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Beslut - Uppföljning av Klimatprogram 2017-2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten ”Uppföljning av Klimatprogram med handlingsplan 2017–
2020” samt ”Uppdatering av prognos och måluppfyllnad för klimatutsläpp år 
2020” läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Klimatprogram med handlingsplan 2017–2020 antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2017. I samband med antagandet beslutades även 
att programmet årligen skulle avrapporteras till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Detta har gjorts vid två tidigare tillfällen och nu är det 
dags för den sista uppföljningen.   

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten ”Uppföljning av Klimatprogram med handlingsplan 2017–
2020” samt ”Uppdatering av prognos och måluppfyllnad för klimatutsläpp år 
2020” läggs till handlingarna. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  
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Tjänsteutlåtande - Uppföljning av Klimatprogram 2017–2020 
samt fortsatt arbete med klimatmålen till år 2030 och år 2040 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten ”Uppföljning av Klimatprogram med handlingsplan 2017–

2020” samt ”Uppdatering av prognos och måluppfyllnad för 

klimatutsläpp år 2020” läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Klimatprogram med handlingsplan 2017–2020 antogs av 

kommunfullmäktige i juni 2017. I samband med antagandet beslutades även 

att programmet årligen skulle avrapporteras till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Detta har gjorts vid två tidigare tillfällen och nu är det 

dags för den sista uppföljningen.       

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Rapporten ”Uppföljning av Klimatprogram med handlingsplan 2017–2020” 

samt ”Uppdatering av prognos och måluppfyllnad för klimatutsläpp år 2020” 

läggs till handlingarna.  

Beslutsmotivering 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att genomföra och följa upp 

Klimatprogrammet. Arbetet har organiserats och samordnats av 

stadsledningskontoret. Uppföljning av programmet och dess åtgärder har 

tidigare rapporterats till kommunfullmäktige 2018 och 2019. Detta blir den 

sista rapporteringen av Klimatprogram 2017–2020.  

I programmet finns målsättningar till år 2020, 2030 och 2040. Uppföljningen 

fokuserar på målet till år 2020 samt de åtgärder som genomförts under 

programperioden. Eftersom det är en ganska stor eftersläpning på 

utsläppsstatistiken går det ännu inte att beräkna utfallet för år 2020 för det 

geografiska området (statistiken kommer under hösten 2022). Därför har det 

i rapporten gjorts en bedömning av sannolikheten att vi ska nå målet till 

2020. En uppdatering av denna bedömning med senast tillgängliga statistik 

har också gjorts och bifogas.  
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Klimatmål för Västerås 

Målet för det geografiska området till 2020 är att utsläppen av växthusgaser i 

Västerås ska ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med 

1990. Målet anger också att produktionen av el och fjärrvärme till 2020 ska 

ställas om till 100 procent förnybara och återvunna bränslen för hög 

resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. 

För Västerås stad som organisation är målet att utsläppen ska ha minskat 

med mer än 60 procent jämfört med 2009.  

Målen till 2030 anger att de samlade utsläppen av växthusgaser i Västerås 

ska ha minskat med 80 procent per invånare jämfört med 1990. Det innebär 

att de samlade utsläppen av växthusgaser från produktion av el och 

fjärrvärme ska vara noll. Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken måste 

vara 80 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. 

År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från kommunkoncernen ha minskat 

med 80 procent jämfört med 2009. 

År 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser per invånare i Västerås 

vara nära noll. 

År 2040 ska kommunkoncernens utsläpp av växthusgaser vara nära noll. 

Med nära noll menas i programmet att utsläppen är ca 85 % lägre jämfört 

med 1990. 

Resultat 

Rapporten visar att mellan 1990 och 2018 har utsläppen i det geografiska 

området Västerås kommun minskat från 8,9 ton CO2e/inv. till 4,6 ton 

CO2e/inv. Det är en procentuell minskning med 52 procent. Målet till 2020 

är 3,6 ton CO2e/inv. och med den utsläppstrend och de förändringar i 

statistikunderlaget som gjorts bedöms det att målet inte kommer att nås.  

Uppdateringen av rapporten visar en mer positiv bild av 

utsläppsutvecklingen senaste året och det ser nu ut som att utsläppen 

kommer att landa på ca 3,75 ton CO2e/inv. för år 2020 eller en minskning 

med runt 58 % vilket är nära målet men inte riktigt där.   

Den andra delen av målet som handlar om produktion av el och fjärrvärme är 

uppfylld då 99 procent av el- och fjärrvärmeproduktionen kommer från 

förnybara och återvunna bränslen efter att Block 7 togs i drift under 2019. 

Kvarvarande 1 procent kommer från fossila bränslen som används vid 

uppstart och spets och som i dagsläget inte är möjliga att reducera.  

För Västerås stad som organisation uppnåddes målet till 2020 redan 2019. 

Minskningen ligger nu på 61 procent.  

Den åtgärd som inverkat mest på utsläppsminskningarna både för det 

geografiska området och för Västerås stad som organisation under 

programperioden är byggandet av Block 7. Detta eftersom de direkta 

utsläppen av koldioxid till luften minskar och då också den köpta 

fjärrvärmens klimatpåverkan.   

Andra åtgärder som gett en tydlig effekt är energieffektiviseringar i 

kommunala byggnader och bostäder samt minskad klimatpåverkan från 

livsmedelsinköp och minskat matsvinn. Av handlingsplanens 52 åtgärder har 
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27 bedömts uppfyllda eller att staden har arbetat aktivt med åtgärden. 9 

åtgärder har inte genomförts eller är inte längre aktuella. Till kommande 

handlingsplan kommer de åtgärder som inte har genomförts men fortfarande 

är aktuella att flyttas över och prioriteras.  

Då målåret 2020 nu har passerat riktas arbetet in på att uppfylla klimatmålen 

till 2030 och 2040. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen minska till 

1,8 ton CO2e/inv. Det motsvarar en minskning med ytterligare 278 000 ton 

koldioxidekvivalenter. För att klara detta behövs ytterligare åtgärder i närtid 

inom alla områden.  

Kommande arbete 

En ny handlingsplan för klimat med syftet att fortsätta minska utsläppen av 

koldioxid för att nå målen till 2030 och 2040 är under framtagande. Precis 

som för Klimatprogrammet är tanken att planen också ska verka som 

energiplan för kommunen enligt Lagen om kommunal energiplanering 

(1977:439). 

En koldioxidbudget har tagits fram och kommer att publiceras på Västerås 

stads hemsida under våren. Budgeten visar hur mycket koldioxidutsläppen 

måste minska per år för att nå Parisavtalets mål om en maximal höjning av 

temperaturen med 2 grader. Åtgärder för att klara av denna minskning 

kommer finnas med i den kommande klimatplanen.   

Ett arbete med att ta fram konsumtionsbaserade klimatmål påbörjas. Målen 

kommer i första hand att handla om den konsumtion som sker inom 

kommunens organisation (men även hantera invånarnas möjligheter att 

minska sin egen klimatpåverkan). 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

Ärendet är en uppföljning och medför ingen ekonomisk påverkan. 

Hållbar utveckling 

Uppföljningen av Klimatprogrammet visar på de effekter som programmets 

genomförande har bidragit till på klimatområdet.  

Arbete med klimatfrågan och specifikt minskade utsläpp av växthusgaser 

påverkar alla 17 hållbarhetsmål i en positiv riktning. Klimatförändringarna är 

ett hot mot hela vår civilisation men ändå fortsätter utsläppen att öka och vi 

riskerar en genomsnittlig global uppvärmning på över två grader. Det skulle 

få allvarliga konsekvenser för ekosystem, matproduktion, mänsklig säkerhet, 

vattentillgångar, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör Strategisk 

samhällsutveckling 

 



Uppdatering av prognos och måluppfyllnad för klimatutsläpp år 2020 
Utsläppsstatistiken för klimatområdet har en eftersläpning på upp till 18–20 månader vilket gör att 

det inte med säkerhet går att se om målet till år 2020 för det geografiska området har nåtts förrän 

tidigast hösten år 2022. Dock har statistiken för år 2019 samt energistatistiken för år 2020 kommit 

och uppdaterade siffror för dessa och en uppdaterad prognos för hur det har gått med målet till år 

2020 kan redovisas.  

Målet till år 2020 är att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare jämfört 

med år 1990. Utsläppen år 1990 var 8,93 ton CO2e/inv. (koldioxidekvivalenter per invånare) och om 

målet ska nås behöver utsläppen vara 3,57 ton CO2e/inv. år 2020. Prognosen visar att utsläppen 

troligtvis kommer att landa på runt 3,75 ton CO2e/inv. vilket är en minskning av utsläppen med 58 % 

jämfört med år 1990. Det är en klar förbättring av prognosen sedan rapporten skrevs men visar också 

på att målet troligtvis inte har nåtts fullt ut. För att nå utsläppsmålet hade utsläppen behövt minska 

med ytterligare ca 27 000 ton koldioxid. 

 

Det som gör att prognosen ser bättre ut nu än tidigare år är att sektorn övriga tjänster har klart lägre 

utsläpp år 2020 än år 2019. En utförligare beskrivning av vad denna sektor innehåller och hur den 

påverkar utsläppen finns i uppföljningsrapportens avsnitt 6.2. 

Utsläppsmålet till år 2030  

Målet till år 2030 är att växthusgasutsläppen ska minska med 80 % per invånare jämfört med år 1990. 

Utifrån prognosen för år 2020 innebär det att utsläppen behöver minska med ytterligare 278 000 ton 

koldioxidekvivalenter förutsatt att befolkningen kommer att öka i Västerås.  

För att kunna nå målet och bidra till att minska de förluster och skador som klimatförändringen 

orsakar på samhällen och ekosystem behövs insatser i närtid inom alla områden. Det handlar om att 

minska energi- och resursanvändningen från hela kedjan genom mer återanvändning, återvinning 

och cirkulära lösningar så att klimatpåverkan minskar. Sannolikt kommer också stora investeringar 

behöva göras på kolsänkor för att kompensera omställningstakten som idag är för låg. 

Koncernen Västerås stad har en stor betydelse för uppfyllande av kommunens klimatmål men även 

exempelvis företag och invånare har en betydande inverkan. Kommunen har inte rådighet över dessa 

men kan verka för att skapa förutsättningar för hållbara val och främja hållbara beteenden.  
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Sammanfattning 
I Västerås Klimatprogram 2017 – 2020 med handlingsplan beskrivs tre tydliga målsättningar till 2020: 

Inom det kommungeografiska området ska utsläppen av fossila växthusgaser minska med 60 

procent från 1990. Produktionen av el och fjärrvärme ska ställas om till 100 procent förnybara och 

återvunna bränslen för hög resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Utsläppen av 

växthusgaser orsakade av Västerås stad ska ha minskat med mer än 60 procent jämfört med 2009. 

Mellan 1990 och 2017 minskade utsläppen av fossila växthusgaser inom Västerås 

kommungeografiska område med nästan 52 procent och utsläppen uppgick då till 4,3 ton CO2e/inv. 

Mellan 2017 och 20181 ökade de beräknade utsläppen i staden till 4,6 ton CO2e/inv. Denna ökning 

kan delvis härledas till ett förändrat inrapporteringsformulär för bränsleleveranser inom 

energisektorn. Om källan till denna ökning exkluderas från resultaten uppgår de beräknade 

utsläppen till ca 4,2 ton CO2e/inv. 2018.  

Chanserna för att staden ska nå målen om 3,6 ton CO2e/inv. till 2020 anses små. Sommaren 2022 

finns tillräcklig mängd data för tidsperioden tillgänglig för att göra en korrekt utfallsanalys. 

Åtgärdsarbete som skett under 2019 och 2020 väntas ge viss effekt, framför allt idrifttagandet av 

Block 7 vid Mälarenergis kraftvärmeverk. Potentialen i omställningen kan enligt Klimatprogrammet 

räknas om till ca 0,3 ton CO2e/inv. Tillsammans med historisk årlig utsläppsminskning uppskattas den 

potentiella utsläppsminskningen från 2018 till och med 2020 uppgå till 0,3–0,5 ton CO2e/inv. Denna 

potentiella utsläppsminskning är med största sannolikhet inte tillräcklig, även om ett bästa scenario 

inträffar.  

Som ovan nämnt togs Block 7 i drift under 2019, vilket innebär att 99 procent av el- och 

fjärrvärmeproduktionen kommer från förbränning av förnybara och återvunna bränslen. Den fossila 

andel som fortfarande förbränns uppkommer vid start och spets. Under normal drift använder 

kraftvärmeverket 100 procent förnybara eller återvunna bränslen. 

År 2019 uppnådde Västerås stad målen om att minska utsläppen inom organisationen med 60 

procent från 2009. Under 2020 fortsatte utsläppsminskningen och under 2020 orsakade den 

kommunala verksamheten 61 procent mindre utsläpp än 2019. I utsläppsberäkningarna har energi, 

drivmedel och livsmedel inkluderats. I huvudsak beror utsläppsminskningen på en minskad 

energianvändning i kommunala bostäder och lokaler i kombination med fjärrvärmens minskade 

klimatpåverkan per levererad kWh och minskade utsläpp från inköp av livsmedel. 

De viktigaste slutsatserna från analys av åtgärdsarbetet och dess genomföranden är att en tydlig 

ansvarsfördelning och uppföljning ökar sannolikheten för åtgärdens genomförande. Att tid och 

resurser är en viktig faktor för implementeringsgraden är ingen nyhet, men det är väl värt att belysa 

vikten av att fördela arbetsbördan och ansvaret på fler medarbetare inom verksamheterna, för att 

resultaten inte ska bli för beroende av en enskild medarbetares prestation över tid. Analysen tyder 

också på att åtgärder med tydlig målsättning eller åtgärder som hanterats på ett mer målinriktat och 

utstuderat sätt har genererat resultat på ett mer framgångsrikt sätt än andra. 

På en tregradig bedömningsskala har arbetet med 27 av 52 åtgärder givits högsta betyg och endast 9 

ges det lägsta betyget. Det finns alltså ett utrymme för förbättring och vidare arbete för att minska 

utsläppen av fossila växthusgaser i Västerås stad.  

 
1 På grund av fördröjning i statistikinsamling kan inte utsläppsberäkningar göras för 2019 eller senare vid tid 
för denna uppföljning, varför de senaste resultaten beskriver utsläppsnivåerna för 2018. 
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1 Inledning 
Det reviderade Klimatprogrammet med handlingsplan för perioden 2017 - 2020 antogs av 

Kommunfullmäktige i juni 2017. I samband med antagandet av programmet beslutades också att 

årligen avrapportera genomförandet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att genomföra och följa upp Klimatprogrammet. 

Arbetet organiseras och samordnas av Stadsledningskontoret. För att visa effekten av 

Klimatprogrammet görs varje år en uppföljning av utsläppen av växthusgaser och de åtgärder som 

återfinns i programmet. Den årliga uppföljningen redovisas till Kommunfullmäktige och läggs ut på 

stadens hemsida. På grund av personalomsättning och Corona-pandemins utbrott våren 2020 

genomfördes ingen uppföljning för 2019. Denna uppföljning försöker samla in och göra en 

bedömning av arbetet under hela Klimatprogrammets tidsperiod, med extra fokus på de sista två 

åren. Uppföljningen genomförs av Energikontoret i Mälardalen, som genom Västerås stads ägarskap 

i bolaget, fått uppdraget under våren 2021. 

Tidigare har två uppföljningar av Västerås Klimatprogram 2017 – 2020 genomförts. I denna 

uppföljning hänvisas läsaren genomgående till dessa. För att undvika förvirring förtydligas innehållet 

i dessa nedan, med hänvisning till källan.   

Tabell 1. Tidigare uppföljningar av Västerås Klimatprogram med handlingsplan 

Namn Lades till 
handlingarna  

Avser tidsperiod Hänvisning 

Klimatprogram med handlingsplan 2017 - 2020 – Uppföljning 2017 2018-03-16 2017 [Länk] 

Klimatprogram med handlingsplan 2017 - 2020 – Uppföljning 2018 2019-03-11 2018 [Länk] 

 

Statistiken och underlaget som används i rapporten kommer från en rad olika källor som Statistiska 

Centralbyrån (SCB), Regional utsläppsstatistik (RUS), Trafikanalys, Energimyndigheten, Mälarenergi 

och kommunorganisationens egna IT-verktyg. För respektive åtgärd har ansvarig förvaltning lämnat 

uppgifter. Bra att känna till om statistiken är att det nästan varje år görs större och mindre 

metodförändringar som kan påverka jämförbarheten mellan åren. Därför används alltid den senast 

framtagna statistiken för alla år, det vill säga att det sker en uppdatering bakåt med färsk statistik vid 

varje uppföljning. 

Rapporten inleds med ett kapitel om händelser på klimatområdet i vår omvärld. Efter detta kommer 

ett kapitel som övergripande beskriver klimatutsläppen för Klimatprogrammets två olika 

avgränsningar: Västerås geografiska gränser samt organisationen Västerås Stad. Därefter följer en 

genomgång av de olika åtgärdspaketen och vad som hittills har genomförts inom respektive paket. 

Avslutningsvis gör författaren en analys av åtgärdsarbetet och effekterna från det. Delar av denna 

analys bygger på diskussioner och samtal med förvaltningarna, och framkommer inte i det övrigt 

presenterade materialet. Åtgärder som redan tidigare har avskrivits som genomförda presenteras 

inte igen. 

Denna uppföljning skiljer sig alltså något från tidigare uppföljningar och kommer granska samtliga 

åtgärder mer ingående än tidigare. Detta för att skapa ett gott underlag för nästkommande 

Klimatprogram att dra slutsatser från och hämta lärdomar.   

https://www.vasteras.se/download/18.312638fd162663d6a9364c/1554823910447/12%20-%20Klimatprogram%20med%20handlingsplan%202017%20-%202020,%20uppf%C3%B6ljning.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.2aadeccd16a5871a9ac1dbbb/1556884514453/16%20-%20Klimatprogram%20med%20handlingsplan%202017%20-%202020,%20uppf%C3%B6ljning%202018.pdf
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2 Aktuellt på klimatområde 
Under detta avsnitt sammanfattats några viktiga händelser på klimatområdet under 2019 och 2020. 

