från de nationella kraftverkens elprodutionsprofil.
KASVENER-modellen finns tillgänglig genom Finlands kommunförbunds
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;66354;66356;65848

hemsida
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I beräkningen för Jakobstadsnejden har Alholmens kraft Ab:s kraftverk betraktats som en
nationell anläggning och dess utsläpp finns därmed inte med i den konsumtionsbaserade
beräkningen.

Inputdata
Det datamaterial som använts vid beräkningen av växthusgasutsläppen
för Jakobstadregionen har hämtats från följande källor:
El
Bränslen
Trafik

AdatoOy, Jakobstads energiverk, Katternö Ab
Öljyalan palvelukeskus Oy
VTT:s databas Lipasto
http://lipasto.vtt.fi/lipasto_kuvaus.htm
Finavia http://www.finavia.fi
Jordbruk, djurhållning
Jord- och skogsbruksministeriets informationscentral Tike och
databasen Matilda
http://www.matilda.fi/servlet/page?_pageid=115,193&_dad=portal30&_
schema=PORTAL30
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF) r.f.
Finlands Hippos r.f.
Byggnader Statistikcentralen
Fjärrvärme Jakobstads energiverk och de övriga kommunernas tekniska avd.
Industri
Miljöförvaltningens databas Vahti
UPM-Kymmene Oyj
Alholmens Kraft Ab
Avfall, avloppsvatten
Ekorosk Ab
Miljöförvaltningens databas Vahti
UPM-Kymmene Oyj
Datamaterialet innehåller delvis ganska stor osäkerhet, speciellt beträffande
energiförbrukningen för uppvärmning av byggnader och företagens oljeförbrukning.
Förbrukningen av lätt brännolja och el för uppvärmning av byggnader har beräknats
utgående från Statistikcentralens kommunvisa data för våningsytor och byggnadernas
uppvärmningssätt. I denna statistik finns förmodligen en betydande eftersläpning
beträffande
byggnadernas
uppvärmningssätt
eftersom
förändringar
i
uppvärmningssättet många gånger inte kräver någon form av myndighetsbeslut och
därmed inte statistikförs.
En uppskattning av brännoljeförbrukningen för uppvärmning av byggnader och
hushållens varmvatten har beräknats på basen av byggnadernas våningsytor
3
omvandlade till volym och ett energibehov av 55 kWh/m per år. På motsvarande sätt
beräknades energiförbrukningen för byggnader med elvärme. Industribyggnadernas
våningsytor har utelämnats från dessa beräkningar och ingår i industrins
energiförbrukning.
Industrins och jordbrukets förbrukning av lätt brännolja samt användningen för
arbetsmaskiner antogs vara den i kommunerna sålda mängden lätt brännolja minus
den beräknade användningen för uppvärmning av andra byggnader än
industribyggnader.
Den försålda mängden tung brännolja antogs i sin helhet användas av industrin.
Som data för uppvärmning och brännoljeförbrukning år 2008 användes samma data
som för år 2005 eftersom den försålda mängden för år 2008 inte var tillgänglig.
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Resultat
UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER I JAKOBSTADSREGIONEN

Produktionsbaserade utsläpp
I de produktionsbaserade utsläppen ingår all bränsleanvändning och
jordbrukets utsläpp inom området men däremot inte utsläppen från
framställningen av använd elenergi utanför beräkningsområdet.
Utgående från den produktionsbaserade beräkningsmetoden var
regionens utsläpp av växthusgaser 1990 och 1997 ca 600 000 ton
koldioxidekvivalenter (figur 1). Här ingår förutom koldioxid även utsläpp
av metan och dikväveoxid omräknade till ekvivalenta mängder koldioxid.
År 2005 och 2008 var nivån betydligt högre än tidigare eftersom
Alholmens Kraft Ab:s utsläpp tillkommit. Minskningen från år 2005 till
2008 beror på att Alholmens Kraft Ab och UPM-Kymmene Oyj minskat
användningen av torv och fossila bränslen.

