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1 Sammanfattning 
 
Vårgårda kommun har mottagit ett stöd från Energimyndigheten för att sammanställa en 
strategi för energieffektvisering som syftar till att minska energianvändningen i 
kommunens alla verksamheter. Stödet är på 280 000 kr per år mellan åren 2010-2014, 
vilket totalt innebär ett bidrag på 1,4 miljoner kronor. Stödet får endast användas till 
arbetstid och konsultkostnader för att ta fram och följa upp strategin och inte till 
investeringar i fysiska åtgärder. Sabina Talavanic är ansvarig projektledare för Vårgårda 
kommun. 
 
Föreliggande rapport utgör kommunens strategi för energieffektvisering för kommunens 
egen verksamhet samt för det kommunägda bolaget Vårgårdabostäder, VBAB. Strategin 
innehåller en nulägesanalys av verksamheternas energianvändning. För att sammanställa 
och analysera statistiken har konsulthjälp genom Chris Hellström från KanEnergi AB 
anlitats.  
 
Med hjälp av uppgifter från kommunens egen verksamhet och andra underlag ges en bild 
av energianvändning och klimatpåverkan av kommunens egna verksamheter, inklusive det 
kommunägda bolaget Vårgårdabostäder, VBAB.  
 
Kommunens verksamheter använder dryg 21 700 MWh energi för drift och uppvärmning av 
byggnader, 630 MWh för transporter, 6 800 MWh för VA-verksamheten och renhållningen 
samt el för bl a gatubelysning, 411 MWh. Total energianvändning är ca 29 600 MWh, 
motsvarande 2700 kWh per invånare. Till detta kommer energi för övriga verksamheter (t 
ex drift av kontor, kök, boenden mm) och köpta tjänster.  
 
 
Kommunens verksamheter ger upphov till ca 640 ton CO2 per år totalt, varav 330 ton 
härstammar från användningen av fjärrvärme och 300 ton från transporter. Utsläppen från 
transporter alstras i nära lika utsträckning från personbilstransporter och flyg. Räknat per 
invånare är utsläppen 28 kg per invånare för uppvärmning av byggnader och 31 kg för 
transporter.  
 
VBABs utsläpp är mest relaterade till uppvärmning av fastigheter. Eftersom bolaget inte 
köper el från förnybara källor är utsläppen från el nära hälften så stora som den från 
användningen av fjärrvärme. Totalt släpper bolag ut dryg 575 ton CO2 per år, varav 565 
ton för värme och 10 ton för transporter. Räknat per invånare släpper bolaget ut 53 kg. 
 
Kommunen har möjlighet att påverka energianvändningen i många verksamheter. Inom 
ramen för denna strategi har kommunen valt att fokusera på följande verksamheter: 
 

• Kommunens fastighetsbestånd  
• Transporter (anställdas resor, kommunens tjänstebilar, varutransporter, 

arbetsfordon) 
• Teknik: VA-systemet, gatubelysning och avfallshantering 
• Upphandling av samhällsbetalda resor och fordon 

 
I samarbete med verksamheterna har en handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen är en 
sammanställning av en rad åtgärder som när de genomförs leder till en rejäl sänkning av 
energianvändningen i kommunen.  
 
Strategin, målen och handlingsplanen ska beslutas av KS och följas upp och rapporteras 
årligen till Energimyndigheten fram till och med 2014. 
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6 åtgärder för att minska energianvändningen i kommunen  
 
Genomlysningen av kommunens olika verksamheter när det gäller arbetet för att minska 
energianvändningen visar både på styrkor och på utmaningar för Vårgårda kommun. När 
det gäller energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter och tranporter så är 
Vårgårda kommun på många sätt redan idag ett gott exempel. En utmaning inför framtiden 
är de ökade kostnader som det ökande byggandet av förskolor, skolor och idrottshallar 
kommer att innebära.  
 
På andra områden krävs ökade resurser och kompetensutveckling för att effektivt kunna 
minska energianvändningen. Upphandlingsenheten arbetar redan idag enligt den 
miljöpolicy kommunen tagit fram för upphandling, men enheterna skulle behöva ytterligare 
stöd för att aktivt kunna ställa och följa upp miljökrav.  
 
6 prioriterade åtgärder för att minska energianvändningen föreslås i strategin. Åtgärdernas 
effekter och kostnader finns redovisade i tabellen på nästa sida. Förslag på finansiering 
beskrivs i åtgärdsbeskrivningarna i handlingsplanen. För några av åtgärderna finns redan 
pengar avsatta, för de flesta av åtgärderna krävs att sektorerna fattar beslut om att 
avsätta nya medel.  
 
Tabell 1 är ett försök att indikera kostnader och miljöeffekter för de olika verksamheterna. 
Det finns osäkerheter i materialet, det är t.ex. svårt att beräkna kostnader och effekter för 
ett fastighetsbestånd som hela tiden förändras. Under perioden kommer energipriserna 
förändras, och energikraven i Boverkets byggregler (BBR) kommer att skärpas under 
hösten 2011. 
 
 
Tabell 1: Prioriterade åtgärder samt uppskattning av potentialen för energi- och kostnadsbesparing 

Åtgärder Möjlig 
energibesparing  
(MWh per år) 

Kostnad för 
åtgärden 
(Mkr) 

Minskade 
driftskostnader 
per år 

1. Driftoptimering av 
kommunens 
fastigheter samt 
utbyte av ineffektiv 
utrustning i lokaler 
 

2014: 1500 MWh 
2020: 3150 MWh 

12 mkr 
Gäller för åtgärder 1 

och 2 

En 25 % minskning 
av energi-
användningen skulle 
leda till motsvarade 
kostnadsbesparing 
på 2,5 mkr). Gäller 
för åtgärder 1 och 2. 

2. Minskad 
energianvändning i 
Vårgårda kommun 
genom att köpa in 
utrustning med 
effektiv 
energianvändning 
 

Se åtgärd 1. Se åtgärd 1. Se åtgärd 1. 

3.Energieffektivisering 
av flöden och 
pumparna i VA-
systemet 
 

 

Processen drar idag 
c:a 6 700 MWh. 
Utbyte av pumpar 
skulle kunna spara 
c:a 10 %, 
motsvarande  
670 MWh/år.  
 

6 mkr Ca 67,5 tkr endast 
elbesparing genom 
pumpbyte. 
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Åtgärder Möjlig 
energibesparing  
(MWh per år) 

Kostnad för 
åtgärden 
(Mkr) 

Minskade 
driftskostnader 
per år 

Bygga bort 
ovidkommande 
vatten kan minska 
energimängden med  
14 MVH/år  

4. Miljövänligt 
resande  
 

 

Omfattningen av 
besparingen räknat i 
använt energi per 
mil skall vara 10%, 
vilket motsvarar en 
minskning från 6,8 
kWh/mil till 6,1 
kWh/mil. Totalt en 
minskning från 630 
MWh till 570 MWh 
räknat från 2010 års 
transportbehov. 

Utredning krävs. Mindre körda km, 
nya drivmedel som 
t.ex. el är både 
billigare per enhet 
och mer effektiva 
vilket leder till 
besparingar för 
kommunen. 
 

5. Uppföljningssystem 
för miljökrav i 
upphandlingar 
gällande alla fordon 
och transporter i 
kommunen 

Kan inte beräknas 
förrän 
uppföljningssystemet 
installerats. 

  

6. Ändrat 
brukarbeteende hos 
fastighetskontorets 
hyresgäster  

Svårt att beräkna 
eftersom möjliga 
energibesparingar 
skiljer sig mycket 
mellan olika typer av 
verksamheter. I 
dagsläge kan inte 
verksamhetselen 
skiljas från annan 
elanvändning, dvs 
underlag saknas. 
Brukarbeteendet kan 
uppskattas utgöra 
c:a 5 % om man 
genomför åtgärder i 
hela beståndet. 

Ingår i normal 
verksamhet för 
närvarande, på sikt. 
 

Driftskostnaderna 
sänks i proportion 
med den minskade 
energianvändningen, 
viket skulle innebära 
en 5 %-ig 
kostnadsbesparing. 
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2 Inledning 
 

2.1 Varför ett energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting?1 
 
Den offentliga sektorn står inför en viktig och omfattande uppgift de kommande åren. Ett 
av de uttalade målen i energi- och klimatarbetet är att den offentliga sektorn ska föregå 
med gott exempel. Energieffektivisering i byggnader och transporter, samhällsplanering 
samt att ställa krav vid upphandling och inköp är centrala områden att arbeta med för att 
nå de miljöpolitiska målen. Syftet med det statliga energieffektiviseringsstödet är att bidra 
till att kommuner och landsting föregår som goda exempel för en effektiv användning av 
energi. 
 
