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År 1970 1975  1980   1985   1990   1995   2000   2005   2010   2014  

Befolkning 18 988 18 552 18 237 16 854 16 628 16 072 15 064 14 955 15 175 15 596 

Tabell 1 Befolkning i Hallstahammars kommun 1970-2014 
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Tabell 2 Energianvändning i kommunala organisationen 2009-2014 

MWh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Olja                 440                     408                     197                      94                      95                      53     

EL:            11 699                11 481                12 036                11 582                11 714                12 457     

Fjärrvärme            17 290                15 728                15 386                16 434                17 267                17 554     

Gatubelysning              1 453                  2 467                  2 435                  2 316                  2 080                  1 975     

Transporter              1 723                  1 675                  1 842                  1 749                  1 432                  1 399     

Total energi            32 604                31 758                31 896                32 175                32 588                33 438     



11 

  

 MWh  1990 1995 2000 2004 2010 

 Fast (icke förnybara)          12 153                  605                    26                     -                       -       

 Flytande (icke förnybara)        159 415          184 449          164 000          211 005          168 820     

 Gas (icke förnybar)            9 529                  512              2 414              5 497                     -       

 Fast (förnybart)          17 284            88 378            94 362          109 256            19 099     

 Flytande (förnybart)                   -                       -              24 829                     -                1 977     

 Övrigt                  -                       -                       -                       -                       -       

 Fjärrvärme                  -                       -                        1              5 384          131 229     

 El       355 518          306 402          289 161          289 483          269 174     

 Total energi       553 899          580 346          574 793          620 625          590 299     

Total energi 544 168 574 113 569 900 626 812 591 002 

Tabell 3 Energitillförsel i Hallstahammars kommun 1990-2010 

Figur 2 Energitillförsel Hallstahammars kommun 1990-2010,  GWh 
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Figur 3 Energianvändning Hallstahammars kommun 1990-2010,  GWh 

 MWh   1990   1995   2000   2004   2010  

Fast (icke förnybara) 31 605 26 0 0 

Flytande (icke förnybara) 147 885 175 776 161 683 207 767 170 322 

Gas (icke förnybar) 9 529 512 2 414 5 497 0 

Fast (förnybart) 17 283 16 996 13 388 10 404 19 099 

Flytande (förnybart) 0 0 0 0 1 977 

Fjärrvärme 96 868 98 874 96 350 109 074 123 219 

Förlust FV 309 3 702 7 252 7 853 8 009 

El 254 451 259 484 267 395 265 016 251 049 

Förlust El 17 812 18 164 21 392 21 201 17 326 

Total energi 544 168 574 113 569 900 626 812 591 002 

Tabell 4 Energianvändning i Hallstahammars kommun 1990-2010 
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Figur 4 Energianvändning  per sektor 1990-2010,  MWh 
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Tabell 5 Växthusgasutsläpp för kommunala verksamheten 2009-2014, ton CO2 

Ton CO2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Olja                 117                     108                      52                      25                      25                      14     

EL:                   -                         -                         -                         -                         -                         -       

Fjärrvärme              3 560                  3 238                  3 168                  3 384                  3 419                  2 580     

Transporter                 454                     442                     486                     461                     378                     369     

Totalt              4 131                  3 789                  3 706                  3 870                  3 822                  2 963     
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Figur 5 Växthusgasutsläpp Hallstahammars kommun 2010,  ton CO2-ekvivalenter 

Figur 6 Växthusgasutsläpp per person samt befolkningsförändring 1990-2010 
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Figur 7 Växthusgasutsläpp per sektor Hallstahammars kommun 1990-2010,  ton CO2-ekvivalenter 
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Åtgärd nr. Åtgärdens namn och numrering. Numreringen är 

liknande den för målen, alltså ÅU1 är Åtgärd 

inom Utbildning nummer 1.  

Avser att nå mål Vilket eller vilka mål som åtgärden bidrar till att nå.  