1000 t

Jakobstadsregionen CO2-ekv produktionsbas.
utsläpp
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1990

1997

2005

2008

År
Trafik
Industri
Byggnader värme
Avfallshantering

Separat elproduktion (=AK)
Fjärrvärmepannor
Jordbruk

Figur 1. Utsläppen av växthusgaser i Jakobstadsregionen enligt det
produktionsbaserade beräkningssättet i vilket Alholmens Kraft Ab:s
utsläpp ingår.
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Alholmens Kraft Ab:s kondenskraftverk finns i anslutning till UPMKymmene Oy:s fabriker i Jakobstad. Kraftverket består av två enheter
AK1 eller cellulosafabrikens barkpanna och AK2 som togs i bruk år
2001. Kraftverkets pannor eldas med skogsflis, bark och annat
biobränsle, källsorterat avfall, torv och stenkol. Kraftverket har per år
producerat ca 1600 - 1800 GWh elektricitet, 220 - 250 GWh fjärrvärme
till Jakobstad och 100 - 300 GWh processånga till cellulosafabriken.
Eftersom en stor del av Alholmens Krafts bränslen är biomassa är en
betydande del av koldioxidutsläppen neutrala som växthusgas sett.
Alholmens Krafts utsläpp av koldioxid från fossila bränslen var 1062 000
ton år 2005 och 768 000 ton år 2008.
Alholmens Kraft Ab, bränslets energiinnehåll
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Figur 2. Energiinnehållet i de bränslen Alholmens Kraft Ab använt under
åren 2002 - 2008. Koldioxidutsläppen från trä och andra biobränslen
samt från sorterat avfall betraktas som neutrala som växthusgaser.
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Konsumtionsbaserade utsläpp
Beräkningen av de konsumtionsbaserade utsläppen bygger till största
delen på samma data som de produktionsbaserade utsläppen dock med
den skillnaden att Alholmens Kraft Ab här betraktas som en nationell
kraftanläggning och dess utsläpp beaktas därmed inte i den
konsumtionsbaserade
utsläppsberäkningen.
Däremot
beaktas
koldioxidutsläpp från produktionen av den elenergi, som överskrider
produktionen vid lokala vatten- och vindkraftverk samt inom den lokala
industrin (UPM-Kymmene Oyj). Koldioxidutsläppen från denna
elproduktion är beräknade enligt den nationella profilen för elproduktion
under de aktuella åren.

1000 t

Jakobstadsregionens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser
härstammar främst från uppvärmning av byggnader, industri, trafik och
jordbruk (figur 3). Jordbrukets andel av växthusgasutsläppen består i
utsläpp av metan från nötkreatur och gödselhantering samt dikväveoxid
från kvävegödsling av odlingsmark. Dessa två gaser är betydligt mera
potenta som växthusgaser, vilket i kombination med jordbrukets
omfattning i regionen medverkar till jordbrukets relativt stora andel i
utsläppen av växthusgaser.
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Figur 3. Utsläppen av växthusgaser som ekvivalenta mängder koldioxid
enligt det konsumtionsbaserade beräkningssättet.
De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser har minskat sedan
1990-talet från ca 650 000 ton till något under 600 000 ton
koldioxidekvivalenter. Minskningen beror främst på att UPM-Kymmene
Oyj har minskat användningen av fossila bränslen. UPM-Kymmene Oyj:s
utsläpp ingår i "Övriga bränslen" i figur 3. I samma andel ingår även
annan industri och utsläpp från arbetsmaskiner som använder brännolja
som bränsle.
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Liksom andra cellulosafabriker producerar UPM-Kymmene Oyj:s fabriker
i Jakobstad största delen av den energi fabrikerna använder med
svartlut och andra träbaserade biobränslen. Svartlut innehåller
ligninämnen, som avlägsnas från träråvaran vid framställning av
cellulosafiber. UPM Kymmenes andel av utsläppen av växthusgaser i
regionen är därför i förhållande till anläggningens storlek och
energianvändning relativt liten. År 2008 var UPM-Kymmene Oyj:s
utsläpp av koldixoid från fossila bränslen 30 640 ton.
UPM-Kymmen Oyj, energiinnehållet i använda bränslen
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Figur 4. Energiinnehållet i de bränslen UPM-Kymmene använt under
åren 1990, 1997, 2005 och 2008. Koldioxidutsläppen från svartlut och
andra träbaserade bränslen är neutrala som växthusgaser.
Utsläppen från uppvärmning av byggnader tycks ha ökat något, främst
beroende på att byggnadsbeståndet ökat. I dessa utsläpp finns både
direkta koldioxidutsläpp från oljeeldning och utsläppen från produktion av
el för elvärme. Som nämnts innehåller dessa beräkningar en ganska stor
osäkerhet på grund av bristande data beträffande byggnadernas
uppvärmningssätt.
Utsläppen från framställningen av elenergi för uppvärmning av
byggnader, liksom för "Övrig elanvändning" följer på grund av
beräkningssättet delvis den nationella utsläppsprofilen för elproduktion.
Produktionen av konventionell kondenskraft var år 1997 stor i jämförelse
med år 2005, vilket medverkar till att växthusgastutsläppen minskat åren
2005 och 2008 (figur 3).
Utsläppen från trafiken har ökat från ca 125 000 ton till ca 140 000 ton
koldioxidekvivalenter under den beräknade tidsperioden. Vägtrafiken
åstadkommer 94 % av trafikutsläppen medan järnvägen, Jakobstads
hamn och Kronoby flygstation svarar för någon procent var (figur 5).
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Trafikens CO2 år 2005 i jakobstadsregionen, 129 000 ton
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Figur 5. Fördelningen av trafikens utsläpp av växthusgaser i
Jakobstadsregionen år 2005. (Källor: VTT Lipasto och Finavia)