Klimatförändringen är en global fråga som kräver internationella samarbeten och överenskommelser 

för att utsläppen ska minska. Samtidigt sker en stor del av det faktiska arbetet på lokal nivå. Det är 

därför viktigt att veta vad som är aktuellt på de olika nivåerna och vad som kan komma att påverka 

det lokala arbetet framöver. 

2.1 Internationellt 
Under 2019 präglades klimatdebatten i stora drag av Greta Thunberg som gjorde sig känd för sin 

skolstrejk för klimatet (Fridays for future). Skolstrejken inleddes redan under 2018, men i takt med 

vetskapen om hennes arbete ökade genomslagskraften i argumenten. Under 2019 utsedde den 

amerikanska tidskriften Times Magazine Thunberg till årets person efter att hon under året bland 

annat seglat över Atlanten för att delta i FN:s klimattoppmöte i New York i september 2019.  

Den årliga klimatkonferensen COP252 skulle ha genomförts i Sydamerika (först Brasilien, sedan Chile) 

men på grund av ekonomiska bekymmer och oroligheter flyttades konferensen till Madrid. Stort 

fokus under konferensen tillägnades tekniska detaljer i Parisavtalet som de facto började gälla vid 

årsskiftet 2019/2020. Framför allt diskuterades frågor om utsläppshandel och utvecklingsländernas 

behov av finansiering för retroaktivt arbete med redan åsamkad klimatförstöring. Resultaten från 

konferensens diskussioner och beslut om utsläppshandeln går delvis att skönja idag i och med 

reformeringen av utsläppshandeln inom EU ETS och som började gälla vid årsskiftet 2020/20213. 

Under 2020 valde USA, under ledning av Donald Trump, att gå ifrån Parisavtalet. När den nya 

administrationen, ledd av Joe Biden, tog plats i vita huset gick de direkt ut med informationen om 

viljan att återansluta landet till avtalet. 

Kolanvändningen inom EU minskade med 19 procent under första halvan av 2019 och detta i nästan 

alla kolbrännande europeiska länder. Detta kan jämföras med en minskning av kolkraft med 30 

procent mellan 2012 och 2018. Hälften av energitappet från kolet har kompenserats med förnybart, 

medan andra hälften med en ökad användning av fossilgas. 

Under sommaren 2019 slogs flera nationella värmerekord på den europeiska kontinenten, med 

temperaturer över 40 grader Celsius i bland annat Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Luxemburg 

och Nederländerna. Juli månad gick till historien som den globalt sett varmaste månaden dittills. Till 

följd av långvariga perioder av torka och extrema temperaturer i Australien härjade enorma 

skogsbränder kring årsskiftet 2019/2020. Havets värmenivåer nådde rekordhöga nivåer under året4. 

Den globala halten av koldioxid i atmosfären uppgick under 2019 till 410 ppm5.  2018 var siffran 

407,8 ppm och 2017 405,5 ppm. Enligt Parisavtalet uppgår den maximala acceptabla nivån till 470 – 

510 ppm för att inte 1,5 – 2 graders temperaturökning ska överstigas. För 2020 har ännu inga värden 

beräknats, men studier pekar på att nivåerna kan sjunka 4 - 8 procent till följd av nedstängningen av 

samhället på grund av Corona-pandemin6. 

Under våren 2020 slog Corona-pandemin till mot världen. Pandemins effekter på klimatet är för 

tidiga att sia om, men det finns en del rapporter som indikerar något lägre utsläppsmängder under 

2020. Exempel på direkta och mätbara effekter från pandemin, som också har potential till att på 

 
2 COP25 | Klimatförhandling (klimatforhandling.se) 
3 Utsläppsrätter - om utsläppshandel - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 
4 Klimatet i världen 2019 – WMO summerar | SMHI 
5 Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka – trots nedstängning vid covid-19 | SMHI 
6 Coronapandemins påverkan på koldioxidutsläppen - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 

https://klimatforhandling.se/category/cop25/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/
https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatet-i-varlden-2019-wmo-summerar-1.158371
https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/mangden-vaxthusgaser-i-atmosfaren-fortsatter-att-oka-trots-nedstangning-vid-covid-19-1.166283
https://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Coronapandemin-och-koldioxidutslappen/
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sikt innebära en lägre klimatpåverkan och ett förändrat beteende, är ökad tillgänglighet för resfria 

möten, semester i närheten av hemmet, ökat cyklande och mindre flygtrafik (personburen). 

Nedstängningen av samhället gav stora effekter på världens ekonomier med sänkt sysselsättning, 

sänkt BNP och ökade statsskulder som följd. Det är tänkbart att investeringar i grön teknik eller 

andra investeringar för minskad klimatpåverkan har fått stå åt sidan till förmån för andra 

samhällsbyggande investeringar. För att inte låta detta bromsa klimatomställningen har insatser 

både på europeisk och nationell nivå gjorts för att gröna och hållbara investeringar ska vara motorn i 

omstarten av ekonomin.   

COP26 skulle ha genomförts i november 2020, men på grund av pandemin togs beslut om att 

genomföra konferensen i november 2021.  

Under början av 2020 presenterade EU-kommissionen färdplanen för en hållbar ekonomi i Europa: 

Den europeiska gröna given. Färdplanen innehåller bland annat förslag på skärpning av klimatmålen 

för EU, åtgärder för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen, transportmål och 

förutsättningar för en cirkulär ekonomi i EU. Stora resurser läggs på att få med hela EU i den gröna 

omställningen med särskilda insatser och resurser till de länder som av olika anledningar ligger efter 

i klimatarbetet.  

Under hösten 2020 publicerade EU-kommissionen ett utkast till delegerande akt för de 

klimatrelaterade målen i en ny grön taxonomi. Taxonomin syftar till att klassificera olika 

investeringar för att skapa en rättvis spelplan för gröna investeringar och lån på finansmarknaden. 

Kritiken och förändringsförslagen på förslaget från svenskt håll har främst kretsat kring taxonomins 

värdering av vattenkraft och vissa biobränslen.  

För Sveriges del blev 2020 det varmaste året hittills med en medeltemperatur nära 7,5 grader 

Celsius.  

2.2 Nationellt 
Under sommaren 2020 försvann investeringsstödet för solceller. Fram till juli fanns möjligheten för 

allmänheten, företag och organisationer att söka investeringsstöd för upp till 20 procent av 

installationskostnaden av en solcellsanläggning. Från årsskiftet 2020/2021 finns en skattereduktion 

för installation av grön teknik för privatpersoner att utnyttja. Skattereduktionen uppgår till 15 

procent för solceller, 50 procent för energilager och 50 procent för laddboxar till elbilar.  

I höstbudgeten 2020 fanns även stora satsningar på gröna investeringar. Initiativet från regeringen 

gick under namnet ”grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser”. Investeringarna för 

klimatomställningen omfattade bland annat ökade anslag till industrins omställning, hållbara 

transporter och energieffektivisering av bostadshus.  

Ren energi till alla européer är en direktivsamling (totalt åtta nya och reviderade direktiv) som 

presenterades av EU-kommissionen redan 2015. Det huvudsakliga syftet med paketet är att öka 

möjligheterna för en koldioxidneutral energisektor till 2050. 2019 var samlingen komplett och 

medlemsländerna fick till 1 januari 2021 på sig att införliva direktiven i rådande lagstiftning. 

Energimarknadsinspektionen fick uppdraget att se över delar av totalt fem direktiv med det 

övergripande syftet att öka slutanvändarens och den mindre kraftproducentens möjlighet att delta i 

energihandel. Under våren 2019 presenterade Energimarknadsinspektionen (EI) förslagen för 

riksdagen. På grund av pandemin har beredningen av förslagen dragit ut på tiden, och direktiven är 

tidigast införlivade i svensk lagstiftning vid årsskiftet 2021/2022. 
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30 december 2019 togs Ringhals 2 ur drift, och 31 december stängdes systerreaktorn Ringhals 1. I 

den initiala nedstängningsplanen skulle Ringhals 1 redan stängas vid revisionen under sommaren 

2020, men på grund av tidvis effektbrist i södra Sverige uppmanades Vattenfall att driva reaktorn 

ytterligare ett halvår. Sommaren präglades av tidningsrubriker om startade oljekraftverk och elbrist, 

och den politiska debatten kretsade kring förstärkningar av elförsörjningssystemet, import av 

kolkraftsel och reinvestering i kärnkraft. I juni rådde akut elbrist i delar av södra Sverige.  

Fler storskaliga test av flexibilitetsmarknader har genomförts runtom i landet under 2019 och 2020. 

Flexibilitet är en ny handelsvara på elmarknaden. Regelverket för detta och regleringen av 

marknaden ingår som delmoment i arbetet med Ren-energi-paketet som nämndes ovan. Sthlmflex 

och Coordinet är två exempel på dessa flexibilitetsmarknader.  

Från och med 1 januari 2020 har kommunerna möjlighet att dela in staden i tre miljözoner för att 

begränsa utsläppen av växthusgaser och minska partikelutsläppen i särskilda delar av kommunen.    
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3 Lokala utsläpp av fossila växthusgaser 
Utsläppen av fossila växthusgaser minskade både i Västerås som geografiskt område och inom 

kommunorganisationen mellan 2017 och 2018. Under 2019 och 2020 fortsatte minskningen av 

utsläpp inom Västerås stad som organisation. Utsläppsberäkningar inom Västerås 

kommungeografiska område indikerar dock en viss ökning av utsläppen under 2018.  

Beräkningsmetodiken för utsläppsberäkningar presenteras i uppföljningens avsnitt 6. 

3.1 Utsläpp inom Västerås geografiska gränser 
Målet i Klimatprogrammet är att utsläppen av växthusgaser i Västerås år 2020 ska ha minskat med 

mer än 60 procent per invånare jämfört med 1990. 

Mellan 1990 och 2017 minskade utsläppen med 51,8 % (från 8,9 till 4,3 ton CO2e/inv.), se Diagram 1. 

2018 ökade utsläppen till 4,6 ton CO2e/inv. Enligt diagrammet är det till följd av ökade utsläpp inom 

sektorn övriga tjänster (ökade med 0,48 från 0,27 till 0,75 ton CO2e/inv.). Utsläppen inom alla de 

andra sektorerna har minskat, om än i en lägre takt än tidigare. För att målet om 60 % minskning ska 

uppnås behöver utsläppen minska till 3,6 ton CO2e/inv. 2020.  

 

Diagram 1. Utsläpp av fossila växthusgaser per invånare inom Västerås geografiska gränser. Statistik för 1991 - 1999, 2001 
- 2004 och 2006 - 2009 redovisas inte längre i den senaste mätserien från nationella emissionsdatabasen. 

I avsnitt 6, Bilagor, presenteras ett resonemang om att ökningen inom sektorn Övriga tjänster (vid 

tidigare uppföljningar inkluderad i sektorn Energi) beror på ett förändrat inrapporteringssystem för 

bränsleleveranser som skedde 2018. Denna förändring beräknas ge upphov till 0,41 tCO2e/inv. och 

år, vilken kan jämföras med den ökning av utsläppen från Övriga tjänster som Diagram 1 åskådliggör 

om 0,48 tCO2e/inv. och år från 2017 till 2018. Om ökningen i övriga tjänster (0,41) exkluderas 

uppgick de totalt beräknade utsläppen inom det kommungeografiska området till 4,19 tCO2e/inv. 

under 2018.  
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För att åskådliggöra potentialen för staden att nå målet om 3,6 tCO2e/inv. presenteras en enkel 

prognos för den årliga utveckling av utsläppen till 2020 i Diagram 2. Diagrammet beskriver två fall. I 

båda de presenterade fallen exkluderas den förändring som orsakas av det nya 

inrapporteringssystemet. Denna förändring tros endast ge utslag på 2018 års utsläppsberäkningar, 

varför bedömning av måluppfyllnadsgraden av utsläppsmålen försvåras kraftigt av dessa. Först när 

statistik för 2019 och 2020 finns tillgänglig är det möjligt att göra en helt korrekt analys. 

För att prognostisera framtida utsläppsutveckling presenteras två fall. Ett fall där utsläppen följer 

tidigare års trend, se streckad linje, och ett fall där utsläppsförändringen 2018 – 2019 och 2019 – 

2020 är lika stora som 2017 – 2018 (exklusive förändring av övriga tjänster). 

 

Diagram 2. Prognos för utsläppsutveckling 2019 och 2020 

Streckad linje: Om utsläppstrenden 2012 – 2018 hade fortsatt under 2018 – 2020 skulle utsläppen 

uppgått till 3,65 tCO2e/inv. 2020. 2018 översteg utsläppen trenden, även om utsläppsökningen 

orsakad av övriga tjänster exkluderas.  

Orange linje: Om utvecklingen 2017 – 2018, exklusive ökningen av övriga tjänster, håller i sig till 

2020 uppgår utsläppen 2020 till 4,0 tCO2e/inv. år, vilket skulle innebära en minskning om 55 procent 

från 1990 års utsläppsnivåer. 
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3.2 Energisektorn 
Med bakgrund av tidigare resonemang gällande ökningen av energianvändningen inom sektorn 

övriga tjänster ökar den totala energianvändningen (exklusive transporter) motsvarande mellan 

2017 – 2018 och 2018 – 2019 enligt Diagram 3. Från 1990 till 2017 minskade energianvändningen i 

andra sektorer än transport med 31 procent i Västerås.  

Elanvändningen i kommunen har trots en befolkningsökning från cirka 120 000 till 155 000 varit på 

en jämn nivå sedan 1990. Som lägst har elanvändningen varit 1031 GWh (1990) och som mest 1206 

GWh (2006). Både 2017 och 2018 uppgick elanvändningen till 1100 GWh. 

 

Diagram 3. Total mängd energi (exklusive transporter) som används i Västerås efter ursprung samt energianvändning per 
invånare. Normalårskorrigerad. Tillförlitlig statistik för 2004 saknas. 

Att energianvändningen exklusive övriga tjänster totalt sett minskar kan bero på fler saker. 

Minskade systemförluster och minskat behov är två effekter som kan skapas av 

energieffektiviserande åtgärder i energisystemet. En mer medveten och optimerad 

energianvändning är en annan. För att minska utsläppen från energisektorn behöver vi, förutom att 

minska energianvändningen, även ställa om till förnybara energikällor. Ett bra exempel på detta är 

Mälarenergis byggnation av block 7.  

Under 2019 driftsattes Block 7 (den nya pannan vid Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås).  I och 

med detta ställdes anläggningen om från en delvis fossil förbränning av olja och kol för värme och el 

till en helt förnybar. I och med detta väntas utsläpp om ytterligare cirka 48 000 ton CO2 minska inom 

kommunens gränser, cirka 0,3 ton CO2/inv. Utsläppen behöver alltså minska med ytterligare 0,5 ton 

CO2/inv. från 2017 års beräknade utsläpp för att nå målet ska uppnås. Totalt handlar det om 

utsläppsminskningar om cirka 75 000 ton CO2e/år. 

I Diagram 4 förtydligas hur andelen fossil energi som används inom Västerås kommun succesivt 

minskade mellan 2005 och 2017. Andelen energi som användes som var av förnybart ursprung eller 

el har ökade från cirka 60 % till 68 %. I takt med detta ökar kravet på att den el som används är av 
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förnybart ursprung. Residualmixen (nordisk elmix) bestod 2019 av 48,2 procent 

kärnkraftsproducerad el, 46,5 procent fossilt producerad el och 5,3 procent förnybart producerad el 

vilket ger en indikation på vilka utsläpp den el som används i Västerås kommun skapar även om 

utsläppen inte sker inom kommunens gränser. Emissionsfaktorn för residualmixen var 2019 338 g 

CO2/kWh använd el7. 

 

Diagram 4. Fördelning av total använd energimängd i Västerås enligt ursprung. 

Att beräkna och allokera utsläpp av växthusgaser från el är en vetenskap i sig, hur man än gör finns 

det utrymme för tolkning. Hur utsläppen beräknas och presenteras skapar olika incitament och 

drivkrafter. Om utsläppen från elanvändningen räknas högt per förbrukad kilowattimme skapas 

incitament för att ställa om elproduktionen från fossil till förnybar, samtidigt som incitamenten för 

att ställa om energianvändningen (exempelvis från fossila transportmedel till el eller konvertera från 

oljepanna till värmepump) minskar. Om utsläppen från elanvändningen räknas lågt per använd 

kilowattimme minskar i stället incitamenten för att ställa om elproduktionen parallellt med att 

nyttan i att ställa om från fossila bränslen till förnybar el ökar. Att handla med ursprungsmärkt el är 

ett sätt att garantera att den elen som man själv förbrukar på årsbasis är av förnybart slag. 

Fördelningen mellan förnybara och icke-förnybara bränslen som används i Mälarenergis fjärrvärme- 

och elproduktion beskrivs i Diagram 8, och ger en indikation på vilka utsläpp som den lokala 

elproduktionen orsakar. Mälarenergis emissionsfaktor beräknades 2020 till 31,6 g CO2/kWh 

producerad fjärrvärme, se Tabell 2 för årlig utveckling av fjärrvärmens miljövärden. Initialt 

beräknade enligt värmemarknadskommittén beräkningsmetodik men justerade för att belasta 

avfallslämnaren för delar av det förbrända avfallet. Tabellen indikerar att utsläppen från fjärrvärme- 

och elproduktion minskar inom staden.  

Tabell 2 Miljövärden för Mälarenergis fjärrvärme i Västerås 2014 - 20208 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Primärenergifaktor 0,49 0,32 0,22 0,20 0,196 0,13 0,044 

g CO2eqv/kWh levererad 147 127 85,6 85,5 85,9 66,1 31,6 

 
7 Ursprungsmärkning av el | Ei.se - Energimarknadsinspektionen 
8 Miljövärden för fjärrvärme 2020 | Mälarenergi (malarenergi.se) 
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Andel fossila bränslen 0,19 0,09 0,04 0,09 0,07 0,06 0,0054 

 

Enligt Mälarenergis hållbarhetsredovisning 2020 är förbränningen vid kraftvärmeverket i Västerås 

100 procent förnybar vid normaldrift. Fossila bränslen används endast vid start och spets. Det finns 

även beslut om att konvertera denna förbränning till förnybar.  