Beskrivning av åtgärden Vad som ska göras.  

Åtgärdsägare Vem som är ansvarig för budgeten som bekostar 

åtgärden.  

Kostnad Hur mycket åtgärden kommer att kosta. 

Minskning av CO2-utsläpp Minskning av CO2. 

Minskning av energi Minskning av energi. 

Besparing Hur mycket åtgärden kan spara i kronor. 

Tidplan När åtgärden börjar och när den ska vara slutförd. 

En åtgärd kan även vara löpande.  

Prioritetsordning De åtgärder som är mer kostnadseffektiva kan  

prioriteras.  

Uppföljning Vilka nyckeltal som ska följas upp och i vilken  

dokumentationen för åtgärden finns.  

Övriga miljövinster Övriga miljövinster utöver minskning av CO2 och 

energi.  
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Åtgärd nr. ÅU1. Utbildning av förtroendevalda 

Avser att nå mål MU1, ME2, ME3, 

Beskrivning av åtgärden Upprätta och genomföra Vett & Watt-cirkelutbildningar i respektive nämnd i Hallsta-

hammars kommun. Utbildningen syftar till att öka kunskapen kring energi- och klimat 

och består av 3 träffar; Min energianvändning, Min verksamhet och Min framtid.  Am-

bitionen är att genomföra utbildningen enligt Vett och Watts koncept. Tidigare erfa-

renheter visar att det är bra att träffas flera gånger.  

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha tillräcklig kunskap för att minska sin 

egen energianvändning med i snitt 5 procent. Energi- och klimatrådgivaren är utbil-

dare inom Vett och Watt och kommer att hålla i cirklarna. Vett och Watt är framtaget 

av Förbundet Agenda 21. 

Åtgärdsägare Respektive nämnd ansvarar för att de förtroendevalda deltar i utbildningen.  

Kostnad 3 träffar som varar 2 timmar vardera, 6 nämnder á 10 personer med ett arvode på 

450 kr per träff blir 81 000 samt 10 arbetstimmar för genomföraren som kostar 300 kr 

i timmen blir 54 000. En materialkostnad på 200 kr per deltagare blir 12 000 kr. Sam-

manlagt blir det 147 000 kr. 

Minskning av CO2-utsläpp   

Minskning av energi Uppskattad minskad energianvändning 5-10 procent
9)

  för projektets deltagare. 

Besparing kr Besparingen i kronor är liten men åtgärden är tänkt att öka intresset för energi- och 

miljöfrågor för att underlätta ett effektivare arbete med energieffektivisering och där-

med öppna upp för framtida besparingar. 

Tidplan Utbildningarna kan börja när som helst, men ska vara klara senast 2017. 

Prioritetsordning Prio 1 och kan genomföras omgående. 

Uppföljning Nyckeltal: antal genomförda cirklar och utbildade förtroendevalda. Dokument: delta-

garförteckning. 

Övriga miljövinster Minskad resursanvändning 
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Åtgärd nr. ÅU2. Utbildning av kommunanställda 

Avser att nå mål MU2, ME2, ME3, 

Beskrivning av åtgärden Upprätta och genomföra Vett & Watt-cirkelutbildningar i alla verksamheter inom Hall-

stahammars kommun. Utbildningen syftar till att öka kunskapen kring energi- och kli-

mat och består av 3 träffar; Min energianvändning, Min verksamhet och Min framtid. 

Ambitionen är att genomföra utbildningen enligt Vett och Watts koncept.  Tidigare erfa-

renheter visar att det är bra att träffas flera gånger.  

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha tillräcklig kunskap för att minska sin egen 

energianvändning med i snitt 5 procent. Energi- och klimatrådgivaren är utbildare inom 

Vett och Watt och kommer att hålla i cirklarna. Vett och Watt är framtaget av Förbun-

det Agenda 21. 

Utbildningen riktar sig till alla verksamheter och avdelningar inom kommunala organi-

sationen så att efter åtgärden är genomförd ska varje avdelning ha minst en utbildad. 

