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Sammanfattning

Denna energi- och klimatplan ersätter gällande energi- 
och klimatplan för Ale kommun som antogs av kom-
munfullmäktige i november 2011. 

Syftet med Energi- och klimatplanen är att utveckla 
energisektorn i Ale kommun till en del av ett hållbart 
samhälle. 

Vision: Ale kommun ska ha ett uthålligt energisystem, 
som fungerar i samspel med naturligt förekommande 
kretslopp, är baserat på förnyelsebara energikällor och 
en effektiv energianvändning samt bidrar till att minska 
utsläppen av växthusgaser. År 2050 ska Ale kommun 
ha 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser i förhål-
lande till 2008 och vara fritt från fossila bränslen. 

Målen beskrivs som tre övergripande mål och ett antal 
delmål. De övergripande målen är:
• År 2020 ska Ale kommun ha 40 procent lägre ut-

släpp av växthusgaser i förhållande till 2008.
• År 2020 ska förbrukningen av fossila bränslen i Ale 

kommun ha minskat med 40 procent i förhållande 
till 2008.

• År 2020 ska 90 procent av befolkningen i Ale 
kommun ha god kunskap om hur deras handlingar 
påverkar klimatet samt medverka till en minskning 
av utsläppen av växthusgaser.

Inom delmålen i den antagna planen från 2011 fanns 
ett flertal utredningsmål. Därför föreslogs en revide-
ring av delmålen till år 2013 när dessa utredningar var 
genomförda. Revideringen innefattade endast delmålen 
i planen och framtagande av en handlingsplan för att 
uppfylla målen. 

I alla beslut som tas och i alla val vi gör måste vi beakta 
att resurserna ska räcka till nästa generation. Energief-
fektivisering och en omställning till förnyelsebar energi 
bidrar till att nästa generation får den möjligheten. 
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1.1 Introduktion 
Energisektorns miljöpåverkan som utsläpp av växt-
husgaser, försurning, övergödning och risker med 
kärnkraftsanvändning har uppmärksammats de senaste 
decennierna. Det är viktigt att ha en helhetssyn på 
energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i 
såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. Klimatpå-
verkan, som utsläppen av växthusgaser till atmosfären 
ger upphov till, har en stark koppling till energifrågor. 
Tydliga kopplingar finns även till samhällsplanering 
och näringslivsutveckling. Energi- och klimatfrågan är 
med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna 
som världen och Ale kommun står inför. Det sätt som 
kommunen arbetar med energi- och klimatfrågor har 
därför betydelse för en hållbar samhällsutveckling i 
Ale kommun. Genom kommunens samhällsplanering, 
energiplanering, drift, tillsyn, utbildning, rådgivning, 
information och genom att föregå med goda exempel 
kan kommunen påverka energiförbrukningen och dess 
miljöpåverkan. 

En kommun kan på flera sätt styra energianvänd-
ning och energitillförsel. Kommunen kan agera utifrån 
sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsä-
gare, arbetsgivare eller som ägare till ett energibolag. 
Ett sätt att strategiskt påverka utvecklingen är att göra 
upp en energiplan. 

Enligt Lagen om kommunal energiplanering 
(1977:439) ska en kommun i sin planering främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och 
tillräcklig energitillförsel. Varje kommun ska ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning 
av energi. 

Det är viktigt att ha en energiplanering med tydliga 
mål som konkretiseras i projekt och åtgärder. Energi-
planering ger ofta bättre ekonomi i kommunen som en 
effekt av bland annat effektiviseringsåtgärder.  

Denna energi- och klimatplan ersätter gällande 
energiplan för Ale kommun som antogs av kommun-
fullmäktige i november 2011. Kommunfullmäktige be-
slutar om planen, men för att nå en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning måste alla kommunens invånare på 
sikt involveras i arbetet. Denna energi- och klimatplan 
är ett medel för en målinriktad och långsiktig politik 
inom energi- och klimatområdet och ett betydelsefullt 
stöd för de prioriteringar som kommer att vara nöd-
vändiga.  

Energi- och klimatplan innehåller bakgrundsinfor-

mation om kommunen och en nulägesbeskrivning 
vilken utgör en sammanfattning av en inventering som 
ligger som bilaga till planen. Därefter följer mål, åtgär-
der samt information om hur kommunen ska arbeta 
med att följa upp planen. Eftersom klimatpåverkan 
är en aktuell och viktig fråga med en stark koppling 
till energifrågor tar planen även upp den frågan och 
innehåller mål och åtgärder som syftar till en minskad 
klimatpåverkan.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna energi- och klimatplan är att utveckla 
energisektorn i Ale kommun till en del av ett hållbart 
samhälle.  
 
1.3 Organisation av arbetet  
med energi- och klimatplanen  
Arbetet med klimatstrategin påbörjades i november 
2008 då kommunstyrelsen utsåg en arbetsgrupp med 
uppgift att ta fram förslag till hur Ale kommun kan 
bidra till lägre utsläpp av växthusgaser. Arbetsgruppen 
fick i uppdrag att ta fram en energi- och klimatstrategi 
som uppfyller det lagstadgade krav som finns för kom-
munal energiplan. För projektet utsågs en styrgrupp 
bestående av sju politiker och ett sekretariat bestående 
av en tjänstemannagrupp med uppdrag att driva och 
dokumentera projektet samt redovisa arbetet för styr-
gruppen.

Ett seminarium om klimatutmaningen anordnades i 
september 2009 för representanter från kommunala 
förvaltningar, företag och organisationer. I januari 
2010 anordnades en workshop med deltagare som 
representerade olika delar av samhället. Syftet med 

1. Bakgrund
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workshopen var att göra alla delaktiga i arbetet med 
energi- och klimatstrategin. 

Flera av delmålen i planen var utredningsmål och en 
revidering föreslogs därför genomföras 2013.

Den 23 februari 2015 antogs en revidering av 
delmålen i energi- och klimatplanen samt tillhörande 
handlingsplan.

1.4 Energi 
Energi kan inte förbrukas utan endast omvandlas till 
andra energiformer. Samma energimängd utför olika 
arbete beroende på vilket form energin har. När vi 
säger att vi förbrukar energi menar vi egentligen att vi 
omvandlar energi från hög kvalitet till lägre kvalitet. 
Exergi är ett kvalitetsmått på energi. Elenergi är hög-
kvalitativ och har exergiindex 100. Spillvärme från en 
industri har exergiindex 30 och kan bara användas till 
uppvärmning. Energi är detsamma som effekt gånger 
tid och anges i enheten Joule (J). Effekt anges i enhe-
ten W (watt). 1 J är lika med 1 Ws (wattsekund) och 
3 600 J är lika med 1 Wh (wattimme). När man talar 
om energianvändningen i samhället används vanligen 
enheten Wh i stället för Joule. Ofta sätter man ett så 
kallat prefix framför dessa enheter, till exempel kWh 
(kilowattimmar) eller MW (megawatt).

De energikällor som används av mänskligheten kan de-
las in i förnyelsebara och icke förnyelsebara energikäl-
lor. Med förnyelsebara energikällor avses sådana som 
genom naturens kretslopp återbildas inom överskådlig 
tid, upp till cirka 50 år. De förnyelsebara energikällorna 
tär därmed inte på jordens ändliga resurser i motsats 
till de icke förnyelsebara. 

Till de förnyelsebara energikällorna räknas solen-
ergi, vindkraft, vågenergi, biobränslen och geotermisk 
energi. De fyra första härrör direkt eller indirekt från 
solen och geotermisk energi härrör från jordens inre. 

De icke förnyelsebara energikällorna används mest 
i samhället. De består av olja, kol, naturgas och uran. 
Även torv räknas som icke förnyelsebar. De icke 
förnyelsebara energikällorna (utom uran) består även 
de av lagrad solenergi. Problemet är att dessa typer av 
energireserver återbildas ytterst långsamt jämfört med 
användningen. När det gäller kärnkraften så erhålls 
energin från kärnklyvning av uranatomer. Förbrukad 
uran återbildas inte på jorden.

1.5 Växthuseffekten  
och klimatförändringar 
Klimatförändringar till följd av växthuseffekten är ett 
av de största globala miljöproblem som mänskligheten 
står inför under 2000-talet. Ingen annan miljöfråga på-
verkar på ett så genomgripande sätt alla delar av sam-
hället, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt.   

Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären hål-
ler kvar en del av den värme som utstrålas från jordy-
tan. Gaserna hindrar inte solljuset från att nå ner till 
jordytan och värma upp den, men de fångar effektivt 
upp utgående värmestrålning och reflekterar värme 
tillbaka mot jorden. På detta sätt håller växthusgaserna 
kvar värmen kring jorden. 

Den naturliga växthuseffekten är en förutsätt-
ning för livet på jorden och utan den skulle det vara i 
genomsnitt nästan 35 grader kallare vid jordytan än det 
är idag. Det som skiljer den klimatförändring vi idag 
upplever från denna naturliga effekt är att människans 
utsläpp förändrar atmosfärens kemi och därigenom 
förstärker växthuseffekten. 

De växthusgaser som omfattas av internationella 
överenskommelser är koldioxid, metan, dikväveoxid 
(lustgas) och fluorerade gaser (bland annat så kallade 
freoner). För att kunna jämföra olika gasers klimatpå-
verkan räknar man om bidraget från varje enskild gas 
till den mängd koldioxid (så kallade ”koldioxidekviva-
lenter”) som har samma inverkan på klimatet. Förbrän-
ningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, 
ger upphov till koldioxid som står för 80 procent av 
växthusgaserna. Koldioxid som kommer från förbrän-
ning av biobaserade bränslen ingår i det biologiska 
kretsloppet och räknas inte som ett bidrag till växt-
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huseffekten. Övriga växthusgaser är mer kraftfulla som 
växthusgaser men utsläppen är betydligt mindre än 
för koldioxid. Utsläppen av de andra växthusgaserna 
uppstår främst inom jordbruket (metan och lustgas), av-
fallsdeponier (metan) och förbränning (lustgas) medan 
de fluorerade gaserna i huvudsak kommer från kyl- och 
frysutrustning, högspänningsbrytare och aluminium-
produktion. 

Halterna av flera växthusgaser ökar nu i atmosfären, 
främst på grund av vår förbränning av fossila bränslen. 
Ökade halter leder i sin tur till att växthuseffekten för-
stärks och jordens medeltemperatur stiger.   

Under 1900-talet steg jordens medeltemperatur 
med cirka 0,7 grader. Det senaste kvartsseklet har varit 
osedvanligt varmt. 1997, 1998 samt 2001–2008 är de 
tio varmaste åren som har registrerats sedan tillförlitliga 
mätningar inleddes i mitten av 1800-talet.  

FN:s vetenskapliga klimatpanel Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) gör regelbundet be-
dömningar av det vetenskapliga kunskapsläget när det 
gäller klimatet. Den senaste utvärderingen publicerades 
hösten 2007. Enligt IPCC:s senaste bedömningar kan vi 
vänta en fortsatt global temperaturökning med 1,1–6,4 
grader fram till år 2100. En uppvärmning som i sin tur 
kan leda till allvarliga störningar i det samspel mellan 
hav och land, nederbörd, vindar och havsströmmar 
som bildar jordens klimat. 

I Sverige har växthusgasutsläppen minskat gradvis inom 
bostads- och servicesektorn sedan år 1990. Orsaken är 
övergången från uppvärmning med olja till förnyelsebar 
fjärrvärme, biobränslen samt minskning och effektivise-
ring av energianvändningen genom exempelvis värme-
pumpar och bättre drift. Även utsläpp från jordbruk 
och avfallsdeponier är på nedåtgående. Inom jord-

bruket beror nedgången på minskat antal djur, inom 
avfallssektorn på uppsamling av gas ur deponierna och 
på att deponeringsförbud och deponiskatt har drivit 
fram en minskning av mängden deponerat material. 
Nedgångarna uppvägs dock delvis av en ökning av 
vägtrafikens utsläpp. Framför allt ökar de tunga gods-
transporterna i omfattning. Även utsläppen från vissa 
industribranscher ökar.  

Klimatförändringen kan innebära en rad konsekven-
ser för Sveriges del. Modelleringar visar på en generell 
nederbördsökning i hela landet. Även antalet tillfällen 
med intensiv nederbörd bedöms öka. Mest ökar neder-
börden i norra och västra Sverige. Ökad nederbörd och 
mer intensiva regnfall ökar risken för översvämningar 
längs sjöar och vattendrag. Den globalt ökade tempe-
raturen medför en höjning av vattennivån i havet på 
grund av volymökning av havsvattnet och mer avsmält-
ning av glaciärer. Förändringar i nederbörd liksom ökad 
avdunstning kan leda till ökad sommartorka i södra 
Sverige. Ett varmare klimat bedöms ha både direkta och 
indirekta konsekvenser för människors hälsa. Sannolikt 
kommer spridningen av smitta genom bland annat vat-
ten, livsmedel, insekter och spindeldjur att öka.  

Eftersom Ale kommun ligger vid Göta Älv innebär 
klimatförändringen en ökad risk för översvämningar i 
kommunen. Då en stor del av marken i Ale är skred-
känslig ökar även risken för skred. Omfattande över-
svämningar och skred kan få stora konsekvenser för 
Ale kommun då en stor del av kommunens industrier 
och tätorter och även väg E45, som är en viktig trans-
portled, är belägna längs älven.  

1.6 Kommunens  
möjligheter att påverka 
Kommunen har en viktig roll i arbetet med att minska 
växthusgasutsläppen genom sitt ansvar för exempelvis 
samhällsplanering, energiplanering, tillsyn och drift av 
tekniska anläggningar. Kommunen har också möjlig-
heter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för 
information, utbildning och rådgivning samt genom att 
föregå med goda exempel.   