3.2.1 Transportsektorn 
2018 släppte transportsektorn i Västerås ut cirka 187 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket är en 

minskning med 11 procent sedan 1990 och 19 procent sedan toppåret 2005, se Diagram 5. Mellan 

2017 och 2018 minskar alla de tre största utsläpparna personbilar, lätta och tunga lastbilar med 2 

respektive 4 procent vardera vilket tillsammans ger upphov till merparten av den totala minskningen 

under året om 2 procent. Nämnvärt är att utsläppen från busstrafiken ökade med 13 procent under 

året. Utsläppen per invånare fortsätter dessutom att sjunka trots en ökande befolkning. I takt med 

att de fossila bränslena fasas ut i transportsektorn och bensin- och dieselbilar byts ut mot 

exempelvis elbilar eller laddhybrider kommer de direkta utsläppen av växthusgaser i Västerås 

kommun minska än mer. Likt resonemangen i föregående avsnitt är det nödvändigt att ha 

elektricitetens ursprung i åtanke vid analys av transportsektorns framtida miljöpåverkan. Det finns 

också ett stort värde i att ha hela utsläppskedjan i åtanke vid analys av den framtida 

transportsektorn. Klimatpåverkan som uppstår vid produktion av infrastruktur och bilar påverkar 

miljön, även om det inte påverkar de direkta utsläppen i Västerås stads geografiska område. För att 

nå klimatmålen behöver dessutom bilåkandet minska, även om bilflottan elektrifieras.  

 

Diagram 5. Utsläpp av fossila växthusgaser från transporter i Västerås kommun 
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3.2.2 Jordbrukssektorn 
Jordbrukssektorn gav 2017 upphov till cirka 8 procent av de totala utsläppen som omfattas av 

Klimatprogrammet. Mellan 1990 och 2019 minskade utsläppen inom sektorn med totalt 2 ton 

CO2/år, se Diagram 6. Mellan 2010 och 2018 har utsläppen per person varit förhållandevis jämna 

kring ett värde om 0,33 ton CO2e/inv. och år.  

 

Diagram 6. Jordbrukssektorns utsläpp i Västerås 

3.2.3 Övriga utsläpp 
I Diagram 1 finns en grupp med övriga utsläpp. Denna innehåller utsläpp från industriprocesser, 

avfall och avlopp, arbetsmaskiner samt produktanvändning (lösningsmedel med mera). 

Klimatprogrammets åtgärder omfattar inte att minska utsläppen från dessa sektorer men de 

redovisas ändå för att ge den totala bilden av Västerås geografiska klimatutsläpp. 
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3.3 Utsläpp av fossila växthusgaser inom organisationen Västerås stad 
Utsläppen från Västerås stad som organisation har minskat från 2009 till och med 2020, se Diagram 

7. En stor framgångsfaktor är ett minskat energibehov per kvadratmeter i verksamhetens lokaler och 

bostäder i kombination med den lokalt producerade fjärrvärmens minskade klimatpåverkan. 

Diagrammet indikerar att målet om en utsläppsminskning om 60% uppnåddes 2020 då den 

beräknade klimatpåverkan från den kommunala verksamheten uppgick till drygt 31 ton CO2/år, 

vilken kan jämföras med målsättningen för Klimatprogrammet som var att uppnå en minskning till 

minst 37 ton CO2/år. 

Utsläppen från kommunala tjänsteresor har minskat från 2009.  

Utsläppen från livsmedelsanvändningen minskade med 27 procent mellan 2009 och 2020. 

Från 2009 har den totala mängden köpt energi till de kommunala bostäderna och lokalerna totalt 

minskat med 23 procent (289 – 220 GWh/år). Framför allt har minskningen skett i de kommunala 

bostäderna. Fjärrvärmen står för nästan 75% av den totala inköpta mängden energi till 

fastighetsbeståndet, varför utsläppsminskningar i fjärrvärmeproduktionen får stor effekt på de 

beräknade utsläppen från den kommunala verksamheten.  

 

Diagram 7. Utsläpp av fossila växthusgaser av Västerås stads organisation 
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4 Uppföljning av handlingsplanen 
Åtgärder i Klimatprogrammets handlingsplan är indelade i kommungeografiska respektive gällande 

egna kommunkoncernen (Västerås stad inklusive bolag). Dessa är i sin tur indelade i ett antal 

åtgärdspaket. Åtgärderna är också indelade i om de ger direkta eller indirekta utsläppsminskningar 

samt är av stödjande/informerande karaktär. 

4.1 Åtgärder för kommungeografiska området 
I handlingsplanen finns fem åtgärdspaket som berör det geografiska området Västerås kommun. 

Paketen innehåller åtgärder som berör de utsläpp som Västerås invånare orsakar inom områdena 

energi och transporter. 

I Tabell 3 beskrivs handlingsplanens åtgärder som gäller det kommungeografiska området. Ansvarig 

nämnd/styrelse, status och tidsperiod presenteras för varje åtgärd. För detaljerad information om 

vardera åtgärd hänvisas läsaren till handlingsplanen. Författare till denna uppföljning har även valt 

att göra en bedömning av åtgärderna beroende på deras karaktär enligt nedanstående. 

• Åtgärder med en tydlig deadline innan 2021 utvärderas enligt måluppfyllnadsgraden 

(uppfyllt/delvis uppfyllt/förväntas bli uppfyllt/kommer inte bli uppfyllt) vid våren 2021. 

• Åtgärder som har angetts en löpande tidsperiod men med tydlig målsättning innan 2021 

utvärderas enligt måluppfyllnadsgraden (uppfyllt/delvis uppfyllt/förväntas bli 

uppfyllt/kommer inte bli uppfyllt) vid våren 2021. 

• Åtgärder med en tydlig deadline innan 2021 men saknar tydlig målsättning utvärderas enligt 

hur aktivt staden har arbetat med åtgärden (aktivt/delvis aktivt/förväntas bli aktivt/inte 

aktivt) under 2017 – 2020. 

• Åtgärder som har angetts en löpande tidsperiod men utan tydlig målsättning utvärderas 

enligt hur aktivt staden har arbetat med åtgärden (aktivt/delvis aktivt/förväntas bli 

aktivt/inte aktivt) under 2017 – 2020. 

Bedömningen görs med två syften: Dels att utvärdera åtgärden i sig för att förhålla och avgöra 

effekten från dess implementering, dels för att dra lärdomar om hur liknande åtgärder ska tillämpas i 

framtiden och hur ansvariga kan arbeta med åtgärderna för att de ska bli implementerade. En 

teoretiskt bra åtgärd får ingen effekt utan ett bra genomförande. För att hämta lärdomar och 

erfarenheter från arbetet med Västerås Klimatprogram 2017 – 2020 behöver resultaten och arbetet 

förhållas till resurser, personalomsättning, andra handlingsplaner och det övrigt pågående arbetet 

som i många fall inte lyfts eller omnämns i denna uppföljning. Bedömning görs alltså ”med 

skygglapparna på”. 

Fler diagram och figurer presenteras utan direkt kommentar eller hänvisning, dessa omnämns vidare 

i analysen. Dessa har tagits fram för att beskriva och illustrera effekter och förändringar i olika 

områden och inte som direkta svar på vilken effekt en åtgärd fått eller inte fått. 

Avsnittets textmassa består framför allt av de svar som ansvariga förvaltningar har lämnat per epost, 

telefonsamtal eller teams-möten. 

Vidare genom denna uppföljning kommer resultaten från de åtgärder som inte redan var 

genomförda vid den föregående uppföljningen (våren 2019) presenteras och diskuteras. För 

information om dessa åtgärder hänvisas alltså läsaren till föregående uppföljning. 
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Tabell 3. Åtgärder från handlingsplan som gäller det kommungeografiska området 

 Åtgärd Ansvarig Tidsperiod Mål eller aktivitet (Kortfattat) Utvärdering 

G1: Energi 1 Utfasning av kol och olja Mälarenergi -2020 Målet är att kraftvärmeverket ska ha ställts om till 100% förnybara och 
återvunna bränslen. 

Uppfyllt 

2 Strategi för att bidra till Parisavtalet (+ handlingsplan) Mälarenergi -2018 Målet är att en strategi- och handlingsplan för måluppfyllnad av 
parisavtalet ska upprättas.  

Uppfyllt 

3 Siktet inställt på "Nära-Noll-Energi-Hus" Byggnadsnämnden i samverkan med Bostad Västerås och 
Fastighetsnämnden 

Löpande Aktiviteten innebär kunskapsöverföring till allmänheten och näringslivet 
från kommunen om nära-noll-energi-hus. 

Delvis aktiv 

4 Aktivt påverka högre beslutsnivåer för mer klimatsmarta 
byggregler 

Kommunstyrelsen, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, Bostads AB 
Mimer 

Löpande Aktiviteten handlar om att verka för att uppnå klimatsmarta byggregler 
genom påverkansarbete och nätverkande. 

Aktiv 

5 Införa effekttaxa Mälarenergi -2017 Målet är att införa prismodeller för el och värme som skapar incitament 
för att minska effektbehovet. 

Uppfyllt 

6 Erbjuda klimatneutrala produkter Mälarenergi Löpande Aktiviteten innebär att erbjuda tjänster och produkter för att kunderna 
ska kunna minska sin klimatpåverkan.  

Aktivt 

7 Val av energilösning till fastigheter Mälarenergi Löpande Aktiviteten innebär att bidra till ökad kompetens om smarta 
energilösningar för fastigheter. 

Delvis aktiv 

G2: Biogas 8 Tillbyggnad av befintlig biogasanläggning  VafabMIljö -2020 Målet är att befintlig biogasanläggning ska kompletteras och uppgraderas 
för att öka produktionen av biogas. 

Delvis uppfyllt 

9 Reinvestering av förbehandlingsutrustning i befintlig 
biogasanläggning 

VafabMIljö -2020 Målet är att delar av befintlig biogasanläggning ska bytas ut på grund av 
ålder och för att kunna ta emot nya typer av avfall. 

Delvis uppfyllt 

G3: Transport 10 Kollektivtrafik Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen Löpande Aktiviteten handlar bland annat om förbättrad framkomlighet och 
tillgänglighet och utredning av framtidens kollektivtrafik. 

Aktivt 

11 Åtgärder för ökat cyklande Tekniska nämnden Löpande Aktiviteten handlar om insatser för förbättrad fysisk planering och 
driftåtgärder för ett ökat cyklande enligt handlingsplan. 

Delvis aktivt 

12 Förbättra gåendes villkor Tekniska nämnden Löpande Aktiviteten innebär arbete enligt handlingsplanen för ökad och säker 
gång- och cykeltrafik. 

Aktivt 

13 Minska biltrafikens klimatpåverkan Tekniska nämnden Löpande Aktiviteten innebär både arbete enligt handlingsplan för fossilfria fordon 
och översyn av bilpoolsmöjligheter. 

Delvis aktivt 

14 Gods och varor med båt och tåg  Kommunstyrelsen -2020 Aktiviteten handlar om att arbeta enligt PTIG för att flytta över delar av 
godstrafiken från väg till sjö och järnväg. 

Delvis aktivt 

15 Parkering för ett attraktivt Västerås  Tekniska nämnden Löpande Aktiviteten innebar bland annat arbete med flexibla parkeringstal, 
marknadsföring av e-tjänst, bolagisering av parkeringsorganisationen och 
arbete med parkeringsprogram. 

Aktivt 

G4: Rådgivning, 
information och 
inspiration 

16 Transportrådgivning riktad till hushållen  Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden Löpande Aktiviteten handlar bland annat om arbete enligt handlingsplanen för 
transporter och om en riktad satsning mot nyinflyttade hushåll.  

Aktivt 

17 Utredning av hållbara och säkra skolresor Tekniska nämnden tillsammans med Förskolenämnden och 
Grundskolenämnden 

-2018 Målet var att utreda möjligheter och former för hur staden ska arbeta 
med påverkansarbete av föräldrars resvanor. 

Inte uppfyllt 

18 Transportrådgivning riktad till näringsliv och 
organisationer 

Tekniska nämnden Löpande Aktiviteten innebär arbete för att nå organisationer och företag med 
information. Reklam av goda exempel. Arbete enligt handlingsplan. 

Aktivt 

19 Förstärkt energi- och klimatrådgivning för hushåll Byggnadsnämnden Löpande Aktiviteten handlar om att den förstärkta energi- och klimatrådgivningen 
ska möjliggöra en fortsatt minskning av energianvändningen hos hushåll. 

Aktivt 

20 Uppsökande energi- och klimatrådgivning Byggnadsnämnden Löpande Aktiviteten handlar om att den förstärkta energi- och klimatrådgivningen i 
stor utsträckning ska bedriva uppsökande rådgivning  

Aktivt 

21 Energieffektiva företag Byggnadsnämnden i samverkan med FöretagsNära, Tekniska nämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden och Mälarenergi AB 

Löpande Aktiviteten handlar om att den förstärkta energi- och klimatrådgivningen 
ska möjliggöra en fortsatt minskning av energianvändningen hos företag. 

Delvis aktivt 

22 Utbildningar Fastighetsnämnden, Bostads AB Mimer, Kommunstyrelsen Löpande Aktiviteten handlar om att kontinuerligt och utstuderat arbeta med 
utbildningsinsatser från fler förvaltningar. 

Aktiv 

23 Gemensam klimatkommunikation Kommunstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden, Mälarenergi AB, 
Kommunalförbundet VafabMiljö, Bostads AB Mimer m.fl. 

Löpande Aktiviteten handlar om att möta allmänheten med gemensam 
kommunikation om energi, klimat och miljö. 

Inte aktivt 

24 Samverkan med företag och organisationer Kommunstyrelsen -2020 Aktiviteten handlar om att Västerås stad ska samverka med företag och 
organisationer för minskad klimatpåverkan. 

Delvis aktivt 

25 Gröna hyresavtal Bostads AB Mimer Löpande Aktiviteten innebar införandet av gröna hyresavtal. Inte aktivt 

26 Framtidsdag Grundskolenämnden, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, Skultuna 
kommundelsnämnd 

Löpande Aktiviteten innebär ett årligt återkommande event som syftar till att 
utbilda och ge värdefullt utbyte mellan skola, politiker och tjänstemän. 

Aktivt 

G5: Klimatsmart 
samhällsplanering 

27 Översiktsplanering med klimathänsyn Kommunstyrelsen -2017 Målet var att koppla klimatmålen tydligare till ÖP Delvis uppfyllt 

28 Ortsanalyser och stadsdelsanalyser Kommunstyrelsen i samverkan med Byggnadsnämnden -2018 Målet var att utvärdera den metod för ortsanalys som användes för 
Kvicksund och se om den bör kompletteras med energikartläggning 

Delvis uppfyllt 

29 Klimatsmart planering och byggande Kommunstyrelsen i samverkan med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden 
och tekniska nämnden 

Löpande Aktiviteten innebär två åtgärder: 1. Arbeta fram metod för utvärdering av 
hållbarhetsfyran. 2. Hitta former för uppföljning och erfarenhetsutbyte. 

Inte aktivt 

 



16(47) 
 

4.1.1 Energi 
Omfattar åtgärder för produktion, effektivisering och användning av energi och förnybar energi.  

Åtgärd 1. Utfasning av kol och olja 

Panna 7 togs i drift redan i slutet av 2019 och har under 2020 gått för fullt med returträ som bränsle, 

Panna 6 (avfallspannan är i gång sedan 2014). Därmed är Mälarenergi i mål med åtagandet om 100 

% förnybara och återvunna bränslen (normaldrift). I sammanställningen för året ser Mälarenergi att 

den 1 % som återstår av fossil olja är startbränslen, där pågår konvertering till bioolja. 

 

Diagram 8. Fjärrvärmens ursprung 

Åtgärd 2. Strategi för att bidra till Parisavtalet (+ handlingsplan) 

Se uppföljning 2018, sid 13. 

Åtgärd 3. Siktet inställt på "Nära-Noll-Energi-Hus" 

Energi- och klimatrådgivningen har arbetat aktivt för att sprida Herrgårdsängen9 som gott exempel. 

Bland annat film på sociala medier, men även lyft som exempel vid rådgivningar och seminarier samt 

inom rådgivarnätverket. Efter att stopplagen som begränsade kommunens möjlighet att påverka 

utformningen av nybyggnationer på samma vis som i Herrgårdsängen är uppfattningen dock att 

luften lite har gått ut spridningen av projektet. Ingen uppföljning av nyligen uppförda 

energideklarationer har skett sedan Herrgårdsängen, även om det anses som en bra åtgärd att 

arbeta med.  

Hur de tekniska samråden gått till är oklart. Energi- och klimatrådgivningen har aktivt arbetat för att 

närma sig bygglov och har haft en träff med info för dem. Vidare är de en stödfunktion till de 

byggherrar som skulle vilja prata energifrågan djupare efter/före ett tekniskt samråd. Info om 

rådgivningen går ut till alla som söker bygglov för byggnad från administrationsavdelningen. Det går 

 
9 Projektrapport-herrgardsangen-min.pdf (feby.se) 
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även ut info om energirådgivningen via Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen till alla som de har 

kontakt med som ska bygga nytt. 

Åtgärd 4. Aktivt påverka högre beslutsnivåer för mer klimatsmarta byggregler 

Bostads AB Mimer deltar i ett flertal nätverk och forum avseende hållbarhet och energieffektivitet. 

Några exempel på dessa är:  

• Eurhonet - Sustainable construction. Ett europeiskt nätverk för bostadsbolag att byta 

erfarenheter och samverka i hållbarhets- och energifrågor. 

• Sveriges allmännytta. Intresseorganisation som jobbar med påverkan av lagstiftning som 

remissinstans och opinionsbildare. Via Sveriges allmännytta är Mimer även med i deras 

Klimatinitiativ som innebär att de bland annat ska minska energianvändningen med 30% till 

2030.  

Mimer deltar också i konferenser och andra evenemang avseende energieffektivitet. 

Västerås stad för kontinuerligt dialog och diskussion med Svensk Byggtjänst om regelförändringar i 

byggsektorn. Västerås stad är också fortsatt en del av Klimatkommunerna.  