För att nå de nationella och internationella målen 
Riksdagen har antagit flera mål som kommuner och landsting ska förhålla sig till. Det finns 
svenska miljömål för energieffektivisering i bebyggelsen som säger att den totala 
energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 
procent till år 2020 och 50 procent till år 2050, i förhållande till användningen 1995. För att 
nå målen måste den årliga energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn ha minskat 
med 30 TWh till år 2020 och med 75 TWh till 2050. Vidare finns antagna nationella mål 
kring förnybar energi. År 2020 ska 50 % av energin i Sverige vara förnybar, i 
transportsektorn är det antagna målet 10 %. Enligt det nya direktivet om byggnaders 
energiprestanda ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader från och med 
år 2019. 
 
Detta innebär en stor omställning av fastighets- och byggbranschen där offentlig sektor ska 
vara ledande. På kort tid ska byggande gå från enstaka försök till att i full omfattning 
bygga lågenergibyggnader.  
 
Offentliga sektorn som föredöme 
Hälften av alla lokaler i Sverige är offentligt ägda (stat, landsting eller kommun). Den totala 
ekonomiska effektiviseringspotentialen i de byggnader som kommunerna och landstingen 
äger har bedömts till cirka 2 TWh (slutlig energianvändning) per år. Till detta ska läggas 
effektiviseringspotentialen i de byggnader som kommuner och landsting hyr.  
 
Energieffektiviseringsutredningen visade att effektiviseringsåtgärder kan minska 
energianvändningen i offentligt ägda lokaler med 8,5 TWh fram till år 2020. Omräknat i 
dagens energipriser är det 7 till 8 miljarder kronor per år. Enligt utredningen kommer bara 
en liten del av de lönsamma åtgärderna att genomföras utan ytterligare stimulans. En stor 
del av potentialen finns i utbyte av gammal belysning, ventilationsutrustning och 
behovsanpassade drifttider och luftflöden.  
 
Den stora potentialen för energieffektivisering i bostäder finns i samband med omfattande 
renovering. Omkring en miljon av Sveriges bostäder byggdes under det så kallade 
miljonprogrammet åren 1965-1975, flertalet av dessa är i stort renoveringsbehov. I 
samband med nybyggnad är det möjligt att nå ännu längre.  Passivhus har en 
energianvändning som motsvarar en tredjedel av kraven i byggnorm. Flera kommunala 
bostadsbolag och fastighetskontor har provat att bygga lågenergihus eller så kallade 
passivhus.  

                                          
1 Finns beskrivet i ”Riktlinjer för statligt stöd till energieffektiviserings i kommuner och landsting” 2010, 
Energimyndigheten 
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Den offentliga sektorn är en stor konsument. Inköp som görs av svenska staten, 
kommuner och landsting motsvarar cirka 400- 500 miljarder kronor per år. Genom att 
utnyttja köpkraften i offentlig sektor och välja miljöanpassade och energieffektiva varor och 
tjänster har sektorn därmed en viktig roll för att bidra till miljödriven teknikutveckling och 
hållbar produktion. Enligt en studie från Naturvårdsverket 2009 så ställs sällan miljökrav i 
offentliga upphandlingar. Bristande kunskap och erfarenhet om hur man ställer miljökrav 
anges i studien vara det största hindret för att miljöanpassa upphandlingar.  
 
I Sverige står transportsektorn för cirka en tredjedel av de totala utsläppen av  
växthusgaser och transportsektorns utsläpp har ökat stadigt de senaste decennierna. 
Vägtrafiken står för den största andelen av transportsektorns utsläpp, och jämfört med 
utsläppen år 1990 har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Sverige ökat med 15 % 
fram till 2007. Många styrmedel och åtgärder som rör transporter beslutas på statlig nivå 
men kommuner och landssting har t.ex. rådighet över egen, leasad eller hyrd fordonsflotta. 
Vidare kan kommuner och landsting arbeta med den egna personalens tjänsteresor genom 
resepolicys och styrande dokument. Andra områden där insatser kan göras är 
informationskampanjer, logistiklösningar och arbetspendling. 
 
 

2.2 Allmänt om Vårgårda kommun 
 
Vårgårda kommun – befolkning och energiförsörjning 
Vårgårda kommun har 10 943 invånare och ligger i Västra Götalands region. Kommunen 
har centralt läge i länet med närhet till Göteborg, trestadsregionen (Uddevalla, Vänersborg 
och Trollhättan), Skövde, Falköping och Borås. Vårgårda tätort har ett strategiskt läge i 
korsningen mellan de större vägarna E20 och Rv42. E20 utgör Sveriges viktigaste 
vägförbindelse för godstransporter mellan Västra Götaland och 
Mälardalen/Stockholmsområdet. Dessutom går Västra Stambanan genom kommunen med 
tågstop i Vårgårda. Västra Stambanan är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar med 
X2000-trafik mellan Stockholm och Göteborg.  
 
Läget nära Göteborg och med närhet till naturområden och levande landsbyggd gör 
Vårgårda till en populär boendekommun. Under 2010 har Vårgårda kommun tagit fram 
visionen Den goda kommunen med 12 5000 invånare. Enligt visionen beräknas 
befolkningen i Vårgårda öka, år 2018 beräknar man att c:a 12 5 000 invånare bor i 
kommunen. Utbyggnaden av bostäder, förskolor, skolor kommer att behöva ske i snabb 
takt för att på ett bra sätt kunna möta en ökande befolkning. 
 
Enligt statistiken bor hälften av kommunens invånare i Vårgårda tätort. I tätorten utgörs 
bebyggelsen delvis av flerbostadshus, men generellt är det småhusbebyggelsen som 
dominerar både i tätorten och kommunen. Fjärrvärme finns delvis utbyggt i Vårgårda 
tätort. En större del av bostadsbeståndet i Vårgårda tätort har uppvärmning med ved, 
bergvärme- och luftvärmepumpar. Elanvändningen för pumpar ökar för varje år, vilket 
under kalla dagar sätter elnätet under hög belastning. För bebyggelse som tillkom under 
70-talet finns även en relativt stor andel bostäder som använder direktverkande el. 
 
Med hänsyn till kommunens fortsättningar är transportbehovet i kommunen ganska stort 
och en stor andel av transporterna sker med bil. Bebyggelsen ligger relativt spritt över en 
stor geografisk yta och många arbetspendlar in till Alingsås och Göteborg varje dag. Antal 
arbetsinpedlare från Göteborg, Alingsås och Borås är ganska stor. Många väljer dock att 
åka kollektivt, och då finns Västra Stambanan. Däremot saknar kommunen regelbundna 
bussförbindelser från olika kommundelar till järnvägsstationen.  
 
Kollektivtrafiken samordnas via Västtrafik som ägs gemensamt av länets kommuner och 
Västra Götalands region. Trafiken utgörs av linjelagda skolbussar, taxibilar samt 
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upphandlad tågtrafik. Det pågår ett arbete i kommunen att öka antal bussturer till Borås 
och Trollhättan samt rusta upp stationsområdet i Vårgårda tätort med syftet att underlätta 
för resenärer för att flera ska välja åka kollektivt.  
 
Kommunens organisation och rådighet 
Kommunen organisation påverkar rådigheten över energianvändningen. Under 2010 har 
Vårgårda kommun genomfört den största och mest genomgripande organisationsförändring 
sedan kommunen bildades år 1952. Den gamla strukturen med nämnder ersätts med en ny 
politisk organisation där all verksamhet leds av kommunstyrelsen. Den nya organisationen 
skapar förutsättningar för ökad effektivitet och bättre fungerande demokrati. 
 
 

2.3 Energieffektivisering i Vårgårda 
 
Vårgårda kommun har sökt det statliga stödet för energieffektvisering i kommuner och 
landsting, STEMFS 2010:5. Föreliggande rapport utgör kommunens strategi för 
energieffektvisering för kommunens egen verksamhet samt för det kommunägda bolaget 
Vårgårdabostäder, VBAB. Strategin innehåller en nulägesanalys av verksamheternas 
energianvändning. Nulägesanalysen ligger till grund för prioriterade områden för åtgärder.  
 