Samhällsplanering spelar en viktig roll för möjlighe-
terna att nå energi- och klimatmålen. Översikts- och 
detaljplaner utgör en viktig funktion vad det gäller 
energianvändning till exempel gällande lokalisering av 
ny bebyggelse och hur den placeras i terrängen, vilka 
möjligheter som skapas för gångtrafik, cykeltrafik och 
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kollektivtrafik och vilka uppvärmningssystem som kan 
användas.  
Transporter är till stor del baserade på fossila bränslen 
och står för en stor del av de klimatpåverkande utsläp-
pen i Ale kommun. Kostnader spelar en avgörande 
roll vid val av bränslen och transportslag. Kommunen 
har liten möjlighet att påverka lagstiftning, bränsle-
priser och skatter, några av de faktorer som styr vår 
bränsleanvändning och därmed också våra utsläpp av 
koldioxid. Kommunen kan dock i sin planering, sina 
olika roller och nära kontakt med medborgare och 
näringsidkare arbeta för mer miljövänliga transporter 
samt utveckla andra effektiva styrmedel.   

Genom att vara förmedlare av kunskap och infor-

mation kan kommunen kommunicera möjliga bidrag 
som medborgare och näringsliv kan söka från andra 
offentliga myndigheter. Kommunen spelar en viktig 
roll som informationsspridare och folkbildare, med 
klimat- och energirådgivaren som viktig resurs. Vidare 
kan kommunen använda miljökontorets prövning och 
tillsyn mot verksamheter för att minska företagens 
energianvändning och klimatpåverkan.   

Kommunen som organisation bidrar med en relativt 
stor del av de totala utsläppen av växthusgaser. Genom 
att se över sin energiförbrukning, tjänsteresor, trans-
porter och inom ramen för upphandling ställa klimat-
krav, kan kommunen som organisation minska sin 
energianvändning och klimatpåverkan.  
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2.1 Geografi och befolkning  
Ale kommun är en 318 km² stor kommun som ligger 
i Västra Götalands län. Ale är belägen i Göta älvdalen 
öster om älven. De flesta tätorter i kommunen ligger 
längs älven. De största orterna är Nödinge (5 067 invå-
nare år 2008), Älvängen (4 404 invånare), Nol (3 453 
invånare) och Bohus (3 081 invånare). Två större 
naturområden, Risveden och Vättlefjäll, sträcker sig in 
i kommunen.  

I december 2008 var antalet invånare i kommunen 
27 323 stycken. Antalet bostäder år 2008 beräknas till 
11 515 varav 37 procent (4 229 stycken) i flerbostads-
hus och 63 procent (7 286 stycken) i småhus.  

Genom kommunen, längs Göta älv, går de viktiga 
transportlederna E45 och Bergslagsbanan. De byggs 
ut till motorväg respektive dubbelspårig järnväg vilket 
beräknas vara klart i december år 2012. Då kommer 
troligtvis dessa transportleder att få ännu större bety-
delse för Ale kommun.  

2.2 Näringsliv 
Göta älv har genom historien varit viktig för trans-
port, handel och produktion av produkter och tjänster. 
Under Sveriges industrialisering växte det i kommu-
nen fram flera industrier, såsom Surte Glasbruk, Eka 
Chemicals, Alafors Fabriker, Wicanders korkfabrik, 
Carlmarks fabriker, Tudor med flera, som var mer eller 
mindre beroende av älven som transportled samt av 
tillgången till energi. Av dessa är det bara Eka Che-
micals som har kvar produktion i Ale. Eka Chemicals 
är numera kommunens största företag med över 500 
anställda.  

I dag finns ungefär 1 450 företag i kommunen inom 
tillverkning-, handel och tjänstesektorn. Mindre och 
medelstora företag dominerar och flera finns inom 
mekanisk verkstadsteknik och elektronik.  

Ale kommun är den största arbetsgivaren. Ale 
kommun är en del av Göteborgsregionen och gränsar 
till Göteborgs kommun där många alebor har sina 
arbeten. Även Kungälv, Trollhättan och Alingsås finns 
inom pendlingsavstånd. Under år 2008 hade Ale kom-
mun 2 470 inpendlare och 9 177 utpendlare medan  
4 384 personer både bodde och arbetade i kommunen.

2.3 Energi 
Totalt, efter normalårskorrigering, tillfördes Ale 
kommun ungefär 650 GWh energi år 2008. Det är 

en minskning med 32 procent från år 1999 då cirka 
960 GWh energi tillfördes enligt 2001 års energiplan. 
Minskningen beror troligtvis till stor del på Eka Che-
micals minskade energiförbrukning i och med ned-
läggningen år 2005 av den klorfabrik som funnits på 
anläggningen i Bohus. Om Ekas elanvändning bortses 
har mängden levererad energi minskat med 3 procent 
sedan år 1999.

Jämfört med år 1999 har tillförd energi i form av 
bensin och diesel ökat med nästan 23 procent, energi 
från eldningsolja har minskat med 47 procent, energi 
från biobränslen har ökat med ungefär 38 procent och 
elanvändningen har minskat med 57 procent.

Det finns fyra elnätägare som levererar el i kom-
munen: Ale elförening, Vattenfall, Bjärke Energi och 
Lerum Energi AB. Sammanlagt levererade elnätägarna 
270 GWh år 2008 efter normalårskorrigering.        

2.3.1 Producerad energi 
Det finns fem mindre vattenkraftverk i kommunen 
som producerar el som levereras till Ale Elförening. 
Tillsammans producerade de 1945 MWh el år 2008.  
Ett mindre vindkraftverk på 15 kW för privat bruk 
finns i kommunen. Räknar man med 2 000 körtimmar 
per år producerar verket 30 MWh per år. Eftersom det 
rör sig om ett äldre verk är det troligt att produktionen 
är lägre.  

Under perioden från den 1 juni 2000 fram till som-
maren 2009 har det installerats solfångare med en 
sammanlagd yta på 346 m² vilket ger totalt 138 MWh 
per år. Det finns inga uppgifter om äldre solfångare.   
Antalet berg-, ytjord- och sjövärmepumpar i Ale kom-
mun uppskattas till ungefär 1 200 stycken som tillsam-
mans ger cirka 14 GWh. 

Totalt levererades 53,2 GWh (normalårskorrige-

2. Inventering
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rat) fjärrvärme i Ale år 2008 inklusive nätet i Skepp-
landa. Cirka 60 GWh spillvärme levererades från Eka 
Chemicals AB i Bohus och Perstorp Oxo AB i Nol till 
fjärrvärmenäten i Ale och Göteborg. Cirka 2 GWh olja 
användes i en spetspanna. Dessutom levereras fjärr-
värme från Göteborg. Skepplanda tätort har ett separat 
fjärrvärmenät med en pellets- och oljepanna. Under år 
2008 producerades cirka 3,6 GWh värme från pellets 
och 0,040 GWh från olja.

2.4 Växthusgaser      
Ales totala utsläpp av växthusgaser år 2007 (år 2008 
för energiförsörjning och industriprocesser) var  
141 100 ton koldioxidekvivalenter. Av dessa står kol-
dioxid för 88 procent. Utsläppen per invånare var 5,2 
ton koldioxidekvivalenter (räknat på antal invånare år 
2008). I Sverige som helhet är motsvarande siffra 7,1 
ton. De stora koldioxidutsläppen från industrin utgörs 
framför allt av utsläpp från Eka Chemicals tillverknin-
gav vätgas med naturgas som råvara.      
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Levererad energi i Ale år 2008
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Levererad energi i Ale år 2008
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Etanol
FAME
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Butanol
El
Spillvärme netto
Fjärrvärme från Göteborg
Biobränsle
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Den energi som använts till uppvärmning är normalårskorrigerad. Källa: SCB, Statoil i Älvängen, OKQ8 i Nö-
dinge, Miljörapport Eka Chemicals AB 2008, Annelie Kruse Axel Christiernsson, Madelene Meritz Perstorp 
Oxo AB, Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, Lerum Energi AB, Marie Jernsund Göteborgs Energi 
AB, Göran Björk Ale Sotningsdistrikt AB, Ulla Sandblom, Länsstyrelsen Västra Götalands län, SGU:s 
brunnsarkiv.

Den energi som använts till uppvärmning är normalårskorrigerad. Källa: SCB, Statoil i Älvängen, OKQ8 i Nö-
dinge, Miljörapport Eka Chemicals AB 2008, Annelie Kruse Axel Christiernsson, Madelene Meritz Perstorp Oxo 
AB, Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, Lerum Energi AB, Marie Jernsund Göteborgs Energi AB, Göran 
Björk Ale Sotningsdistrikt AB, Ulla Sandblom, Länsstyrelsen Västra Götalands län.
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Elanvändning i Ale år 2008
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Uppvärmning av bostad och vatten i småhus år 2008
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Den del av elen som antas användas till uppvärmning har normalårskorrigerats. Källor: Elnätsstatistik 
från Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi och Lerum Energi AB.

Källa: Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, Lerum Energi AB, Ale sotningsdistrikt AB, Göteborgs 
Energi AB.
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Uppvärmning av bostad och vatten i flerbostadshus år 2008
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Källa: Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, Lerum Energi AB, Ale sotningsdistrikt AB, 
Göteborgs Energi AB.

Utsläpp av växthusgaser i Ale år 2007 
(för energiförsörjning och industriprocesser avses år 2008)
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Källa: RUS, SCB, Miljörapport 
Eka Chemicals AB 2008, An-
nelie Kruse Axel Christiernsson, 
Madelene Meritz Perstorp Oxo 
AB, Marie Jernsund Göteborgs 
Energi AB, Göran Björk Ale 
Sotningsdistrikt AB. 
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Utsläpp av växthusgaser i Ale år 2007 fördelat på sektorer
(för energiförsörjning och industriprocesser avses år 2008)
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Källa: RUS, SCB, Miljörapport Eka Chemicals AB 2008, Annelie Kruse Axel Christiernsson, Madelene 
Meritz Perstorp Oxo AB, Marie Jernsund Göteborgs Energi AB, Göran Björk Ale Sotningsdistrikt AB.  

Utförligare beskrivningar och förklaringar angående inventeringen finns i bilaga 1.
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3.1 Energi- och klimatmål i världen 
Förenta Nationernas ramkonvention om klimatför-
ändringar (UNFCCC) antogs i samband med FN:s 
konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro år 
1992. Konventionen har som mål att koncentrationen 
av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå 
som förhindrar en farlig mänsklig störning av klimat-
systemet (unfccc.int). Överenskommelsen har under-
tecknats av drygt 190 länder.  Kyotoprotokollet är en 
internationell överenskommelse som slöts år 1999. Av-
talet, som trädde i kraft år 2005, innehåller åtaganden 
för i-länderna om att minska utsläppen av växthusga-
ser med sammanlagt minst 5,2 procent från året 1990 
till perioden 2008–2012. Kyotoprotokollet behandlar 
sex växthusgaser: koldioxid (CO²), metan (CH � ), dikvä-
veoxid (lustgas, N²O), fluorkolväten (HFC), perfluor-
kolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF � ). 

Globala förhandlingar pågår med ambitionen att 
nå ett bindande avtal, med löften om utsläppsminsk-
ningar, som kan ta vid efter det Kyotoprotokoll som 
gäller idag.

EU har beslutat att minska sina utsläpp av växthus-
gaser med 20 procent till år 2020 jämfört med 1990 års 
nivå. Om andra industriländer genomför motsvarande 
utsläppsminskningar, är unionen beredd att minska 
sina utsläpp med 30 procent. Dessutom ska energian-
vändningen minskas med 20 procent till år 2020 och 
förnyelsebara källor ska stå för 20 procent av energin.  

I april 1999 antog Sveriges riksdag 15 nationella mil-
jökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det till-
stånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som 
är miljömässigt hållbart på lång sikt. I november 2005 
antogs ytterligare ett mål. De 16 miljökvalitetsmålen är 
allmänt formulerade och har därför preciserats genom 
ett 70-tal delmål. Länsstyrelserna och Skogsvårdssty-
relserna har fått i uppdrag att formulera regionala mål. 
Det första miljömålet är Begränsad klimatpåverkan. 
Även miljömålet God bebyggd miljö knyter an till 
energi- och klimatfrågorna. 

3.2 Sveriges energi- och klimatmål 
Den svenska energipolitikens mål är att på kort och 
lång sikt trygga tillgången på el och annan energi. Poli-
tiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkur-
renskraft och försörjningstrygghet. Energipolitiken ska 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energian-
vändning, en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning 
med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat 

samt underlätta omställning till ett ekologiskt hållbart 
samhälle.
 Sveriges energi- och klimatpolitik styrs av de två pro-
positionerna ”En sammanhållen klimat- och energipo-
litik” som antogs av riksdagen i juni 2009. Riksdagen 
beslutade att målet för de svenska utsläppen av växt-
husgaser, från verksamheter som inte ingår i systemet 
för handel med utsläppsrätter, ska vara en minskning 
med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Tre 
handlingsplaner föreslås med syfte att nå en fossilo-
beroende transportsektor, främja förnybar energi och 
skapa förutsättningar för ytterligare energieffektivise-
ring.  Förutom utsläppsmål för växthusgaser till 2020 
föreslår regeringen mål och strategier om att: 

• halva Sveriges energianvändning år 2020 ska 
komma från förnybara energikällor  

• Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossil energi  

• Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten 
av detta sekel ska vara noll  

• 20 procent effektivare energianvändning år 2020  
• 10 procent förnybar energi i transportsektorn år 

2020

3.3 Regionala energi- och klimatmål 
Smart Energi – Klimatstrategi för Västra Götaland 
fastställdes av regionfullmäktige i september 2009.   
Målet för klimatarbetet i Västra Götalandsregionen är 
att samtidigt minska klimatpåverkan och skapa hållbar 
tillväxt och nya jobb: ”2030 är den västsvenska ekono-
min inte längre beroende av fossil energi och med-
borgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt 
hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och pro-
duktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är 
resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar 

3. Internationella, nationella  
och regionala energi- och klimatmål 



16

energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark 
ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt 
näringsliv.”  Energi- och klimatarbetet i Västra Göta-
land bedrivs inom sex fokusområden där samverkan i 
Västra Götaland har bättre förutsättningar att påverka 
utvecklingen än om alla enskilda aktörer arbetar var för 
sig. Fokusområdena är:

• effektiv energianvändning i bostäder och lokaler
• effektiva godstransporter – grön logistik
• effektiva persontransporter – mobilitet 
• alternativa drivmedel och effektivare fordon
• ökad produktion av energi från jord, skog, sol och 

vind
• livsstil, konsumentmakt och producentansvar

K2020 är ett samverkansprojekt mellan Västra Gö-
talandsregionen, Göteborgsregionens kommunalför-
bund, Göteborgs Stad, Västtrafik och Trafikverket. 
Syftet med K2020 är att skapa en gemensam framtids-
bild som ska användas som underlag vid planering och 
beslut om kollektivtrafikens utveckling. Målet är att 
minst 40 procent av resorna i Göteborgsområdet ska 
göras med kollektivtrafik senast år 2025. Ett kollektiv-
trafikprogram antogs i april 2009. Där konstateras att 
en utbyggnad av infrastrukturen är nödvändig, men 
viktigt är också att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. 
Mer tågtrafik önskas, bland annat för att tåg mycket 
snabbare än bussar tar sig in i centrum. 
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4.1 Hållbar utveckling
Ett hållbart samhälle innebär att nuvarande och kom-
mande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En hållbar samhällsutveckling omfattar ekolo-
giska, sociala och ekonomiska aspekter. Aspekterna är 
sinsemellan beroende av varandra och ska förstärka 
varandra. 