Trafikens utsläpp är hämtade från VTT:s Lipasto databas Liisa, där
beräkningarna huvudsakligen baseras på trafikmängder och
fordonstyper. Den beräknade bränsleförbrukningen för vägtrafiken i Liisa
överensstämmer ganska väl med den mängd bensin och diesel som
sålts i nejden under motsvarande år (figur 6).
Förbrukad mängd bensin och diesel i
Jakobstadsregionen
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Beräknad mängd, VTT Liisa

Figur 6. Förbrukad mängd bensin och diesel i Jakobstadsregionen på
basen av mängden bränsles som sålts i regionen (källa: Öljyalan
palvelukeskus Oy) och beräknad på basen av biltrafiken (källa: VTT
Liisa).

10

Avfallshanteringens andel är relativt liten och består främst i grovt
uppskattade metanutsläpp från avfallsbehandling på deponi och utsläpp
av dikväveoxid från avloppsvattenrening. Utsläppen av metan från
avfallshanteringen är numera mycket liten eftersom deponeringen av
organiskt avfall på soptipp praktiskt taget har upphört och den organiska
delen av avfallet används för biogasproduktion. I beräkningsmodellen
ingår inte behandling av avfall i biogasanläggningar och utsläppen från
avfallshanteringen är möjligen något mindre än de beräknade.
Beräkningsmodellen beaktar inte utsläppen av metan från stängda
avstjälpningsplatser.
Metanutsläppen från
Jakobstads avstjälpningsplats har uppskattats till ca 500 ton
(11 000 ton CO2-ekv.)
per år under 1990talet innan avstjälpningsplatsens slutliga
stängning.
Metanutsläppen avtar småningom och torde i
dagens läge vara ca
400 ton (8 000 ton
CO2-ekv.) per år. Tillvaratagande av avstjälpningsplatsgasen har i
miljötillståndsbeslutet för stängningen av avstjälpningsplatsen inte
bedömts vara nödvändig. Däremot skall ett biofilter för gasen anläggas.
Jordbruket i nejden står för en betydande del av utsläppen av
växthusgaser. Beräkningen baseras på faktiska antal djur och
odlingsarealer i regionen men med nationella koefficienter på utsläpp per
enhet. I tabell 1 finns en sammanfattning över djurantal och
odlingsarealer i regionen. Utsläppen består av utsläpp av metan och
dikväveoxid från djurhållning och kvävegödsling av odlingsmark.
Tabell 1. Mängden husdjur och arealen odlad mark i Jakobstadsregionen. (Källa: Jord- och skogsbruksministeriets informationscentral
Tike, Finlands Hippos r.f. och Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund
(FPF) r.f )
År
Nötboskap
Svin
Får
Fjäderfä
Hästar
Pälsdjur (sålda skinn)

1990
27 369
29 902
2 385
187 122
574
1 028 441

1997
28 526
42 655
3 109
195 537
685
1 255 241

2005
29 620
58 833
1 831
61 344
840
1 101 177

2008
29 529
58 782
1 982
60 219
860
978 011

Odlad areal, ha

32 725

33 335

35 932

37 861

11

Konsumtionsbaserade utsläpp kommunvis
Jakobstad
Utsläppen av växthusgaser i Jakobstad har minskat från ca 300 000 ton
till 200 000 ton sedan 1990-talet (figur 7). Till största delen beror detta
på den tidigare nämnda ökade användningen av biobränslen vid UPMKymmene Oyj:s fabriker. Minskningen av koldioxidutsläppen från
elkonsumtion torde delvis bero på samma sak. UPM-Kymmene Oyj är
en stor elkonsument men producerar också tidvis mera el än fabrikerna
använder. Variationer i den nationella produktionsprofilen för elström
återspeglas också i utsläppsberäkningen.