Utbildningar kan till exempel ske på APT eller liknande träffar när personalen är sam-

lad. För personal som har sämre möjligheter att delta på ordinarie arbetstid och som 

kan behöva ersättas med vikarier, är det möjligt att erbjuda större utbildningsgrupper. 

Till dessa större träffar ska alla kunna anmäla sig och på så sätt lättare bestämma 

själv när de ska delta på utbildningen. Syftet är att underlätta för medarbetarna att 

kunna delta på utbildningen.    

 

Ambitionen är att de flesta medarbetare ska vara utbildade, men då vi är många med-

arbetare blir det svårt att genomföra. Dock ska varje arbetsplats ha minst en utbildad.   

Åtgärdsägare Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att sina medarbetare deltar på utbild-

ningen.  

Kostnad 3 träffar som varar 2 timmar vardera, 300 kommunanställda som kostar 300 kr i tim-

men blir 540 000 samt 10 arbetstimmar för genomföraren som kostar 300 kr i timmen 

blir 54 000. En materialkostnad på 200 kr per deltagare blir 60 000 kr. Sammanlagt blir 

det 654 000 kr. Till detta kommer en kostnad för vikarier som ersätter ordinarie perso-

nal vid utbildningstillfället. 

Minskning av CO2-utsläpp   

Minskning av energi Uppskattad minskad energianvändning 5-10 procent
9)

 för projektets deltagare. 

Besparing kr Svårt att uppskatta eftersom det är en mjuk åtgärd. Men 5 procent av kommunens 

energikostnader motsvarar 1,2 miljoner kr. Besparingen antas bli mindre då mycket i 

kommunen inte går att åtgärda med mjuka åtgärder såsom gatubelysning. Vidare är 

det inte alla kommunanställda som blir utbildade men eftersom varje verksamhet/plats 

ska ha en utbildad så ska det vara möjligt att få besparingar överallt. 

Tidplan Utbildningarna kommer att ske löpande men efter 2017 är målet att 25 procent av de 

anställda är utbildade.  

Prioritetsordning Prio 1 och kan genomföras omgående. 

Uppföljning Nyckeltal: antal genomförda cirklar och utbildad personal. Dokument: deltagarförteck-

ning. 

Övriga miljövinster Minskad resursanvändning 
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Åtgärd nr. ÅE1. Installation av energieffektiv och styrd belysning i lokaler 

Avser att nå mål ME1, ME3 

Beskrivning av åtgärden Åtgärden syftar till att ha en bra belysning som är energieffektiv och går att styra med 

till exempel närvarostyrning eller dagsljus. 

  

Enligt Energimyndighetens skrift Stil  är energianvändningen för belysning i offentliga 

lokaler 23 kWh/m²,år. Enligt Belysningsbranschen är cirka 75 procent av offentlig be-

lysning föråldrad
2)

. Besparingspotentialen har uppskattats till 80 procent
11)

  i föråldrade 

belysningssystem av Belysningsbranschen. Gammal belysning i våra skolor och för-

skolor har till stor del kontinuerligt bytts ut mot modernare T5-lysrör. Besparingspoten-

tialen är p.g.a. detta närmare 40 procent än 80 procent för skolorna. Utslaget över hela 

beståndet antar vi att besparingen ligger på 50 procent.  

  

Genom att se över belysningsanläggningar i våra lokaler går det att spara mycket 

energi. Belysningen ska vara god och uppfylla gällande krav men den bör även vara 

styrd efter behovet av belysningen genom närvarostyrning och dagsljusstyrning där det 

är möjligt. 

  

Den mesta belysningen är inte styrd vilket ska ses över. En inventering av belysningen 

ska göras som visar på om det är möjligt att styra belysningen efter närvaro och solin-

strålning. På Nibbleskolan är viss del av belysningen styrd, resultatet där ska studeras 

närmare. 