Åtgärd 5. Införa effekttaxa 

Se uppföljning 2018, sid 14 

Åtgärd 6. Erbjuda klimatneutrala produkter 

Se uppföljning 2018, sid 15 

Åtgärd 7. Val av energilösning till fastigheter 

Under 2020 har Mälarenergi bidragit till att ta fram en hållbarhetsmanual för Sätra, tillsammans med 

staden. Mälarenergi har där lyft fram en helhetssyn på energisystemet - där energianvändning 

hänger samman med avfall och transportsystem. Hållbarhetsmanualen visar på nyttan med 

kraftvärme baserat på avfall. Hållbarhetsmanualen avses drivas vidare och ligga till grund för allt 

byggande i staden. 
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4.1.2 Biogas 
Åtgärderna inom detta område främjar en ökad produktion av biogas. 

Åtgärd 8. Tillbyggnad av befintlig biogasanläggning  

Om- och tillbyggd biogasanläggning med bland annat ny mottagningsanläggning för fettavskiljarslam 

och annat flytande avfall, tillkommande suspensionstank och rötkammare, nytt avvattnings- och 

hygieniseringssystem m.m. samt tillkommande anläggning för uppgradering av biogas till 

fordonsbränslekvalitet kommer att vara färdigställd och övertagen av VafabMiljö under första 

halvåret 2021. Samtliga entreprenader genomförs i allt väsentligt i enlighet med gällande tidsplaner 

och budget. 

Åtgärd 9. Reinvestering av förbehandlingsutrustning i befintlig biogasanläggning 

Ny anläggning för förbehandling av inkommande matavfall, förpackat livsmedelsavfall m.m. kommer 

att vara färdigställd och övertagen av VafabMiljö under första halvåret 2021. Samtliga entreprenader 

genomförs i allt väsentligt i enlighet med gällande tidsplaner och budget. Härutöver har upphandling 

genomförts avseende en anläggning för förvätskning av ett delflöde av producerad biogas. 

Anläggningen driftsätts under hösten och beräknas kunna övertas av VafabMiljö i slutet av oktober 

2021. 

 

Diagram 9. Total mängd producerad biogas från biogasanläggningen och reningsverket 
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4.1.3 Trafik och transport 
Prioritera kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt gynna hållbar biltrafik och byta till transportslag 

med lägre specifik klimatpåverkan (båt, järnväg).  

Tabell 4. Antal personbilar i trafik i Västerås 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

El 47 91 128 173 379 650   

Elhybrider 386 506 688 963 1388 1524   

Laddhybrider 103 175 327 620 799 1385   

Etanol/etanolflexifuel 3 773 3 716 3 664 3 491 3 248 3059    

Gas/Gas flexifuel 576 607 623 581 609 685 

Bensin 43 814 42 433 41 476 40 411 39 451 38 812     

Diesel 18 265 20 564 22 701 23 779 24 345 24 748    

Total 66 965 68 095 69 609 70 022 70 221 70 865   

Inv. per 1000 bilar 2168 2165 2157 2172 2194 2193 

Bilar per 1000 inv. 461 462 464 460 456 456 

 

 

Diagram 10 Antalet registrerade bilar som drivs av fossilfria drivmedel, el eller elhybrider 

Åtgärd 10. Kollektivtrafik 

En plan för framkomlighetsåtgärder på det befintliga linjenätet för stadsbussar är antagen av 

tekniska nämnden och åtgärdernas genomförande är under planering. På det mer övergripande 

planet fortsätter staden att arbeta med ett uppdrag som ligger på byggnadsnämnden i samverkan 

med tekniska nämnden. Uppdraget gäller att se över de starka stråk som föreslogs i utredningen 

Framtidens kollektivtrafik för att utreda förutsättningarna för en kapacitetsstark kollektivtrafik. Även 

inom planeringen av ombyggnationen av Västerås akutsjukhus, framtagandet av planprogram för 

Finnslätten och inom Planprogram Mälarporten diskuteras och tas höjd för en kapacitetsstark, 

attraktiv kollektivtrafik som en viktig del av en tät stad.  Under 2019 och 2020 har planeringen av nya 

resecentrum med ny bussterminal pågått intensivt. För det nya området Sätra är inriktningen att 

bussen ska finnas på plats när de första personerna flyttar in.  

Under 2019 – 2020 har staden arbetat med kollektivtrafikåtgärder. Staden har 

tillgänglighetsanpassat och arbetat med framkomlighetsåtgärder på hållplatser. Under 2019 har de 

även tagit fram åtgärdsplanen för framtidens kollektivtrafik. Utöver detta har staden även rustat upp 

32 cykelparkeringar i anslutning till befintliga hållplatser längs med stadslinjerna 1 – 7.  
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Åtgärd 11. Åtgärder för ökat cyklande 

Byggnation av en ny planskild passage, cykeltunnel, har börjat byggas under 2020 som en säker 

skolväg till en nybyggd skola på Öster Mälarstrand. 

I början av 2020 installerades ytterligare tre fasta räkningspunkter för fotgängare och/eller cyklister. 

Staden planerar för att utöka antalet fasta räkningspunkter de närmaste åren - både i centrum och 

längs med våra huvudcykelstråk. 

2020 blev p g a pandemin ett mycket speciellt år gällande cykling. Många arbetar hemifrån och de 

mätningar av cykeltrafik som genomförts är inte alls representativa och kan inte användas för att se 

större trender i cyklingens utveckling.  

Under 2020 har en cykelpanel inrättats där västeråsare blir tillfrågade om saker som rör cykling i 

Västerås.  

Inom de centrala delarna Mälarporten och Kopparlunden har ett intensivt arbete pågått med 

planering för att stärka cykelstråken genom staden, exempelvis genom nya kopplingar över E18 och 

över järnvägen. Nya resecentrum blir en viktig målpunkt för många cyklister. 

Inom perioden har ett flertal passager hastighetssäkrats för att förbättra säkerheten för oskyddade 

trafikanter. Bland annat har det byggts farthinder på Vasagatan vid Rocklunda. Detta är en plats där 

det dagligen passerar många barn och ungdomar. Utöver farthinder har det även byggts ett räcke på 

och i anslutning till Billstabron. Detta för att öka både trafiksäkerhet men också tryggheten på 

platsen för de oskyddade trafikanterna. 

Åtgärd 12. Förbättra gåendes villkor 

Se även uppföljning 2018. 

Tyck om din stadsdel, även känt som trygghetsprojekt, genomfördes under 2019 på Bjurhovda och 

under 2020 på Rönnby. Syftet med projektet är att få till stånd en diskussion med stadsdelens 

invånare om hur området kan förbättras utifrån bland annat trafik, park- och natur, belysning och 

lekplatser. Förhoppningen är att projektet medför att de boende i området får en ökad insikt och 

förståelse gällande de problem som finns. Många problem i exempelvis trafiken kan minskas genom 

en attitydförändring hos trafikanter.  

Under 2019 ändrades metoden något när det var dags för Bjurhovdas tur. Alla hushåll i stadsdelen 

fick ett kort hemskickat där de blev uppmanade att gå in och lämna synpunkter på projektet i den 

digitala karta som skapats på webben. Utöver detta var även tjänstemän från Teknik- och 

fastighetsförvaltningen på plats utanför Coop under två dagar för att samla in synpunkter. Därefter 

fick invånarna rangordna (återigen digitalt) de synpunkter som var mest önskade och genomförbara.  

De åtgärder som blev framröstade av invånarna var; fler bänkar och papperskorgar, belysning i 

anslutning till gång- och cykeltunnlar, belysning längs gång- och cykelvägen närmast Österleden, 

röjning av sly och uppsättning av grindar för att förhindra bilar på gång- och cykelvägar. Många 

synpunkter rörde också Bjurhovda centrum, där många upplevde otrygghet. Med bakgrund av detta 

sattes extra belysning upp runt centrum, och sly röjdes i skogsdungen som ligger i anslutning till 

centrum.  

Då metoden fungerade väldigt bra på Bjurhovda 2019 (många lämnade synpunkter i den digitala 

kartan), var ambitionen att använda samma metod under 2020 års projekt på Rönnby. På grund av 

pandemin kunde dock inte tjänstemän från Teknik- och fastighetsförvaltningen vara på plats på 

Rönnby.  
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Projektet genomförde därför helt digitalt. Detta blev väldigt lyckat då cirka 500 synpunkter samlades 

in i den digitala kartan. När åtgärderna sedan skulle rangordnas var över 400 Rönnbybor med och 

tyckte till. De åtgärder som röstades fram av de boende på Rönnby 2020 var: Fler bänkar och 

papperskorgar, kompletterande belysning över hela området samt upprustning av aktivitetsplanen 

vid Rönnbyskolan. 

Åtgärd 13. Minska biltrafikens klimatpåverkan 

Västerås stad deltar i projektet Fossilfritt 2030 där ett antal regioner, länsstyrelser och kommuner i 

Östra Mellansverige samverkar kring transportsektorns omställning. För Västerås del ligger fokus på 

fordon och drivmedel, exempelvis framtagande av krav vid upphandlingar.   

Under 2020 upphandlades en ny bilpool för teknik- och fastighetsförvaltningen beståendes av enbart 

elbilar. Detta skedde i samverkan med Mälarenergi och Mimer. Bilarna kan även användas av 

privatpersoner utanför kontorstid. 

Västerås stad är partner i det Vinnova-finansierade projektet "Förstudie för effektiva och 

uppkopplade transportsystem i Västerås", inom vilket det ska kartläggas aktörer inom området och 

tas fram en handlingsplan för fortsatt arbete.  

Ett av fokusområdena för stadens energi- och klimatrådgivare har under 2019 och 2020 fortsatt varit 

laddinfrastruktur. Under 2019 hölls ett antal aktiviteter riktade mot allmänhet, företag och då 

särskilt lantbrukare. Under 2020 har inga externa arrangemang hållits på grund av pandemin. 

 

Diagram 11. Personbilstrafikens utsläpp av fossila växthusgaser i Västerås 

 

Diagram 12. Förändring av andelen fossila/icke-fossila personbilar i Västerås 
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Åtgärd 14. Gods och varor med båt och tåg  

Enligt Mälarhamnar AB har fartygsanlöpen till Västerås hamn förändrats enligt Tabell 5 sedan 2016. 

Sett till den totala godsmängden (både Västerås och Köpings hamn) är uppfattningen att 

förflyttningen av gods från väg till sjö är marginell, även om en viss förflyttning går att se.  

Tabell 5. Fartygsanlöp till Västerås hamn genom Mälarhamnar AB 2016 - 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fartygsanlöp Västerås 430 459 459 480 462 

 

Från den senaste uppföljningen av Program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods (PTIG) 

2018 har flera aktiviteter från handlingsplanen aktivt arbetats vidare med. Exempelvis har en ny 

lokaliseringsutredning för flytt av RoRo-läget genomförts och fortsatt hamnutveckling med alla 

investeringar. 

Västerås har arbetat för färdigställande av stadens delar för att större fartyg ska kunna angöra 

Västerås hamn samt ta emot mera gods: Mälarprojektet fortskrider där muddring säsong 1 i 

Västerås hamn utfördes 2020. Under 2021 kommer muddring säsong 2 att utföras som inkluderar 

delar av farled och Köpings hamn. Utveckling av Västerås hamn fortlöper som förväntat enl. PTIG 

med handlingsplan Utvecklingsplan för Västerås hamn. För att få in de största fartygen i Mälaren (så 

kallade Mälar Max) är Västerås stad även beroende av andra. 

Sjöfartsverkets projekt med Södertälje sluss och kanal med ny beräknad tidplan för färdigställande är 

för närvarande 2024/2025. Trafikverket har tagit fram underlag för ny Hjulstabro men finansiering 

saknas fortfarande. Samtliga parter i projektet hoppas att finansiering av ny bro ska finnas med i 

nästa Nationella transportplan som kommer presenteras av regeringen 2022.  

Möjlighet till att använda avgiftssättningen som styrmedel saknas, och ses som ett stort hinder. 

Sjöfartsverkets verksamhet är inte skattefinansierad och så länge som inte avgifter sätts för 

vägtransporter, så finns inte styrmedel för att förflytta gods från väg till sjöfart. Lobbyarbete pågår 

för att synliggöra effekterna av detta. 

Vidare arbetar Mälarhamnar aktivt med att synliggöra kapaciteten för Mälarsjöfarten och Västerås 

stad stödjer detta genom att utveckla infrastrukturen i hamnen och kommunicera det arbetet. 

Åtgärd 15. Parkering för ett attraktivt Västerås 

Byggbonuspengar för extra satsning inom åtgärdsområdet med mobility management och parkering 

upphörde 2018. Ambitionen uppnåddes därmed inte.  

Program för parkering är styrande för parkeringsverksamheten. Stadens parkeringsbolag Västerås 

Parkerings AB bildades hösten 2016. Bolaget har färdigställt två parkeringshus, Däcket (2018) och 

Dockan (2020), båda i Öster Mälarstrand. Parkeringshusen samnyttjas med fastighetsägare i 

området och är delvis finansierade med medel från parkeringsköp. Byggstart för bolagets tredje 

parkeringshus planeras till våren 2021.  

Bolaget bidrar vidare till klimatsmart samhällsplanering genom: 

• Att delta tidigt i samhällsbyggnadsprocessen för att få en bra trafik- och parkeringssituation. 

Optimal placering av parkeringshus Däcket och Dockan minimerar söktrafik i området och 

parkeringsplatserna samnyttjas. Verksamhetslokalerna bidrar till närservice vilket minskar 

transportbehov och stärker den sociala hållbarheten. 
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• Genom att bygga parkeringshusen Däcket (2018) och Dockan (2020), och samnyttja 

parkeringsplatserna, blev det 17 338 extra kvadratmeter ”över” som kunde användas för 

annat, till exempel fler bostäder och verksamheter alternativt använda till park, rekreation 

etcetera Det hade inte varit möjligt om parkeringsplatserna hade ordnats som 

markparkering. 

• Att Mälarenergi från 1 september 2020 (överenskommelse mellan bolagen) anordnar, 

utvecklar och tillhandahåller elbilsladdning i bolagets parkeringshus och säljer el till 

parkeringskunder. Det innebär att Mälarenergi och bolaget sköter sina respektive 

kärnverksamheter i enlighet med ägardirektiven till nytta för Västerås Stad och dess 

invånare. 

Västerås Parkering håller för närvarande på med utvärderingen av både parkeringsprogram och 

parkeringsriktlinjer, arbetet påbörjades under förra året. Planen är att ha en färdig utvärdering till 

sommaren 2021. Hittills pekar utvärderingen på att dokumenten i sig fortsatt har ett relevant 

innehåll i stor utsträckning. Vissa saker har identifierats fungera bättre i teorin än i praktiken vilket 

kommer uppmärksammas i utvärderingsarbetet. En stor utmaning är att få dokumentens innehåll att 

efterföljas och inte ständigt vilja göras avsteg ifrån. Detta för att säkerställa en likabehandling, samt 

en snabbare och smidigare hantering av parkeringsfrågorna i planprocessen.   

E-tjänst för beräkning av parkeringstal uppfattas som ett mycket bra verktyg som används både 

internt och externt. 

En erfarenhet är att viljan från fastighetsägare att arbeta med flexibla parkeringstal varierar kraftigt 

beroende på var i kommunen ett projekt är lokaliserat, samt vilken medvetenhet en specifik 

fastighetsägare har om vad de flexibla parkeringstalen innebär samt vilka fördelar som finns med det 

(bland annat hållbarhetsmässiga och ekonomiska). Västerås Parkerings AB försöker alltid att 

informera om att möjligheterna finns, både internt och externt, för att skapa förståelse för vad det 

innebär. En del byggherrar har valt att arbeta med flexibla parkeringstal, men det är i nuläget långt 

ifrån en majoritet. I ett aktuellt stadsutvecklingsprojekt (Kopparlunden) skrivs arbetet med flexibla 

parkeringstal in som ett skallkrav i ett tilläggsavtal till ramavtal, vilket är positivt.  

Uppföljningen läggs på fastighetsägaren genom ett avtal som tecknas med Västerås Parkerings AB. 

Det ska ske årligen efter första inflytt och rapporteras in. Hittills är det dock få fastigheter som har 

genomfört ordentliga uppföljningar, vilket gör att det tyvärr är svårt att se effekterna. Detta arbete 

är något som skulle behöva utvecklas, helst i samarbete med stadens bygglovsavdelning. Detta ska 

ovan nämnd utvärderingen också ta hänsyn till. 

Tabell 6 Nyckeltal parkering 

Nyckeltal parkering 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 

Antal parkeringsplatser i 
tätorten med reglering, totalt 

6174 7136 7601 7569 8080 

Tekniska nämnden 6174 6280 6197 6167 6286 

Västerås Parkerings AB - 856 1404 1402 1794 

 

  

https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html?eformid=6a3e3fe0-e33b-4316-b1aa-6998273cf67b&orgnr=2120002080
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4.1.4 Rådgivning information och inspiration 
Rådgivning, information, inspiration: Åtgärder som har till syfte att påverka mot mer klimatsmarta 

levnadsmönster och trender 

Åtgärd 16. Transportrådgivning riktad till hushållen  

En ny handlingsplan har tagits fram, "Handlingsplan för hållbar mobilitet genom mobility 

management 2020 - 2023", som ersätter tidigare handlingsplan "Handlingsplan för 

Transportrådgivning 2014 - 2018". Genom denna handlingsplan är målet att än starkare koppla 

hållbar mobilitet till våra resvanor och beteenden. Inom handlingsplanen finns fyra målgrupper: 1) 

arbetsplatser, 2) skolor (F-9), 3) hushåll, samt 4) byggherrar och fastighetsägare. Samtliga 

målgrupper är inom Västerås stad.   

2019 startade en ny kampanj, Hälsosamma skolresor, som är en skolvariant av Gå och Cykla till 

jobbet. Målet är att minska antalet resor där föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan. Under 

åren 2019 - 2020 genomfördes även flera aktiviteter, såsom att uppmärksamma Cykelns dag, 

Vintercyklingens dag och Trafikantveckan.  

I slutet av 2020 togs beslut att minska budgeten för kampanjer och aktiviteter inom hållbar 

mobilitet. Fokus framöver är därför att prioritera ett strategiskt arbete inom organisationen för 

hållbar mobilitet med beteendefokus.  