Jakobstad CO2-ekv konsumtionsbas. utsläpp
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Figur 7. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Jakobstad.

Användningen av fjärrvärme i Jakobstad har ökat i och med att
fjärrvärmenätet byggs ut och ersatt fastigheternas egna oljepannor (figur
8). Därmed har också utsläppen av koldioxid från fossila bränslen
minskat särskilt under de senare åren eftersom en stor del av
fjärrvärmen produceras med biobränslen. Fjärrvärmen producerades
åren 1990 och 1997 dels vid UPM-Kymmene och dels av Jakobstads
energiverks egna oljepannor. År 2005 producerades största delen av
fjärrvärmen av Alholmens Kraft Ab medan energiverkets egna pannor
endast användes vid toppbelastning.
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Distribuerad fjärrvärme i Jakobstad
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Figur 8. Distribuerad fjärrvärme i Jakobstad och andelen av olika
bränslen som använts för värmeproduktionen.
Kronoby
Utsläppen av växthusgaser i Kronoby ligger på ca 100 000 ton per år
(figur 9) och verkar inte ha förändrats i betydande grad under de
beräknade åren. Jordbrukets och trafikens andelar av utsläppen är
liksom i Pedersöre och Nykarleby relativt stora. Variationen mellan åren
beror i första hand på variationer i den nationella produktionsprofilen för
elström. Flygtrafikens landningar och starter åstadkom år 2005 ca 1 800
ton koldioxid eller ca 10 % av trafikens utsläpp i Kronoby.
Kronoby CO2-ekv konsumtionsbas. utsläpp
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Figur 9. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Kronoby.
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Larsmo
Larsmos utsläpp av växthusgaser är relativt liten (figur 10). Detta beror
dels på grund av mindre befolkningsmängd och dels på grund av
jordbrukets ringa omfattning i kommunen. I Larsmo härstammar
merparten av utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av
byggnader och från trafiken. Bägge tycks visa en ökande trend.
Variationerna i utsläppen kopplade till elkonsumtion beror främst på
variationer i den nationella produktionsprofilen.

Larsmo CO2-ekv konsumtionsbas. utsläpp
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Figur 10. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Larsmo.

Nykarleby

I Nykarleby är jordbrukets, inklusive pälsdjursnäringens, andel av
växhusgasutsläppen liksom i Kronoby och Pedersöre stor. Ökningen i
jordbrukets utsläpp från nivån år 1990 torde bero på ökad
svinuppfödning. Variationerna i utsläppen kopplade till elkonsumtion
beror liksom i de övriga kommunerna främst på variationer i den
nationella produktionsprofilen.

14

Nykarleby CO2-ekv konsumtionsbas. utsläpp
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Figur 11. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Nykarleby.
Pedersöre
Fördelningen av utsläppen av växthusgaser i Pedersöre påminner om
Nykarleby och är ungefär av samma storlek (figur 12). Jordbrukets andel
är något mindre medan uppvärmningens andel är aningen större.
Utsläppen visar en svagt ökande trend, främst inom uppvärming och
jordbruk. Variationen i de till elkonsumtionen hörande utsläppen beror på
variationerna i den nationella produktionsprofilen.
Pedersöre CO2-ekv konsumtionsbas. utsläpp
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Figur 12. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Pedersöre.
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Utsläpp per person
De kommunvisa växthusgasutsläppen dividerat med antalet invånare i
regionens kommuner varierar mellan 5 ton och 19 ton per person och år
(tabell 2). Kommunernas näringsstruktur påverkar i hög grad resultaten.
Tabell 2. Konsumtionsbaserade utsläpp per invånare (ton C02ekv./person) i kommunerna i Jakobstadsregionen.
År
1990
1997
2005
2008

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Nykarleby

Pedersöre Regionen

14
15
10
9

15
16
15
16

6
6
5
5

16
19
19
19

12
13
12
12

13
14
12
12

Jakobstadsregionens utsläpp av växthusgaser har minskat från 0,9 % av
Finlands utsläpp 1990 till 0,7 % 2008 (tabell 3). Per person räknat ligger
regionen också något under landets medelvärde.
Tabell 3. Utsläpp av växthusgaser i Finland och Jakobstadsregionen.
Källa för nationella data: Suomen kasvihuonepäästöt 2000-2007. Katsauksia 2009/2,
Statistikcentralen. http://www.stat.fi/tup/khkinv/suominir_2009.pdf

Finland, CO2-ekv 1000 t
Per person, CO2-ekv ton

1990
70900
14,2

1997
75700
14,8

2005
68700
13,1

2007/-08
78300
14,8

Jakobstadsregionen, CO2-ekv 1000 t
% av Finland
per person, CO2-ekv. ton

636
0,9
13,2

687
0,9
14,1

581
0,8
11,9

582
0,7
11,8

Utsläppen
av
växthusgaser
i
Jakobstadsregionen
är
till
storleksordningen på samma nivå som på andra orter i Finland där man
gjort utsläppsberäkningar med samma metodik (figur 13). Speciellt om
man sätter utsläppen i proportion till befolkningsmängden är skillnaderna
små.
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Figur 13. Utsläppen av växthusgaser i några städer i Finland.

