Energi- och klimatmål
Delmål för Ale kommun som geografiskt område

Tidsplan

1.

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

2018

2.

Antal resande med kollektivtrafik ska
fördubblas.

2018

3.

Körsträckan med bil per person och år ska
minska med 15 procent.

2018

4.

Användningen av fossil eldningsolja för
uppvärmning av bostäder och lokaler i
kommunen ska minska med 75 procent.
Energianvändningen per invånare i kommunen
ska minska med 15 procent.

2018

5.

Delmål för Ale kommuns interna organisation
6.

Alla förskolegrupper och skolklasser ska
årligen involveras i projekt som bidrar till

Tidsplan
2016

Åtgärd i
handlingsplan
1, 6

Nyckeltal

4, 11

Levererad mängd
eldningsolja per år

Andel ny bebyggelse
med maximalt 600 m
till busshållplats, 1200
m till pendeltågsstation
och en turtäthet på
minst 10 dubbelturer
per vardag
1, 2, 3, 4, 9, 10
Antal resor med
kollektivtrafik per
invånare
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 Körsträcka per person
och år

2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Energianvändning per
9, 10, 11
invånare och år

Åtgärd i
handlingsplan
25, 26

Nycketal
Andel förskolegrupper och
skolklasser som deltagit i projekt

ökat intresse och kunskap inom energioch klimatområdet.
7. Växthusgasutsläpp från kommunens
2018
tjänsteresor ska minska med 25 procent
per anställd.
8. Klimatpåverkan från kommunens
2018
livsmedelsinköp ska minska genom att
minska andelen nötkött med 25 procent.
9. Växthusgasutsläpp från
2018
energianvändningen per ytenhet i
bostäder och lokaler som ägs av
kommunen ska minska med 20 procent.
10. Minst 50 procent av det drivmedel som
2018
används i kommunens fordon och
arbetsredskap ska utgöras av
förnyelsebara bränslen.
11. 100 procent av kommunens personbilar
2018
och lätta lastbilar som leasas eller köps
(2016)
in ska vara miljöfordon (varav minst 25 %
av personbilarna ska vara
elbilar/laddhybrider) enligt den vid tiden
gällande miljöbilsdefinitionen.

kring energi- och klimatfrågor
12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 27,
28
19, 20, 25

Växthusgasutsläpp från
tjänsteresor per anställd och år

19, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28

Växthusgasutsläpp från
energianvändningen/m 2

18, 29

Andel förnyelsebart bränsle

18

Andel miljöfordon av personbilar
respektive lätta lastbilar, andel
elbilar/laddhybrider

Kilo nötkött/portion