Ett av fokusområdena för stadens energi- och klimatrådgivare har under 2019 och 2020 fortsatt varit 

laddinfrastruktur. Under 2019 hölls ett antal aktiviteter riktade mot allmänhet och företag och då 

särskilt lantbrukare. Under 2020 har inga externa arrangemang hållits på grund av pandemin. 

Åtgärd 17. Utredning av hållbara och säkra skolresor 

Det övergripande greppet om hållbara och säkra skolresor som planerades genomföras i samverkan 

med BUF har det inte funnits resurser att genomföra. Detta har viktats mot många andra 

utredningar inom tekniska nämndens budget.  

Däremot startades 2019 en ny kampanj, Hälsosamma skolresor, som är en skolvariant av Gå och 

Cykla till jobbet. Målet är att minska antalet resor där föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan. 

Åtgärd 18. Transportrådgivning riktad till näringsliv och organisationer 

En ny handlingsplan har tagits fram, "Handlingsplan för hållbar mobilitet genom mobility 

management 2020 - 2023", som ersätter tidigare handlingsplan "Handlingsplan för 

Transportrådgivning 2014 - 2018". Genom denna handlingsplan är målet att än starkare koppla 

hållbar mobilitet till våra resvanor och beteenden.  Inom handlingsplanen finns fyra målgrupper: 1) 

arbetsplatser, 2) skolor (F-9), 3) hushåll, samt 4) byggherrar och fastighetsägare. Samtliga 

målgrupper är inom Västerås stad.   

Kampanjen Gå och Cykla till jobbet genomfördes som vanligt under 2019.  

Under början av 2020 drabbades världen av covid-19 pandemin, vilket påverkade genomförandet av 

kampanjer och aktiviteter. Gå och Cykla till jobbet, som bytt namn till ReCO2 till jobbet, kunde tyvärr 

inte genomföras.  

Slutet av 2020 togs beslut att minska budgeten för kampanjer och aktiviteter inom hållbar mobilitet. 

Fokus framöver är därför att prioritera ett strategiskt arbete inom organisationen för hållbar 

mobilitet med beteendefokus.  
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Ett av fokusområdena för stadens energi- och klimatrådgivare har under 2019 och 2020 fortsatt varit 

laddinfrastruktur. Under 2019 hölls ett antal aktiviteter riktade mot allmänhet och företag och då 

särskilt lantbrukare. Under 2020 har inga externa arrangemang hållits på grund av pandemin.  

Åtgärd 19. Förstärkt energi- och klimatrådgivning för hushåll 

Den förstärkta energi- och klimatrådgivningen har skapat goda förutsättningar för uppsökande 

verksamhet och utåtriktade kampanjer. Under åren har de två rådgivarna deltagit i många olika 

evenemang och mässor, nedan presenteras ett mindre urval. Både i annans och i egen regi. Att möta 

allmänheten och hushåll på olika sätt ingår i rådgivarnas dagliga uppgifter och bemanningen 

möjliggör stora insatser. Under åren har rådgivarna bland annat deltagit i: 

• Bomässan 

• Brunnby lantbrukardagar 

• Seniordagen 

• Husbilsbesök med Mälarenergi 

• Hem till gården 

Under pandemin har, av förklarliga skäl, den uppsökande verksamheten minskat. För att ställa om 

har rådgivningen arbetat med digitala kampanjer som digitala studiebesök och seminarier för att 

möta allmänheten med rådgivning.  

Åtgärd 20. Uppsökande energi- och klimatrådgivning 

Hur energi- och klimatrådgivningen arbetar uppsökande mot hushåll och företag beskrivs under 

åtgärd 19 och 21.  

Den ”Samordningsgrupp – Energi” som initierades under energisparkampanjen har drivits vidare 

under programperioden. Energi- och klimatrådgivningen är sammankallande part för den grupp som 

ses ca fyra gånger per år. I grunden är tanken att två av besöken ska vara av studiebesökskaraktär. 

Under pandemin har inte detta varit möjligt att göra, utan gruppen har träffats digitalt. I gruppen 

ingår representanter för många av stadens förvaltningar och bolag, framförallt engageras 

tjänstemän som har koppling till beteende, klimat, miljö, hållbart resande eller energi. Bland annat 

finns representanter från Mimer, Mälarenergi, VafabMiljö, Teknik- och fastighetsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Även Energikontoret i Mälardalen bjuds in och deltar aktivt vid 

dessa möten. Uppfattningen är att diskussioner och samtal inom nätverket ger goda synergieffekter 

och ökar möjligheten för samverkan mellan de kommunala förvaltningarna och bolagen. 

Åtgärd 21. Energieffektiva företag 

Rådgivningens uppsökande verksamheten är starkare mot hushåll och allmänhet än vad den är mot 

företag. Framför allt har uppsökande rådgivning skett mot lantbruk, vilket ses som den enda 

branschen som fått ”rådgivning branschvis” som handlingsplanen hänvisar till.  

När Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besöker företag följer energi- och klimatrådgivarna med för 

att följa upp företagens arbete med energieffektivisering.  

Samverkan har skett mellan rådgivning och Västerås Marknad och Näringslivs AB. Även om detta 

inte inkluderas i direkt rådgivning har samarbetet förhoppningsvis gett spridning om rådgivningens 

funktion och hur företagen i staden kan använda sig av den kostnadsfria och oberoende 

rådgivningen.  
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Åtgärd 22. Utbildningar 

Mimer har löpande information med energianvändning som fokus i sina egna kanaler: sociala 

medier, kundtidningen Hemma Hos, mimer.nu, nyhetsbrev och via kundcenter. Det innefattar 

exempelvis information om energibesparingar som hyresgäster kan göra på sin 

varmvattenanvändning eller elanvändning. De har inga direkta uppföljningar på hur informationen 

mottages eller omsätts i minskad energianvändning, men har heller inte generellt sett några 

negativa erfarenheter. Info angående IMD-tappvarmvatten (individuell mätning och debitering) och 

möjligheten att spara pengar med en lägre förbrukning brukar mottas positivt.  

I stor utsträckning är det hyresgästerna som betalar för energianvändningen i de fastigheter som de 

hyr av kommunen genom fastighetskontoret. Genom detta bör de redan idag ha en god uppfattning 

om sin energianvändning, även utan den webbportal som omnämns i Klimatprogrammets 

handlingsplan. Idag pågår dock ett byte från det IT-system (Momentum) som fastighetsförvaltningen 

använder sig av till ett nytt (Facilitate). När bytet är genomfört kommer hyresgästerna få möjlighet 

att följa sin energianvändning och solelproduktion i sin byggnad.  

Fastighetskontoret arbetar kontinuerligt med kunskapshöjande åtgärder mot verksamheterna vid 

platsbesök och annan kommunikation som uppstår i det vardagliga arbetet. Vid renovering och 

ombyggnation blandas verksamheterna in genom att få vara med och föreslå utformning på nya 

tekniska system och lösningar. Vid dessa tillfällen får fastighetskontoret möjlighet att utbilda och 

höja kunskapen hos de som använder tekniken, och samtidigt göra välgrundade material- och 

systemval. 

Åtgärd 23. Gemensam klimatkommunikation 

Kommunikation sker till allmänheten från samtliga förvaltningar kontinuerligt, men någon 

gemensam kommunikation finns inte. En av anledningarna till detta tros bero på ett glapp i 

personalstyrka på stadsledningskontoret, varför vissa av åtgärderna i programmet har hamnat mer i 

skymundan än andra. Åtgärden ses som en bra åtgärd, men tid och ansvar behöver förankras. 

Åtgärd 24. Samverkan med företag och organisationer 

Under 2020 ansökte Västerås stad tillsammans med MDH och flera företag stöd för en förstudie 

kring effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås. Projektet påbörjas under våren 2021 

och färdigställs till hösten. Västerås stad deltar i Västmanlands miljö- och klimatråd, där samverkan 

mellan organisationer runt om i Västmanland sker. I övrigt finns inga pågående eller planerade 

samverkansformer.  

Åtgärd 25. Gröna hyresavtal 

Projektet med gröna Hyresavtal avslutades 2017. 

Åtgärd 26. Framtidsdag 

Västerås 2030 är den egentliga benämningen på åtgärden Framtidsdag. Konceptet är Västerås lokala 

version av WWF:s koncept Vår Stad 2030 som syftar till att låta ungdomar i högstadiet och 

gymnasiet få ge sin syn på hållbar stadsutveckling. Eleverna får studera ett område i staden, hur det 

ser ut i dagsläget och vad man vill förbättra där, så skapar eleverna sin vision som mynnar ut i en 

utställning och möte med politiker, tjänstemän och näringslivet.  

Västerås 2030 genomfördes för första gången 2014 av Barn- och utbildningsförvaltningens 

miljösamordnare i ett tätt samarbete med WWF och Stadsledningskontoret. Efter 

Klimatprogrammet har Västerås 2030 genomförts 2017, 2018, 2019 men tyvärr blev det ett avbrott 

år 2020. Kommer genomföras år 2021 igen. Arrangemanget involverar hundratalet elever per år från 

både kommunala och fristående högstadieskolor respektive gymnasieskolor.  
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4.1.5 Klimatsmart samhällsplanering 
Stödjande åtgärder för ett samhälle med låg klimatpåverkan. 

Åtgärd 27. Översiktsplanering med klimathänsyn 

Översiktsplanen reviderades 2017. I samband med det uppdaterades ÖP med hänsyn till 

Klimatprogrammet. Se uppföljning 2017. 

I uppstartsarbete för detaljplaner och fördjupningar av översiktsplanen görs en kontroll mot 

översiktsplanens strategier. Det finns alltså en enklare form av metod för att säkerställa att 

översiktsplanen strategier hanteras i planarbetet. 

2019 gjordes en aktualitetsbedömning av översiktsplanen där översiktsplanen granskades ur en 

mängd olika perspektiv bland annat kikade man på hur klimatfrågan hanterats.  

Arbetet med en ny översiktsplan är i gång, varför en modell för uppföljning av planens strategier och 

riktlinjer inte är aktuell i dagsläget.  Klimatfrågan har identifierats som en viktig utmaning att arbeta 

med i kommande ÖP-arbete 

Åtgärd 28. Ortsanalyser och stadsdelsanalyser 

Under våren 2020 godkändes Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund10 av både Västerås och 

Eskilstuna kommunfullmäktige. Inför ortsanalysen genomfördes en energikartläggning av Kvicksund, 

resultaten av denna framgår i samrådshandlingen med fokus på Nyckelön.  

Energikartläggningen var en pilot som genomfördes tillsammans med KTH. I fortsatt arbete med 

orter och stadsdelar, ortsdialog och stadsdelsanalys har man inte fortsatt göra energikartläggningar. 

Det kunskapsunderlag som tagits fram är av en mer övergripande karaktär och energikartläggningen 

bedömdes vara för specifik och detaljrik. I stadsdelsanalysen finns fokus på social hållbarhet och 

fysisk miljö. 

Energi- och klimatfrågan hanterades och adresserades dessutom i ortsanalysen genom att 

kommunernas klimat- och energirådgivare närvarade med en utställning på dialogträffar med 

allmänhet och företagare där man kunde ställa frågor till dem direkt. Detta uppskattades särskilt av 

deltagande företagare. Vidare omnämns FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 

som ett viktig ramverk och vägledande för det fortsatta planerandet av Kvicksund. 

Åtgärd 29. Klimatsmart planering och byggande 

Hållbarhetsfyran som omnämns i Klimatprogrammet används inte längre. Hur denna årligen ska 

följas upp är därför en åtgärd som inte längre är aktuell. 

Under de två föregående uppföljningarna av Klimatprogrammet samlades ansvariga förvaltningar 

och tjänstemän med kunskap i ämnet för att diskutera och samla in resultaten. Detta gav ett gott 

erfarenhetsutbyte och gjorde att vetskapen om Klimatprogrammets innehåll ökade hos alla 

förvaltningar. Även om åtgärden inte berörde den specifika tjänstemannens förvaltning skapades ett 

värdefullt utbyte. På grund av personalomsättning har denna uppföljning och dialog försvunnit 

under de senare åren av Klimatprogrammet. Som omnämnt under Åtgärd 20 driver stadens energi- 

och klimatrådgivare Samverkansgrupp – Energi. Inom gruppen delas värdefulla erfarenheter och 

kunskap om energi- och klimatfrågan. I övrigt sker dessa utbyten och forum endast kopplat till 

specifika projekt där förvaltningar och andra deltagare får möjlighet att utbyta kunskap och 

erfarenheter.  

 
10 Utveckling av Kvicksund - Eskilstuna kommun 

https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-projekt/kvicksund/2019-08-14-utveckling-av-kvicksund
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4.2 Åtgärder för Västerås stad inklusive bolag 
I handlingsplanen finns fyra åtgärdspaket med fokus på att minska kommunorganisationens egna 

utsläpp. Paketen innehåller åtgärder om energieffektivisering i kommunala bostäder och 

verksamhetslokaler, minskade utsläpp från egna och upphandlade transporter, utökad redovisning 

av klimatpåverkan ur ett konsumtionsbaserat perspektiv och åtgärder för att minska klimatpåverkan 

från livsmedel. 

I Tabell 7 beskrivs handlingsplanens åtgärder som gäller Västerås stad som organisation. Ansvarig 

nämnd/styrelse, status och tidsperiod presenteras för varje åtgärd. För detaljerad information om 

vardera åtgärd hänvisas läsaren till handlingsplanen. Författare till denna uppföljning har även valt 

att göra en bedömning av åtgärderna beroende på deras karaktär enligt nedanstående. 

• Åtgärder med en tydlig deadline innan 2021 utvärderas enligt måluppfyllnadsgraden 

(uppfyllt/delvis uppfyllt /kommer inte bli uppfyllt) vid våren 2021. 

• Åtgärder som har angetts en löpande tidsperiod men med tydlig målsättning innan 2021 

utvärderas enligt måluppfyllnadsgraden (uppfyllt/delvis uppfyllt/kommer inte bli uppfyllt) 

vid våren 2021. 

• Åtgärder med en tydlig deadline innan 2021 men saknar tydlig målsättning utvärderas enligt 

hur aktivt staden har arbetat med åtgärden (aktivt/delvis aktivt/inte aktivt) under 2017 – 

2020. 

• Åtgärder som har angetts en löpande tidsperiod men utan tydlig målsättning utvärderas 

enligt hur aktivt staden har arbetat med åtgärden (aktivt/delvis aktivt/ inte aktivt) under 

2017 – 2020. 

Bedömningen görs med två syften: Dels att utvärdera åtgärden i sig för att förhålla och avgöra 

effekten från dess implementering, dels för att dra lärdomar om hur liknande åtgärder ska tillämpas i 

framtiden och hur ansvariga kan arbeta med åtgärderna för att de ska bli implementerade. En 

teoretiskt bra åtgärd får ingen effekt utan ett bra genomförande. För att hämta lärdomar och 

erfarenheter från arbetet med Västerås Klimatprogram 2017 – 2020 behöver resultaten och arbetet 

förhållas till resurser, personalomsättning, andra handlingsplaner och det övrigt pågående arbetet 

som i många fall inte lyfts eller omnämns i denna uppföljning. Bedömning görs alltså ”med 

skygglapparna på”. 

Fler diagram och figurer presenteras utan direkt kommentar eller hänvisning, dessa omnämns vidare 

i analysen. Dessa har tagits fram för att beskriva och illustrera effekter och förändringar i olika 

områden och inte som direkta svar på vilken effekt en åtgärd fått eller inte fått. 

Avsnittets textmassa består framförallt av de svar som ansvariga förvaltningar har lämnat per epost, 

telefonsamtal eller teams-möten. 

Vidare genom denna uppföljning kommer resultaten från de åtgärder som inte redan var 

genomförda vid den föregående uppföljningen (våren 2019) presenteras och diskuteras. För 

information om dessa åtgärder hänvisas alltså läsaren till föregående uppföljning.   
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Tabell 7. Åtgärder från handlingsplan som gäller Västerås stad som organisation. 

 Åtgärd Ansvarig Tidsperiod Målsättning Utvärdering 

O1: Kommunala 
byggnader 

30 Energiinvesteringar i kommunala byggnader Fastighetsnämnden -2020 Målsättningen var att minska energianvändningen till 135 kWh/m2 Atemp genom 
löpande energieffektiviseringsåtgärder 

Delvis uppfyllt 

31 Energiinvesteringar i kommunala bostäder Bostads AB Mimer -2020 Målsättningen var att minska energianvändningen till 135 kWh/m2 Atemp genom 
löpande energieffektiviseringsåtgärder 

Delvis uppfyllt 

32 Offentlig belysning  Tekniska nämnden -2020 Målet innebär ett utbyte av ca 3500 – 4000 natriumljuskällor. Uppfyllt 

33 Lokaleffektivitet Fastighetsnämden -2020 Aktiviteten handlade om att arbeta för ett optimalt lokalutnyttjande genom olika 
insatser. 

Aktivt 

34 Solceller på kommunens byggnader Fastighetsnämnden -2020 Målet var att alltid undersöka och överväga solceller vid investering eller 
ombyggnationer. Planen var att öka totalen med 50% 

Delvis uppfyllt 

35 Minskad klimatpåverkan i byggskedet Fastighetsnämnden -2018 Aktiviteten handlar om stödjande arbete för att underlätta beräkning av utsläpp under 
byggfasen. 

Aktivt 

36 Energieffektiva flygplatsbyggnader Västerås stads strategiska fastigheter AB -2020 Aktiviteten innebar med energieffektiviseringsarbete och verkan för förnybar 
energiproduktion i nya och befintliga fastigheter 

Aktivt 

37 Klimatprofilerad flygplats Västerås Flygplats AB -2018 Målet innebär en utredning av hur flygplatsen kan minska sin klimatpåverkan inom 
marktransporter, transport av varor och resenärer och energianvändning i byggnader. 

Inte uppfyllt 

O2: Resor och 
transporter 

38 Klimatsmarta fordon och tjänsteresor Kommunstyrelsen -2020 Målsättningen var att delarna av handlingsplanen för fossilfria fordon som kopplar till 
den kommunala verksamheten som reseriktlinjer, reviderade riktlinjer för 
fordonsanskaffning, uppmuntring till nyttjande av bilpool och ökade möjligheter för 
resfria möten. 