Arbetet med att ta fram nulägesanalysen har samordnats av Sabina Talavanic, 
projektledaren. En intern projektgrupp har samlat in relevanta uppgifter över 
energianvändningen i verksamheten. För att sammanställa och analysera statistiken har 
konsulthjälp från KanEnergi AB anlitats genom Chris Hellström.  

2.4 Avgränsning och metod 
Med hjälp av uppgifter från kommunens egen verksamhet och andra underlag ges en bild 
av energianvändning och klimatpåverkan av kommunens egna verksamheter, inklusive det 
kommunägda bolaget Vårgårdabostäder, VBAB.  
 
Koldioxidutsläpp har beräknats med emissionsfaktorer från naturvårdsverket, SPI m fl. För 
beräkning av miljöpåverkan från flyg och tågtransporter har kalkylatorn på 
www.atmosfair.de respektive SJ använts. Kalkylatorn för flygresor beräknar enbart 
koldioxidutsläppen. För att uppskatta flygresornas totala klimatpåverkan från alla 
växthusgaser, inte bara koldioxid, multipliceras koldioxidutsläppen med faktor 2,7 
(Radiative Forcing Index). 
 

3 Miljömål för kommunens egen verksamhet 
 
Vårgårda kommuns fullmäktige har i maj 2001 antagit lokala miljömål för kommunen. I 
dokumentet ”Lokala miljömål” beskrivs nuläget för samtliga miljömål, målsättningarna 
beskrivs övergripande och på detaljerad nivå. Vissa av de detaljerade målen gäller för 
kommunen som geografiskt område och andra mer för kommunen som organisation. Målen 
skall revideras vart tionde år. Dokumentet innehåller inga förslag på åtgärder eller 
handlingsplan.  
 
Kommunens övergripande miljömål för miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och 
Begränsad klimatpåverkan är följande:  
 

• Kontinuerligt minska den totala energiåtgången i kommunen2. Detta mål måste dock 
sättas i relation till invånarantal och företagens produktionsmängder 

                                          
2 Med kommunen avses hela kommunen som geografiskt område 
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• Kontinuerligt öka andelen förnyelsebara bränslen 
• Kontinuerligt minska utsläppen till luften av ämnen som ger negativa hälsoeffekter 

(främst sot, partiklar, flyktiga organiska föreningar, svaveldioxid samt kväveoxider) 
• Kontinuerligt minska utsläpp av försurande ämnen (främst svaveldioxid och 

kväveoxider) och växthusgaser (främst koldioxid) 
• Beakta energihushållningsaspekter vid all fysisk planering 

 
 
De detaljerade miljömålen för energiområdet och klimatfrågan redovisas nedan. För vissa 
av delmålen har den kommunala organisationen ett direkt ansvar för att målen uppfylls, 
dessa har markerats med "x". Ordet kommun som försetts med prefixet ”P” avser hela 
kommunen som geografiskt område. Målsättningar inom detta området från kommunens 
energiplan har beaktats vid formulering av miljömålen. 
 

• Kommunen skall erbjuda energirådgivning. x 

• Andelen förnyelsebara bränslen av kommunens totala energiomvandling skall öka 
kontinuerligt främst inom kommunen påverkbara delar. Senast 2005 skall 
användningen av förnyelsebara bränslen utgöra minst 32 % av all värmeproduktion 
i kommunenΡ samt att denna andel skall öka till 35% år 2010. För att god 
hushållning med resurser ska ske, måste alla bränsleanläggningar vara 
energieffektiva och användas på rätt sätt. 

• Antalet fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet skall öka kontinuerligt. x 

• Fjärrvärmen skall produceras med förnyelsebara bränslen till minst 90 %. x 

• Energiåtgången i kommunens lokaler skall minska med 10 % från år 2001 till år 
2003, och med ytterligare 10 % till år 2005. x 

• Lokaler som ägs av kommunen Ρ och som inte är anslutna till fjärrvärme skall 
successivt gå över till uppvärmning med förnyelsebara bränslen. Senast år 2005 
skall minst 25 % av uppvärmningen i sådana lokaler komma från förnyelsebara 
bränslen, för att öka ytterligare till minst 75 % år 2010. x 

• Användningen av förnyelsebara bränslen såsom pellets, briketter, ved, flis och 
biogas ska ske på ett miljömässigt godtagbart sätt så att den kan bidra till att 
nationella, regionala samt lokala miljömål uppnås. KommunenΡ ska sträva efter att 
det förnyelsebara bränslet är en del i ett kretslopp. 

• Utsläpp från småskalig fastbränsleeldning av ämnen som har negativ hälsopåverkan 
skall kontinuerligt minska. x 

• Risken för brandolyckor i samband med användningen av förnyelsebara bränslen ska 
minimeras. 

• Utbyggnaden av gång- och cykelbanor skall fortsätta. x 
• Resandet i kollektivtrafiken ska öka med 10 % från år 2000 till år 2003 och med 30 

% till år 2010. 

• Kommunens anställda och politiker skall använda kollektivtrafik vid tjänsteresor, om 
det är möjligt och kan ske utan orimlig tidsspillan. x 

• Antalet tunga fordon i tätortstrafiken ska minska. X 
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4 Energianvändning inom kommunens egen verksamhet 
Kommunens egen verksamhet omfattar förutom de kommunala förvaltningarna3 även det 
kommunala bolaget Vårgårdabostäder, VBAB. Redovisat statistik baseras på uppgifter 
verksamheterna själva har tagit fram. 
 
 
Kommunens verksamheter använder dryg 21 700 MWh energi för drift och uppvärmning av 
byggnader, 630 MWh för transporter, 6 800 MWh för VA-verksamheten och renhållningen 
samt el för bl a gatubelysning, 411 MWh. Total energianvändning är ca 29 600 MWh, 
motsvarande 2700 kWh per invånare. Till detta kommer energi för övriga verksamheter (t 
ex drift av kontor, kök, boenden mm) och köpta tjänster, som inte kommer att behandlas i 
denna nulägesanalys. 

4.1 Energianvändning inom dom kommunägda byggnaderna 
Byggnader som används inom kommunens egen verksamhet förvaltas av sektorn 
samhällsbyggnad, avdelning Fastigheter.  
 
För byggnaderna redovisas användningen av den totala energianvändningen, dvs energi för 
värme och beredning av tappvarmvatten samt användning av el. Elanvändningen är inte 
uppdelat i elanvändning för fastigheter (fastighetsel), ev elvärme och verksamhetsel. 
Kommunen köper så kallad grön el/Bra miljöval-el, dvs el från förnybara källor. 
 
 
Kommunens fastigheter omfattar totalt 25 byggnader med sammanlagd 70 713 m2 BRA 
(bruksarea). BRA överensstämmer enligt Boverket med Atemp, uppvärmd area.  
 
Endast en mindre del av byggnaderna är energideklarerade.  
 

Byggnadsslag m2 

Allm byggnad 4235 

Industribyggnad 1626 
Kontor 6741 

Kulturbyggnad 974 
Skola 34825 

Vårdbyggnad 3180 
Äldreboende 14154 

Summa 70 713 
Tabell 2: Fastighetsinnehav Vårgårda kommun efter användning, 2010. Källa: Samhällsbygg 
 
Uppvärmningssätten i byggnaderna varierar. Det dominerande energislaget för 
uppvärmning är fjärrvärme (15 byggnader). Sju byggnader värms med någon form av 
elvärme/värmepump och tre byggnader värms med biobränsle (eventuellt i kombination 
med el). Ingen av byggnaderna använder oljeeldning. Energiprestandan för 
energianvändningen för enbart värme och tappvarmvattenberedning ligger på mellan 47 
och 170 kWh/m2 år 2010 (inte korrigerad för årsvariationer i väderlek). Elanvändningen i 
byggnaderna kan enbart anges som total, der vill säga el för fastighetsel, ev värme och 

                                          

1.1 3 Kommunstyrelseförvaltningen, Sektor Destination Vårgårda, Sektor Lärande och omsorg, 
Sektor Samhällsbyggnad, Sektor Gemensam service 
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verksamhetsel kan inte särskiljas. Energiprestandan inklusive el ligger mellan 180 och 390 
kWh/m2, bild 1.  
 
 
 

 
 

 Figur 1: Jämförelse av energianvändningen för värme och beredning av tappvarmvatten inkl elanvändning i 
kWh/m2. Observera att energiprestandan inte är korrigerat för årsmånen, samt att det i elanvändningen ingår 
dels värme samt verksamhetsel.   