Att kommunen tar ansvar för en uthållig energian-
vändning och att alla kommunens medborgare och 
verksamhetsutövare känner delaktighet och har vilja 
och förmåga att ta ansvar för sitt handlande utgör 
grunden för arbetet med energi- och klimatfrågor. 
Viktiga förutsättningar är utbildning, kunskap och att 
samhället planeras så att möjlighet finns för att göra 
rätt. 

Förändringar i livsstil och beteenden krävs för att 
energianvändningen och utsläppen av växthusgaser 
ska minska. Vår konsumtion orsakar utsläpp både i 
Sverige och i andra länder där till exempel mycket av 
de livsmedel vi äter och de kläder vi köper tillverkas. 
Olika konsumtionsval kan göra stor skillnad i utsläp-
pens storlek. Den största klimatpåverkan kommer från 
resor och boendet tillsammans med vilka livsmedel vi 
väljer. Fem nyckelaktiviteter är avgörande och på dessa 
områden finns därmed stora möjligheter att påverka 
utsläppen: 

• hur mycket och vilken bil vi åker 
• hur vi värmer våra bostäder 
• hur mycket el som används i bostaden 
• hur mycket och vilket kött vi äter 
• hur långt och hur ofta vi flyger

En betydande klimatnytta skulle åstadkommas av en 
ökning av andelen icke-materiell tjänstekonsumtion, 
som utbildning, kultur, hälsa och tjänster, på bekostnad 
av den materiella konsumtionen, det vill säga ”prylar”.  

4.2 Delmål för Ale kommun 

4.2.1 Inledning
För att kunna skapa ett samhälle med en trygg och 
långsiktigt hållbar energiförsörjning måste produktio-
nen av energi baserad på förnyelsebara källor öka. En 
utbyggnad av vindkraft i kommunen utgör en del av 
en ökad produktion av förnyelsebar energi. Det finns 
även potential för att utveckla produktion av biogas. 
Lantbrukaren har ofta god tillgång till råvaror för 
biogasframställning, exempelvis gödsel, vall, skörde-
rester och halm. Lantbruk med djurhållning kan täcka 
sina gödselbrunnar och samla upp biogas. Om gasen 
uppgraderas och renas kan den användas som fordons-
bränsle. Det kan även finnas möjligheter att utvinna 
biogas från avloppsslam i reningsverket i Älvängen. 
Det finns planer för en biogasanläggning i Göteborg 
som kommer att bli beroende av leveranser av orga-
niskt material från kranskommuner, däribland Ale.

Analyser och modelleringar visar att även om åtgärder 
vidtas snarast är risken stor för en klimatförändring 
som kan ge olika konsekvenser. Oförberedda samhäl-
len kan drabbas hårt av ett klimat där översvämningar, 
ras, skred och stormar blir fler och kraftigare. Med all 
säkerhet kommer nya riktlinjer när det gäller bland an-
nat dimensionering och lokalisering av vägar, byggna-
der och ledningar för dagvatten att behövas. För att 
möta hoten och begränsa skadorna till följd av stormar 
och översvämningar är det nödvändigt att arbeta såväl 
förebyggande som att ha hög beredskap. Ett varmare 
klimat bedöms ha både direkta och indirekta konse-
kvenser för människors hälsa. Fler varma dagar ökar 
dödligheten och luften i stadsmiljö kan försämras med 

4. Energi- och klimatmål för Ale kommun

Vision för Ale kommun 
Ale kommun ska ha ett uthålligt energisystem, 
som fungerar i samspel med naturligt förekom-
mande kretslopp, är baserat på förnyelsebara en-
ergikällor och en effektiv energianvändning samt 
bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. År 
2050 ska Ale kommun ha 90 procent lägre utsläpp 
av växthusgaser i förhållande till 2008 och vara 
fritt från fossila bränslen.

Övergripande mål för Ale kommun 
• År 2020 ska Ale kommun ha 40 procent lägre 

utsläpp av växthusgaser i förhållande till 2008.
• År 2020 ska förbrukningen av fossila bränslen 

i Ale kommun ha minskat med 40 procent i 
förhållande till 2008.

• År 2020 ska 90 procent av befolkningen i Ale 
kommun ha god kunskap om hur deras hand-
lingar påverkar klimatet samt medverka till en 
minskning av utsläppen av växthusgaser.
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skadliga halter av marknära ozon och partiklar. Sanno-
likt kommer spridningen av smitta genom bland annat 
vatten, livsmedel, insekter och spindeldjur att öka. 
Klimatförändringens konsekvenser för Ale och vilka 
åtgärder som bör prioriteras behöver utredas. 

En långsiktigt hållbar planering och byggande är en 
förutsättning för att nå de mål för hållbar energiför-
sörjning och minskad klimatpåverkan som fastslås med 
denna plan. Det samhälle och den infrastruktur som 
planeras idag kommer att påverka vår miljö och vårt 
klimat under lång tid framöver. 

Ale har som mål för sin planering att skapa möjligheter 
för en befolkningstillväxt på i genomsnitt 1,5–2 pro-
cent per år från år 2012 vilket skulle innebära att Ale 
har cirka 32 700 invånare år 2020. Det är en ökning 
med cirka 8 000 invånare från år 2008. Det ställer krav 
på en planering som tar hänsyn till energi- och klimat-
problematiken. Översikts- och detaljplaner kan använ-
das som instrument för att påverka energianvändning-
en och transporter i samband med ny bebyggelse. 

Energieffektiva lösningar som exempelvis lågenergi-
hus, och uppvärmning med förnybar energi är viktigt 
både för ny och befintlig bebyggelse. Alla hus bör 
byggas med så bra isoleringsförmåga, det vill säga lågt 
U-värde, som möjligt. En fastighet ska ha låg ener-
giförbrukning under hela sin livstid och god möjlig-
het att använda ny teknik i framtiden. Möjlighet till 
montage av solfångare och andra energilösningar bör 
beaktas i planeringen. Idag kommer enbart 1 procent 
av uppvärmningen av småhus i Ale från fjärrvärme. 
Anslutning till fjärrvärmenätet bör underlättas och 
bli mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunens vil-
laägare. Energieffektiviserande åtgärder av befintliga 
fastigheter är exempelvis: 

• tilläggsisolering och uppgradering av fönster
• återvinning av värme ur ventilation
• individuell vatten- och elförbrukning för varje 

bostadslägenhet
• närvaro- eller tidsstyrning av belysning
• tidsstyrd ventilation i kontorsbyggnader
• energieffektiva maskiner och vitvaror

En förutsättning för att nå målen är en ökning av 
andelen resor med kollektivtrafik. Här kommer den 
pågående utbyggnaden av järnväg till dubbelspår och 
pendeltåg med pendelstationer i fem av kommunens 
tätorter att vara betydelsefull. Kollektivtrafiken ska ha 

hög tillgänglighet, upplevas som attraktiv och ska vara 
det självklara valet. Kollektivtrafiken ska vara inplane-
rad i alla nya bostadsområden och finnas på plats på 
inflyttningsdagen. Planeringen av kommunens samhäl-
len bör ha de kommande pendeltågstationerna som 
en utgångspunkt. Olika incitament för att öka resorna 
med kollektivtrafiken, som exempelvis provåkarkort till 
nyinflyttade i kommunen och olika beteendeprojekt, 
behöver utredas och genomföras. 

Även när det gäller gång- och cykeltrafik kan det 
vara betydelsefullt att arbeta med påverkansprojekt. 
Ökad gång- och cykeltrafik minskar klimatpåverkan 
från transporter, har god inverkan på luftkvaliteten och 
har positiv inverkan på folkhälsan. Vid planläggning av 
nya bostadsområden ska alltid säker tillgänglighet med 
gång- och cykeltrafik säkerställas. Behov av cykelpar-
kering och låsbara cykelskåp på pendelstationerna bör 
utredas. Det bör även vara enkelt att ta med cykeln på 
pendeltågen.

Det offentliga rummet måste upplevas som tryggt och 
säkert för att kommuninvånarna ska välja kollektiv-
trafik och gång- och cykelvägar. Trygghetsvandringar, 
som innebär att man tillsammans tittar på omgivning-
en och inventerar trygga och otrygga platser, utgör ett 
betydelsefullt verktyg.

En utveckling av näringslivet i Ale är betydelsefullt 
för en god tillgång till lokala arbetstillfällen, vilket kan 
minska arbetstagarnas pendlingsavstånd och därmed 
klimatpåverkan från trafiken.

Ale kommuns företag ska uppmuntras och påver-
kas till att minska näringslivets energianvändning och 
klimatpåverkan. Det kan ske exempelvis genom rådgiv-
ning och information från kommunens klimat- och 
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energirådgivare och genom kommunens miljötillsyn 
av företag och verksamheter. Det är viktigt att påverka 
företag att genomföra energieffektiviserande åtgärder 
och minska utsläpp av växthusgaser från processer. 

En förutsättning för att klara målen är teknikut-
veckling, framförallt inom fordonsbränsle och energi-
effektivare fordon. Ale kommun och dess näringsliv 
bör medverka till utvecklingen av klimatvänlig teknik. 
Ett exempel är Energiteknikcentrum (ETC) som är 
lokaliserat till Nols Industripark. ETC är ett kompe-
tenscentrum inom batteriområdet som stödjer svensk 
fordonsindustri i arbete med utveckling av den fram-
tida elbaserade fordonstekniken. Det stödjer också 
Sveriges övriga industri i arbetet med att introducera 
och använda den nya avancerade batteritekniken. Ett 
annat exempel är EV Adapt i Nödinge som konver-
terar bilar till eldrift. Ale kommun köpte de två första 
serieproducerade elbilarna av företaget i mars 2010.

Kommunen är Ales största arbetsgivare. Kommu-
nens interna organisation och verksamhet ska vara ett 
föredöme och utgöra ett gott exempel för kommunens 
invånare och näringsliv. 
 Den livsstil som grundläggs i tidig ålder behålls ofta 
genom hela livet. Därför bör ett lärande om energi- 
och klimatfrågor starta redan i förskolan och sedan 
genomsyra hela utbildningskedjan. Elever blir då tidigt 
medvetna om hur vanor och beteende påverkar miljön. 

Exempel på arbetssätt är verktyget Grön flagg som 
drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och som utgår från 
olika tematiska inriktningar. Idag har tre skolor och en 
förskola i kommunen grön flagg. Andra sätt för skolor 
att arbeta med miljö- och klimatfrågor kan vara miljö-
certifiering, skola för hållbar utveckling anläggning av 

skolträdgårdar och satsning på utomhuspedagogik. För 
den vuxna befolkningens fortsatta lärande har studie-
förbunden och media en viktig roll.

Mötesplatser inom föreningslivet, skolan, närings-
livet och kommunen för kommunicering av energi-, 
klimat och livsstilsfrågor med koppling till hållbar 
utveckling behöver skapas och underhållas. Viktiga 
mötesplatser är till exempel ortsutvecklingsmöten och 
bibliotek. 

Genom kommunens energi- och klimatrådgivning 
kan privatpersoner, företag och organisationer få råd 
och stöd kring hur man kan minska sin energianvänd-
ning och klimatpåverkan. Rådgivningen är opartisk 
och kostnadsfri och ger råd kring energieffektivisering 
och konvertering ur ett miljömässigt och ekonomiskt 
perspektiv.

Genom hela livet är maten betydelsefull för gemen-
skap och hälsa. Livsmedelssektorn står för 25–35 
procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, räknat på 
hela kedjan från jord till bord. Utsläppen av växthus-
gaser ser olika ut för olika livsmedel. Grönsaker ger 
generellt upphov till lägre utsläpp än kött och mjölk. 
Nötköttproduktion ger störst klimatpåverkan på grund 
av metangasutsläpp från kor. Som konsument kan man 
med ganska små metoder minska sin klimatpåverkan 
till exempel genom att äta mer grönsaker och rotfruk-
ter, köpa närproducerat och säsongsanpassat samt göra 
storköp. Stora mängder livsmedel köps in och används 
inom den kommunala organisationen. Kommunen har 
därmed stora möjligheter att påverka leverantörer och 
bör utreda hur klimatpåverkan från livsmedelshante-
ringen kan minska. Åtgärder som kan minska livsmed-
elshanteringens klimatpåverkan är att

• vid upphandling av livsmedel ställa klimatkrav och 
välja närproducerat

• använda säsongsanpassade livsmedel
• utbilda personal, som arbetar med livsmedel och 

kost inom kommunens verksamhet, i livsmedels-
hanteringens klimatpåverkan

• införa en lagad vegetarisk rätt som alternativ
• arbeta för att minska matsvinnet

4.2.2 Mål och handlingsplan
Energi- och klimatplanens mål avser dels den geo-
grafiska kommunen och dels kommunens interna 
organisation. Den interna verksamheten ska vara ett 
föredöme och utgöra ett gott exempel för kommunens 
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invånare och näringsliv. Alla som bor och verkar i 
kommunen ska vara delaktiga i energi- och klimatarbe-
tet, det är en förutsättning för att nå de övergripande 
målen.