Utvärdering
Undersökningen ger en översikt över växthusgasutsläppen i nejden.
Beräkningarna innehåller dock osäkerheter och beräkningarna skall
därför inte anses vara exakta. Beräkningen för år 2008 baseras delvis på
samma data som år 2005 och innehåller därför ytterligare något större
osäkerhet. I denna undersökning har inte upptaget av koldioxid i
skogens tillväxt eller andra s.k. kolsänkor i regionen beaktats.
Beräkningarna kan förbättras genom att samla in noggrannare data
beträffande industrins energianvändning och uppvärmningen av
byggnader. Energianvändningen och därav förorsakade koldioxidutsläpp
från kommunernas egen verksamhet torde också vara skäl att utreda
noggrannare.
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FORSKNING OCH NY TEKNIK INOM ENERGISEKTORN
Nedan följer en kort sammanställning över några intressanta teknologier och
lösningar inom energisektorn. Sammanställningen innehåller både teknologier
som redan är i bruk och framtida teknologier under utveckling.
ELPRODUKTION OCH -ANVÄNDNING
Avskiljning och lagring av koldioxid
CCS (Carbon Capture and Storage) tekniken förväntas vara i kommersiellt bruk
ca år 2020. Pilotförsöken i större skala pågår i bl.a. Tyskland och Norge.
Koldioxiden som produceras i stora anläggningar avskiljs, komprimeras till
vätskeform och lagras under jord i t.ex. uttömda olje- och gasfält eller på
havsbottnen på ett djup över 1000 m.
Nanoteknologin ger bättre material och nya möjligheter
Med nanoteknologi kan material skräddarsys så att olika processer blir
effektivare, kräver mindre energi, ger mindre utsläpp, möjliggör smidigare
reparationer, känsligare sensorer, bättre ytbehandling osv.
Inom energisektorn kan nanoteknologi tillämpas bl.a. för framställning av
effektivare solpaneler och härdigare material som tål högre temperaturer och
ångtryck vilket ger högre elverkningsgrad i kraftverk.
Vågenergi, tidvattenenergi mm.
Fullskaliga försök att utnyttja vågenergi och tidvattenenergi pågår i bl.a. Norge,
England och Portugal.
Effektivare processkontroll och energianvändning med hjälp av
frekvensomriktare.
Frekvensomriktare möjliggör varvtalsstyrning av t.ex. pumpar, fläktar,
kompressorer och mekaniska processer inom industrin. Fortfarande regleras
flöden i industriprocesser genom strypning medan pumpen arbetar för fullt.
Med varvtalsstyrning på pumpen kan processen styras effektivare och energi
sparas. Kort sagt använder motorn bara den el som behövs för funktionen för
tillfället, och genom långsammare start av motorerna minskas
effektbehovstopparna.
TRANSPORT
Elbilen kommer
Effektivare ackumulatorer och höjda bränslepriser har gett fart åt utvecklingen
av elbilar, och idag har alla de största biltillverkarna el- eller hybridmodeller på
kommande. Elbilens fördelar är främst de låga bränslekostnaderna – idag 1-3
euro/100 km (motsv. 10 – 30 kWh/100 km), ett väl utbyggt
”bänsledistributionssystem” (elnätet) och avsaknaden av avgasutsläpp. I takt
med att personbilsbilisterna övergår till eldrivna bilar ökar dock antagligen
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beskattningen av elbilar - för att kompensera minskade intäkter från bensin- och
dieselskatterna. De tunga transporterna väntas fortsättningsvis ske
huvudsakligen med dieselmotorer.
Syntetisk diesel
Syntetisk diesel kan i princip framställas av allt som innehåller kolväten och
brinner – t.ex. trä, torv och brännbart avfall. I Finland planeras fabriker av bl.a.
UPM, Neste
Oil och Stora Enso samt av Vapo.
Etanol, metanol, biodiesel och biogas
Användningen av etanol, metanol, biodiesel och biogas inom transportsektorn
kommer sannolikt att öka. Biogasen kräver ett eget distributionsnät (eller
distribution via naturgasnätet) medan etanol, metanol och biodiesel kan blandas
i bensin eller diesel.
Bränsleceller i bilar
Bränslecellsbilar, som använder vätgas som bränsle, ligger långt i framtiden
men kan bli verklighet en dag. Frågor som först bör lösas är bl.a. säker lägring
av vätgasen.