Figur 1 visar att energiprestandan för byggnaderna inom det kommunägda beståndet till 
stor del verkar ligga i intervallet mellan 115 och 390, med undantag för några idrottshallar 
som ligger lägre. Genomsnittet för samtliga byggnader är 180 kWh/m2. I detta ingår dock 
även verksamhetsel! 
 
Eftersom dom flesta byggnaderna inte är energideklarerade ännu är figur 1 enbart att ses 
som en indikation.  
Totalt används följande energimängder och i energikällor i byggnaderna: 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

Energikälla MWh % 
Fjärrvärme 6668 52 
El 5119 41 
Biobränsle 808 7 
Summa 12 596  

Tabell 3: Energianvändning i dom kommunägda byggnaderna (värme, varmvatten, 
total el (fastighets- och verksamhetsel)). 
 
 

4.2 Energianvändning inom Vårgårda Bostädernas byggnadsbestånd 
Vårgårda Bostäder AB, VBAB, uppfyller kraven för den internationella 
miljöledningsstandarden ISO 14001 samt arbetar för att även uppfylla kraven i 
kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. VBAB ingår i Miljönätverket Sjuhärad4.   
Bolaget redovisar årligen sin miljöpåverkan, miljömål samt uppfyllelse av målen och 
planerade förbättringar i en miljöredovisning. Miljömålen redovisas i bilaga 1. Samtliga 
byggnader är energideklarerade. Totalt använder VBAB dryg 9100 MWh för uppvärmning 
och drift av byggnader samt ca 35 MWh för transporter. 
 
Fastighetsbeståndet omfattar följande: 
 
 

 2008  2009  2010 Total uppvärmd yta, m2 
Atemp5 

Uthyrningsbar yta, 
bostäder m²  

50 360  50 368  50 251 Bostäder: 60301 

Uthyrningsbar yta, 
lokaler m²  

2 114 2 114 2 231 Lokaler: 2677 

Uthyrningsbar yta, 
totalt m²  

52 474  52 482  52 482 Summa m2 Atemp: 62 978 

Uthyrningsgrad, %  99,1%  99,3%  99,2%  
Uthyrd yta, m²  49 907  50 015  49 849  
Antal lägenheter  737  737  736  
Antal lokaler  19 19 20  

Tabell 4: Redovisning av uthyrningsbara ytor och Atemp, VBAB, källa: VBAB Miljöredovisning 2010 
 
Byggnaderna värms till största del med fjärrvärme, 86 procent. El används mest som 
fastighetsel, men några byggnader värms med värmepump. El för värme kan dock inte 
särskiljas. Se bild 2. 
 

                                          
4 Miljönätverket Sjuhärad har byggt upp ett gemensamt integrerat ledningssystem. Hela ledningssystemet finns 
tillgängligt via miljönätverkets hemsida (web-handboken – www.7miljo.se). 
5 Vid redovisning av uthyrningsbara ytor missar man allmänna utrymmen som trapphus, källare, förråd, 
tvättstugor mm som också värms upp och därför räknas in i Boverkets begrepp för uppvärmd yta, Atemp. För att 
räkna om uthyrningsbara ytor till Atemp används faktor 1,2. Siffrorna för Atemp i tabellen gäller år 2010. 
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 Figur 2: Energianvändning för värme samt el i VBAB’s byggnadsbestånd. Energianvändningen är inte korrigerad 
för årsmånen. El innehåller även el för värmepumpar.  
 
VBAB jobbar med att fasa ut både olja och värmepumpar och att ersätta dessa med 
fjärrvärme.  
 
Byggnadernas genomsnittliga energiprestanda är 132 kWh/m2 Atemp inklusive 
elanvändningen. Energianvändningen för värme, dvs fjärrvärme och olja är då 
årskorrigerad, däremot inte elanvändningen, dvs den el som används för värme.  
 

4.3 Transporter 
 
Fordonen inom kommunens egen verksamhet förvaltas av Arbetsmarknadsenheten.  
Totalt äger kommunen 43 personbilar, se tabell 4. Andelen miljöfordon är 21 procent.  
 
 
 2007 2009 2011
Antal dieseldrivna bilar. 29 25 32 

Antal bensindrivna bilar 20 14 11 

Antal dieseldrivna 
traktorer 

7 5 4 

Totalt 56 44 47 

    

Varav Miljöfordon ? 6 9 

Varav Alkolås 2 2 2 

Varav bensin / Etanol 2 4 3 
Tabell 5: Antal kommunägda fordon samt antal miljöfordon. Källa: Arbetsmarknadsenheten 
 
För 20 av dieselbilarna finns uppgifter om körda mil, 1790 mil/per år. Bensinbilarna körs i 
genomsnitt 1100 mil/år. Samtliga körsträckor är ett genomsnitt på åren 2006-2010. Inga 
uppgifter finns för etanolbilarna. Det totala transportarbetet med kommunägda personbilar 
kan uppskattas till 69 400 mil/år.  
 
Dessutom kör tjänstemännen och politiker bil i tjänsten. År 2010 utbetalades sammanlagd 
ersättning för 232 mil för sådana resor.   
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Resorna med personbilarna år 2010 beräknas har förbrukat 226 MWh bensin (ca 25 m3), 
377 MWh diesel (38,5 m3) och ca 23,5 MWh E85 (4 m3). 
 
Under år 2010 genomfördes dessutom ca 2760 tågresor, dom flesta till närliggande orter 
som Alingsås och Göteborg. Nära 280 resor gick till Stockholm och 840 till övriga 
destinationer.  
 
42 flygresor gjordes, varav 40 procent inom Norden.  
 

4.3.1 Transporter VBAB 
VBAB äger 5 tjänstefordon, varav en fyrhjulsmoped. Ett av fordonen klassas som 
miljöfordon. Dessutom äger bolaget 3 dieseldrivna traktorer. Det totala transportarbetet år 
2010 var dryg 4 800 mil med tjänstebilarna och 1260 mil med privatägda bilar, totalt 6000 
mil. Drivmedelsförbrukningen beräknas till 1700 liter bensin och 2 600 liter diesel.  
 

4.4 Vatten- och avlopp 
Samtliga data från VA-verksamheten kommer från förvaltningens miljörapport. 

Kommunen har två avloppsreningsverk, Hjultorp och Östadkulle. Hjultorp mottar 
avloppsvatten från Vårgårda samhälle, Lagmansholms tätort, Doggy fodertillverkning för 
sällskapsdjur och lakvatten från Tumbergs avfallsanläggning. Till reningsverket tillhör 12 
pumpstationer.  

Reningsverket tar även emot externslam från Östadkulle reningsverk samt från slutna 
tankar och septiktankar från landsbygden.  

VA-verket har målsättning för en lägre energianvändning. Processen har efektiviserats och 
mamuttpumpar har bytts ut. Dessutom har man installerat luftvärmepumpar för 
uppvärmning av lokaler.  
 
Östadkulle mottar avloppsvatten från Östadkulle samhälle. Till detta reningsverk tillhör två 
pumpstationer.  

Den mekaniska rensningen består av en grovrenssil med tvättning av renset som sedan går 
till Hjultorps reningsverk. Slammet som avskiljs går vidare till en biobädd och vidare till 
slamförtjockare. Från slamförtjockaren körs slammet till Hjultorps reningsverk för 
avvattning för i centrifug. 

 
 
Slambehandling 

Allt kem/bioslam oxideras med syre för nedbrytning och förtjockas i slamförtjockare. 
Slammet lagras sedan i slamlager tills avvattning sker i centrifug. Slammet pumpas till 
container.  

Slammet under år 2010 har Ragn-Sells Agro AB transporterat till Göteborg/Trollhättan för 
omhändertagande och nyttjat slammet för jordförbättring. 

Externslam från slutna tankar har eget processystem för grovrens och sandtvätt. Efter detta 
steg pumpas slammet till en bassäng för mellanlagring, där det etappvis inpumpas och 
blandas med inkommande vatten.  