Målen är satta utifrån inventeringen som gjordes inför 
detta arbete, resultaten från en klimatworkshop samt 
uppföljning av den tidigare energiplanen. Uppföljning 
av målen i den tidigare energiplanen ligger som bilaga 
2 till detta dokument.

De detaljerade delmålen är en levande del av planen. 
I arbetet med att uppfylla energi- och klimatmålen bör 
erfarenheter från andra kommuners arbete användas 
och olika former av samarbeten utnyttjas. 

Inom jordbrukssektorn finns ett stort utbud av infor-
mation, rådgivning och utbildning från bland andra 
länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Jordbruks-
verket. Här finns även styrmedel i form av EU- och 
miljöstöd. Därför innehåller inte denna plan mål och 
åtgärder angående jordbrukets klimatpåverkan.

Basår för delmålen är år 2008 som är året som invente-
ringen inför denna plan baseras på.

Energi- och klimatmål 

Delmål för Ale kommun som geografiskt område Tidsplan Åtgärd i 
handlingsplan 

Nyckeltal

1. 90 procent av all ny bebyggelse inom
detaljplanelagt område ska planeras till
kollektivtrafiknära lägen.

2018 1, 6 Andel ny bebyggelse 
med cirka 600 m till 
busshållplats med en 
turtäthet på minst 10 

dubbelturer per 
vardag eller 1200 m 
till pendeltågsstation 

2. Minst 35 procent av resorna ska göras med
kollektivtrafik.

2018 1, 2, 3, 4, 9, 10 Antal resor med 
kollektivtrafiken (tåg 

och buss) per 
invånare 

3. Utsläppen av fossila bränslen från bilkörning
ska minska.

2018 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10  Andel registrerade 
fordon som drivs helt 
eller delvis med icke‐
fossila bränslen, 
körsträcka per 
person och år 

4. Användningen av fossil eldningsolja för
uppvärmning av bostäder och lokaler i
kommunen ska minska med 75 procent.

2018 4, 11 Levererad mängd 
eldningsolja per år 

5. Energianvändningen per invånare i kommunen
ska minska med 15 procent.

2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 

Energianvändning 
per invånare och år 
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Delmål för Ale kommuns interna organisation Tidsplan Åtgärd i 
handlingsplan 

Nycketal 

6. Alla förskolegrupper och skolklasser ska
årligen involveras i projekt som bidrar
till ökat intresse och kunskap inom
energi‐ och klimatområdet.

2016 25, 26 Andel förskolegrupper och 
skolklasser som deltagit i 
projekt kring energi‐ och 

klimatfrågor 

7. Växthusgasutsläpp från kommunens
tjänsteresor ska minska med 25
procent per anställd.

2018 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 27, 

28 

Växthusgasutsläpp från 
tjänsteresor per anställd och 

år 

8. Klimatpåverkan från kommunens
livsmedelsinköp ska minska genom att
minska andelen nötkött med 25
procent.

2016 19, 20, 25 Kilo nötkött/portion

9. Växthusgasutsläpp från
energianvändningen per ytenhet i
bostäder och lokaler som ägs av
kommunen ska minska med 20
procent.

2018 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28 

Växthusgasutsläpp från 
energianvändningen/m2 

10. Minst 50 procent av det drivmedel som
används i kommunens fordon och
arbetsredskap ska utgöras av
förnyelsebara bränslen.

2018 18, 29 Andel förnyelsebart bränsle

11. 100 procent av kommunens personbilar
och lätta lastbilar som leasas eller köps
in ska vara miljöfordon (varav minst 25
% av personbilarna ska vara
elbilar/laddhybrider) enligt den vid
tiden gällande miljöbilsdefinitionen.

2018 
(2016) 

18 Andel miljöfordon av 
personbilar respektive lätta 

lastbilar, andel 
elbilar/laddhybrider 
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Handlingsplan 
 

Åtgärder för Ale kommun som geografiskt område Mål Ansvar  Tidsplan

1. Mallen som används vid planläggning ska utvecklas så att den tydligt 
visar kommunens ambitioner gällande god tillgänglighet med gång‐, 
cykel‐ och kollektivtrafik samt möjligheter för förnyelsebar energi. 

1, 2, 
3, 5 

SB  2015

2. Kommunen ska bygga ett sammanhängande gång‐ och cykelnät 
med anslutning till de kollektiva knutpunkterna som exempelvis 
skolor, kollektivtrafik och handel. 

2, 3, 
5 

SB  2018

3. Utveckla trafikplanen till en plan för hållbart resande som prioriterar 
cykel‐, gång‐ och kollektivtrafik. Exempelvis genom att planera för 
cykelpumpar, cykelparkering och cykelvägvisning. 

2, 3, 
5 

SB  2015

4. Informations‐ och kommunikationsinsatser angående klimat‐ och 
energifrågor till företag och allmänheten ska genomföras 
regelbundet. 

2, 3, 
4, 5 

KS  Fortlöpande

5. Åtgärder och information för att förbättra trafiksäkerheten runt 
skolor och förskolor i syfte att öka gång och cykling. 

3, 5 SB, KS  2015 och 
fortlöpande 

6. Strategier och metoder för att styra energifrågorna i 
samhällsplaneringen ska utredas. 

1, 5 SB, KS  2016

7. Där kommunen har möjlighet att ställa krav ska byggnaders 
värmeförlusttal vid nybyggnation begränsas till 20 W/m2 och 
byggnadens specifika energianvändning till 63 kWh/m2 enligt SKL:s 
rekommendationer för kommunala energikrav. 

5 SB  Fortlöpande

8. En informationsbroschyr om energieffektivt byggande ska tas fram 
och följa med bygglovsansökan. 

5 SB  2015

9. Samarbete med Alebyggen för att minska energianvändningen hos 
hyresgästerna. Info via exempelvis tidning, anordna tävling, Earth 
Hour, trafikantveckan. 

2, 3, 
5 

KS  2015 och 
fortlöpande 

10. Kampanjer och projekt för att motivera till hållbara resor som 
exempelvis Nya vägvanor, utskick till nyinflyttade och information 
till närboende i samband med infrastrukturåtgärder. 

2, 3, 
5 

KS, SB  Fortlöpande

11. Energi‐ och klimatfrågor ska utgöra en viktig del av kommunens 
tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken. Påverkan ska även ske 
genom regional samverkan. 

4, 5 SB  Fortlöpande
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Åtgärder för Ale kommuns interna organisation Mål Ansvar  Tidsplan

12. Resefria möten ska möjliggöras genom att teknik
införskaffas och anställda utbildas.

7 KS  2015 och 
fortlöpande 

13. En resepolicy som inkluderar policy för resefria möten ska
tas fram.

7 KS  2015

14. Anställda som kör mycket i tjänsten ska utbildas i
sparsam körning.

7 Alla 
sektorer 

2015 och 
fortlöpande 

15. Införa tjänstecyklar/cykelpool. 7 Alla 
sektorer 

2015

16. Utredning av hur kommunens fordon, bilpooler och
transporter kan effektiviseras ska göras.

7 KS  2015

17. Resvaneundersökning som omfattar både tjänsteresor
och resor till och från arbetet ska göras.

7 KS  2016

18. Fortsätta öka andelen miljöfordon. 7, 10, 11 Alla 
sektorer 

2015 och 
fortlöpande 

19. Inköpspolicy och tillhörande riktlinjer för varor och
tjänster ska tas fram för att säkerställa att tillräcklig
hänsyn till energi‐ och klimatfrågor tas.

8, 9 KS  2015

20. Arbete ska göras för att minska klimatpåverkan från
måltiderna genom exempelvis vegetarisk mat.

8 UKF  2015 och 
fortlöpande 

21. En plan för att byta ut energiineffektiv utrustning i köken
ska göras.

9 UKF, SB  2015

22. Utreda möjligheterna att köpa in fjärrvärme märkt Bra
Miljöval.

9 KS  2015

23. Se över och utveckla driftstrategi med riktlinjer för
exempelvis temperaturer och flöden i kommunens
fastigheter, vilken belysning som ska väljas.

9 SB  2015

24. Ersätta de oljepannor som finns kvar i kommunens
fastigheter.

9 SB  2015

25. Inspirationsseminarium för skolpersonal inom energi‐ och
klimatfrågor för att inspirera till arbete med exempelvis
minskad klimatpåverkan från köken, Grön flagg, På egna
ben eller vandrande skolbussar.

6, 8, 9 UKF, KS  2015

26. Skapa ett nätverk med miljöombud på skolor/förskolor. 6 KS, UKF  2015

27. Inspirationsseminarium med energi‐ och klimattema för
ledningen.

7, 9 KS  2015

28. Informations‐ och kommunikationsinsatser angående
klimat‐ och energifrågor inom den kommunala
organisationen ska genomföras regelbundet.

7, 9 KS  Fortlöpande

29. Byta till bränslen med mindre växthusgasutsläpp i
arbetsredskap och arbetsfordon.

10 SB  2018
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Flera av målen i denna plan innebär att utredningar ska 
genomföras och få av delmålen medför direkta miljö-
konsekvenser. När konkreta projekt ska genomföras 
kommer projektplan med miljökonsekvensbeskrivning 
att upprättas. 

Den främsta konsekvensen för miljön som Ale 
kommuns energi- och klimatmål innebär är minskade 
utsläpp av växthusgaser och därmed minskad klimat-
påverkan, vilket har behandlats tidigare i denna plan. 
Energiproduktion och energianvändning påverkar 
miljön även på andra sätt. Vilka problem som uppstår 
beror på vilka energislag och hur mycket energi som 
används. Att minska användningen av energi är bästa 
åtgärden för att minimera miljöeffekterna.

Förbränning av fossila bränslen leder till utsläpp av 
olika luftföroreningar som är skadliga för miljö och 
hälsa, exempelvis kväveoxider, svaveldioxid och flyk-
tiga organiska föreningar (VOC). Även förbränning av 
biobränslen leder till utsläpp av luftföroreningar. 

Luftföroreningar kan förorsaka eller bidra till många 
olika problem för hälsan som hjärt- och
kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdo-
mar. 

Utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid bidrar 
till försurning av mark och vatten genom att förore-
ningarna omvandlas till svavelsyra och salpetersyra i 

atmosfären som faller ned med regnet till marken. 
Kväveoxider bidrar till övergödning som till exem-

pel orsakar syrebrist, algblomning samt igenväxning av 
sjöar och vattendrag. 

Kväveoxider tillsammans med VOC bildar dess-
utom under inverkan av solljus ozon. Marknära ozon 
kan påverka hälsan och orsaka växtskador. 

Minskad användning av fossila bränslen för upp-
värmning och transporter bedöms, förutom minskad 
växthuseffekt, bidra till minskad försurning och över-
gödning av mark och vatten samt bättre luftkvalitet. 
Minskad trafik med motorfordon kan även få positiva 
effekter på bullernivåer. Ökad cykel- och gångtrafik är 
dessutom positivt för folkhälsan.

Satsningar på förnybara energislag som till exempel 
vindkraft kan stå i konflikt med andra intressen som 
naturvård och friluftsliv. Vindkraftverk ger dessutom 
upphov till buller och innebär en visuell påverkan. 
Biodrivmedel som etanol kan ge upphov till betydande 
utsläpp av koldioxid på grund av den förändrade 
markanvändning som odlingen av råvarorna kan inne-
bära. När mark bryts och odlas frigörs koldioxid som 
varit bundet i marken och de naturliga växterna. Detta 
kan bli ett stort problem vid en eventuell framtida 
storskalig nyuppodling. 

5. Miljökonsekvenser

6. Genomförande och uppföljning 
Ansvaret för genomförandet av planens mål fördelas 
av kommunledningsgruppen. Varje nämnd och verk-
samhet har ett ansvar för att arbeta med tilldelade mål 
och i samband med bokslut följa upp sin verksamhet 
med utgångspunkt från målen. 

Kommunens miljöarbete sammanställs och presen-
teras i årsredovisningen och i aprilrapporten.
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Bilaga 1

Inventering
Energitillförsel och utsläpp av växthusgaser i världen

Den totala energitillförseln i världen år 2006 var 137 000 TWh. Uppgifter 
från år 2006 är de senaste som finns att tillgå på global nivå. År 2005 var 
genomsnittet per person ungefär 20,7 MWh. Skillnaderna mellan olika delar 
av världen är dock stora, både när det gäller användning per person och 
energislag. Till exempel använder befolkningen i USA cirka 91,7 MWh per 
person medan man i Indien använder cirka 5,7 MWh per person (Energilä-
get i siffror). Skillnaderna i energianvändning mellan olika delar av världen 
beror på olika förutsättningar när det gäller till exempel klimat, ekonomi 
och tillgång på energi.

Energitillförsel i världen år 2006

Källa:  International Energy Agency 

De fossila bränslena kol, olja och gas stod för 81 procent av världens energi 
år 2006. Kärnkraft stod för 6 procent och förnyelsebar energi för 13 pro-
cent (International Energy Agency). 

Förbränning av fossila bränslen är den främsta orsaken till att halterna av 
växthusgaser i atmosfären ökar. Växthusgaser som koldioxid och vatten-
ånga finns naturligt i jordens atmosfär. De håller kvar värmen från solen 
kring jorden. Utan denna naturliga växthuseffekt skulle det vara i genom-
snitt nästan 35 grader kallare vid jordytan än idag. När fossila bränslen 
används bildas utsläpp av koldioxid, som är den växthusgas som bidrar 
mest till växthuseffekten. Denna koldioxid har inte deltagit i kretsloppet 
på många år. Följden blir en förstärkning av växthuseffekten vilket i sin tur 
leder till en högre temperatur. Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 
0,8 grader sedan slutet av 1800-talet. Denna ökning bedöms till stor del 
bero på människans utsläpp av växthusgaser. Koldioxidhalten i atmosfären 

Energitillförsel i världen år 2006
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är i dag 385 ppm (miljondelar). Under förindustriell tid, för cirka 200 år 
sedan, var halten 280 ppm. Halten stiger med cirka 2 ppm per år (Natur-
vårdsverket). 

