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ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2020
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter.

Namn på projektet/åtgärden:
Utfasning av 4 st Oljepannor (4 mnkr)

Sökande
Nämnd:
Fastighetsnämnden
Epost:
Daniel.backlin@stockholm.se

Kontaktperson:
Daniel Bäcklin
Telefon:
08-508 270 23

Ansökan
1. Grundläggande krav
A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga
åtgärder.

Fastighetskontoret har fyra stycken oljepannor som fortfarande helt eller delvis
värmer upp stadsägda byggnader med hjälp av fossila bränslen. För att
Stockholms stad skall kunna bli en fossilfri organisation behöver dessa oljepannor
ersättas.
B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål.
Kryssa i vilket eller vilka mål som är aktuell för denna ansökan:
☒ nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen
☐ bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar

Projektbeskrivning:

För tillfället pågår utredning hur oljepannorna kan ersättas med flera olika möjliga
alternativ. Denna utredning kommer att vara klar innan årsskiftet och efter det
kommer vi att kunna välja ersättningsalternativ för de fyra pannorna.
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Mål med projektet:


Ersätta Fastighetskontorets fossilbränsleuppvärmda byggnader med förnybara
energikällor.



Projektet medför reducerad miljöpåverkan genom att minska 𝐶𝑂2 emissioner från
oljeförbränning.



Projektet medför en minskad klimatpåverkan motsvarande 130 ton CO2ekvivalenter per år



Projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och till att
åstadkomma stadens mål i att vara en fossilfri organisation.

2.1 Projektets målgrupp
Allmänheten
2.2 Projektorganisationen
Fastighetskontorets projektledning.
2.3 Projektavgränsning
-

2) Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till

Åtgärden berör följande punkter i Stockholms stads miljöprogram:
1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,3 ton per
invånare till år 2020
1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna
verksamheten med minst tio procent till år 2020
Delmål: Staden ska under programperioden minska behovet av köpt energi med
tio procent jämfört med referensåret 2015.

Fråga 4-6:.
3) Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen
FÖRE: 130 ton CO₂e per år
EFTER: 10 CO₂e per år
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4) Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter
investeringen
5) Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
6) Tidplan
Projektet planeras att genomföras under 2020.
7) Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering

8) Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och
hyrespåverkan m m)
Klicka här för att ange text.

9) Sökt projektmedel
 Förvaltningen söker finansiering med 100%, vilket bedöms uppgå till 4
mnkr år 2020.

10) Innovativitet och eller uppväxling

Övriga upplysningar