Uppfyllt 

39 Övergång till HVO som bränsle i kommunala fordon och 
arbetsredskap 

Kommunstyrelsen -2018 Målsättningen var att genomföra en utredning om vad som är mest lämpligt: att tanka 
HVO hos avtalad leverantör eller bygga en egen tankstation. 

Uppfyllt 

40 Minska de upphandlade transporternas klimatpåverkan Kommunstyrelsen Löpande Aktiviteten innebär i stora drag att förhålla upphandlingspolicy till handlingsplanen för 
fossilfira transporter genom riktlinjer och kravställning. Kunskapshöjande insatser. 

Delvis uppfyllt 

41 Samordnad varudistribution Kommunstyrelsen Ej fastställt Målsättningen var att ordna en samlastningscentral för transporter av kommunens 
egna varor för att minska och optimera transporterna inom staden. 

Inte uppfyllt 

42 Minskad klimatpåverkan från hamnverksamheten Mälarhamnar AB -2017 Målet var att byta ut hamnens kranar som går på diesel till eldrivna.  Uppfyllt 

O3: Livsmedel 43 Klimatsmarta livsmedelsinköp och minskat matsvinn Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden, Styrelsen för vård och omsorg 
samt Skultuna kommundelsnämnd. 

Löpande Målsättningen innebar att utsläppen från inköp av livsmedel år 2020 ska vara 2,05 kg 
CO2e/inköpta kg. 

Uppfyllt 

44 Öka kunskapsnivån om livsmedelskonsumtionens 
klimatpåverkan 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Utbildning- 
och arbetsmarknadsnämnden 

Löpande Aktiviteten handlar om att öka kunskapen om matens klimatpåverkan och vidare 
arbeta med att tillämpa konceptet Framtidens mat 

Aktivt 

45 Klimatsmarta seminarier, möten och träffar Kommunstyrelsen -2017 Målet är att arbeta in riktlinjer i om hur en ”grön profil” upprätthålls vid evenemang 
och möten i reseriktlinjerna. 

Inte uppfyllt 

O4: Konsumtion 46 Minska förbrukningen av skapande material  Förskolenämnden Löpande Aktiviteten handlar om att minska förbrukningen av skapande material i förskolan 
genom återanvändning. 

Aktivt 

47 Annonstjänst för inventarier Kommunstyrelsen -2017 Målsättningen var att införa en intern annonstjänst för kontorsinredning, 
byggmaterial och andra inventarier. 

Uppfyllt 

48 Konsumtionens klimatpåverkan Kommunstyrelsen -2018 Målsättningen var att utreda, ta fram förslag och besluta om hur klimatpåverkan ur 
ett konsumtionsbaserat perspektiv ska räknas och redovisas av staden.  

Uppfyllt 

49 4 Mälarstäder, handlingsplan klimat och konsumtion Kommunstyrelsen Löpande Arbete med samarbetets gemensamma handlingsplan för klimat och konsumtion.  Inte aktivt 

50 Upphandling ska användas som verktyg för att minska 
Västerås stads klimatpåverkan 

Styrelsen för Konsult och Service Löpande Arbete enligt stadens upphandlingspolicy i enlighet med stadens miljöpolicy med 
särskild prioritering vid upphandling av livsmedel, fordon och övriga produkter. 

Aktivt 

51 Hållbara finanser Kommunstyrelsen -2020 Målet innebär framställning av årliga screeningrapporter och med tiden öka antalet 
emitterade gröna obligationer. 

Delvis uppfyllt 

52 Utreda klimatpåverkan från förvaltningarna Kommunstyrelsen -2019 Målet var att utreda samtliga förvaltningars möjlighet att bidra till stadens 
klimatarbete. 

Inte uppfyllt 
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4.2.1 Kommunala byggnader 
Minska energianvändningen 

Åtgärd 30. Energiinvesteringar i kommunala byggnader 

Enligt fastighetskontorets beräkningar uppgick energianvändningen till 139,4 kWh/m²/år (varav el 

58,4 kWh/m²/år och värme 81,0 kWh/m²/år) vid årsskiftet 2020/2021. Sedan antagandet av 

Klimatprogrammet 2017 har energianvändningen i de kommunala byggnaderna minskat och 

fastighetskontoret arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen. De avsatta medlen för 

satsningarna inom åtgärden upparbetades inte. Cirka 90 miljoner av budgeten om 120 miljoner 

kronor upparbetades. Resultaten följs upp och rapporteras tre gånger om året (tertial 1, tertial 2 och 

helår).  

Vid nybyggnationer använder sig Fastighetskontoret av kriterierna enligt Miljöbyggnad silver. Vid 

ombyggnation och renovering projekteras dessa med hänsyn till energibesparing och kravställs för 

att minska energianvändningen i byggnaderna. Detta arbete sker både löpande när behoven av 

renovering uppstår, men kan även uppstå vid fastighetsbesiktning eller efter löpande kontakt med 

fastighetsförvaltare och driftpersonal. Det kan handla om uppgradering av tekniska system som 

ventilation och värme, men också om klimatskalsförstärkande åtgärder som exempelvis 

tilläggsisolering av vind och yttervägg. Detta arbete ingår naturligt i fastighetskontorets kontinuerliga 

arbete men även specifika insatser har genomförts för att hantera de fastigheter som har högst 

energianvändning. Granskning av energideklarationer och kommunikation med verksamheterna kan 

ge indikation på vart nya renoveringar behövs och energieffektiviseringar kan göras. För 

energieffektiviserande åtgärder används en målsättning om en internränta om minst 2% för att 

investeringen ska genomföras. 

Se även uppföljning 2017 och 2018. 

Åtgärd 31. Energiinvesteringar i kommunala bostäder 

2020 var Mimers nyckeltal 137,9 kWh/m²Atemp (klimatkorrigerad specifik energianvändning). 

Värme: 123,8 kWh/m², El: 14,0 kWh/m². Det är en minskning med 20,4 % sedan 2011 (referensår). 

Mimer jobbar kontinuerligt med att sänka energianvändningen i byggnadsbeståndet. Det sker 

genom: 

• Nyproduktion av bostäder med låg energiprestanda. 

• Större ombyggnationer och renoveringar där energiprestandan förbättras betydligt. 

• Underhållsåtgärder som exempelvis tilläggsisolering av tak, fönsterbyten, effektivare 

installationer, injustering och byte av komponenter i värmesystem med mera. 

• Driftoptimeringar av sina byggnader genom manuellt arbete och med datoriserade och 

automatiserade system. 

Under 2018 – 2020 testade Mimer i samarbete med Mälarenergi två leverantörer av 

effektstyrningssystem. Det resulterade i energibesparing i de fastigheterna på i snitt ca 5 - 10%. Det 

uppstod dock en del problem då antalet felanmälningar på grund av kallt inomhusklimat ökade. Det 

projektet är avslutat. Mimer och Mälarenergi har nu ett nytt samarbetsprojekt där de ska testa en 

tredje leverantör på ett antal fastigheter. I Klimatprogrammet ålades åtgärd 31 168 miljoner kronor i 

budget och Mimer har grovt sorterat gjort energieffektiviseringsåtgärder (ej större renoveringar) för 

cirka 213 miljoner kronor under 2017 – 2020.  

Se även uppföljning 2017 och 2018. 
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Diagram 13 Klimatkorrigerad energianvändning i kommunala fastigheter 

Åtgärd 32. Offentlig belysning  

Arbetet med att uppgradera ljuskällorna i den offentliga belysningen har pågått under hela 

Klimatprogrammets period. Bland annat under åren 2019 – 2020 har 3600 armaturer i det 

kommunala vägnätet blivit utbytta till LED-armaturer till en kostnad av 11 Mkr. Detta ger upphov till 

en energibesparing om 550 000 kWh/år. 

Åtgärd 33. Lokaleffektivitet 

Lokaleffektivitet är något som ständigt pågår och ingår i fastighetskontorets arbete. Att i första hand 

se till att befintliga lokaler och utrymmen används före ny- eller ombyggnationer är självklart. Två 

personer arbetar idag med samnyttjande frågor och förhåller dessa till övrig samhällsplanering.  

Förtätningar och samnyttjande har tillsammans med ett generellt lokaleffektivt nyttjande av 

befintliga lokaler gjorts i sådan utsträckning att det är svårt att utveckla och expandera 

organisationen utan att nybyggnationer krävs. I enstaka fall och i viss typer av fastigheter och 

verksamheter (exempelvis konferensrummen i stadshuset) finns en viss potential kvar men i stora 

drag är uppfattningen från fastighetskontorets sida att lokalerna idag används så effektivt de kan. Ett 

annat exempel är ett projekt där nybyggda förskolor delar på gemensamma utomhusytor (och 

tillämpar ett schema för när vilken skola får använda ytorna) för att minska markanvändningen. 

Genom att fortsätta inkludera detta arbetssätt i den dagliga verksamheten förväntas inte 

lokaleffektiviteten försämras och så inte heller utsläppen som är kopplade till energianvändningen i 

de kommunala lokalerna. 

Åtgärd 34. Solceller på kommunens byggnader 

Västerås stad föregår med gott exempel genom att ständigt ha solceller i åtanke vid takrenovering 

eller andra renoveringar där solceller kan vara ett tänkbart komplement till det tekniska systemet. 

Vid ombyggnationen av Lögarängsbadet installerades 905 m solceller till en kostnad om cirka 3 

miljoner vilket också var den enda solcellsinvesteringen som gjordes under programperioden. Hela 

budgetposten för åtgärden uppgick till just 3 miljoner vilket kan vara en förklaring till varför några 

större investeringar inte genomfördes. Två projekt pågår just nu där fastighetskontoret ser över 

möjligheterna till solceller. Under 2017 - 2020 ökade staden den totala solcellsarean med 18% till 

knappt 6000 m2. 
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Åtgärd 35. Minskad klimatpåverkan i byggskedet 

Fastighetskontoret och deras projektledare använder sig av Byggvarubedömningen i byggskedet. 

Detta ger verksamheten en bra överblick över materialval och en möjlighet för dem att välja 

byggmaterial som har en mindre klimatpåverkan än andra genom hela byggskedet. Genom att föra 

logg både under och inför projekt kan resultaten från verktyget användas för att undvika dåliga 

materialval i nutid, men det skapar också en möjlighet för uppföljning vid ett senare skede. 

Åtgärd 36. Energieffektiva flygplatsbyggnader 

Västerås stads strategiska fastigheter AB arbetar med energieffektiviserande åtgärder löpande i sin 

verksamhet. Åtgärden är införlivad i det dagliga arbetet och något som är naturligt för 

verksamhetens förvaltare att ta hänsyn till även om någon mer utpekad satsning för att arbeta med 

åtgärden saknas. När byggnadstekniska och installationstekniska system av olika anledningar 

behöver bytas eller renoveras finns alltid energiaspekten med i beslutsfattandet. Exempel på detta 

löpande arbete är:  

• Helrenovering av undercentraler  

• Helrenovering av ventilationssystemen i verkstadshangarerna 

• Fönsterbyten 

• Byte av Aerotemprar 

• Tilläggsisolering 

En av de mer specifika energieffektiviseringsåtgärderna som genomförts de senaste åren är att 

nästintill all belysning har bytts ut till närvarostyrd LED-belysning. Både inom- och utomhusbelysning 

har berörts av detta. I detta fall genomfördes åtgärden utan att armaturen var uttjänt. Renoveringen 

gjordes för att minska byggnadernas energianvändning.  

På grund av vissa byggnaders höga ålder och kulturvärde på flygplatsens finns det vissa åtgärder som 

inte går att genomföra. Det beror på ingreppens omfattning på ytskikt med kulturvärde eller 

konstruktionens bärighet i äldre hangarbyggnader. För att minimera energiförlusterna från dessa 

byggnader arbetar Västerås stads strategiska fastigheter AB med lokaleffektivitet och tillämpar 

principen ”rätt verksamhet i rätt lokal”. Till lokaler där energieffektivisering är svårt att genomföra 

hänvisas verksamhet som kan drivas med lägre krav på ventilation och värme.  

För att optimera styrningen av anläggningen och tillämpa närvarostyrning även på värme och 

ventilation har verksamheten investerat i intelligenta styrsystem som går att fjärrstyras. Exempel på 

detta är att värme och ventilation i terminalen styrs efter avgångar och ankomster.  

Verksamheten arbetar mycket med brukarbeteende och de inneboende verksamheternas förståelse 

för energianvändning och hur de kan påverka den. Detta är ett viktigt arbete för att minska 

energianvändningen och kan ses som en mer kostnadseffektiv åtgärd än en mer teknisk 

energieffektivisering av en äldre byggnad. Det finns även ett fokus på driftpersonalens kunskap, 

förståelse och erfarenhet av anläggningen och förvaltarna arbetar för att skapa rätt förutsättningar 

för dem.  

Solceller ses som ett intressant system för framtiden men man tror att initiativet behöver komma 

från andra verksamheter för att det ska bli genomfört. Byggnader och mark kan flygplatsen bistå 

med men övrigt engagemang behöver finnas från andra parter. 

Åtgärd 37. Klimatprofilerad flygplats 

Se uppföljning 2017 sid 17.  
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4.2.2 Resor och transporter 
Minska klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter. 

Åtgärd 38. Klimatsmarta fordon och tjänsteresor 

Under 2019 genomfört Gå och Cykla till jobbet där västeråsarna tävlade om fina priser.  

Under 2020 antog kommunstyrelsen nya Riktlinjer för tjänsteresor. Dessa innehåller en 

transporttrappa som visar i vilken ordning medarbetare i organisationen ska välja mellan olika 

färdsätt. Det första steget är alltid att se om resan går att undvika till förmån för resfria möten. 

Sedan tidigare finns även ett politiskt beslut på att Västerås stad från och med 2020 enbart ska leasa 

eller köpa in elbilar, laddhybrider och biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar. Detta var en del 

av deltagande i utmaningen Fossilfritt Sverige.  Se uppföljning 2017 sid 23. 

Pandemin har medfört att år 2020 är helt ojämförbart med tidigare år inom området tjänsteresor. 

Många medarbetare arbetar hemifrån och situationen har tvingat organisationen att börja ha fler 

resfria möten och hitta nya digitala arbetssätt och verktyg. 

Åtgärd 39. Övergång till HVO som bränsle i kommunala fordon och arbetsredskap 

Se uppföljning 2017 sid 23. 

Åtgärd 40. Minska de upphandlade transporternas klimatpåverkan 

Västerås upphandlar kollektivtrafik genom Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland. 2019 kördes 

55,5% av personkilometerna med förnybart drivmedel där biogas står för en klar majoritet. 2020 var 

andelen 65,7% (från FRIDA för hela Västmanland). Svealandstrafiken har beställt elbussar där den 

första planeras att trafikera Västerås i slutet av sommaren 2021. 

Västerås Stad verkar för ökad andel förnybara drivmedel hos leverantörerna men nivåerna följs inte 

upp i dagsläget. 

Åtgärd 41. Samordnad varudistribution 

Västerås stad skulle tillsammans med länsstyrelsen Västmanland utreda och initiera en samordnad 

varudistribution med länsstyrelsen som huvudprojektledare. Avsikten var att söka extern 

finansiering genom exempelvis Energimyndigheten. Staden försöker alltså realisera en samordnad 

varudistribution både med offentliga och privata aktörer i regionen men på grund av 

Coronapandemin har projektplanerna avstannat och har nu lagts på is. När arbetet kan återupptas är 

vid tiden för denna uppföljning fortfarande oklart. 
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4.2.3 Livsmedel  
Minska klimatutsläppen från den mat kommunen serverar.  

Åtgärd 42. Minskad klimatpåverkan från hamnverksamheten 

Se uppföljning 2017 sid 23. 

Åtgärd 43. Klimatsmarta livsmedelsinköp och minskat matsvinn 

Från 2010 har utvecklingen av klimatpåverkan för Restaurangenheten på barn- och 

ungdomsförvaltningen sett ut så här: Målbilden att uppnå 30 % minskning har uppnåtts och målet 

att nå max 2,05 kg CO2e/inköpt livsmedel har också uppnåtts. Totalt har utsläppen av 

koldioxidekvivalenter minskat med 2,2 ton/år om vi tar 2010 års siffra jämfört med 2020 och utgår 

från inköpt kvantitet 2020. Nyckelfaktorer för att ha uppnått detta: 

• Ställt om till mer kyckling i stället för nötkött. 

• Generellt använt mer vegetabilier i måltiderna genom både fler vegetariska serveringar samt 

”nya” recept där mängden kött har minskat i traditionella kötträtter, exempelvis grytor. 

• Utgått från svensk säsong när det gäller frukt och grönsaker.  

• Infört vegetabiliska spreads som alternativ till matfett. Ex. kikärtsröra att bre på brödet med 

i stället för Bregott. 

• Kontinuerlig utbildning/information kring detta och även kontinuerlig uppföljning. 

• Fokus i upphandlingar på att skapa sortiment som möjliggör minskning av utsläpp. 

Gällande matsvinn har enheten sen 2010 minskat matsvinnet. Att redovisa detta i siffror ända fram 

till 2020 går tyvärr inte p.g.a. Coronapandemin, men fram till 2019 finns mätdata att analysera. 

Metoden som hittills har använts är ingen exakt metod, och resultaten ger inte en helt rättvis bild av 

verkligheten. Att samma metod har använts använt år efter år möjliggör dock en kontinuerlig 

uppföljning av matsvinnet och effekten från olika insatser. 

Metoden indikerade ett matsvinn på cirka 17 - 19 procent svinn fram till 2014 enligt mätmetoden. 

Från 2015 och framåt så har siffran årligen legat runt 10 – 11 procent. Grovt sagt har ingen större 

förändring skett de senaste 5 åren. 

 

Diagram 14. Total klimatpåverkan per kg inköpt livsmedel till Västerås stad som organisation 
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Från 2020 introducerades ett nytt sätt att mäta matsvinn på. Den modellen är framtagen av 

Livsmedelsverket och är betydligt mer omfattande samt ger en mer verklig bild av hur stort 

matsvinnet egentligen är. Genom denna uppföljning möjliggörs även att jämförelse med andra 

kommuner kan göras. Resultaten från två mätningar 2020 är något osäkra på grund av brister i 

genomförandet. Restaurangenheten fortsätter vidare att mäta dagligen med den egna metoden för 

att få kvitton på hur det går kopplat till insatserna man gör. Livsmedelsverkets mätning genomförs 

två gånger per år och utifrån de resultaten sätts nya mål.  