EU har antagit målet att temperaturen inte ska stiga med mer än 2 grader 
jämfört med förindustriell tid. För att nå detta mål bedöms att atmosfärens 
halt av växthusgaser långsiktigt måste vara lägre än 450 ppm. Då halten 
övriga växthusgaser motsvarar en koldioxidhalt på 70 ppm, är den samman-
lagda halten växthusgaser i atmosfären redan idag 450 ppm. För att nå målet 
krävs att de globala utsläppen börjar vända neråt före år 2020 och halveras 
till år 2050 jämfört med 1990 års nivå. Till år 2100 behöver nettoutsläppen 
av växthusgaser ligga nära noll. Ett problem är att koldioxid i det närmaste 
är oförstörbart och kommer att påverka klimatet under lång tid. Så även om 
utsläppen stoppas omgående kommer troligtvis temperaturen fortsätta stiga 
under tusen års tid (Naturvårdsverket, Konsumtionens klimatpåverkan).

FN:s ramkonvention om klimatförändringar UNFCCC (United Nation 
Framework Convention on Climate Change) har som mål att koncentratio-
nen av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar 
en farlig mänsklig störning av klimatsystemet (unfccc.int). I december 2009 
träffas representanter för de länder som undertecknat konventionen i Kö-
penhamn för att fatta beslut om ett nytt klimatavtal som år 2013 ska ta vid 
efter Kyotoavtalet.

Källa: www.naturvardsverket.se 

De totala utsläppen av växthusgaser i världen år 2004 var 49 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter (den koldioxidhalt växthusgasernas klimatpåverkan 
motsvarar i 100-års perspektiv (GWP100)). Utsläppen har ökat med 70 pro-
cent sedan år 1970-talet och med 24 procent sedan år 1990 (Naturvårdsver-
ket). Per person var utsläppen år 2004 ungefär 7,7 ton (befolkningsstatistik 
från Geohive).

Globala utsläpp av växthusgaser
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Energitillförsel och utsläpp  av växthusgaser i EU
Den totala energitillförseln i EU år 2006 var 21 000 TWh (International 
Energy Agency). Det innebär ungefär 42,9 MWh per invånare år 2005 (En-
ergiläget i siffror). 

Källa:  International Energy Agency 

De fossila bränslena kol, olja och gas stod för 79 procent av energin som 
år 2006 användes inom EU. Kärnkraft stod för 14 procent och förnyelse-
bar energi stod för 7 procent (International Energy Agency).Utsläppen av 
växthusgaser inom EU år 2006 var 5143 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
vilket motsvarar cirka 10,4 ton per person.

EU har beslutat att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent 
till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. Om andra industriländer genom-
för motsvarande utsläppsminskningar, är unionen beredd att minska sina 
utsläpp med 30 procent. Dessutom ska energianvändningen minskas med 
20 procent till år 2020 och förnyelsebara källor ska stå för 20 procent av 
energin. EU ser ut att vara på väg att klara sina klimatmål enligt Kyoto-
protokollet till år 2010 vilket innebär 8 procent minskning av utsläppen av 
växthusgaser för EU15 (de länder som blev EU-medlemmar senast år 1995) 
jämfört med 1990-års nivå (Naturvårdsverket). 
 
Energitillförsel och utsläpp av växthusgaser i Sverige
Den totala energitillförseln i Sverige år 2006 var 622 TWh (Energiläget i 
siffror). Det motsvarar ungefär 68 MWh per invånare (befolkningsstatistik 
från SCB). Eftersom bruttotillförsel avses ingår energiomvandlingsförluster. 
Detsamma gäller redovisade uppgifter för världen och EU. Vid produktion 
av el från kärnkraft uppstår stora energiförluster. I Sverige var energitillför-
seln till kärnkraft år 2006 190 TWh varav 67 TWh omvandlades till el och 
resten, 123 TWh, utgjorde förluster. Energitillförseln har ökat med 36 pro-
cent sedan år 1970 då tillförseln var 457 TWh. Om förlusterna från kärn-

Energitillförsel inom EU år 2006
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kraften bortses är ökningen 9 procent. År 2007 var tillförseln 624 TWh med 
i princip samma fördelning som i diagrammet nedan (Energiläget i siffror).

Källa: Energiläget i siffror

De fossila bränslena kol, olja och gas stod för 39 procent av energianvänd-
ningen i Sverige år 2006. Kärnkraft stod för 31 procent och förnyelsebara 
energikällor för 29 procent av energin (Energiläget i siffror). 

En förhållandevis stor del av Sveriges el produceras med vattenkraft och 
kärnkraft. I många europeiska länder är det istället vanligt att el produceras 
i kol- eller naturgasbaserade kraftverk. Detta är en anledning till att Sverige 
har relativt låga utsläpp av växthusgaser. Sveriges utsläpp av växthusgaser 
per person är bland de lägsta bland OECD-länderna. Under de senaste åren 
har utsläppen minskat samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökat. År 
2007 släppte Sveriges befolkning ut 65,4 miljoner ton växthusgaser räknat 
som koldioxidekvivalenter vilket motsvarar cirka 7,1 ton växthusgaser per 
person (Naturvårdsverket).
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Källa: Naturvårdsverket

Sedan 1999 har de svenska utsläppen av växthusgaser legat under 1990 
års nivå med i genomsnitt 5 procent. Flera olika styrmedel bidrar till den 
positiva trenden.

Även om de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat har 
de inte minskat från alla sektorer. Sedan år 1990 har utsläppen minskat från 
bostäder, jordbruk och avfallssektorn medan de har ökat från transporter.

Sveriges regering överlämnade de två propositionerna ”En sammanhållen 
klimat- och energipolitik” till Riksdagen den 17 mars 2009. Där föreslås 
målet att de svenska utsläppen av växthusgaser, från verksamheter som inte 
ingår i systemet för handel med utsläppsrätter, ska minska med 40 procent 
till år 2020 jämfört med 1990. Tre handlingsplaner föreslås med syfte att nå 
en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och skapa förut-
sättningar för ytterligare energieffektivisering (Naturvårdsverket).
 

Källa: RUS, Regionalt uppföljningssystem för nationella miljömål
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Källa: Naturvårdsverket, Geohive, Energiläget i siffror, Eurostat, UNFCCC. 

Västra Götalandsregionen
Västra Götalands regionala miljökvalitetsmål när det gäller klimatpåverkan 
är att utsläppen av växthusgaser i regionen ska minska och stabiliseras på 
en nivå som inte är farlig för framtida generationer. Detta innebär på kort 
sikt att halten växthusgaser under perioden 2008–2012 i snitt ska vara fyra 
procent lägre än utsläppen år 1990.

En handlingsplan för energi och miljö har antagits av Västra Götalands-
regionens miljönämnd. Den reviderades senast år 2008. Det långsiktiga 
målet är ett hållbart energisystem och minskad klimatpåverkan. De viktigas-
te åtgärderna är att effektivisera produktion och användning av energi, öka 
användning och produktion av förnybar energi samt minska användningen 
av energi.

Klimatdialog Smart Energi är ett projekt som går ut på att minska beroen-
det av fossil energi i Västra Götaland. Målet är att regionen ska vara nästan 
oberoende av fossil energi och ha en långsiktigt hållbar energiförsörjning år 
2030. En klimatstrategi ska antas hösten 2009 (Västra Götalandsregionens 
hemsida).

Ale kommun
Ale kommun är en 318,27 km2 stor kommun (SCB) som ligger i Västra Gö-
talands län. Ale är belägen i Göta älvdalen öster om älven. Kommunen har 
8 tätorterna som i huvudsak ligger längs älven och E45. De största orterna 
är Nödinge och Älvängen. Två större naturområden, Risveden och Vättle-
fjäll, sträcker sig in i kommunen.

I december 2008 var antalet invånare i kommunen 27 323 (SCB). Antalet 
bostäder år 2008 beräknas till 11 515 varav 37 procent (4 229 stycken) i fler-
bostadshus och 63 procent (7 286 stycken) i småhus (bostadsförsörjnings-
program Ale kommun 2008–2015). 

Göta älv har genom historien varit viktig för transport, handel och produk-
tion av produkter och tjänster. Under Sveriges industrialisering växte det 

Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser per person
(energiförbrukning från år 2005, växtgasutsläpp från år 2004)
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i kommunen fram flera industrier som var mer eller mindre beroende av 
älven såsom Surte Glasbruk, Eka Chemicals, Alafors Fabriker, Wicanders 
korkfabrik, Carlmarks fabriker, Tudor med flera. Av dessa är det bara Eka 
Chemicals som har kvar produktion i Ale. Eka Chemicals är numera kom-
munens största företag med över 500 anställda.

I dag dominerar mindre och medelstora företag. Det finns knappt 900 
företag i kommunen med olika inriktningar, flera inom mekanisk verkstads-
teknik och elektronik (Ale kommuns webbplats).

Genom kommunen, längs Göta älv, går de viktiga transportlederna E45 och 
Bergslagsbanan. De byggs ut till motorväg respektive dubbelspårig järnväg 
vilket beräknas vara klart år 2012. Då kommer troligtvis dessa transportle-
der att få ännu större betydelse för Ale kommun.

Levererad energi i Ale

Den energi som använts till uppvärmning är normalårskorrigerad. Källa: SCB, Statoil i 
Älvängen, OKQ8 i Nödinge, Miljörapport Eka Chemicals AB 2008, Annelie Kruse Axel 
Christiernsson, Madelene Meritz Perstorp Oxo AB, Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, 
Lerum Energi AB, Marie Jernsund Göteborgs Energi AB, Göran Björk Ale Sotningsdistrikt 
AB, Ulla Sandblom, Länsstyrelsen Västra Götalands län, SGU:s brunnsarkiv.

Totalt efter normalårskorrigering tillfördes Ale kommun ungefär 632 GWh 
energi år 2008. Det är en minskning med 34 procent från år 1999 då cirka 
960 GWh energi tillfördes enligt 2001 års energiplan. Minskningen beror 
troligtvis till stor del på Eka Chemicals minskade energiförbrukning i och 
med nedläggningen år 2005 av den klorfabrik som funnits på anläggningen 
i Bohus. Om Ekas elanvändning bortses har mängden levererad energi 
minskat med 6 procent sedan år 1999.

Vid jämförelse mellan diagrammet nedan och motsvarande diagram i 2001 
års energiplan framkommer att andelen energi från bensin och diesel ökat 
från 18 procent till 34 procent medan andelen från den sammanlagda eltill-
förseln minskat från 65 procent till 42 procent. Andelen energi från olja har 
minskat från 8 procent till 7 och andelen från biobränslen har ökat från 4 
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till 7 procent. Flera energikällor har tillkommit som antingen inte fanns eller 
inte redovisades i 2001 års plan. Dessa energikällor är etanol, FAME (fettsy-
rametylestrar), gasol, butanol samt geotermisk energi och solvärme.

Den energi som använts till uppvärmning är normalårskorrigerad. Källa: SCB, Statoil i 
Älvängen, OKQ8 i Nödinge, Miljörapport Eka Chemicals AB 2008, Annelie Kruse Axel 
Christiernsson, Madelene Meritz Perstorp Oxo AB, Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, 
Lerum Energi AB, Marie Jernsund Göteborgs Energi AB, Göran Björk Ale Sotningsdistrikt 
AB, Ulla Sandblom, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Drivmedel
År 2008 såldes 16 638 m3 bensin och 7 751 m3 diesel i Ale (SCB). All bensin 
och större delen, 6 440 m3, av dieseln användes till transporter. Övrig diesel 
användes till maskiner inom främst jordbruk och skogsbruk samt industri. 
En stor del, 94 procent, av bensinen i Sverige innehåller 5 procent etanol 
(Svenska Petroleum Institutet). Räknas etanolen bort blir mängden levere-
rad bensin 15 856 m3. Dessutom innehåller den etanol som säljs som driv-
medel (E85) bensin. De 383 m3 etanol som enligt berörda bensinstationer 
sålts i kommunen innehöll 57 m3 bensin. Detta blir sammanlagt 15 913 m3 
vilket motsvarar 138,9 GWh.

På samma sätt innehåller 67 procent av diesel 5 procent FAME (fettsyrame-
tylestrar). Räknas denna bort blir mängden diesel 7 491 m3 vilket motsvarar 
cirka 73,5 GWh.

Sammanlagt motsvarar bensin och diesel levererad till Ale 212,4 GWh. 

Normalårskorrigering
Normalårskorrigering görs för att kompensera för klimatskillnader vid 
jämförelser av användning av värmeenergi mellan olika tidsperioder. Detta 
görs genom graddagskorrigering då energianvändningen under en period 
räknas om med en korrigeringsfaktor för att motsvara energianvänd- 
ningen motsvarande period under ett normalår (Klimatkommunerna).
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Mängden tillförd energi från bensin och diesel har ökat med 39,4 GWh 
sedan år 1999 (Energiplan för Ale kommun år 2001). Det är en ökning 
med nästan 23 procent. Detta trots en ökad inblandning av etanol i bensin 
respektive FAME i diesel samt ökad försäljning av E85. 

Två stationer i kommunen säljer etanol, en i Nödinge och en i Älvängen. 
Tillsammans sålde de 383 m3 etanol år 2008 vilket motsvarar 2,4 GWh. 
Sammanlagt med den etanol som ingår i bensin såldes 1 165 m3 etanol 
vilket motsvarar 7,3 GWh.