  

Möjligheten att ta in en ljusdesigner som kan ta fram en lösning som kan passa flera 

lokaler ska studeras för att belysningen ska bli så bra som möjligt. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad Prisexempel från Hallsta Installationsbyrå på 22 500 + arbete för ett klassrum. Då ingår 

9 armaturer och tavelbelysning samt styrning, utslaget per area blir det 300 kr/m².  To-

tala kostnaden blir då 35,8 miljoner kronor.  

Minskning av CO2-utsläpp  Inga minskningar av CO2-utsläpp eftersom elen är förnybar.  

Minskning av energi Totalt finns 119 355  m² lokaler Hallstahammars kommun.  Om det går 23 kWh/m² till 

belysning och vi kan effektivisera den till 50 procent skulle vi spara 1 400 MWh  

ungefär. 

Besparing kr 1 kWh kostar kommunen ungefär 1,1 kr, så totala besparingen skulle bli ungefär 1,5 

miljoner kronor om året.  

Tidplan 2015-2030 

Prioritetsordning Prio 2 och bör utredas mer. 

Uppföljning Nyckeltal: W/m², lux/m². Dokument: nämndernas årsredovisning. 

Övriga miljövinster Minskat ventilationsbehov för överskottsvärme. Energieffektiva lampor håller längre 

och bidrar till mindre avfall. 
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Åtgärd nr. ÅE2. Konvertera bort oljepanna på avloppsreningsverket 

Avser att nå mål ME4 

Beskrivning av åtgärden På avloppsreningsverket (ARV) används fortfarande en oljepanna för att värma loka-

lerna vintertid. Samtidigt facklas det bort energi på grund av för dålig lagrings-

kapacitet av gas. Genom att sätta in en gaspannstation på ARV sparas dels pengar 

genom att elda gas som vi redan har och dels på klimatet genom att inte förbränna 

fossila bränslen. 

  

2014 eldades 5,35 m³ olja och 18 565 m³ gas facklades bort av totalt 149 000 m³ pro-

ducerad gas
13)

. För 160 000 m³ gas behövs en panna med 110-120 kW effekt som 

kan ge cirka 100 kW varmvatten. Pannan som sitter idag ligger på cirka 65 kW. Ener-

giinnehållet för rötgas är 6,5 kWh per m³ så 18 177 m³ ger nästan 100 000 kWh vilket 

motsvarar 10 m³ olja och täcker in det tidigare oljebehovet. 

  

Alternativt att en värmepump som använder värmen i spillvattnet installeras och ga-

sen säljs. Idag kommer dagvatten via avloppsledningarna som kyler spillvattnet och 

försämrar möjligheten till att utvinna energi ur det. Det pågår idag arbete med att 

koppla bort dagvatten från avloppsnätet och detta är ytterligare en anledning till att 

det arbetet är viktigt. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad 600 000-700 000 kr enligt uppgift från Biogas systems AB för en gaspannstation. 

  

Värmpumpen i Strömsholms gymnastikhall kostade 335 000 kronor och kan anses 

likvärdig för värmepumpen i avloppsreningsverket. 

Minskning av CO2-utsläpp Förbränning av 1 m³ olja släpper ut ungefär 2 660 kg CO2. Minskat 

utsläpp från 9,5 m³ olja skulle bli cirka 25 ton CO2. 

Minskning av energi En möjlig minskning av energianvändningen tack vare ny effektivare panna är möjlig. 

Beror på verkningsgraden på befintlig panna. En värmepump minskar köpt energi 

med ungefär 2/3 men lokalen använder lika mycket energi som förut om inga övriga 

energieffektiviseringsåtgärder genomförs. 

Besparing Om 1 m³ olja kostar 10 000 kr skulle besparingen bli 53 500 kr per år om gasen an-

vändes istället. För värmepump behöver det utredas mer. 