Förutsättningarna för måltidsenheten inom äldreomsorgen ser något annorlunda ut än inom barn- 

och ungdomsförvaltningen. En mindre mängd bufféer ger upphov till mindre matsvinn samtidigt som 

utmaningen med att övertyga restauranggästerna om att ställa om till en annorlunda kost än de är 

vana vid kan vara större inom äldreomsorgen än inom skolan. Detta gör att de heller inte har haft 

möjlighet att arbeta enligt framtidens mat på samma sätt som restaurangenheten. Fokuset hos 

måltidsenheten har därför framför allt varit att minska deras klimatpåverkan genom att göra 

klimatmedvetna val vid utformning av menyer och vid inköp.  

Andelen växtbaserade proteiner och ekologiska varor har ökat samtidigt som orsakade utsläpp per 

inköpt livsmedel har minskat. Detta arbete har i huvudsak skett under 2020. Mellan 2018 och 2020 

saknades chef för måltidsenheten vilket gjorde att arbetet med åtgärden släpade efter. Även om en 

positiv förändring har skett under 2020 når måltiderna inom äldreomsorgen inte riktigt målet om 

max 2,05 kg CO2e/inköpt livsmedel. Under 2020 genererade de inköpta livsmedlen inom 

äldreomsorgen 2,24 kg CO2e/inköpt livsmedel. Mängden svinn mäts med jämna mellanrum under så 

kallade matsvinnsveckor, och ämnet diskuteras inom enheten. Bland annat diskuteras infrysning av 

mat och saker som ”använd hela grönsaken”. En potentiell orsak till matsvinn tros kunna vara den 

mat som skickas ut till äldreboenden för utportionering, där finns föraningar om att svinnet är högre 

relativt övrig verksamhet.  

För att öka medvetenheten genomförde måltidsenheten en halvdagskonferens under hösten 2020 

med namnet ”Vart är vi på väg?”. Temat för dagen var klimatsmart mat och inkluderade bland annat 

trendspaning och föreläsning av en köksmästare från restaurangenheten som berättade om hur de 

arbetar för att minska klimatpåverkan från verksamheten.  

Åtgärd 44. Öka kunskapsnivån om livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan 

Miljösamordnarna på Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder kontinuerligt föreläsningar till alla 

förskolor och skolor inom ämnet på samma sätt nämnt vid tidigare uppföljningar. Samarbeten läggs 

upp med skolorna separat. År 2020 blev det färre aktiviteter än tidigare år. Under första kvartalet 

hann en grundskola få föreläsningar till sina åk 9 elever innan pandemin slog till. Föreläsningarna 

handlade om användning av markytor och matsvinnets betydelse i det sammanhanget med hur vi 

kan undvika den delen av slöseri av jordens resurser. Detta var en följd av föreläsningar som 

genomfördes på hösten 2019 för Restaurangenheten varpå det sedan gick ut ett erbjudande till 

högstadieskolorna och gymnasieskolorna att genomföra liknande föreläsning. Utbildningsinsatser 

erbjöds digitalt men bokades inte då annat prioriterades på skolorna. Dock har de genomförts på en 

gymnasieskola 2021. Ungefär en 40 procentstjänst arbetar kontinuerligt med dessa åtgärder och 

insatser för att täcka upp alla skolor och förskolor som är i behov och vill ha kunskapshöjande event. 

Åtgärd 45. Klimatsmarta seminarier, möten och träffar 

Reseriktlinjerna har inte uppdaterats enligt förslaget i handlingsplanen. Delar av budskapet om en 

”grön profil”, exempelvis kopplat till mat och dryck, efterlevs av vissa förvaltningar. I dagsläget är det 

upp till varje förvaltning att själv besluta om hur och när en grön profil ska upprätthållas och 

tillämpas vid evenemang, seminarier och möten.  
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4.2.4 Konsumtion 
Kommunens konsumtion av inventarier och material samt utreda konsumtionens klimatpåverkan. 

Åtgärd 46. Minska förbrukningen av skapande material  

Kreativt Återanvändningscenter initierades som ett projekt redan 2013 - 2014 och sedan 2016 - 2017 

har konceptet införlivats i den dagliga verksamheten. Det finns bland annat en ateljé där återbrukat 

material kan beskådas. Initiativet har erbjudit föreläsningar och workshops till drygt 2500 deltagare 

under 2020 som är tydligt kopplade till hållbarhetsfrågor, konsumtion och material. I 

förskoleverksamheten som berikande verksamhet finns ett naturligt arbetssätt för att minimera 

materialåtgången genom återbruk. Fokus finns även på att använda material med låg kemikaliehalt 

och att ha klimataspekten i åtanke vid inköp.  

Åtgärd 47. Annonstjänst för inventarier 

Se uppföljning 2018, sid 31 och 32 

Åtgärd 48. Konsumtionens klimatpåverkan 

Se uppföljning 2018, sid 31 och 32 

Åtgärd 49. 4 Mälarstäder, handlingsplan klimat och konsumtion 

Handlingsplanen finns utformad och presenterad. Ännu har inte Västerås stad gjort något av det 

som beskrivs i handlingsplanen. Anledningar till detta är flera men framför allt beror det på att 4 

Mälarstäder-samarbetet har blivit nedprioriterat på grund av tid- och budgetbegränsningar.  

Åtgärd 50. Upphandling ska användas som verktyg för att minska Västerås stads klimatpåverkan 

Staden ställer relevanta krav i upphandlingar där det är befogat. För vissa avtal finns fungerande 

uppföljning och kontroll till exempel inom livsmedelsområdet. När det gäller avtalstrohet finns det 

förbättringspotential. 

Avseende fordon är stadens egen fordonsflotta till stor del fossilfri däremot finns det mycket kvar att 

göra inom entreprenadsidan. Det beror främst på frånvaron av alternativ hos 

entreprenörer/leverantörer vilket i sin tur kan bero på många olika faktorer. En tydlig faktor är 

bristen på långsiktiga och tydliga riktlinjer i nationella/EU-sammanhang. Här sitter köparen inte alltid 

på lösningen. 

Upphandling av livsmedel följer ”Riktlinje för inköp- och upphandling av livsmedel” beslutad i 

Kommunfullmäktige. Mål: 2,05 CO2-ekv per kg inköpta livsmedel vilket motsvarar 30 procent 

minskning jämfört med 2010. År 2019 är andelen ekologiska livsmedel som köps in minst 60 %. 

Upphandlingsenheten följer dessutom ”Riktlinje för fordonsanskaffning” som beslutats av 

Kommunfullmäktige, där anges att fossilfria fordon ska väljas i första hand. 

Upphandlingsenheten ansvarar inte för avtal utan ansvaret ligger hos användaren. Därför är det 

svårt att göra en helhetsbild av uppföljningsarbetet. För vissa avtal görs uppföljning, vanligen i 

samverkan mellan avtalsägaren och upphandlare (och hållbarhetsstrateg om det behövs). Ett 

exempel är livsmedelsavtalen, som följs upp gemensamt. Att upphandlingsenheten inte vet om ett 

avtal följs upp eller inte betyder dock inte att uppföljningen inte görs. Utveckling av arbetssätt och 

förtydligande av ansvar och arbetsuppgifter för stadens upphandlade avtal pågår, bland annat för att 

säkerställa att uppföljning görs. 
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Upphandlingsmyndigheten har inte utarbetat fordonskrav för entreprenader men Trafikverket har 

gjort det och staden använder de kraven. Trafikverkets klimatkrav på fordon är begränsade till 

drivmedel inom vissa geografiska regioner. Just nu utreds frågan om Västerås kan vara en sådan 

region, där klimatkrav på drivmedel utöver reduktionsplikt kan ställas. Krav i upphandling bör inte 

ställas om de inte ska ingå avtal eller om det är omöjligt för branschen att uppfylla kraven.  

I samtliga upphandlingar som genomförs, görs en bedömning av vilka hållbarhetskrav som är 

relevanta för upphandlingsföremålet. Om kriterier finns framtagna hos Upphandlingsmyndigheten 

så används dessa. Exempel på sådana produkter kan vara vitvaror och hushållsmaskiner. 

Alla upphandlingar bedöms individuellt för att relevanta krav ska ställas. Är ett upphandlingsföremål 

aktuellt för klimatkrav så utformar upphandlingsenheten klimatkrav. Klimatplanen innehåller inte 

mål för hur mycket upphandling bör bidra med i CO2-minskning. Det finns ett visst problem i att 

mäta detta i varje enskild upphandling. Ett utvecklingsarbete för att tydliggöra hur upphandling kan 

bidra till stadens klimatmål har inletts. 

Se åtgärd 38 för svar på upphandling av fossilfria transporter. 

Åtgärd 51. Hållbara finanser 

En screeningrapport genomfördes tidigt under Klimatprogrammet. I rapporten utreddes projekt 

inom Västerås stad med potential för att ingå i en grön obligation. En lista med dessa projekt 

sammanställdes och presenterades som resultat. Utifrån denna lista skapades och emitterades en 

grön obligation. På grund av neddragningar i den kommunala verksamheten under 2019 och 2020 

har åtgärden nedprioriterats varför endast en grön obligation har skapats.  

Åtgärd 52. Utreda klimatpåverkan från förvaltningarna 

Detta ses som en intressant och potentiellt bra åtgärd, men har inte genomförts. Vissa förvaltningar 

har tidigare genomför egna utredningar vilka har gett indikationer på vilka förvaltningar som 

förmodligen har mest påverkansmöjlighet på Västerås stad som organisations utsläpp. Det minskar 

dock inte vikten av att veta hur samtliga förvaltningar kan/bör arbeta med frågan varför 

förhoppningen är att åtgärden kan genomföras i framtiden, även om planer för detta saknas i 

dagsläget. 
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5 Analys och slutsatser av mål och åtgärdsarbete 
Detta avsnitt syftar till att sammanställa åtgärdsarbetet och presentera en analys av 

måluppfyllnadsgraden. Författaren har valt att särskilja dessa med bakgrund av utmaningen i att 

beräkna utsläpp och åtgärdsförslagens klimatpåverkan. Arbetet med en specifik åtgärd bör framför 

allt bedömas och utvärderas utifrån arbetsinsatsen och inte beräkningar av minskade utsläpp. 

Tvivelaktiga utsläppsberäkningar kan redan från början ha gett en orättvis bild av åtgärdens 

potentiella effekter varför själva arbetet med åtgärden är mer intressant att studera. För 

Klimatprogrammet som helhet är utsläppsberäkningarna mer intressanta då de ger en mer 

övergripande bild av hur klimatarbetet i staden som en enhet fortlöper.  

5.1 Analys av åtgärdsarbete  
Vid uppföljning av åtgärdsarbetet för hela det kommungeografiska området presenterades initialt en 

beskrivning av åtgärderna och en bedömning av genomförandet av dem i Tabell 3. I Tabell 8 nedan 

presenteras en sammanställning av denna tabell. Åtta av åtgärderna i handlingsplanen ansågs ha en 

tydligare målsättning än övriga 21. 

Tabell 8. Resultat från uppföljning av åtgärder inom Västerås kommungeografiska område 

Totalt antal åtgärder 29 

Målet uppfyllts/Åtgärden har arbetats med aktivt med 14 

Målet har delvis uppfyllts/Åtgärden har delvis arbetats aktivt med 11 

Målet har inte uppfyllts/Åtgärden har inte arbetats aktivt med 4 

 

Generellt sett har stadens förvaltningar arbetat aktivt med merparten åtgärderna och många gånger 

förtjänstfullt inkorporerat dem i sin dagliga verksamhet och sina arbetsrutiner. Huruvida insatser och 

åtgärdsarbetet beror av Klimatprogrammets handlingsplan eller inte varierar från förvaltning till 

förvaltning och åtgärd till åtgärd. En del förvaltningar och chefer har på ett sofistikerat och 

strukturerat arbetssätt förhållit sin verksamhet till de åtgärder i Klimatprogrammet som rör dennes 

förvaltning medan andra snarare kan blicka tillbaka på en verksamhet som efterlevt och följt 

handlingsplanen utan någon specifik insats. Detta kan ses både som en styrka och en svaghet.  

En slutsats från sammanställningen av åtgärdsarbetet är att resultaten från de åtgärder som 

uppdragits förvaltningar som har arbetat mål- och resultatinriktat med handlingsplanen har fått 

större effekt och genomslag än andra förvaltningar. Ett bra exempel på detta är åtgärd 15 där det 

nybildade bolaget Västerås Parkerings AB på ett fullgott sätt har inkorporerat Klimatprogrammet 

parallellt med parkeringsprogrammet i sin verksamhet. Samma goda exempel visar Mälarenergi och 

VafabMiljö med det arbete som de genomfört med de åtgärder som vardera bolaget varit ansvariga 

för. Genom detta åtgärdsarbete har produktionen av förnybar el, fjärrvärme och fordonsgas ökat 

kraftigt.  

Några exempel på när åtgärdsarbetet på ett fullgott sätt har genomförts utan en strukturerad och 

aktiv målsättning är många av de stödjande och löpande åtgärder som handlingsplanen beskriver. 

Exempel på dessa är Teknik- och fastighetsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningens arbete 

med rådgivning, information och inspiration. De förslag på aktiviteter och uppdrag som omnämns i 

Klimatprogrammet har i stor utsträckning genomförts som en del av den dagliga verksamheten. Som 

ovan nämn, detta kan både vara en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att klimatarbetet ligger 

nära till hands. Att drivna och engagerade chefer och medarbetare genomför aktiviteter och insatser 

som skapar förändring utan att anledningen till detta behöver förtydligas eller motiveras genom ett 

Klimatprogram. Svagheten ligger i bedömningen av Klimatprogrammets slagstyrka. Hur stark är 
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korrelationen mellan genomförd åtgärd och beskriven åtgärd i handlingsplanen? Orsaken till 

effekten är intressant för utformning av framtida handlingsplaner, för att utforma verkansfulla och 

precisa åtgärder.  

En annan slutsats och lärdom som är nödvändig att ta med till framtida klimatarbete är att åtgärder 

där ansvaret har fördelats på fler nämnder och förvaltningar tenderar att få sämre effekt och en 

lägre aktivitet än åtgärder som uppdras en specifik nämnd eller förvaltning. Samordningsansvar och 

koordinering av insatser ställer höga krav på chefer och medarbetare och kräver ett kontinuerligt 

och långsiktigt arbetssätt.  

En kommun står för ständiga utmaningar. Förvaltningarna utvecklas och förändras i takt med 

personalomsättning och budgetförändringar och skapar en viss varians i viktningen av 

åtgärdsarbetet och i vissa fall en känsla av ”single resource”-problematik: Så snart en engagerad 

medarbetare som varit med länge försvinner från organisationen eller får andra arbetsuppgifter 

finns en risk att åtgärdsarbetet avstannar. Uppföljningen indikerar också att de åtgärder som varit 

del eller genomförts parallellt med ett annat program eller styrdokument skapar en kontinuitet och 

en högre grad av genomförande. Detta koncept kan vara ett sätt att motverka och undvika ovan 

nämnd problematik.  

Gemensamt för de åtgärder som inte genomförts med samma framgång som övriga är just 

ansvarsfördelning och antalet ansvariga förvaltningar. Gröna hyresavtal lades ned tidigt under 

Klimatprogrammets levnad. Gemensam klimatkommunikation, både intern och extern, har inte 

prioriterats under åren trots att åtgärden anses viktig. En lärdom till framtida program och åtgärder 

är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar och ansvar för dessa typer av åtgärder.   

Vid uppföljning av åtgärdsarbetet för hela Västerås stad som organisation inklusive bolag 

presenterades initialt en beskrivning av åtgärderna och en bedömning av genomförandet av dem i 

Tabell 7. I Tabell 9 nedan presenteras en sammanställning av denna.  

Tabell 9. Resultat från uppföljning av åtgärder inom Västerås stad som organisation, inklusive bolag 

Totalt antal åtgärder 23 

Målet uppfyllts/Åtgärden har arbetats med aktivt med 13 

Målet har delvis uppfyllts/Åtgärden har delvis arbetats aktivt med 5 

Målet har inte uppfyllts/Åtgärden har inte arbetats aktivt med 5 

 

Vid analys av åtgärdsarbetet i de två insatsområdena går det att se att insatserna skiljer sig. Det finns 

en tendens att måluppfyllnaden eller det aktiva arbetet med åtgärder i det senare arbetet är högre 

än det föregående. Detta kan både bero på att verksamheterna har större möjligheter att påverka 

och möta handlingsplanens åtgärder när de riktar sig mot den egna verksamheten, men det kan 

också bero på att det är lättare att analysera den egna verksamheten och på så vis lättare se 

resultaten.  

Oavsett anledning har Västerås stad som organisation på ett fullgott sätt arbetat med merparten av 

de åtgärder som finns i handlingsplanens andra hälft. Åtgärd 37 och 49 har staden för avsikt att 

arbeta med under kommande år och har blivit nedprioriterade på grund av personalbrist.   
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5.2 Klimatpåverkan från åtgärdsarbete 
För att bedöma vilken effekt åtgärdsarbetet har resulterat i ställdes bedömningen av åtgärdernas 

genomförandegrad, Tabell 8 och Tabell 9 mot den klimatpåverkan som beräknades inför och 

presenteras i Klimatprogrammet. De åtgärder som betraktats som uppfyllda eller aktiva har 

beräknats ge full effekt enligt Klimatprogrammet. De åtgärder som bedömts som delvis uppfyllda 

eller delvis aktiva har beräknats ge hälften av den beräknade effekten. I Diagram 15. Beräknad årligt 

minskade utsläpp från åtgärdsarbetet presenteras den årliga besparingen. Totalt sett över hela 

programperioden uppgår de minskade klimatutsläppen till 86 000 ton CO2e och från 2020 har det 

arbetet gett upphov till att de årliga utsläppen minskat med 58 000 ton CO2e/år. Detta under 

förutsättning att de stödjande åtgärderna fortlöper. Utslaget per invånare blir det cirka 0,3 

tCO2e/år. Framför allt beror minskningen på idrifttagandet av block 7. 