FAME är ett samlingsnamn för biobränsle som kan användas som diesel-
bränsle. Vanligast är RME (rapsmetylester) som framställs ur rapsolja. Det 
finns inget tankställe för FAME i kommunen (Milöfordon.se). Den FAME 
som ingår i diesel uppgår till 260 m3 vilket motsvarar 2,4 GWh.

Fordonsgas består av naturgas, biogas eller kombinationer av de båda. 
Det finns ingen station med fordonsgas i kommunen. Tillgång till fordons-
gas finns dock i grannkommunerna Lilla Edet, Kungälv, Lerum, Alingsås 
och Göteborg (Milöfordon.se).

296 av Ales 13 188 personbilar i trafik år 2008 var hybrider som kan an-
vända alternativa drivmedel (SIKA, Statens institut för kommunikationsana-
lys). Det innebär 2,2 procent. I Sverige som helhet var andelen 3,8 procent. 
 
  År  2000  2008
  Befolkning  25 421 27 323
  Personbilar i trafik 12 141 13 188

Källa: SCB, SIKA- Statens institut för kommunikationsanalys

Antalet personbilar i trafik har ökat med 9 procent mellan åren 2000 och 
2008. Under samma tid har befolkningen i Ale ökat med 7 procent.

Källa: SCB
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Diagrammet visar en viss minskning i antalet körda mil per person sedan år 
1998 medan antalet körda mil per bil minskade mellan åren 1998 och 2000 
och har därefter ökat. År 2008 körde Ales invånare 1 562 mil per bil eller 
792 mil per invånare. I hela Sverige körde befolkningen 1 518 mil per bil 
eller 732 mil per invånare (SCB). 9 041 alebor pendlade år 2007 till närlig-
gande kommuner för att arbeta och studera. 

Eldningsolja
Totalt levererades 4 051 m3 eldningsolja till kommunen (SCB). Statistiken 
från SCB har justerats något. Den innehöll en stor post, 5 293 m3, under 
övrigt som bedömdes som orimlig. Detta stora värde beror på att SCB haft 
problem med inrapportering. Det som ”blev över” har fördelats mellan 
kommunerna och Ale tilldelades dessa 5 293 m3. De i kommunen som inte 
rapporterade till 2008 års statistik hade år 2007 förbrukat 1 237 m3. 1 237 
m3 fick därför ersätta posten 5 293 m3. 
Den levererade oljan motsvarar 41,1 GWh, efter normalårskorrigering blir 
det 42,1 GWh. Det är en minskning med 47 procent från år 1999 då 79 
GWh från olja levererades enligt 2001 års energiplan. Antalet villapannor 
har under denna tid minskat från 1 682 stycken till 385 och antalet stora 
pannor, med en effekt över 60 kW, har minskat från 68 stycken till 34. Av de 
42,1 GWh energi från olja uppskattas, utifrån uppgifter från Göran Björk 
från Ale Sotningsdistrikt AB, 12 GWh ha använts till uppvärmning av villor 
och 4 GWh till uppvärmning av flerbostadshus.

Biobränsle
Använd mängd biobränsle har utifrån uppgifter från Göran Björk uppskat-
tats till motsvarande 44 GWh. Det är en ökning med ungefär 38 procent 
sedan år 1999. Då förbrukades 32 GWh biobränsle enligt justerad upp-
skattning från 2001 års energiplan. Denna ökning beror till stor del på den 
tillkomst av pelletspannor som skett framför allt i småhus, men även en 
panna i Alebyggens fastighet i Alvhem och fyra pannor i flerbostadshus i 
Surte. Flispannan som användes till Skepplandas fjärrvärmenät är utbytt 
mot en pelletspanna som gav 3,6 GWh år 2008. I övrigt utgörs biobränslen 
till största del av ved som eldas i vedpannor och braskaminer.

Gasol
Eka Chemicals AB ersatte år 2004 gasol med naturgas som råvara vid 
tillverkningen av vätgas och har nu gasol som reservråvara. Kommunens 
bruttotillförsel av gasol minskade från 9 077 ton år 2003 till 1332 ton år 
2005 (SCB). Vid Eka Chemicals jordreningsanläggning användes år 2008 
479 ton gasol som bränsle (Miljörapport 2008). Axel Christiernsson AB i 
Nol använde 80 ton gasol år 2008 (Anneli Kruse, Axel Christiernsson AB). 
Totalt har industrierna förbrukat 559 ton gasol vilket ger 7,2 GWh.

Butanol
Vid Perstorp Oxo:s anläggning i Nol användes år 2008 995,6 ton fossilt bu-
tanol vilket motsvarar cirka 3,6 GWh (Madelene Merits, Perstorp Oxo AB). 
Denna butanol bildas som biprodukt vid deras anläggning i Stenungsund 
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och är inte ren butanol och innehåller mindre energi än ren. Den används 
för uppvärmning av deras reningsanläggning (Johnny Johannesson, Pers-
torp Oxo AB). 

El
Det finns fyra elnätägare som levererar el i kommunen. Ale elförening är 
den huvudsakliga elleverantören. Vattenfall levererar till norra delen av 
kommunen, norr om Hålsjön, samt till industrierna Eka Chemicals AB, 
Perstorp Oxo AB, Tudor och Nol Fastigheter AB (Åke Svensson, Vatten-
fall). Bjärke Energi levererar el till ett område i sydost samt längs Kvarnabo-
vägen från Drängedalen och norrut. Lerum Energi AB levererar till ett fåtal 
fastigheter i Pussen i sydost. Sammanlagt levererade elnätägarna 267 GWh 
år 2008 (statistikrapporter från elnätsbolagen). Efter normalårskorrigering 
av den del av elen som uppskattas ha använts för uppvärmning blir mäng-
den el 270 GWh. Det är en minskning med 57 procent från år 1999 då den 
totala elanvändningen var cirka 621 GWh.

Den del av elen som antas användas till uppvärmning har normalårskorrigerats. Källor: Elnäts-
statistik från Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi och Lerum Energi AB. 

År 2005 stängde Eka Chemicals den klorfabrik som fanns inom anläggning-
en i Bohus (Ekas miljörapport). Från år 2004 till år 2006 minskade brut-
totillförseln av el till kommunen från 666 GWh till 307 GWh (SCB). Denna 
stora minskning, nästan en halvering, kan antas bero på nedläggningen av 
fabriken.

Elproduktion
Det finns fem mindre vattenkraftverk i kommunen som producerar el som 
levereras till Ale Elförening. Två finns i Kilanda varav ett vid Sågfallet och 
ett vid kvarnen. Två finns vid kvarnen i Fors utanför Skepplanda och ett 
i Lindåsen mellan Nödinge och Ryd. Tillsammans producerade de 1945 
MWh el år 2008 (Tomas Olsson, Ale Elförening).
Ett mindre vindkraftverk på 15 kW för privat bruk finns i Grolanda mellan 
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Starrkärr och Kilanda. Räknar man med 2000 körtimmar per år producerar 
verket 30 MWh per år. Eftersom det rör sig om ett äldre verk är det troligt 
att produktionen är lägre.

Solvärme
Bidrag för installation av solfångare har kunnats sökas hos länsstyrelsen från 
1 juni 2000. Sedan dess, fram till sommaren 2009, har det från boende i Ale 
kommun inkommit 39 ansökningar där installation har genomförts (Ulla 
Sandblom, Länsstyrelsen Västra Götalands län). Dessa solfångare har en 
sammanlagd yta på 346 m2 och ger totalt 138 MWh per år. Det finns inga 
uppgifter om äldre solfångare. 

Värmepumpar
Utifrån uppgifter från SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) Brunns-
arkiv och uppgifter om anmälningar till kommunen av installationer av 
värmepumpar uppskattas antalet berg-, ytjord- och sjövärmepumpar till un-
gefär 1200 stycken som ger cirka 14 GWh. I nästan hela kommunen gäller 
anmälningsplikt för installation av värmepumpar. Undantaget är sydligaste 
delen av Surte där det krävs tillstånd eftersom det ligger inom vattenskydds-
område. De flesta anmälningar gäller installation av bergvärmepump. Det 
finns minst två ytvattenvärmepumpar i kommunen. En finns i Vimmersjön 
i Nödinge. Den andra finns hos en verksamhet inom Tudorområdet i Nol 
som fick avslag för installation av bergvärmepump på grund av förore-
ningar i marken. Istället installerades ytvattenvärmepump med vatten från 
Nolbäcken som värms upp med processvatten från Perstorp Oxo (Marie 
Lindström, Ale kommun).

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet i Ale ägs av Ale Fjärrvärme AB som ägs av Göteborgs En-
ergi AB (91 procent) och Ale kommun (9 procent). De lokala fjärrvärmenät 
som tidigare fanns i Surte, Bohus och Nödinge-Nol-Alafors är idag hop-
byggda och utbyggda med nät även i Älvängen. Systemet är även samman-
kopplat med nätet i Göteborg. Skepplanda har dock fortfarande ett lokalt 
nät och inga planer finns på att koppla det till andra nät. 

Fjärrvärmenätet i Skepplanda försörjs av en pellets- och oljepanna. Under 
år 2008 producerades cirka 3,6 GWh värme från pellets och 0,040 GWh 
från olja. 

Fjärrvärmen i det andra nätet utgörs till stor del av spillvärme från Eka 
Chemicals AB i Bohus och Perstorp Oxo AB i Nol. Dessutom levereras 
fjärrvärme från Göteborg vid behov. Mellan Alafors och Älvängen finns 
en oljeeldad reservpanna som sällan används. Under år 2008 levererade 
Perstorp cirka 54 GWh spillvärme och Eka cirka 5,8 GWh. Ett överskott 
på 31,6 GWh levererades till Göteborg. Under hösten minskade spillvär-
meleveranserna på grund av lågkonjukturen. Detta uppvägdes dels genom 
tillskott på 18 GWh från fjärrvärmenätet i Göteborg, där värmen till största 
del kommer från industriell spillvärme, naturgas och avfall enligt 2007 
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års statistik från Svensk fjärrvärme AB, och dels med cirka 2 GWh från 
oljepannan i Alafors. Totalt levererades 51,8 GWh fjärrvärme i Ale år 2008 
inklusive nätet i Skepplanda (Marie Jernsund, Göteborgs Energi AB). Efter 
normalårskorrigering blir det 53,2 GWh.

Källa: Göteborgs Energi AB

Största delen av fjärrvärmen används för uppvärmning av flerbostadshus. 
Sammanlagt har de använt 32 GWh, 32,8 GWh efter normalårskorrigering. 
245 småhus har använt 1,7 GWh. 

Källa: Göteborgs Energi AB
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Uppvärmning i hushåll

Källa: Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, Lerum Energi AB, Ale sotningsdistrikt AB, 
Göteborgs Energi AB.

Det finns ungefär 7 200 småhus i Ale (bostadsförsörjningsprogram Ale 
kommun 2008–2015). Den största delen av värmen kommer från el. 4833 
småhus har eluppvärmning (Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, Le-
rum Energi AB), en del av dessa har värmepump. Geotermisk energi avser 
energi från de uppskattningsvis 1 150 berg- och jordvärmepumpar som 
finns i kommunens småhus (uppskattning utifrån uppgifter från SGU och 
Ale kommunens register). Biobränsle står efter el för den största andelen 
värme. 232 villor har pelletspanna, 706 har vedpanna och det finns ungefär 
3 800 braskaminer, köksspisar, öppna spisar med mera. 385 småhus värms 
helt eller delvis med eldningsolja (Göran Björk, Ale Sotningsdistrikt AB) 
och 245 stycken är anslutna till fjärrvärme (Göteborgs Energi AB). 

Källa: Ale Elförening, Vattenfall, Bjärke Energi, Lerum Energi AB, Ale sotningsdistrikt AB, 
Göteborgs Energi AB.

De flesta av Ales ungefär 4 200 bostäder i flerbostadshus (bostadsförsörj-
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ningsprogram Ale kommun 2008–2015) är anslutna till fjärrvärme. 394 
lägenheter har eluppvärmning (Ale Elförening, Vattenfall). En pelletspanna 
finns i Alebyggens fastighet i Alvhem samt fyra stycken i flerbostadshus 
i Surte (Göran Björk, Ale Sotningsdistrikt AB). Ungefär 10 berg- och 
jordvärmepumpar finns i kommunens flerbostadshus (uppskattning utifrån 
uppgifter från SGU och Ale kommunens register).
 
Utsläpp av växthusgaser
Varje år rapporterar Sverige nationella utsläpp till luft till UNFCCC (FN:s 
klimatkonvention) och CLRTAP (UNECE:s konvention om gränsöver-
skridande luftföroreningar). SMED (Svenska MiljöEmissionsData), som 
är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB, SLU (Sveri-
ges lantbruksuniversitet) och SMHI, har på uppdrag av Naturvårdsverket 
ansvar för att ta fram dataunderlag och dokumentation för rapporteringen. 
På uppdrag av Naturvårdsverket och RUS (Regionalt Uppföljnings System) 
bryter SMED även ner utsläppen från nationell nivå till läns- och kom-
munnivå. Dessa utsläppsdata över bland annat växthusgaser presenteras på 
RUS:s hemsida www.rus.lst.se. De växthusgaser som omfattas är koldioxid 
(CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten 
(PFC) och svavelhexafluorid (SF6). De senaste uppgifter som finns är från 
år 2007.

Fördelningen av utsläpp av växthusgaser på kommunnivå innehåller dock 
flera osäkerheter. Under arbetet med denna energi- och klimatstrategi görs 
bedömningen att framför allt data för Ales utsläpp av växthusgaser från 
energiförsörjning och industriprocesser inte är trovärdiga. Därför har egna 
beräkningar gjorts för dessa sektorer utifrån de uppgifter som insamlats 
om Ales energitillförsel. I övrigt har uppgifter från RUS använts även om 
dessa troligtvis innehåller en del felaktigheter och dessutom är från år 2007. 
Egna beräkningar av även dessa utsläpp ryms dock inte inom detta arbetes 
tidsram och ambitionsnivå. 