Överskottsslam från Östadkulle reningsverk i kommunen förtjockas och avvattnas 
tillsammans med slam från Hjultorps reningsverk. 
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För avloppsverkens verksamhet kan följande nyckeltal redovisas: 

 Hjultorp Östadkulle 
Behandlat vatten m3            862 449             66 223  

Debiterbart vatten m3            499 934             21 087  

Ovidkommande vatten m3            362 515             45 136  

Andel ovidkommande vatten % 42 68 

m3 behandlat vatten/invånare                78,81                 6,05  

kWh/m3 behandlat vatten                   7,62                 1,71  

kWh/m3 debiterbart vatten                13,15                 5,38  

Slam   

producerad mängd slam m3/inv                    0,72   

producerad mängd slam  
ton TS/inv  

                  0,03   

Tabell 6: Nyckeltal för avloppsreningsverken Hjultorp och Östadkulle 2010. Källa: Miljörapport 

 

Av det behandlade vattnet utgör på Hjultorp 42 procent ovidkommande vatten, det vill säga 
vatten som läcker in i ledningarna eller regnvatten som kommer till verket genom 
dagvattenledningar/dräneringar. På Östadskulle är den andelen 68 procent. Detta vatten 
utgör en belastning för verken, eftersom även detta relativt rena vatten måste renas i 
processen. Detta betyder att kemikalieanvändningen ökar och mer vatten måste pumpas 
som egentligen inte skulle finnas vid verket. Mängden ovidkommande vatten kan variera 
mycket mellan åren på grund av olika nederbördsmängder.  

Energianvändningen i avloppsreningsverken består enbart utav el. ARV Hjultorps lokaler 
värms med en luftvärmepump. Elanvändningen redovisas i tabell 6. 

 

 Hjultorp Östadkulle Summa 

Förbrukad mängd energi vid 
ARV (MWh/år) 

975 82 1 057 

Förbrukad elmängd 
pumpstationer MWh 

1 610  31  1 641 

Summa el MWh 2 585 113 2 698 
Tabell 7: Elanvändningen vid ARV Hjultorp och Östadskulle 2010.Källa: Miljörapport, fastighetsenheten. 
 
 

4.5 Renhållning 
Kommunen driver även en avfallsanläggning. Denna består av en mindre personalbyggnad 
och en lakvattenanläggning. Det är för pumpning av lakvattnet det används mest energi. År 
2010 användes 122 MWh. Elanvändningen för år 2009 var ovanligt hög på grund av att 
man hyrde ut någon byggnad samt mark med tillgång till el till en uppställningsplats för 
husvagnar. Lakvattenmängder och elförbrukning redovisas i bild 3. 
 
Lakvattnet pumpas till Hjultorps ARV för rening.  
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Figur 3: Elanvändning och lakvattenmängder samt nycketal för Tumbergs avfallsanläggning.  
 
 
 
 

4.6 Park och gata 
För Gata Park och Mark ligger den huvudsakliga energianvändningen inom drivmedel till 
fordon och maskiner samt inom el till vår gatubelysning. 
I enlighet med fullmäktigebeslut övergår avdelningen, där så är möjligt och i den takt 
fordonen normalt skall bytas ut, från bensin/dieseldrift och till biogasdrift.  
På gatubelysning har samtliga kvicksilverarmaturer byts ut mot metallhalogenlampor vilket 
inneburit en energibesparing på 60% vilket innebär besparing med ca 300 MWh/år.  
Planering av fler och bättre gc-vägar görs så att kortpendling allt mer kan ske med cykel. 
 
Elanvändning belysning MWh 
Vägbelysning Wallentinsvägen - Degrabo industriomårde  26,55 
Herrljungavägen belysningscentral  5,74 
Vårgårda vägbelysning  370,29 
Allégatan - Trastvägen trafikljus  8,77 
Summa 411,35 
Tabell 8: Användning av el för gatubelysning år 2010. 
 
 

5 Utsläpp av CO2 från den kommunala verksamheten och VBAB 
 
Kommunens verksamheter ger upphov till ca 640 ton CO2 per år totalt, varav 330 ton 
härstammar från användningen av fjärrvärme och 300 ton från transporter. Utsläppen från 
transporter alstras i nära lika utsträckning från personbilstransporter och flyg. Räknat per 
invånare är utsläppen 28 kg per invånare för uppvärmning av byggnader och 31 kg för 
transporter.  
 
VBABs utsläpp är mest relaterade till uppvärmning av fastigheter. Eftersom bolaget inte 
köper el från förnybara källor är utsläppen från el nära hälften så stora som den från 
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användningen av fjärrvärme. Totalt släpper bolag ut dryg 575 ton CO2 per år, varav 565 
ton för värme och 10 ton för transporter. Bild 4. Räknat per invånare släpper bolaget ut 53 
kg. 
 
 

 
Figur 4: Utsläpp av CO2 från kommunens verksamheter och VBAB, fördelat på energikällor.  

Kommunens verksamheter inklusive VBAB ger upphov till utsläpp av ca 1200 ton CO2 eller 
112 kg per invånare, tabell 7. 
 
Den största utsläppskällan är uppvärmningen av byggnaderna. Även om dessa tills största 
del värms med fjärrvärme och denna produceras till stor del med biobränslen. Man får inte 
bortse ifrån att mängden CO2 från fjärrvärmen ändå är mycket liten i förhållande till 
värmebehovet i det stora fastighetsbeståndet.  Kommunens verksamheter köper 100% 
förnybar el och har därför inga utsläpp av CO2 från elanvändningen.  VBAB däremot köper 
den vanliga mixen och har därför en CO2-belastning från el.  
 
 
 

 ton CO2 kg CO2/inv 
 Transporter Byggnader Transporter Byggnader 

Kommunens 
verksamhet 334 303 31 28 

VBAB 11 565 1 52 
Summa 345 868 32 80 

     
Sammanlagda utsläpp av CO2 

 Ton CO2 Kg CO2/inv   
Kommunens 
verksamhet 637 59   

VBAB 576 53   
Summa 1213 112   
Tabell 9: Utsläpp av CO2 från kommunens verksamheter fördelat på transporter och värme. 
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6 Analys 
 
 
Byggnader 
I underlagsmaterialet för nulägesanalysen för kommunens egna fastigheter finns några 
brister, t ex att inte verksamhetselen går att skilja från el för drift av fastigheterna. Det är 
därför svårt att räkna fram energiprestandan och jämföra med referensbyggnader.  Det 
verkar finnas byggnader med mycket bra energiprestanda och sådana som är sämre och 
det bör finnas möjligheter att få samtliga byggnader att tillhöra den bättre delen av skalan. 
Det är inte minst inom fastighetsbeståndet det används mest energi. Positiv är att man har 
lyckats med att helt fasa ut fossila bränslen från uppvärmningen. 
 
Eftersom man inte genomfört energideklarationer bör man göra detta omgående. Vid 
upphandling av denna tjänst bör man vara noggrannt med att kräva att utföraren skall 
föreslå åtgärder som följer ägarens målsättningar eller dom nationella målen för 
energibesparing, t ex minska 20 % til år 2020 eller 50% till år 2050. 
 
 
VBAB har på ett föredömligt sätt arbetat med energieffektivsering och skapat en modell för 
uppföljning och redovisning. Bolaget har även sendan tidigare tidssatta kontkreta 
målsättningar för att minska användningen av energi, el, vatten och drivmedel mm. Det 
saknas dock mål för minskning av CO2-utsläpp. 
 
 
Transporter 
Transporterna visar en splittrat bild som tål att utredas mer ingående. Det saknas rutiner 
för uppföljning och redovisning av antal körda mil och drivmedelsåtgång. Andelen 
miljöfordon är 20%, vilket bör kunna ökas.  
 
VBAB har inte mycket transportarbete i sin verksamhet och redovisningen av 
transportarbetet kan förbättras. T ex har man mycket fokus på enbart tjänstebilar, men 
frånser från transporter som genomförs i privata bilar i tjänsten. Antalet personbilar i 
företaget är litet och så hamnar andelen miljöbilar i samma procentsats som kommunens 
verksamhet. Även här borde andelen miljöbilar kunna ökas.  
 
 
Vatten, avlopp och renhållning 
VA-verksamhetens energiehov utgörs nästan uteslutande av elanvändning til pumpar. Det 
finns brister i redovisningen av underlags material som kan förbätteas. T ex är det oklart 
om redovisningen av elanvändningen till reningsverken är enbart verk eller inkluderar 
ledningsnätet. Andelen ovidkommande vatten är mycket hög i båda verken, men särskild i 
Östadkulle med 68%. Mängden ovidkommande vatten bör minskas avservärt. Mängden kan 
variera mellan olika år genom olika nederbördsmängder. Det är oklart om 2010 kan anses 
vara ett extremt nederbördsrikt år, som kan förklara mängden ovidkommande vatten.  
 