BOENDE
Större bostadsyta ökar energiförbrukningen.
Effektivare isolering, värmeåtervinning mm. gör att energiförbrukningen i
bostäder (kWh/m2) minskar med ca 0,4 % per år, men då bostadsytan per
individ ökar med ca 0,75 % per år ökar energianvändningen för uppvärmning
av bostäder i Finland med ca 0,35 % per år. Ett välplanerat och funktionellt hus
utan onödiga ”skrytutrymmen” sparar både miljön och uppvärmningskostnader.
Energieffektiva lösningar redan i byggnadsskedet.
Byggnadskedet är rätta tiden att tänka på husets energieffektivitet, senare
installation av effektivare lösningar är oftast mera komplicerade och mycket
dyrare. Effektiv isolering, värmeåtervinning, optimal styrning och automation
bör planeras och installeras redan i nybyggnadsskedet. Energi sparas också
genom rätt placering, orientering och design av huset, t.ex. utsatta lägen med
starka vindar ökar energiförbrukningen.
Vakuumisolering och intelligenta isoleringsmaterial
Forskning pågår för att få fram effektivare isoleringsmaterial. I Tyskland finns
redan vakumisoleringselement, och man utvecklar olika intelligenta
isoleringsmaterial som ändras från värmeisolerande till värmeledande efter
behov, t.ex. isolerande nattetid och ledande dagtid.
Mikro-CHP i bostadshus
Småskalig samproduktion av värme och el, sk. mikro-CHP, intresserar många
fastighetsägare: små ångturbiner, bränsleceller, förbränningsmotorer, gasdrivna
mikroturbiner, Stirlingmotorer osv.
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Utmaningarna i utvecklingsarbetet inkluderar bl.a. elverkningsgraden och
elbehovet i relation till värmebehovet, möjligheterna att sälja överskottsel till
nätet och investeringens lönsamheten i mindre objekt där elbehovet är relativt
litet. Mikro-CHP kommer sannolikt först i större fastigheter och i områdesvisa
tillämpningar.
Solenergi
Solvärme lämpar sig väl i Finland för produktion av varmvatten eller
uppvärmning. Solvärme kan med fördel kombineras med värmepump och
golvvärme. Effektiva vakumrörsolfångare till rimligt pris finns numera på
marknaden. I Österbotten finns ca 200 solvärmesystem, och de flesta
solfångarna har byggts på s.k. självbyggarkurser. God planering krävs för att få
maximal nytta av solvärmesystem. Mera information om solvärme finns bl.a.
på www.solportalen.fi.
Solel, sk. Photovoltaic eller PV, produceras med solpaneler. För närvarande är
egenproducerad solel inte konkurrenskraftig där ett fungerande elnät finns att
tillgå. Om solpanelerna i byggnadsskedet integreras i byggnadskonstruktionen
och ersätter annat material blir tilläggskostnaden för solpanelsystemet lägre och
återbetalningstiden kortare. Ökad global marknadsvolym och effektivare
paneler förväntas sänka produktionspriset för solel. Detta i kombination med ett
sannolikt stigande elpris kan på sikt göra solelen till ett prismässigt
konkurrenskraftigt komplement i Finland.
Forskning inom solenergi fokuserar bl.a. på nya material för effektivare och
billigare solpaneler, mikro-CHP (ångturbin) baserad på solvärme, lagring av
solvärme (sommar-vinter), samt lösningar som samtidigt producerar både
värme och el.
Småskalig vindkraft
El från småskalig vindkraft har inte hittills varit konkurrenskraftig i jämförelse
med det relativt låga elpriset i Finland. Nya innovativa lösningar och större
marknadsvolymer, i kombination med ett sannolikt stigande elpris, kan dock
göra den konkurrenskraftig i framtiden.
LED - belysning ger nya möjligheter
LED
(Light
Emitting
Diodes)
förväntas
revolutionera
inom
belysningsteknologin. Några av fördelarna med LED- belysning är att den
kräver litet utrymme, är hållbar (upp till 100.000 h) och snabb (ingen
”uppvärmningstid”), innehåller inget kvicksilver, har hög ljusverkningsgrad i
relation till tillförd energi och inte avger värmestrålning, fungerar i låga
temperaturer, möjliggör ny design av belysningsarmaturer, samt att ljuset kan
styras i olika färger.
Visionerna angående LED omfattar t.ex. tunna tapeter som avger ljus och kan
användas både som ljuskälla och dekoration (Källa: ”Energy Visions 2050”,)
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KLIMATSTRATEGI FÖR JAKOBSTADSNEJDEN FRAM TILL ÅR
2020 –
Trafiken
I Finland utgör trafikens andel av koldioxidutsläppen cirka 20 procent, varav vägtrafiken
står för över 70 procent. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser är avhängigt på hur
mycket det totala transportarbetet ökar, utvecklingen mellan de olika trafikslagen och den
tekniska utvecklingen.
Vid sidan av koldioxidutsläppen förbrukar trafiken också mycket stora mängder
naturtillgångar. Enligt forskare Satu Lähteenoja vid Helsingfors universitet förbrukar
trafiksystemet i Finland i genomsnitt 25 ton icke-förnybara naturtillgångar om året. Över 90
% av förbrukningen orsakas av infrastrukturen, dvs. kostnaderna för anläggning och
underhåll av gator, vägar, järnvägsspår, flygstationer och hamnar under hela deras livscykel.
Enligt regeringsprogrammet främjar ett effektivt trafiksystem och en effektiv logistik landets
konkurrenskraft och upprätthåller välfärden. Där sägs också att trafikpolitiken och
intelligenta trafiktjänster stöder klimatpolitiken, den hållbara utvecklingen och
möjligheterna att röra sig tryggt. En välfungerande och smidig kollektivtrafik stöder dessa
mål
och
underlättar
människornas
vardag. Regeringen
utfäster sig till
i
regeringsprogrammet till ibruktagandet av sådana tjänster i trafiken som utnyttjar
informationsteknik.
För Jakobstadsnejden kan man konstatera att samhällsstrukturen mycket långt bygger på
privatbilism. För att ta sig till och från arbete, skola och fritidsintressen krävs egen bil. Med
Jakobstad som centralort kan antalet km/bil/person för t.ex. en Pedersörebo en normal
vardag uppgå till så mycket som 60 – 70 km. Man kan laborera med vilka exempel som
helst men faktum är att gängse trafiksystem i nejden varken är ekonomiskt eller
miljömässigt hållbart.
I Jakobstad har man tagit i bruk en lokaltrafik öppen för alla som använder sig av modern
informationsteknik. Vippare-trafiken är i gång måndagar till fredagar 07.00 – 17.00. Det
årliga passagerarantalet ligger på ca 35 000. Kostnaden för samhället (=stat + kommun)
uppgår till
345 000 €.
I Larsmo och Pedersöre finns också en serviceinriktad lokaltrafik.
I samarbete med de statliga myndigheterna deltar kommunerna i nejden i finansieringen av
regionbiljetten.
Staden Jakobstad upprätthåller matartrafiken till Kronoby flygfält i syfte att bidrag till
rörligheten och att främja företagslivets intressen.
Framtidsscenariot för trafikens del kunde innebära följande:

o

Kollektivtrafik typ Vippare i tätbebyggda stads- och kommundelar. Smidig
och gränsöverskridande med kommunal och statlig finansiering.
Passageraravgifter enligt zonindelning.
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o

Rälsbuss (Jakobstad – Bennäs – Karleby)

o

Matartrafik som tidigare till järnvägsstation och flygfält. Skild matartrafik
till den till vissa centrala punkter, sköts av den utvecklade
kollektivtrafiken

o

Miljövänliga alternativa bränslen tas i bruk samt fordon med ringa
utsläpp (=krav i den offentliga upphandlingen). Gratis parkeringar för
fordon som är miljövänliga.

o

Passagerarpriser, infrastruktur och servicenivån skall locka användarna
till kollektivtrafik plus en ökad miljömedvetenhet hos dem

o

Uppgörande av planer för arbetsresor

o

Funktionella, trygga och trivsamma gång- och cykelbanor som leder till
arbetsplatser, skolor och trafikstationer. Snöröjning etc. måste fungera.
Cykelparkeringar måste också anläggas i anslutning till arbetsplatser,
butiker och offentliga byggnader. Här måste konstateras att cykling inte
alltid är så bra från miljösynpunkt sett eftersom satsningen i
infrastrukturen är rätt omfattande.

o

Möjliggörande av distansarbete i långt större utsträckning än vad som nu
är fallet. För det krävs ett nytänkande inom arbetslivet.

