
Energi- och klimatstrategi för Sala kommun 
2020-2030

Uppföljning av arbetet 2020 



Klimatstrategins övergripande mål 

• Minskad klimatpåverkan
• Effektivt Tillförlitlig Förnybar 

energiförsörjning
• Klimatanpassning



Indikatorer – årlig uppföljning för att visa på om energi-
och klimatarbetet går åt rätt håll

Indikator Effektmål

Kommuninvånarnas årliga koldioxidutsläpp
minskar. 

De årliga koldioxidutsläppen från transporter, 
energi och el bör understiga 1ton/person och år 
senast år 2030 för att kommunen ska klara 
Parisavtalet inom utsatt tid. 

Andelen resor med kollektivtrafik ökar. Årliga resor med kollektivtrafik ska till år 2030 ökat 
till 24 resor per invånare. Antalet personkilometer 
i kollektivtrafiken bör öka för att 
energianvändningen till transporter ska minska.

Leveranserna av eleffekt från överliggande nät 
minskar.

Totala effektbehovet av el från överliggande nät 
ska till år 2030 understiga 35 megawatt. Genom att 
hushålla med eleffekt och främja elproduktion i 
Sala som bidrar med effekt när efterfrågan av 
effekt är hög.

En klimatanpassningsaktivitet/åtgärd per år 
eftersträvas.

2030 är Sala kommun väl anpassat till de 
konsekvenser som klimatförändringarna väntas få.



Indikator 1
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Indikator 2
• Antalet kollektivtrafikresor per invånare med buss, 

stads- och regionalbuss sammantaget målet för 2030;
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2030 

14 17 17 16 19 20,3 24 

 Även relevant att mäta;

Minskad klimat-
påverkan

Målbild 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Körsträcka med 
personbil
(mil/invånare)

731 750 764 782 770 759 750 759
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		2016

		2017
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Indikator 3

Totala effektbehovet av el från 
överliggande nät ska till år 
2030 understiga 35 megawatt. 
Genom att hushålla med 
eleffekt och främja 
elproduktion i Sala som bidrar 
med effekt när efterfrågan av 
effekt är hög.

Indikator Mål 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Totala effektbehovet 
(MW) (ink KVV)

35 25 24 27 23 23 25 25



Indikator 4
Minst en klimatanpassningsåtgärd/år

 2030 är Sala kommun väl anpassat till de 
konsekvenser som klimatförändringarna 
väntas få



Nationella emissionsdatabasen
• https://www.airviro.smhi.se/RUS/olmap.htm

https://www.airviro.smhi.se/RUS/olmap.htm


Etappmål 2,3 
2020

Nationellt mål 0,5 
2045

Salas främsta klimataspekt?



Sala kommun ska gå före och vara en energi-och 
klimatmässig förebild för invånarna 

Mål 2024

• SHEAB, Salabostäder och 
Kungsängsgymnasiet redan fossilfria!!! 
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Energianvändning 
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Energianvändning
Minskad klimatpåverkan Målbild 2030 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2005

Total energianvändning inom det geografiska 
området (MWh/invånare) 

19,14 MWh 24 24,6 25 25 25 30 30 31

Energianvändning flerbostadshus(MWh/inv.) 2.5 2.3 2.7 2.9 3 3.1

Energianvändning från offentlig verksamhet 
(MWh/inv.)

2.32 2.58 2.62 2.7 2.8 2

Energianvändning transport (MWh/inv.) -15% 7.5 8.5 9.75

Energi för tjänsteresor (kWh/ årsarbetare) 564 641

Förnybar energi i kommunala lokaler (%) 100% 98 99,7 97



Andel solel;
• Björkgården: Uppkopplad 2020 April: 23 500 KWh

• Café Stadsparken : Uppkopplad 2020 Nov: 319 KWh 

• Jakobsbergs gården: 2019: 43 540 KWh .2020: där har solcellsföretagets uppkoppling 
legat nere från Jan tom Juli, så där har vi ingen riktig koll.

• Johannesbergsgården ?

• Lärkans nya sporthall: uppkopplad 2020 Feb-Dec: 19 120 KWh

• Nya Vallaskolan: Uppkopplad 2020 Sept: 2390 KWh.

• Ransta skola: Uppkopplad 2019: 56 540Kwh. 2020: 79 440 KWh 

Totalt : ca.200 MWh av totalt ca. 52 900 MWh 



Klimatanpassning



Förväntad lokal klimatpåverkan
• Höjd årsmedeltemperatur
• Rikligare nederbörd
• Förändrade flöden
• Ökad risk för naturolyckor och erosion



Åtgärdsplanen 
• Ett arbetsverktyg- årlig revidering 

och uppföljning i Kommunstyrelsen

• 37 separata åtgärder 
Genomförs 12 st. 
Har påbörjats 6 st.
 Ej påbörjade 19 st.



Hur många har genomförts 2020?
• Kollektivtrafik har prioriterats- fortsatt avgiftsfri 
• Förbättrad gång och cykelinfrastruktur- 3 färdigställda sträckor 

under året 
• Förstudie biogas
• Förberedelser inför 400-årsjubileum pågår och ett tema som 

kommer ingå är klimatarbete för att vi ska kunna nå målet om 
ett lokalt klimatavtal med civilsamhället år 2024

• El från sol ökar 
• 100% förnybar energiförsörjning av kommunala lokaler 2020
• Styr och reglerarbete inom Fastighetsenheten, har anställt en 

energisamordnare 



Vad vi kan göra bättre 
• Bättre gynna och prioritera laddinfrastruktur för 

elfordon
• Möjlighet till säker parkering för cyklar och/el-cyklar 

prioriteras i anslutning till samhällsnyttiga 
funktioner/byggnader, arbetsplatser och flerbostadshus 
och normen om egen bil med tillhörande parkering får 
utmanas vid nybyggnation

• Planeringsverktyg för klimatsmart markanvändning 
• På de två LSS byggena vi har byggt har det ej monterats 

några solpaneler



Koldioxidbudget 
Så räknas en lokal koldioxidbudget ut

När en koldioxidbudget ska tas fram fastställs först hur mycket koldioxid den 
specifika aktören, till exempel en kommun, släpper ut idag.
Här används begreppet ”territoriella utsläpp”, där statistik hämtas från 
Naturvårdsverkets emissionsdatabas RUS. Med en geografisk metod fördelas 
utsläppen över Sverige så att endast faktiska utsläpp inom en kommuns gränser 
tas med i beräkningen.
Även utsläpp från internationella transporter inkluderas. Då används 
befolkningsstatistik, statistik för utrikes sjöfart från SCB samt utsläpp från 
internationella flygresor beräknade vid Chalmers. Det är viktigt att alla aktörers 
koldioxidbudgetar har så lika underlag som möjligt för att bli jämförbara på 
nationell nivå.

Exempel från Tyresö; Koldioxidbudget - Tyresö kommun (tyreso.se)

https://www.tyreso.se/boende--miljo/naturvard-och-miljo/koldioxidbudget.html


Tack!
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