Erfarenheter från industrin visar att pumpdrift kan vara ett område där man kan spara upp 
till 30% av energin med energieffektiva pumar/elmotorer och rätt dimensionering. 
Verksamheten jobbar med detta dock.  En mer grundlig utredning bör göras.    
 
Renhållningens energianvändning liknar denna på VA-sidan och samma tankegång bör man 
ha där angående drift och ev byte av pumpar.  
 
 
Park/gata Det framgår inte ur bakgrundsmaterialet huruvida kommunen har jobbat med 
befintliga ljuspunkter i syfte att energieffektivsera dessa. 
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Förvaltningen bör dock kunna redovisa en mer utförlig plan för olika typer av belysning och 
därifrån utreda förbättringsförslag. Erfarenhetsmässig kan 10 till 30 % av energi sparas 
med energieffektiv belysning. 

7 Mål för energianvändningen i kommunen 
 
Definition av målen 
Målen är satta med 2010 som basår och med utifrån en befolkningsökning enligt Vårgårda 
kommuns vision 2018.  Idag har Vårgårda kommun 10 943 invånare. 2020 beräknas 
invånareantalet ha stigit till ca 12 500. För Vårgårda innebär det att energimålen ska klara 
en växande befolkning som i sin tur kräver långtgående åtgärder för att uppnå målen 
nedan.  
 
Energimyndigheten kräver att målen sätts till 2014 och 2020. 
 
Mål för fastighetsbeståndet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet kommer att brytas ner till ett mål för varje byggnad, uttryckt i kWh/m2 
normalårskorrigerad energianvändning, uppdelat på värmeenergi, fastighetsel och 
verksamhetsel. Nytillkomna byggnader eller avvecklande av byggnader, dvs förändringar i 
byggnadsbeståndets storlek, skall inte påverka målet för helheten, vilket det finns en risk 
för när man sätter mål för totaler.  
 
 
Mål för kommunens bilpark och resor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även detta mål ska brytas ner till att uttryckas i kWh/km för att kunna följa utvecklingen 
även vid förändrat transportbehov. 
 

7.1 Förankring och framtagande av strategin  
Förslaget till denna strategi har tagits fram i samarbete med en bred projektgrupp av 
tjänstemän där representanter från följande avdelningar: bygg- och miljö, fastigheter, 
ekonomi, gator, park och mark, VA-verksamhet, renhållning samt arbetsmarknad.  
Arbetet har samordnats av bygg-och miljö.  
 
Beslut om strategin fattas av kommunstyrelsen den 18 maj 2011. 

Energianvändningen i kommunens egna fastigheter ska till 2014 ha minskat med 12 % 
jämfört med 2010. Det innebär att energianvändningen ska ha minskat från 12 600 
MWh/år (2010) till  11 088 MWh/år 2014. 
 
Energianvändningen i kommunens fastigheter ska till 2020 ha minskat med 25 % 
jämfört med 2010. Det innebär att energianvändningen 2020 ska 9 450 MWh/år 
 

Målen för kommunens transporter fokuserar på de anställdas resor i tjänsten.   
Energianvändningen för kommunens transporter med personbilar ska till år 2014 ha 
minskat med 10 % jämfört med 2010. Detta innebär att energianvändningen ska ha 
minskat från  630 MWh/år (2010) till 570 MWh/år 2014. 
 
Andelen miljöfordon i kommunen är 20%, vilket bör kunna ökas till att år 2020  
samtliga kommunens bilar ska vara miljöfordon. 
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Prioritering av åtgärder 
6 åtgärder har prioriterats utifrån nulägesanalysen. Prioriteringen har grundats på 
kostnadseffektivitet, men även utifrån målsättningen att få med åtgärder från så många 
verksamheter som möjligt. Tanken är att strategin ska få igång energiarbete i kommunen 
på bred front. En del av åtgärderna är väldigt konkreta och handlar om 
energieffektviseringar av kommunens fastigheter, gatubelysning, VA-system mm. Andra 
åtgärder är mer övergripande och syftar till att öka medvetenheten kring hur kommunen 
kan ställa energikrav i upphandlingar och i exploateringsprocessen.  
 
Uppföljning av mål och åtgärder 
Målen och åtgärderna som ingår i handlingsplanen ska följas upp och redovisas för 
kommunstyrelsen årligen. Arbetet med genomförandet av åtgärderna ska följa 
budgetarbetet och följas upp i årsbokslutet. Efter varje årsbokslut sker en sammanfattande 
redovisning till kommunstyrelsen om hur genomförandet av åtgärderna fortskrider och hur 
vi ligger till jämfört med de uppsatta målen.  
 
För att underlätta uppföljning på transportområdet kommer vi att behöva rese- och 
drivmedelleverantörenas stöd i form av statistik över t. ex körda km, 
drivmedelsförbrukning, koldioxidutsläpp och energianvändning. Krav på detta måste 
formuleras redan i upphandlingen av tjänsterna. 

7.2 Informationsspridning  
Politikerna hålls informerade om genomförandet av strategin och åtgärderna genom 
avrapportering på nämndmöten. Externt planeras en informationsinsats på hemsidan i 
anslutning till att strategin skickas in till Energimyndigheten. Det kan vara lämpligt att 
samköra kommunens informationsinsats med länk till Energimyndighetens 
pressmeddelande när alla kommuner har inkommit med sina energistrategier. 
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Handlingsplan – 6 åtgärder för att 
minska energianvändningen i 

kommunen 
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Åtgärd 1: Driftoptimering av kommunens fastigheter samt utbyte av 
ineffektiv utrustning i lokaler 
  
Beskrivning av åtgärden  
Kommunen har sedan införandet av energiförsörjningssystemet Siemens Desigo Insigt 
arbetat kontinuerligt med att driftsoptimera kommunens fastigheter. Detta arbete kommer 
att fortsätta ytterligare med t.ex. förbättringar av fastighetsbeståndets ventilationssystem, 
byte av styrutrustning mm. 
  
Bakgrund 
I underlagsmaterialet för nulägesanalysen för kommunens egna fastigheter finns några 
brister, t ex att inte verksamhetselen går att skilja från el för drift av fastigheterna. Det är 
därför svårt att räkna fram energiprestandan och jämföra med referensbyggnader.  Det 
verkar finnas byggnader med mycket bra energiprestanda och sådana som är sämre och 
det bör finnas möjligheter att få samtliga byggnader att tillhöra den bättre delen av skalan. 
Det är inte minst inom fastighetsbeståndet det används mest energi. Positiv är att man har 
lyckats med att helt fasa ut fossila bränslen från uppvärmningen. 
 
Eftersom man inte genomfört energideklarationer bör man göra detta omgående. Vid 
upphandling av denna tjänst bör man vara noggrannt med att kräva att utföraren skall 
föreslå åtgärder som följer ägarens målsättningar eller dom nationella målen för 
energibesparing, t ex minska 20 % till år 2020 eller 50% till år 2050. 
 
Åtgärdens miljöeffekter: 
Fastighetskontoret har som mål att genom driftsoptimeringar i fastigheterna att minska 
energianvändningen med 3150 MWh per år till år 2020.  
 
Tidplan för åtgärden (start, genomförande och avslut): 
Investeringarna beräknas genomföras under 2010-2020. 
 
Vilken verksamhet/enhet ansvarar för att åtgärden genomförs: 
 Fastigheter. 
 
Kostnader och finansiering för att genomföra åtgärden: 
 Investering beräknas till ca: 12 miljoner kr under perioden (en miljon per år). KS/KF 
avsätter årligen medel för effektiviseringar av kommunens fastigheter. 
 
Hur ska miljöeffekterna följas upp? 
Den minskade energianvändningen följs upp med systemet Siemens Desigo Insigt. 
Energianvändning, kWh, följs upp månatligen och rapportering sker i samband med 
årsbokslut. Även utsläpp av koldioxid redovisas i samband med årsbokslut. 
 
Hur ska i så fall information spridas om åtgärden?  
Information om åtgärderna bör spridas på följande sätt: 
1. Vid större åtgärder tas ett beslutsunderlag fram som redovisas i samband med 
investeringsgenomgång. 
2. Utfall och goda exempel redovisas gärna i kommunens årliga 
verksamhets/miljöredovisningar. 
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Åtgärd 2: Minskad energianvändning i Vårgårda kommun genom att 
köpa in utrustning med effektiv energianvändning 
 
Beskrivning av åtgärden 

Åtgärden syftar till att energieffektivisera kommunens verksamhet genom att: 

• köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet 
tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika 
kategorier av utrustning sås om varmvattensreglering, ersättning av befintliga 
diskamskiner med energi/vattensnåla mm. 

• köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 

installation av närvarobelysning 

• vid samtliga inköp av kontorsmaskiner/övrig utrustning och belysning beakta 

energieffektivitet vid både drift och stand-by. 
 

Åtgärdens miljöeffekter:  

Ex: Där vi använder idag de nya diskmaskinerna ca 3 timmar per dag sparar vi ca 4 200 
kwh. Installation av närvarobelysning i fastigheter sparas mellan 35-70 % av 
elanvändningen.  

Verksamhetsel går inte att skilja från övrig el därför kan ingen specifik minskning av 
energianvändningen anges utan den ingår i minskningen under åtgärd 1. 
 
Tidplan för åtgärden (start, genomförande och avslut): 
Förbättringar har redan påbörjats under 2010. Fram till 2020 kommer all utrustning att 
bytas mot mer energieffektiv. 
 
Vilken verksamhet/enhet ansvarar för att åtgärden genomförs: 
Alla sektorer ansvar för att detta genomförs. 
 
Hur ska miljöeffekterna följas upp? 
Med en förbättrad driftövervakning samt uppföljning av elleveranserna kan kommunen lätt 
följa upp den minskade energianvändningen.  
 
Hur ska information spridas om åtgärden? 
Ingen specifik informationsinsats för just denna åtgärd planeras. Information om arbetet 
med kommunens hela energieffektiviseringsstrategi inklusive åtgärder kommer att spridas 
på kommunens hemsida. Resultaten kommer att presenteras i kommunens årliga 
verksamhets/miljöredovisningar. 
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Åtgärd 3: energieffektivisering av pumparna i VA-systemet 
 
Beskrivning av åtgärden 
VA-enheten fortsätter med en effektivisering av driften av pumpstationerna i VA-nätet kan 
förbättras. Förbättringen fokuserar på pumparnas gångtider vilken leder till möjligheten att 
sänkta driftskostnader. Dessutom ska mängden ovidkommande vatten minskas och detta 
kräver vidare utredning.  
 
Bakgrund 
VA-verksamhetens energiehov utgörs nästan uteslutande av elanvändning til pumpar, totalt 
6 700 MWh. Se även analysen sida 20.   
 
Åtgärdens miljöeffekter: 
Åtgärden i sig själv leder inte till några miljöeffekter, mer än att varje sparad kWh 
miljömärkt el kan ersätta annan elproduktion på andra ställen. Däremot kan åtgärder 
utifrån ge stora besparingar. Hur stor energibesparing man kan göra i VA-systemet varierar 
mycket utifrån hur gammal den befintliga pumpen är. Byte av riktigt gamla pumpar samt 
anpassning av dimensionering nya pumpar skulle kunna leda till en energibesparing på 
uppåt 50 procent. För hela systemet på lång sikt, kan man uppskatta energibesparingen till 
25 procent. Minskningen av ovidkommande vatten leder förutom en minskad 
energianvändning även till en minskad användning av kemiska ämnen för vattenreningen.   
 
Tidplan för åtgärden (start, genomförande och avslut): 
Åtgärder pågår under våren 2011 och avslutas under 2013.  
 
Vilken verksamhet/enhet ansvarar för att åtgärden genomförs: 
VA-avdelning 
 
Kostnader och finansiering för att genomföra åtgärden: 
Kommunen uppskattar kostnader för egen arbetstid till 50 000 kr. Kostnaderna bör kunna 
rymmas inom den ordinarie verksamheten med stöd från energieffektiviseringsstödet. 
 
Hur ska miljöeffekterna följas upp? 
Med en förbättrad driftövervakning samt uppföljning av elleveranserna kan kommunen lätt 
följa upp den minskade energianvändningen.  
 
Hur ska information spridas om åtgärden? 
Ingen specifik informationsinsats för just denna åtgärd planeras. Information om arbetet 
med kommunens hela energieffektiviseringsstrategi inklusive åtgärder kommer att visas i 
miljörapporten. 
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Åtgärd 4: Miljövänligt resande  
 
Beskrivning av åtgärden 
 
Åtgärden fokuserar på följande områden: 

• Att anpassa det totala antalet kommunägda bilar till deras användning och 
transportbehovet. Syftet är att optimera användningen av samtliga bilar genom att 
utöka bilpoolen och eventuell antalet bilar och att minska användningen av privata 
bilar i tjänsten. 

• Öka andelen miljöfordon i beståndet och användningen av förnybara bränslen.  
• Minska användningen av drivmedel genom att erbjuda alla kommunanställda en 

utbildning i eco-driving. Detta ge även nytta i deras privata körning. 
• Uppmuntra användningen av kollektivtrafik för både tjänsteresor och pendling till 

och från jobbet. 
• Erbjuda alternativa möjlighet för arbete och möten som innebär ett minskat 

resebehov. 
 
 
Bakgrund 
Transporterna i kommunen som organisation visar en splittrat bild som tål att utredas mer 
ingående.  Till exempel  sker ca 25 procent av kommunens transportarbete med 
personbilar med privata bilar i tjänsten. Kommun har ett fungerande bilpoolsystem för 
tjänsteresor idag innehållande tre av kommunens totalt 44 personbilar. För kommunbilarna 
saknas rutiner för uppföljning och redovisning av antal körda mil och drivmedelsåtgång.  
 
Här krävs det en vidare utredning om fler komunägda bilar skulle kunna överföras till 
bilpoolen och därmed ersätta en del av tjänsteresor med privata bilar, eller om det behövs 
fler bilar i kommunen. Samtidigt bör man se över körsträckor och bilanvändningen i dom 
olika verksamheterna och eventuellt försöka optimera logistiken.  
 
Andelen miljöfordon är 20%. KF har tagit ett beslut (december 2009) om att kommunens 
egna fordon ska successivt bytas ut från bensin- och dieseldrivna fordon till fordon som ska 
drivas med gas. 
 
Arbetsfordon har inte beaktats i nulägesanalysen, men även där bör man utreda 
förbättringspotentialen. 
 
Fokus lägga också på de anställdas pendlingsresor. För att minska pendlingsresor med bil 
ytterligare kan kommunen t.ex. uppmuntra till distansarbete någon dag i veckan, lägga 
enhetskonferenser inom kommunen och nära kollektivtrafik samt genomföra tävlingar och 
andra utåtriktade åtgärder för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt.  
 
 
Åtgärdens miljöeffekter: 
Att ersätta privata bilar med kommunbilar ger dels en miljövinst, eftersom kommunbilarna 
är dels miljöbilar, vilket privata bilar ofta inte är, samt att kommunägda bilar är nyare och 
mer snåla med drivmedel. Att använda kommunens bilar istället för privata bilar för 
tjänstersor kan också vara en fördel ur arbetsmiljösynpunkt beträffande säkerhet och 
ergonomi. Omfattningen av besparingen räknat i använt energi per mil skall vara 10%, 
vilket motsvarar en minskning från 6,8 kWh/mil till 6,1 kWh/mil. Miljöeffekter på 
koldioxidutsläppen är svår bedömda på grund av blandningen av olika fordon och drivmedel 
(t.ex miljöbilar som går på diesel, inblandning av fossilabränslen i tex E85 och fordonsgas). 
 
Tidplan för åtgärden (start, genomförande och avslut): 
Arbetet fortsätter löpande. 
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Vilken verksamhet/enhet ansvarar för att åtgärden genomförs: 
Kommunstyrelsen. 
 
Kostnader och finansiering för att genomföra åtgärden: 
Svårt att särredovisa. 
 
Hur ska miljöeffekterna följas upp? 
Genom uppföljning av CO2 utsläpp, bränsleval, körda kilometer samt statistik från tåg, flyg 
och bussresor på årsbasis.  
 

 

 

 

 



28 

 

Åtgärd 5: Uppföljningssystem för miljökrav i upphandlingar gällande alla 
fordon och transporter i kommunen  
 
Beskrivning av åtgärden 
Vi avser att införa ett system för att följa upp vilka miljökrav som ställs i kommunens 
upphandlingar gällande kommunala fordon och externa transporter. Kommunen bör ta del 
av goda exempel på uppföljningssystem från andra kommuner, för att om möjligt slippa 
utveckla ett helt nytt system själva. 
 