o

Parkeringsplatser utanför större centra med matartrafik in till centrum
(alternativt gång- eller cykelmöjligheter).

o

Prissättning av kollektivtrafiken så den gynnar användande av den. T.ex.
borde tågtrafiken vara förmånligare än flyget.

o

En effektiv varu- och transportlogistik inom den offentliga sektorn
(optimering av transportrutterna)

o

Tunga och/eller farliga transporter skall ske via järnvägen och via
hamnen.

o

För att förverkliga allt detta kunde ett kompetenscenter grundas som
kunde omfatta hela regionen (Vasa, Seinäjoki, Jakobstad, Karleby,
Uleåborg). Målet skulle vara att skapa Finlands renaste region avseende
trafikmiljö som skulle tjäna som förebild och inspirationskälla för andra.
Den övergripande målsättningen för trafikens del är att säkerställa väl
fungerande, täckande, mångsidiga och ekonomiskt försvarbara lösningar
gällande logistiken.

Enligt uppdrag

Christina Lind-Kangas
Utvecklingskoordinator
Staden Jakobstad
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13.11.2009

Kuinka teknisen toimen metodeilla voitaisiin kohdata odotukset
tehokkaammasta energiankäytöstä ja kohoavista
energiahinnoista?
Kaavoitus:
Seuturakenteessa liikenneintensiiviset palvelut sijoitetaan periaatteella, jossa ohjaava tekijä
on liikennesuoritteiden minimointi. Seuturakenteen energiatehokkuutta edistetään
eheyttämällä ja täydentämällä.
Tiivis taajamarakenne / kaupunkirakenne = lyhyet etäisyydet
− kevyen liikenteen hyödyntämismahdollisuudet
− kaukolämmön hyödyntämismahdollisuudet
− joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuudet
Perinteisen kaavoituksen keinot:
− Määräykset lämmitystavasta (kaukolämpö, uusiutuvat energialähteet
etc.)
− Huomioidaan
pienilmaston
vaikutukset
rakennusten
energiatehokkuuteen yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa
Tilahallinto:
− Kunnat optimoivat kiinteistötarpeensa. Turhat kiinteistöt puretaan tai myydään: Uusi
omistaja kykenee kehittämään paremmin?
− Kalliolämpö-, ilmalämpöpumpputekniikka tai muihin uusiutuviin energialähteisiin
perustuva tekniikka kohteisiin, joita ei saada kaukolämmön piiriin. Sähkö- ja
öljylämmityksestä luovutaan. Lämmityksen säätöautomatiikan tehostaminen,
läsnäolotunnistimet
− Ilmastointiin
lämmön
talteenotto,
säätöautomatiikan
tehostaminen,
läsnäolotunnistimet
− Valaistuksen suunnittelu ja uusiminen, läsnäolotunnistimet
− Kevyen liikenteen suosiminen kiinteistöjen suunnittelussa ja toteutuksessa
(pyöräparkit)
− Kiinteistöjen jätehuollon tehostaminen: Jätemäärien ja kuljetusten minimointi
− Kaikkien hankintojen kilpailuttaminen siten, että energiatalous on eräs kriteereistä.
− Energiankulutuksen (sähkö, vesi, lämpö) aktiivinen seuranta ja seurantatiedon
hyödyntäminen energiankäytön tehostamisessa
Kunnallistekniikka:
− Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen suosiminen teiden ja katujen suunnittelussa ja
kunnossapidossa. Olosuhteita ja liikenneturvallisuutta parannetaan, sujuvuutta ja
houkuttelevuutta lisätään.
− Katuvalaistuksen tekninen uudistus, automaatio ja säätö
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− Omien työkoneiden ja ajoneuvojen modernisointi ja ulkopuolisten koneiden ja
urakoiden kilpailuttaminen siten, että kriteerinä käytetään myös energiataloutta
− Kaikkien hankintojen kilpailuttaminen siten, että energiatalous on eräs kriteereistä
Vesihuolto:
− Puhdistusprosessien ja verkoston energiakulutuksen vähentäminen. Vesijohto- ja
viemäriverkoston saneerausvauhdin kiristäminen, jotta toisaalta vuodot
(hukkatuotanto) ja toisaalta hulevesien turha käsittely puhdistuslaitoksessa
minimoidaan. Verkostojen pumppujen määrän optimointi ja hyötysuhteen
tehostaminen.
Rakennusvalvonta:
− Seudun rakentajia ohjataan ja opastetaan energiatehokkaaseen rakentamiseen.