Tidplan 2015-2017 

Prioritetsordning Prio 2. Utredning för alternativ till uppvärmning bör ske omgående med bättre ekono-

miskt underlag. Åtgärden ska genomföras innan 2017 för att nå målet. 

Uppföljning Nyckeltal: m³ förbränd olja. Dokument: miljörapport verksamhetsår avloppsrenings-

verket, nämndernas årsredovisning 

Övriga miljövinster Minskade utsläpp av svavel och NOx och minskade transporter. 
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Åtgärd nr. ÅE3. Kontinuerlig rustning av lokaler med energifokus 

Avser att nå mål ME1, ME2, ME3, MF1, MF2, MÖ2, MÖ3 

Beskrivning av åtgärden Åtgärden syftar till att ta fram underlag och en plan för att genomföra renoveringar i 

våra lokaler. Vi ska sträva efter att genomföra en större renovering av en lokal vartan-

nat år till vart tredje år. Genom att genomföra en större renovering är det möjligt att 

fler åtgärder kan genomföras i ett paket och därför nå ännu längre med energibespa-

ringen enligt Beloks totalmetodik.  

 

De lokaler som inte lämpar sig för så stora renoveringar som FEBY 2012 innebär, bör 

renoveras så långt det är möjligt. Åtgärder kan innefatta ventilation, uppvärmning och 

klimatskalsåtgärder såsom fönster, dörrar och portar, tak, väggar och golv samt tek-

niska installationer. Vid renovering av tak ska det undersökas om det är lämpligt att 

installera solceller på taket. Åtgärden grundar sig på utfallet av ÅE4 Minienergiskola 

enligt FEBY och kan genomföras efter att ÅE4 är klar. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden tillsammans med lokalnyttjaren 

Kostnad Kostnaden för åtgärden beror på hur mycket konsulttjänster som behövs köpas in 

och vilka åtgärder som krävs.  

 

Om vi rustar 2 procent varje år för 5 000 kr/m² kommer vi halvera energianvändning-

en till 2050 och det kostar oss 12,4 miljoner vare år.  

 

Om vi rustar för 5 000 kr/m² med dagens budget om 4 miljoner kronor har vi halverat 

energianvändningen i lokaler efter 149 år . 

Minskning av CO2-utsläpp   

Minskning av energi För varje sparad kWh fjärrvärme minskas utsläppen av koldioxid med cirka 206 

gram . 

Besparing En sparad kWh sparar cirka 80 öre, räknat för både fjärrvärme och el. 

Tidplan 2015-2050 

Prioritetsordning Prio 2. Kan genomföras efter ÅE4 Minienergilokal enligt FEBY. 

Uppföljning Tekniska förvaltningens årsredovisning. Nyckeltal: kWh/m²,år. 

Övriga miljövinster Bättre inneklimat 
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Åtgärd nr. ÅE4. Minenergilokal enligt FEBY 2012 

Avser att nå mål ME1, ME2, ME3, MF1, MÖ2, MÖ3 

Beskrivning av åtgärden Renovera en lämplig lokal  enligt FEBYs krav för minienergihus 2012
12)

. Kraven finns 

att läsa på Sveriges centrum för nollenergihus hemsida www.nollhus.se 

  

Efter att åtgärden är genomförd utvärderas projektet och möjligheten att göra om det i 

fler lokaler utreds. Tanken med åtgärden är att se hur långt det är möjligt att gå med 

renovering i våra lokaler.  

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad Beroende på utgångsläge. Möjligt att göra en förstudie för att titta på kostnad. 

Minskning av CO2-usläpp   

Minskning av energi Beroende på utgångsläge. Kraven på levererad energi ligger på 65 kWh/m², år. Me-

deltalet för Hallstahammars förskolor och skolor ligger på 197-40=157 

kWh/m²,år vilket gör att besparingen ligger nånstans runt 60 procent eller                 

90 kWh/m²,år. 