Bakgrund 
Av kommunens upphandlings policy framgår att ” i varje upphandling skall kommunen 
verka för att miljöhänsyn tas genom så att miljövänliga produkter och tjänster som möjligt 
väljs”. Eftersom kommunen saknar möjlighet att följa upp detta så har vi ingen möjlighet 
att veta om vi närmar oss målet. Upphandlingsenheten hjälper till att formulera miljökrav i 
t.ex. entreprenadupphandlingar, men vet inte i vilken utsträckning kraven verkligen följs 
upp när enheterna skriver avtal med en entreprenör. 
 
För att få kontroll över miljökraven i upphandlingar bör ett system tas fram som redovisar 
vilka krav som ställts och hur de har följts upp. Systemet bör kopplas till ekonomisystemet 
FTB som kommunen använder idag för inköp och fakturering.  

 

KF har tagit ett beslut (december 2009) om att kommunens egna fordon ska successivt 
bytas ut från bensin- och dieseldrivna fordon till fordon som ska drivas med gas. Av 
beslutet framgår att vid framtida upphandlingar av samhällsbetalda resor ska krav ställas 
på att fordonen ska drivas med gas. Beslutet medförde bl. a. till det att Västtrafik ställde 
det kravet i samband med upphandling av ny trafik för Vårgårda, som kör igång juni 
2011. 
 
Åtgärdens miljöeffekter: 
Kommunen handlar upp resor för 15 mkr varje år, så påverkan på miljön kan antas vara 
stor. Vi upphandlar själva buss och taxi resor för 10 mkr och resterande 5 mkr upphandlas 
via Västtrafik. Antal kommunala bilar som bör bytas fram till 2013 är 26 stycken  (enligt 
leasingavtal) .  
Åtgärden syftar till att ta fram ett system för att kunna följa upp miljökraven. Innan det är 
på plats är det svårt att beräkna miljöeffekter för åtgärden på ett trovärdigt sätt. 
 
 
Tidplan för åtgärden (start, genomförande och avslut): 
 Uppföljningssystemet tas fram med start 2011. Ansvarig Ekonomiavdelning. 
 
 
Vilken verksamhet/enhet ansvarar för att åtgärden genomförs: 
Arbetsmarknadsavdelningen för kommunens bilar. 
Kansliavdelningen för samhällsbetalda resor. 
 
Kostnader och finansiering för att genomföra åtgärden: 
Kostnaderna för framtagandet av systemet beräknas till 50 000 kr.  
 
Hur ska miljöeffekterna följas upp? 
Åtgärden syftar att ta fram ett system för att kunna följa upp miljökraven i upphandlingar 
vad gäller kommunala bilar. 
 
Hur ska information spridas om åtgärden? 
En satsning krävs för att systemet verkligen ska användas av alla och att inrapporteringen 
ska fungera.  
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Åtgärd 6: Ändrat brukarbeteende hos fastighetskontorets hyresgäster 
 
Beskrivning av åtgärden 
När kommunens fastigheter har effektiviserats med hjälp av ny ventilation, förbättrad 
isolering mm, planerar fastighetskontoret gå vidare med att försöka påverka 
energianvändningen hos hyresgästerna. Detta är en åtgärd som inte bedöms vara lönsam i 
dagsläget, men som förväntas bli mer lönsam på sikt. Tillsammans med hyresgästerna ska 
man utreda och pröva olika metoder för att minska energianvändningen genom förändrat 
brukarbeteende. 
 
Bakgrund 
Ändrade brukarbeteenden ger effekt på energianvändningen i en byggnad. Hur man vädrar, 
använder torkskåp, låter lampor stå på osv. påverkar byggnadens energianvändning. När 
de flesta fysiska investeringarna i beståndet är genomförda, kommer brukarnas beteende 
få ett allt mer avgörande roll för hur energianvändningen i byggnaden utvecklas.  
 
Det finns en rad olika åtgärder som kan fungera som morötter för minskad 
energianvändning. Ett problem är att fastighetskontorets hyresgäster idag inte betalar sin 
egen elförbrukning utan elförbrukning ingår i hyran. Man vinner därför som hyresgäst inget 
på att spara energi. På sikt bör man se över detta system för att ge hyresgästerna starkare 
incitament att minska energianvändningen. Det saknas även mätare i fastigheterna som 
gör det möjligt att skilja på ren driftsel och den el som brukarna använder. Att sätta in 
mätare i efterhand är relativt dyrt vilket gör det svårt att få lönsamhet i åtgärden. 
 
Kontorsutrusning kan ses över och ställs in så att energisparfunktioner används i avsett 
syfte 

• Personal undervisas i rätt användning av dessa funktioner/energieffektivsering mm.  

• Skrivare, kopiatorer mm utrustning som inte har energisparfunktion skall bytas ut 

inom ett år och under tiden koppla till en timer som stänger av nattetid.  

• Belysning förses med närvarostyrning och dagsljusavkänning där så är lämpligt. 

En ansvarig på varje enhet ses ut för detta. 
 
Åtgärdens miljöeffekter: 
Man brukar grovt räkna med att ett ändrat brukarbeteende kan leda till en minskning av 
energianvändningen med upp till 5 procent av byggnadens totala energianvändning. Men 
siffran påverkas mycket av hur byggnaden ser ut och typ av verksamhet. 
 
 
Tidplan för åtgärden (start, genomförande och avslut): 
 Arbetet pågår i liten skala redan idag, men ska intensifieras när de fysiska åtgärderna för 
att minska energianvändningen är genomförda. 
 
 
Vilken verksamhet/enhet ansvarar för att åtgärden genomförs: 
Alla sektorer är ansvariga.  Samhällsbyggnad / Fastighet utses som samordnare av 
åtgärden. 
 
Kostnader och finansiering för att genomföra åtgärden: 
Arbetet ingår i dag i fastighetsavdelningens normala verksamhet.  
 
 
 



30 

 

Hur ska miljöeffekterna följas upp? 
Energianvändninge, i kWh, följs upp månatligen och rapportering sker i samband med 
årsbokslut.  
 
Hur ska information spridas om åtgärden? 
Information och samarbete med hyresgästerna är själva kärnan av åtgärden. Information 
ska spridas på möten med hyresgästerna, på hemsidan och eventuellt i tryckt material. 
Arbetet kommer att presenteras i i kommunens årliga verksamhets/miljöredovisningar. 
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Bilaga1 Miljömål VBAB 
 

Övergripande miljömål fram till 2010  

VBAB skall:  

• medverka till minskade förbrukningar (energi, vatten och avfall) i alla fastigheter.  
• minska kemiska produkters påverkan på miljön, genom att undvika miljöfarliga 

produkter och ersätta dessa med mindre farliga enligt utbytes- och produktvals-
principerna.  

• sköta grönområden och rabatter på ett sätt som överensstämmer med 
kretsloppsprincipen och medverka till bevarande av den biologiska mångfalden.  

• förbättra inomhusmiljön för våra hyresgäster.  
 
Referensår för samtliga mål är 2004.  
Övergripande och detaljerade mål är framtagna för perioden 2007-2010. Handlingsplaner 
tas fram årligen. Mål och handlingsplan följs upp löpande, samt i samband med revisioner 
och vid ledningens genomgång. 
 
Detaljerade miljömål  
 

Energiförbrukning Detaljerat mål  Mätetal  Resultat  

DV1  Minska 
energiförbrukning för 
uppvärmning och 
varmvatten med 
minst 10%  

Värmeindexkorrige
rad förbrukning 
kWh per m2 uthyrd 
yta och år  

Minskat 2,6%  

 
 

Elförbrukning Id  Detaljerat mål  Mätetal  Resultat  

DV2  Elförbrukningen skall 
minska med minst 
10%  

Elförbrukning i 
kWh per m2 uthyrd 
yta och år  

Minskat 20,6%  

 
Vattenförbruk-
ning Id  

Detaljerat mål  Mätetal  Resultat  

DV4  Minska 
vattenförbrukningen 
med minst 10%  

Liter per m2 uthyrd 
yta och år  

Minskat 7,3%  

 
 
 

Transporter, 
tjänsteresor och 
motorredskap Id  

Detaljerat mål  Mätetal  Resultat  

DV12  Minska förbrukningen 
av fossila bränslen vid 
transporter och 
tjänsteresor per körd 
mil med minst 10%.  

Antal liter fossilt 
bränsle per körd 
mil och år 
(tjänstebilar)  

Minskat 30,5%  

 