 

Diagram 15. Beräknad årligt minskade utsläpp från åtgärdsarbetet 

5.3 Målanalys 
Som de inledande avsnitten i denna uppföljning indikerar så kan utsläppsberäkningar genomföras på 

fler sätt med olika metoder och data. Metodvalet bör göras med bakgrund av resultatens 

trovärdighet och rättvisegraden i hur resultaten presenteras. Vidare bör samma metod användas vid 

resultatuppföljning, varför vikten av en säker metod som inte beror av för många osäkra och variabla 

omvärldsfaktorer bör användas. Om en metod används för att besluta utgångsläget och fastställa 

målbilden bör densamma användas vid målanalys.  

Nedan presenteras de övergripande mål som Västerås stad, genom Klimatprogrammet och dess 

handlingsplan, hade för avsikt att nå till 2020. Målen har numrerats för att öka läsbarheten i 

uppföljningen, och finns inte med i Klimatprogrammet. I Tabell 10 summeras måluppfyllnadsgraden 

och hänvisning sker till denna numrering.  

Västerås kommungeografiska område:  

1. Utsläppen av växthusgaser i Västerås ska år 2020 ha minskat med mer än 60 procent per 

invånare jämfört med 1990.  

2. Produktionen av el och fjärrvärme ska till 2020 ställas om till 100 procent förnybara och 

återvunna bränslen för hög resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. 

Västerås stad som organisation inklusive bolag:  

3. Utsläppen av växthusgaser orsakade av Västerås stad ska år 2020 ha minskat med mer än 60 

procent jämfört med 2009. 
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Det första målet är det mest svårbedömda då utsläppen för 2019 och 2020 ännu inte går att 

beräkna. I avsnitt 3 presenteras hur utsläppen inom Västerås har förändrats från 1990 till 2018. Om 

utsläppsminskningen följer samma takt till 2019 och 2020 som mellan 2017 och 2018 kommer målet 

inte nås. Att anta en linjär utveckling är dock inte rimligt. I takt med att insatser och åtgärder 

genomförs minskar möjligheten att minska utsläppen än mer.  

Till sommaren 2022 kommer utsläppen för 2019 och 2020 beräknas med högre säkerhet. Under 

dessa två år har fler insatser och åtgärder genomförts av staden. Ombyggnation av 

kraftvärmeverket, minskad energianvändning i lokaler och en ökad användning av biogas är några 

tydliga exempel. Inom transportsektorn har andelen personbilar som drivs av andra bränslen än 

bensin och diesel ökat generellt i Västerås under 2019 och 2020, och samma andel ökar även inom 

den egna organisationen. Den utsläppsminskning som åtgärdsarbetet har skapat genererar från och 

med år 2020 en minskning med 0,3 tCO2e/inv.  

För att bedöma sannolikheten att utsläppen minskar tillräckligt för att nå målen presenteras en 

enklare prognos i Diagram 2. I prognosen från 2018 och framåt exkluderas vissa utsläpp för att på ett 

rättvist sätt relatera utsläppsförändringen till tidigare års utveckling. Diagrammet med tillhörande 

resonemang om framtida utsläppsminskning indikerar att sannolikheten för måluppfyllnaden är låg, 

oavsett om Övriga tjänster inkluderas i beräkningarna eller ej.  

Från 2018 års värde om 4,6 tCO2e/inv. (inkl. ökning av Övriga tjänster) eller 4,19 tCO2e/inv. (exkl. 

ökning av Övriga tjänster) behöver alltså utsläppen minska med 1,0 respektive 0,6 för att 

målsättningen 2020 ska uppnås. Block 7 i kombination med utsläppsminskningen från 2017 – 2018 

exklusive ökning av Övriga tjänster skulle skapa en utsläppsminskning om 0,5 tCO2e/inv. till 2020. I 

ett sådant scenario fortlöper alltså utsläppsminskningen men förstärks tack vare Block 7. I ett 

scenario där utsläppen utan den minskning som Block 7 ger skapar en total minskning om 0,3 

tCO2e/inv. till 2020. Diagrammet nedan förtydligar.  

  

Diagram 16. Uppskattade utsläppsnivåer 2019 och 2020 beroende på utfall från utsläppsminskningar från andra åtgärder 
än Block 7.  
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Oavsett scenario anses sannolikheten för måluppfyllnaden låg, speciellt med hänsyn tagen till att de 

uppskattade framtida utsläppsnivåerna i figuren ovan exkluderar en ökning om ca 0,4 tCO2e/inv 

inom övriga tjänster från 2017 till 2018.  

Det andra målet som beskrivs ovan uppfylldes nästintill i och med idrifttagandet av block 7 vid 

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås 2019. Enligt bolagets hållbarhetsredovisning är 

förbränningen vid kraftvärmeverket till 100 procent förnybar vid normaldrift och fossila bränslen 

används endast vid start och som spets. Arbetet för att konvertera även denna förbränning har 

påbörjats. Bolaget menar att 99 procent av förbränningen för el- och fjärrvärmeproduktionen är 

förnybar och år 2020 orsakades endast 5 procent av de totala utsläppen av fossil förbränning. 2017 

var den siffran nästan 40 procent.  

Vid förfrågan berättar Mälarenergi att de preliminära siffrorna över andelen fossilt avfall som 

förbrändes år 2020 var 62 procent. Här finns en förbättringspotential gällande avfallets fossila 

innehåll att arbeta vidare med. Omställningen av kraftvärmeverket och den nästintill nollställda 

andelen utsläpp från förbränning av jungfruligt fossila bränslen gör att målet anses uppnått.  

Utsläppen inom Västerås stad som organisation har minskat med 66 procent sedan 2009 och beror 

till absolut största del av en minskad energianvändning i de kommunalt förvaltade byggnaderna 

(både lokaler och bostäder). Minskade utsläpp från användningen av livsmedel har också haft en klar 

inverkan. Omställningen från fossildrivna fordon i den kommunala verksamheten är märkbar och 

drivs av tillgången till biogas som VafabMiljös produktionsanläggning möjliggör. Det sista av de tre 

mer utstuderade målsättningarna i Klimatprogrammet bedöms alltså också som uppfyllt.  

Tabell 10 Sammanställning av måluppfyllnadsgraden 

 Bedömning 

Mål 1 Kommer troligtvis inte uppnås 

Mål 2 Uppnått 

Mål 3 Uppnått 
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6 Bilagor 

6.1 Metodik 
Beräkningar av klimatpåverkan från olika sektorer beror på många parametrar. Beroende på vilken 

statistik som ligger till grund för beräkningarna, vilka antaganden som behöver göras och vilken 

metod som används blir utfallet olika. Statistik ljuger aldrig men det är upp till mottagaren att tolka 

statistiken och hur den presenteras. För att förenkla för mottagaren och undvika misstolkning och 

öka statistikens trovärdighet är transparens och öppenhet nyckeln. 

I den här uppföljningen har klimatpåverkan beräknats för sektorerna: 

• Energi 

• Transporter  

• Jordbruk  

• Övriga utsläpp (Till exempel arbetsmaskiner, industriprocesser, produktanvändning) 

• Övriga tjänster (Se nedan) 

Detta innebär en särskiljning från tidigare uppföljningar. Då har sektorn övriga tjänster innefattats i 

energisektorn. Anledningen till särskiljningen förtydligas vidare. 

Enligt SCB:s användarhandbok11 innefattar övriga tjänster tolv olika kategorier. Vissa är mer 

förknippade med icke förnybara flytande bränslen än andra. De tolv kategorierna är:  

• Elförsörjning av kontor, lager o.dyl.  

• Gasförsörjning (distribution av gasformiga bränslen via rörnät)  

• Försörjning av värme och kyla  

• Parti- och detaljhandel  

• Hotell- och restaurangverksamhet  

• Magasinering och stödtjänster till transporter  

• Post och kurirverksamhet  

• Finans- och försäkringsverksamhet  

• Fastighetsförvaltning  

• Uthyrning, leasing, databehandling o.a. företagstjänster  

• Annan serviceverksamhet  

• Informations- och kommunikationsverksamhet 

Utsläppen från energisektorn och övriga tjänster beräknas med hjälp av statistik om elanvändning 

(kWh), användning av bränslen exklusive transporter (kWh) och el (kWh)-, biogas (Nm3) och 

fjärrvärmeproduktion (kWh) i Västerås kommun. Till dessa energimängder härleds vidare typ av 

energikälla för att räkna om användning och produktion till utsläpp genom emissionsfaktorer 

(CO2/kWh). Statistik om elanvändning och användning av bränslen hämtas från SCB:s Kommunal och 

regional energistatistik12. Statistik om fjärrvärmeproduktion hämtas från Energiföretagens Tillförd 

energi13.  Statistik om producerad mängd biogas hämtas från VafabMIljö. De emissionsfaktorer som 

används är de samma som naturvårdsverket hänvisar till vid sin rapportering till FN.  

 
11 KOMMUNAL & REGIONAL ENERGISTATISTIK 2019 (scb.se) 
12 Kommunal och regional energistatistik (scb.se) 
13 Tillförd energi - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) 

https://www.scb.se/contentassets/245411d647d649ed9b550abbde1bc1e5/anvandarhandledning-2019----version-1.0.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/tillford-energi/
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Utsläpp (CO2/år) från transporter, jordbruk och övriga utsläpp beräknas med hjälp av 

utsläppsstatistik från Nationella emissionsdatabasen14 som förvaltas av RUS (Regional Utveckling och 

Samverkan i miljömålssystemet, Länsstyrelserna). Statistiken beskriver utsläppen i totala 

växthusgasutsläpp och justeras därför inte med emissionsfaktorer. 

Tabell 11. Datahänvisning 

Sektor Information Hämtas från 

Energi Elanvändning (kWh) Kommunal och regional energistatistik, SCB 

Energi  Användning av bränslen*(kWh)  Kommunal och regional energistatistik, SCB 

Energi Fjärrvärmeproduktion(kWh) Tillförd Energi, Energiföretagen 

Energi Biogasproduktion* (Nm3) VafabMIljö 

Övriga tjänster Användning av bränslen*(kWh)  Kommunal och regional energistatistik, SCB 

Transporter Utsläpp av växthusgas (CO2) Nationella emissionsdatabasen, RUS 

Jordbruk Utsläpp av växthusgas (CO2) Nationella emissionsdatabasen, RUS 

Övriga utsläpp Utsläpp av växthusgas (CO2) Nationella emissionsdatabasen, RUS 

*Konverteras till energimängd genom energiinnehåll per enhet innan utsläpp beräknas med emissionsfaktor 

I Figur 1 presenteras en förenklad skiss av beräkningsmetodiken och de ingående parametrarna. 

 

Figur 1 Skiss över hur klimatpåverkan beräknas för det kommungeografiska området 

Beräkningarna görs på tillgängliga data från flera olika källor med en viss eftersläpning i tid. Statistik 

som beskriver slutanvändning av energi för 2019 presenterades i februari 2021, medan beräknad 

klimatpåverkan från transporter, jordbruk och övriga utsläpp beräknas finnas tillgänglig under 

sommaren 2021. Beräkning av utsläppen i det kommungeografiska området görs alltså endast fram 

till och med 2018. 

Utsläppsberäkning från Västerås stad som organisation är enklare att göra, med mer lättillgänglig 

statistik från förvaltningar och bolag. Därför kan dessa beräknas t.o.m. 2020. 

  

 
14 Nationella emissionsdatabasen - rus (lansstyrelsen.se) 

Beräknad energianvändning 

per sektor 

SCB 

RUS 

Indata A Utsläppsberäkning mha 

energimängd 

Totalberäkning av 

utsläpp från alla sektorer 

Beräknade utsläpp från 

energi och övriga tjänster 

Beräknade utsläpp från 

transporter, jordbruk och 

övriga utsläpp 

Bränsleanvändning 

Mälarenergi 

Indata B 

dData 

Totala utsläpp, 

se diagram 1 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
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6.2 Hur bränsleleveranser påverkar utsläppsberäkningarna 
Diagram 1 beskriver hur utsläppen ökar märkvärt från 2017 till 2018. Anledningen till denna ökning 

från 4,3 till 4,6 ton CO2/inv. går att härleda till en förändring av rapporteringsförfarandet av 

rapportering av bränsleleveranser till kommuner som genomförs av SCB. Förändringen 

implementerades inför rapportering 2018. För att reda ut hur och varför denna förändring påverkar 

utfallet behöver metodiken förklaras.  

Mellan åren 2017 och 2018 förändrades designen av SCB:s undersökning av bränsleleveranser. Dessa 

ligger till grund för deras beräkningar av energianvändningen av bränsleleveranserna per sektor. 

Undersökningen besvaras årligen av framför allt oljehandelsföretag och kategoriseras vidare per 

kommun, bränsle och näringsgren. Bland annat togs en ny blankett fram och nya bränslekategorier 

infördes. Detta kan, enligt SCB, ge upphov till den förändring som syns i bränsleleveranser av bensin, 

diesel och eldningsolja 1 (EO1) fördelat på Vägtransporter, Övriga fastigheter och Övrigt15 i Diagram 

17. Det framgår att en stor andel bränslevolym har förflyttats från ”Vägtransporter” till ”Övriga 

fastigheter”. Den totala rapporterade bränslemängden, inklusive etanol, FAME, HVO och 

eldningsolja 2 - 6 uppgick till drygt 172 000 kubikmeter. 

 

Diagram 17. Rapporterade leveranser av bensin, diesel och eldningsolja 1 fördelat per Vägtransporter, Övriga fastigheter 
och Övrigt 

Förflyttningen av bränslemängd från vägtransporter till övriga fastigheter gör att energimängden i 

SCB:s statistik förändras enligt Diagram 18. Energianvändningen av bensin, diesel och EO1 inom 

näringsgrenen vägtransporter minskar och energianvändningen inom övriga fastigheter ökar. Vid 

summering och beräkning av utsläppen från sektorn övriga tjänster i Diagram 1 ingår näringsgrenen 

övriga fastigheter, men eftersom utsläppen från sektorn transporter inte beräknas med hjälp av 

SCB:s energistatistik återspeglas inte denna förändring i diagrammet. Energianvändningen i 

näringsgrenen vägtransporter, som återfinns i Diagram 18, exkluderas alltså vid vidare 

utsläppsberäkningar. Utsläppsuppgifterna från transportsektorn baseras på vad som släpps ut inom 

den geografiska kommunen oavsett var de som kör har tankat. Uppgifterna man går på är 

trafikflöden, vilka fordonstyper, vilka hastighetsgränser, kallstartsandel med mera16. 

Energistatistiken från SCB och utsläppsstatistiken från RUS går helt enkelt inte att översätta till 

varandra, varför ändringar i ena ledet inte påverkar den andra.  

 
15 Jordbruk, skogsbruk, fiske, industri, el- och värmeverk, offentlig förvaltning, enbostadshus, flerbostadshus, 
bygg- och transporttjänster, luftfart, järnväg och sjöfart 
16 https://extraadmin.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Statistik och data/Nationell 
emissionsdatabas/SMED_Rapport_nr9_2020_Arlig_geografisk_fordelning_submission_2020.pdf  
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Diagram 18. Levererade bränslemängder översatt till energimängd. 

Denna förflyttning av energimängd ger vidare upphov till en förändrad verklighetsbeskrivning vid 

summering och beräkning av de totala utsläppen av växthusgaser. De beräknade utsläppen från 

övriga tjänster i Diagram 1 ökar ungefär enligt utsläppen från övriga fastigheter i Diagram 19, medan 

sektorn transporter i Diagram 1 inte påverkas av denna förändring.  

 

Diagram 19. Levererade bränslemängder översatt till koldioxidutsläpp 

I Diagram 18 återspeglas vilken effekt den förändrade fördelningen av bränsleleveranser från 2016 

och 2017 till 2018 och 2019 ger på energianvändningen i kommunen. Energimängden i det fossila 

bränsle som förflyttats från ”Vägtransporter” uppgår i genomsnitt till drygt 278 GWH, samtidigt som 

energimängden som från och med 2018 allokeras ”Övriga fastigheter” har ökat med i genomsnitt 

311 GWh. Den utsläppsökning inom övriga fastigheter som Diagram 19 beskriver uppgår vidare till 

drygt 60 000 ton CO2/år vilket utslaget per invånare blir cirka 0,41 ton CO2/inv. mellan 2017 och 

2018. 

Siffran om 0,41 CO2/inv. kan vidare ställas mot den ökning av utsläpp per invånare från 2017 till 2018 

inom övriga tjänster om 0,48 CO2/inv. och antagandet om vad ökningen av de beräknade utsläppen 

beror på kan göras.  

Om ökningen i övriga tjänster exkluderas uppgår de totalt beräknade utsläppen inom det 

kommungeografiska området till 4,12 CO2/inv. under 2018. För att nå målet behöver utsläppen 

minska till 3,6 CO2/inv. 

  

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1000 000

 1200 000

 1400 000

 1600 000

2016 2017 2018 2019

M
W

h Vägtransporter

Övriga fastigheter

Övrigt

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

 400 000

2016 2017 2018 2019

to
n

 C
O

2

Övriga fastigheter

Vägtransporter

Övrigt

Summa



47(47) 
 

I Diagram 20 presenteras SCB:s statistik över energianvändningen inom övriga tjänster för femton 

län (utvalda p.g.a. tillgång till tillförlitlig statistik) aggregerat och Västerås stad singulärt. Trenden 

tycks alltså vara densamma oavsett var i landet. Tabell 12 indikerar samma sak, även om ökningen i 

Västerås är mer påtaglig än riket som helhet. 

 

Diagram 20. Energianvändning av icke förnybara flytande bränslen inom sektorn övriga tjänster, per län (vänster axel) och 
Västerås (höger axel)  

Tabell 12. Energianvändning av icke förnybara flytande bränslen inom övriga tjänster. Riket och Västerås stad 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Riket, 
GWh 5085 5232 5521 3382 2850 6168 5338 4408 3957 5124 7983 

Ökning 
från 2009 

 3% 9% -33% -44% 21% 5% -13% -22% 1% 57% 

Västerås, 
GWh 127 154 137 161 118 167 156 146 149 417 838 

Ökning 
från 2009 

 22% 8% 27% -7% 32% 24% 15% 18% 230% 563% 
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