Här används ett produktionsperspektiv för att analysera utsläppen av 
växthusgaser. Det innebär att alla utsläpp som sker inom ett geografiskt 
område ingår. Detta oavsett vilka som använder slutprodukterna från till 
exempel jordbruk och industriproduktion. I detta fall studeras Ale kommun 
som geografiskt område. Detta perspektiv används av FN:s ramkonvention 
om klimatförändringar, UNFCCC. Ett annat perspektiv är konsumtionsper-
spektivet. Det innebär att utsläppen av växthusgaser fördelas på den slutliga 
användningen oavsett var i världen eller var i produktionskedjan utsläppen 
har skett. Alla utsläpp från vaggan till graven fördelas på den konsumerade 
varan eller tjänsten. Användning av konsumtionsperspektivet skulle bättre 
visa hur stora utsläpp som Ales invånares konsumtion orsakar. Bedöm-
ningen görs dock att det är alltför omfattande att ta fram de uppgifter som 
behövs för beräkningar utifrån detta perspektiv. Enligt rapporten ”Kon-
sumtionens klimatpåverkan” är Sveriges utsläpp av växthusgaser ur ett kon-
sumtionsperspektiv drygt 10 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2003. 
Då medelinkomsten i Ale inte skiljer sig mycket från Sveriges medelinkomst 
(SCB) är det troligt att Ales utsläpp per invånare ur ett konsumtionsper-
spektiv är ungefär samma som för Sverige som helhet. Det skulle innebära 
totalt 273 230 ton koldioxidekvivalenter.
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Källa:RUS, SCB, Miljörapport Eka Chemicals AB 2008, Annelie Kruse Axel Christierns-
son, Madelene Meritz Perstorp Oxo AB, Marie Jernsund Göteborgs Energi AB, Göran Björk 
Ale Sotningsdistrikt AB.

Ales totala utsläpp av växthusgaser år 2007 (år 2008 för energiförsörjning 
och industriprocesser) var 141 100 ton koldioxidekvivalenter. Av dessa står 
koldioxid för 88 procent. Utsläppen per invånare var 5,2 ton koldioxidekvi-
valenter (räknat på antal invånare år 2008). I Sverige som helhet är motsva-
rande siffra 7,1.
 

Källa:RUS, SCB, Miljörapport Eka Chemicals AB 2008, Annelie Kruse Axel Christierns-
son, Madelene Meritz Perstorp Oxo AB, Marie Jernsund Göteborgs Energi AB, Göran Björk 
Ale Sotningsdistrikt AB.

Utsläpp av växthusgaser i Ale år 2007 
(för energiförsörjning och industriprocesser avses år 2008)
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Energiförsörjning
Energiförsörjningen står för 12 procent av Ales utsläpp av växthusgaser. 
Beräkningar har gjorts utefter de insamlade uppgifterna om levererad energi 
i Ale. Här ingår utsläpp från de bränslen som använts inom hushåll, industri 
och andra verksamheter. Utsläpp från drivmedel redovisas under transpor-
ter samt arbetsmaskiner. Fossila bränslen, som i Ale utgörs av olja, gasol 
och butanol, ger nettoutsläpp av koldioxid, metangas och lustgas. Biobräns-
len ger nettoutsläpp av enbart metan och lustgas. De sammanlagda utsläp-
pen beräknades till 16 334 ton koldioxidekvivalenter fördelade på 15 104 
ton koldioxid, 831 ton koldioxidekvivalenter metan och 398 ton koldioxide-
kvivalenter lustgas.

 

Källa: Svensk Energi, Göteborgs Energi AB, Naturvårdsverket.

Koldioxidutsläpp från elproduktion har räknats som ett genomsnitt för 
utsläppen från produktion i Norden (nordisk elmix) under åren 2005–2008 
enligt uppgifter från Svensk Energi. Under dessa år har utsläppen varie-
rat mellan 60 kg/MWh och 120 kg/MWh. År 2008 var utsläppen 70 kg/
MWh. Variationerna beror på hur mycket el som producerats i fossileldade 
kraftverk. Dessa är till stor del spetsanläggningar som används vid behov då 
detta är det dyraste produktionssättet. Behovet av att producera el i spetsan-
läggningar beror på faktorer som temperatur, vid kallare temperatur behövs 
mer el till uppvärmning, och vattennivåer vilket styr hur mycket el som kan 
produceras av vattenkraft.

Utsläppen från fjärrvärme har beräknats på följande sätt. De 18 000 MWh 
fjärrvärme som importerats från Göteborg räknas ha orsakat utsläpp på 
15 kg/MWh (Göteborgs Energi AB). Därtill kommer 2000 MWh från olja 
som använts i pannan i Ale. Utsläpp från oljan och fjärrvärme från Göte-
borg har fördelats på den levererade fjärrvärmen i Ale. Skepplandas fjärr-
värme är inte medräknat. Detta värde på 17 kg/MWh gäller för Ale år 2008 
då förhållandevis mycket olja har använts.

För olja har uppgifter från Naturvårdsverket använts.

Utsläpp av koldioxid från olika uppvärmningsalternativ

88

17

267

0

50

100

150

200

250

300

El Fjärrvärme Olja

kg
/M

W
h

Utsläpp av koldioxid från olika uppvärmningsalternativ



42

Industriprocesser
Industriprocesser står för 47 procent av Ales utsläpp av växthusgaser. Eka 
Chemicals AB i Bohus anslöt sig år 2004 till den naturgasledning som går 
från Danmark till Stenungsund via Kungälv. Eka Chemical blev då kom-
munens hittills enda användare av naturgas. Naturgasen ersatte gasol som 
råvara vid tillverkning av vätgas. År 2008 förbrukades 17 232 ton gas 
(Miljörapport 2008). Den beräknas ha gett upphov till utsläpp av 49 566 ton 
koldioxid. Perstorp Oxo AB uppger att deras anläggning i Nol släppte ut 
16 315 ton koldioxid från processer. De sammanlagda utsläppen var 65 881 
ton koldioxid. 

Uppgifter om utsläpp av fluorerade gaser, det vill säga fluorkolväten (HFC), 
perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6), har hämtats från RUS. 
HFC används främst inom kylanläggningar och luftkonditionering, utsläpp 
av PFC sker framför allt vid aluminiumtillverkning och SF6 används som 
elektrisk isolering (Klimatkommunerna). De sammanlagda utsläppen av 
dessa gaser var 875 ton koldioxidekvivalenter. Sammanlagt blir det 66 756 
ton koldioxidekvivalenter.

Transporter
Transporter står för 27 procent av Ales utsläpp av växthusgaser. Sålda 
mängder drivmedel i kommunen som använts till transporter har gett 
upphov till 52 090 ton koldioxid år 2008. Eftersom RUS:s uppgifter om 
utsläpp från transporter baseras på transportflöden görs bedömningen att 
deras uppgifter bättre överensstämmer med verkligheten än beräkningar av 
utsläpp utifrån sålda mängder drivmedel. RUS gör själva bedömningen att 
deras siffror är tillförlitliga. Därför används uppgifterna från RUS trots att 
de är från år 2007. De ger att trafiken i kommunen släppte ut 37 526 ton 
koldioxid, 53 ton koldioxidekvivalenter metan och 243 ton koldioxidekviva-
lenter lustgas, sammanlagt 37 822 ton koldioxidekvivalenter. 

Källa: RUS, Regionalt uppföljningssystem för nationella miljömål

Utsläpp av växthusgaser från transporter i Ale år 2007
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Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner står för 4 procent av Ales utsläpp av växthusgaser. Uppgif-
ter om utsläpp från arbetsmaskiner hämtas från RUS. Här ingår utsläpp från 
maskiner som används inom jordbruk, skogsbruk, industri, hushåll med 
mera. Utsläppen var 5 309 ton koldioxid,  
14 ton koldioxidekvivalenter metan och 617 ton koldioxidekvivalenter lust-
gas, sammanlagt 5 940 ton koldioxidekvivalenter.

Lösningsmedelsanvändning
Enligt uppgifter från RUS var utsläppen från kommunens lösningsme-
delsanvändning 247 ton koldioxid och 134 ton koldioxidekvivalenter från 
lustgas, sammanlagt 381 ton koldioxidekvivalenter.

Jordbruk
Jordbruk står för 8 procent av Ales utsläpp av växthusgaser. Uppgifter 
om jordbrukets utsläpp kommer från RUS. Det som avses är utsläpp från 
djurhållning och från jordbruksmark. Utsläpp från jordbrukets maskiner 
ligger under arbetsmaskiner. Jordbruket är den huvudsakliga utsläppskällan 
för metan och lustgas. I Ale var utsläppen 4 065 ton koldioxidekvivalenter 
metan och 7 045 ton koldioxidekvivalenter lustgas, sammanlagt 11 110 
ton. Metanutsläppen kommer huvudsakligen från tarmgaser från idisslare, 
framför allt nötkreatur. Dessa utsläpp var 3 624 ton koldioxidekvivalenter 
vilket var 89 procent av jordbrukens metanutsläpp och ungefär 33 procent 
av jordbrukets totala utsläpp av koldioxidekvivalenter. Den huvudsakliga 
orsaken till lustgasutsläppen är denitrifikation från jordbruksmark. Denitri-
fikation innebär att bakterier i marken omvandlar kväveföreningen nitrat till 
framför allt kvävgas men även lustgas. Dessa utsläpp var 5 373 ton koldi-
oxidekvivalenter vilket var 76 procent av jordbrukets lustgasutsläpp och 48 
procent av jordbrukets totala utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Avfall och avlopp
Avfall och avlopp står för 2 procent av Ales utsläpp av växthusgaser. Upp-
gifter om kommunens utsläpp av växthusgaser från avfall och avlopp häm-
tas från RUS. Utsläppen var 2 679 ton koldioxidekvivalenter metan och 79 
ton koldioxidekvivalenter lustgas, sammanlagt 2758 ton. Metangasutsläppen 
kommer från avfallsupplag och lustgasen från behandling av avloppsvatten.

Sörmossens Återvinningscentral i Bohus tar hand om kommunens avfall. 
Återvinningsbart avfall sorteras och återvinns. Hushållsavfall transporteras 
till Renova AB:s anläggning i Sävenäs för förbränning. År 2008 förbrändes 
6 230 ton hushållsavfall och 813 ton annat brännbart från Ale i Sävenäs. 
Räknar man på Renovas värmevärde på 3,22 MWh/ton gav avfallet från 
Ale 22,7 GWh vid förbränningen. Eftersom avfallet från Ale har en större 
andel hushållsavfall än det totala avfallet som förbränns i Sävenäs ger Ales 
avfall troligtvis något mindre energi (Katarina Pettersson, Renova AB). 
Enligt beräkningar utifrån uppgifter från Renova gav det avfall från Ale 
som förbränns i Sävenäs ett nettoutsläpp på 2 068 ton koldioxid. Då dessa 
utsläpp sker i Göteborgs kommun ingår de inte i Ales utsläpp enligt det 
perspektiv som tillämpas i denna rapport. 
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Det mesta av det som deponeras på Sörmossen är kiselslam från Eka. En 
konsult har anlitats för att undersöka eventuella metangasutsläpp och kunde 
inte finna några sådana (Torbjörn Andersson, Ale kommun). Dock kan 
äldre nedlagda deponier läcka metangas.

Avloppsvatten från Alvhem, Skepplanda och Älvängen renas i kommunens 
eget reningsverk i Älvängen. Slammet som bildas komposteras och blandas 
med hästgödsel och trädgårdsavfall. Det används sedan vid sluttäckning vid 
Sörmossen. Avloppsvatten från resten av kommunen leds till Ryaverket i 
Göteborg (Ale kommuns hemsida). Slammet som bildas där används vid 
produktion av biogas som sedan används som fordonsbränsle. Därefter 
komposteras slammet och används till anläggningsjord (Gryaab).

Vid reningsverket i Älvängen har försök gjorts att ta tillvara värme i av-
loppsvatten genom att installera en värmepump vid utgående vatten. Det 
har dock inte fungerat (Torbjörn Andersson, Ale kommun).
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Ale kommuns interna organisation
Drivmedel
Den 25 augusti 2009 äger eller leasar Ale kommun 156 motorfordon av 
olika slag. Listan uppdateras löpande och äldre uppgifter sparas inte. Fordo-
nen fördelas enligt följande:

Antal 
personbilar, 
skåpbilar 
och lätta 
lastbilar 

varav  
leasade 
(därav miljö-
bilar) 

Antal tunga 
lastbilar  

Anta 
trakto-
rer och 
liknande 

Antal övriga 
motorfor-
don

Kommunstyrelsens förvaltning 10 2   1  1
Tekniska förvaltningen 38 18(10)  13 8  1
Miljö- och byggförvaltningen 1    
Utbildnings- och kulturförvaltningen 1    
Vård- och omsorgsförvaltningen 65 57(13)      
Barn- och ungdomsförvaltningen 2      1
Summa 117 77(23)  13 9  17

Källa: Eva Andersson, Ale kommun

De flesta personbilar leasas. De flesta fordon som kommunen äger är 
skåpbilar och lastbilar. Kommunen äger en miljöbil som går på etanol. Vid 
upphandling väljs fordon med motor som har bästa miljöklass (Eva An-
dersson, Ale kommun).

År 2008 tankades kommunens fordon (ägda och leasade) med 64,5 m3 ben-
sin, 69,2 m3 diesel och 6,3 m3 etanol E85 (uppgifter från OKQ8, Preem, 
Shell och Statoil förmedlade av Eva Andersson). I Sverige innehåller 94 
procent av bensinen 5 procent etanol (Svenska Petroleuminstitutet). Räknas 
denna etanol bort från bensinen samt den bensin som finns i drivmedlet 
etanol (E85) läggs till blir det 62,4 m3 bensin vilket motsvarar 546 MWh. 
Den etanol som ingick i bensin samt den som tankats som E85 var sam-
manlagt 8,4 m3 vilket motsvarar 53 MWh. På motsvarande sätt innehåller 
67 procent diesel 5 procent FAME. Räknas FAME bort blir det 66,9 m3 
diesel vilket motsvarar 656 MWh. De 2,3 m3 FAME gav 21 MWh. 

Drivmedlen till kommunens fordon har gett upphov till utsläpp av 312 ton 
koldioxid.
 
Det görs även en del resor i tjänst med privata fordon. Enbart de resor som 
det har utbetalats milersättning för redovisas nedan. Det verkliga milantalet 
är troligen större. 
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Antal mil körda i tjänst med privata bilar år 2008
Kommunstyrelsens förvaltning  9 312
Tekniska förvaltningen   3 889
Miljö- och byggförvaltningen  1 068
Utbildnings- och kulturförvaltningen 6 040
Vård- och omsorgsförvaltningen  14 392
Barn- och ungdomsförvaltningen  17 840
Överförmyndaren   2 526
Revisionen    258
Summa     55 325

Källa: Monika Lechelt, Ale kommun

Det antas att dessa mil har körts med olika typer av personbilar enligt 
samma fördelning som de olika typerna har i området Ale kommun, det vill 
säga 90 procent bensinbilar, 8 procent dieselbilar och 2 procent etanolhybri-
der (SCB). Vidare antas att bränsleförbrukningen är samma som medelför-
brukningen för personbilar i Ale som område, det vill säga 0,83 liter bensin 
per mil och 0,67 liter diesel per mil (SCB). Åtgången av etanol är i medel 
1,35 gånger högre än bensinförbrukningen (Miljöfordon.se) vilket ger 1,12 
liter per mil. Etanolhybriderna antas köra hälften med etanol och hälften 
med bensin. Beräkningar med hänsyn till innehåll av etanol i bensin, bensin 
i E85 och RAME i diesel ger en total förbrukning på 39,8 m3 bensin vilket 
motsvarar 347 MWh, 3 m3 diesel vilket ger 29 MWh, 2,5 m3 etanol vilket 
motsvarar 15 MWh samt 0,1 m3 FAME vilket ger 1 MWh. 

Nettoutsläppen av koldioxid från dessa drivmedel var 98,2 ton. 

Totalt har kommunens fordon samt privata fordon i kommunal tjänst an-
vänt energi enligt diagrammet nedan.
  

Källa: Monika Lechelt, Ale kommun samt  uppgifter från OKQ8, Preem, Shell och Statoil 
förmedlade av Eva Andersson, Ale kommun.

Energi från drivmedel till Ale kommuns verksamhets fordon år 2008
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Totalt har fordonsanvändningen inom kommunens verksamhet gett upphov 
till utsläpp av 410 ton koldioxid.

Ale kommun har en bilpool med sex bilar för användning inom verksamhe-
ten. Tanken är att dessa bilar ska ersätta resor med privata fordon. Samtliga 
bilar i poolen är miljöbilar: två dieselbilar, en elhybrid och tre etanolbilar. 
Under år 2008 användes bilarna enligt följande:

Antal körda mil med poolbilar år 2008
Kommunstyrelsens förvaltning  2 422
Tekniska förvaltningen   1 057
Miljö- och byggförvaltningen  1 691
Utbildnings- och kulturförvaltningen 89
Vård- och omsorgsförvaltningen  651
Barn- och ungdomsförvaltningen  1 454
Överförmyndaren   246
Ale Utveckling AB   250
Summa     7 890
 
Källa: Marie Greger, Ale kommun

Energianvändning i kommunens fastigheter
Kommunens fastighetsbestånd omfattade år 2008 112 526 m2 bruksarea. 
Alebyggens fastigheter och fastigheter som kommunen har verksamhet i 
men inte äger är inte inkluderade. År 2008 var energianvändningen i kom-
munens fastigheter totalt 16 865 MWh vilket innebär 150 kWh per m2 (Ale 
kommuns energiuppföljningssystem Momentum RC). Energianvändningen 
fördelar sig enligt följande:

Källa: Ale kommuns energiuppföljningssystem Momentum RC. Uppgift om pelletsförbrukning 
från Urban Johansson, Ale kommun. Ale Arena, Älvängens reningsverk, Alebyggens fastigheter 
samt lokaler som kommunen har verksamhet i men inte äger ingår inte.

  Skolor Förskolor Övriga lokaler Summa
Bruksarea  m2 67 635 14 012 30 879 112 526
Fjärrvärmeuppvärmd area m2 65 445(97 %) 6 376(46 %)  17 890(58 %) 89 711(80 %)
Levererad mängd fjärrvärme
normalårskorrigerat MWh 4 780 624 2 324 7 728
Förbrukad mängd olja 
normalårskorrigerat MWh 107 117 85 309
Förbrukad mängd pellets MWh   140 140
Levererad mängd el MWh 
(ej normalårskorrigerat) 3 545 1 807 3 336 8 688
Levererad mängd energi kWh 
per m2 125 182 191 150
Levererad mängd el kWh 
per m2 52 129 108 77
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Kommunen äger fyra fastigheter som år 2008 värms med olja. Dessa är 
brandstationen i Surte, Starrkärrsskolan, Alaforsskolan där ingen verksam-
het sker för tillfället samt ett förråd i Brandsbo. Starrkärrskolan har numera 
bergvärme och även övrig oljeanvändning är under avveckling. Pellets 
används vid tekniska förvaltningens driftkontor i Älvängen.

Förbrukad mängd fjärrvärme per m2 i kommunens lokaler har minskat från 
105,9 kWh år 2000 (2001 års energiplan) till 86,1 kWh år 2008, en minsk-
ning med 19 %. Nästan alla kommunens skolor är anslutna till fjärrvärme. 
Energianvändningen per area i skolorna minskat med 19 % sedan år 2000 
då den var 153,8 kWh per m2 (2001 års energiplan). Bland förskolor och 
övriga lokaler finns flera fastigheter med annan uppvärmning än fjärrvärme. 
Dessa har värmepumpar eller olika typer av eluppvärmning. Det är möjligt 
att ansluta flera av fastigheterna med eluppvärmning till fjärrvärme alter-
nativt bergvärme. Ur klimatsynpunkt är fjärrvärme att föredra men det är 
inte alltid det ekonomiskt bästa alternativet. I kommunens fastigheter har 
använd mängd el per m2 ökat med nästan 8 % sedan år 2000 (uppgift om år 
2000 från 2001 års energiplan). 

Alebyggens energianvändning
Bostadsföretaget AB Alebyggen är ett helägt kommunalt bolag med fast-
igheter i de flesta av Ales tätorter. Förutom bostäder äger Alebyggen även 
andra lokaler, varav en del med kommunal verksamhet som t ex flera ser-
vicehus. Den totala energiförbrukningen för uppvärmning av Alebyggens 
fastigheter år 2008 var 19 066 MWh, normalårskorrigerat 21 210 MWh. 
Den normalårskorrigerade energiförbrukningen har minskat med 5 % se-
dan år 2001 (Lars-Ove Hellman, Alebyggen AB).

Levererad mängd energi MWh  Levererad mängd energi  
     normalårskorrigerad MWh
Fjärrvärme 18 662 19 655
El (inkl bergvärme) 371 390
Olja 18 19
Pellets 15 16

Källa: Lars-Ove Hellman,  Alebyggen. Normalårskorrigering efter graddagar från SMHI

År 2008 äger Alebyggen 2 224 lägenheter och 23 307 m2 lokaler. Två lägen-
heter värms med olja. 25 lägenheter som år 2001 enbart värmdes med olja 
värms år 2008 med pellets och sommarel till tappvarmvatten och med olja 
som reserv. Det har varit inkörningsproblem med pelletspannan, som instal-
lerades i oktober 2007 och olja har då använts istället. 22 lägenheter som år 
2001 värmdes med en kombination av olja och värmepump värms nu med 
bergvärme och oljan är helt borta. Bergvärmepumpen installerades i slutet 
av år 2008.  
32 lägenheter som år 2001 värmdes med direktverkande el värms år 2008 
med bergvärme. 119 lägenheter värms med värmepump och 36 lägenheter 
med en kombination av fjärrvärme och bergvärme. Övriga 1 988 lägenheter 
samt lokaler värms med fjärrvärme (Lars-Ove Hellman, Alebyggen AB).
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Vid nyproduktion installerar Alebyggen individuell mätning av el- och 
varmvattenförbrukning. 737 äldre lägenheter har under år 2009 byggts 
om från kollektiv hushållsel till individuell mätning. En plan för energief-
fektivisering har sedan år 2001 tagits fram och genomförts. Planen innebär 
tilläggsisolering av vindsutrymmen i 1/3 av fastigheterna, komplett till-
läggsisolering av fastigheten med pelletsuppvärmning, datoriserad styr- och 
övervakning av värme och ventilation i alla flerfamiljshus samt väderprog-
nosstyrning i 1/3 av fastigheterna. En ny plan, som kommer att baseras 
på resultaten från nyligen genomförda energideklarationer, kommer att tas 
fram under år 2010. Man kommer även att fokusera på fastighetsel, som be-
lysning, tvättstugor, hissar med mera (Lars-Ove Hellman, Alebyggen AB).

System för övervakning av förbrukade mängder drivmedel har införts 
under år 2009. Säkra uppgifter för år 2008 finns därmed inte. Förbrukade 
mängder drivmedel under år 2008 uppskattas till 6,5 m3 bensin, 13,5 m3 
diesel och 3 500 Nm3 fordonsgas. Tre av fyra personbilar drivs med gas. 
Inom större bostadsområden sker transporter med elmopeder eller trehjulig 
cykel om inte arbetsfordon behövs (Lars-Ove Hellman, Alebyggen AB). 

Drivmedelmängderna omräknat i mängd energi ger 54,1 MWh från bensin, 
2 MWh från etanol, 127,5 MWh från diesel, 4,6 MWh från FAME samt 
38,7 MWh från fordonsgas om den enbart består av naturgas. Detta ger 
upphov till ett utsläpp av ungefär 55 ton koldioxid.
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Bilaga 2

Utvärdering
Utvärdering av 5- och 10- åriga mål i Ales energiplan 
från 2001

Den tidigare energiplanen från år 2001 innehåller ett antal fem- och tioåriga 
mål och denna korta sammanställning görs för arbetet i den pågående en-
ergi- och klimatutredningen för 2009 års energi- och klimatplan. Uppfyllda 
mål är inte medtagna i sammanställningen. Mål som inte uppfyllts helt 
eller delvis och som kan vara möjliga och av intresse att diskutera i det nu 
pågående arbetet med energi- och klimatplanen har tagits med i samman-
ställningen. 

Övergripande mål
Ale kommun skall ha ett uthålligt energisystem som fungerar i samspel med 
naturligt förekommande kretslopp. Energisystemet ska förutom vissa delar 
av transportväsendet, till övervägande del baseras på förnyelsebara energi-
källor inklusive spillvärme.

Kommentar: Målet är inte kvantifierbart. Målet bedöms till stora delar 
uppfyllt, men kan uppdateras och kvarstå till nästkommande energiplan.
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Mål Kommentar

- Uppvärmning av bostäder/lokaler i 
Ale kommun med fjärrvärme bör ha 
ökat med 40-50 GWh jämfört med år 
2000.

- Målet inte uppfyllt

- Användningen av el för uppvärm-
ning av småhus bör ha minskat med 
ca 10 GWh (exklusive fjärrvärme i 
Älvängen).

- Målet bedöms inte uppfyllt. 

- Energiförbrukningen för uppvärm-
ning i Alebyggens fastighetsbestånd 
ska ha minskat med minst 10% jämfört 
med år 2000.

- Alebyggen är även berörda av gene-
rella femåriga mål för uppvärmning i 
kommunen (mål 6,7,9 och 10). 

- Redogörelse från Alebyggen föreligger.-Må-
let om minskning med 10 % är väl uppfyllt 
vid en jämförelse med energiplanens angivna 
värden. Vid en noggrann saklig beräkning 
som Alebyggen gör uppfylls målet till 5%. 
- Generella femåriga mål bedöms Alebyg-
gen uppfylla väl. Alebyggen tar även upp att 
tillräcklig kunskap och vedertagna beräk-
ningsmetoder saknas för att beräkna växt-
husgasutsläpp. Kommentar: Fortsatt arbete 
kan utvecklas till att innehålla beräkningar 
och sparmål för utsläpp växthusgaser. 

- I samband med detaljplanering av nya 
bostäder/bostadsområden ska alltid en 
lokalklimatologiskstudie ingå. Detta för 
att kunna planera bebyggelsen så att 
energiförbrukningen minimeras.

- Görs inte. Kan utvecklas till att innehålla en 
energi- klimatanalys för planområdet.

10-åriga mål för uppvärmning
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Mål Kommentar

- Kommunen ska i områden med 
tillräckligt högbebyggelsetäthet (befint-
lig/nybyggnation) regelmässigtutreda 
förutsättningarna för lämpligasteupp-
värmning baserad på förnybar energi/
spillvärme.

- I tillkommande grupphusområden ska 
uppvärmningnormalt ske i form av en 
gemensamvärmecentral med kulvert-
dragning inom området.Befintligt fjärr-
värmesystem ska om möjligt nyttjas.

- Målet inte uppfyllt.Inga eller otillfreds-
ställande energiutredningar görs i plan-
program och planer. Bör utvecklas till att 
alltid göra en energi- och klimatanalys 
för området. 

- Antalet fastigheter, som värms upp 
med fastabiobränslen (t ex ved och 
pellets), ska ha ökatunder tidsperioden. 
Likaså ska de miljö- och hälsofarliga-
utsläppen från fastigheternas eldstäder 
haminskat i omfattning.

5-åriga mål för uppvärmning
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Mål Kommentar

-Kollektivåkandet bland pendeltrafikan-
terna i Aleska ha ökat från nuvarande 
18 % till ca 30 %.

- Svårmätt

-Alla bör kunna färdas till fots eller på 
cykel i kommunen på ett miljöanpassat 
och trafiksäkert sätt.

-Mycket åtgärder har gjorts. Trafikplan 
finns.

10-åriga mål för transporter
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