Besparing Beroende på utgångsläge. Möjligt att göra en förstudie för att titta på besparing. Om 

man räknar på 90 kWh/m² och 80 öre per kWh skulle besparing bli runt 72 kr/m² och 

år. 

Tidplan 2015-2020 

Prioritetsordning Prio 1. För att kunna ta ett helhetsgrepp om energieffektivisering i skolor och försko-

lor är åtgärden högt prioriterad. Möjligheten att genomföra åtgärden på fler skolor och 

därför nå långt med besparing i skollokaler är god. 

Uppföljning Nyckeltal: kWh/m². Dokument: årsredovisning. 

Övriga miljövinster Förbättrat inomhusklimat. 

Åtgärd nr. ÅE5. Dialog om förnybar fjärrvärme 

Avser att nå mål ME7 

Beskrivning av åtgärden Föra dialog tillsammans med Mälarenergi om hur det är möjligt att köpa förny-

bar fjärrvärme av dem senast 2020.  

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad  

Minskning av CO2-usläpp 2 600 ton jämfört med 2014.  

Minskning av energi Ingen förändring 

Besparing  

Tidplan 2015-2020 

Prioritetsordning Prio 1 

Uppföljning  

Övriga miljövinster  
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Åtgärd nr. ÅE6. Energi i skolan 

Avser att nå mål ME1, ME2, ME3 

Beskrivning av åtgärden Starta ett projekt för att behandla energi i skolan. Skolan använder stora mäng-

der energi och det finns en stor potential att arbeta tillsammans med elever och 

personal för att minska användningen av energi. Barn- och utbildningsnämnden 

har som mål att alla förskolor och skolor ska ha Grön flagg innan 2015 och inom 

Grön flagg kan mycket göras på energiområdet. År 2013 genomfördes ett pilot-

projekt på Vallbyskolan då energi- och klimatrådgivaren besökte 5-klassarna för 

att prata om energi och hur det går att minska energianvändningen. Eleverna fick 

jaga energitjuvar i byggnaden och sedan sammanställa dessa. De fick med sig 

energimätare hem för att mäta hur mycket energi som användes i deras hem. Att 

det kommer en utomstående och pratar om ett ämne tycker både lärarna och 

eleverna är bra. 

  

Det finns ett färdigt material på Naturskyddsföreningens hemsida som är tillgäng-

ligt för alla och det är ett hopplock av vad som finns framtaget inom energiområ-

det för skolor. Materialet är uppdelat i F-3, 4-6 och 7-9. Energi- och klimatrådgi-

varen kan besöka varje intresserad åk 5. På besöket så diskuteras energifrågan 

allmänt, en jakt på energitjuvar genomförs och energimätare delas ut för att ele-

verna ska undersöka sin egen energianvändning hemma. Materialet samman-

ställs och ställs ut i lämpligt forum. Förhoppningen är att energirådgivaren kan 

underlätta för lärarna och vara ett roligt och lärorikt inslag för eleverna. 

Åtgärdsägare Barn- och utbildningsnämnden 

Kostnad Materialet Energifallet är gratis. Inköp av energimätare på tekniska förvaltningen. 

Inköp av material till experiment på skolan. Energirådgivarens tid kan beräknas 

till 10 timmar per klass, så ungefär 100 timmar sammanlagt om man räknar med 

10 klasser á 300 kr blir 30 000 kr, vilket ej behöver betalas av skolan. 

Minskning av CO2-utsläpp   

Minskning av energi Uppskattad minskning av energi till 5-10 procent för projektet. 

Besparing 5 procent  av skolans energianvändning motsvarar cirka 530 MWh och med ett 

medelenergipris på 80 öre/kWh skulle besparingen bli 424 000 om året för alla 

skolor. 

Tidplan 2015-löpande. Projektet har redan börjat med ett test på Vallbyskolan och kan 

fortsätta så länge intresse finns. 

Prioritetsordning Prio 1. Åtgärden kräver inga installationer och kan genomföras omgående där 

intresse finns. 

Uppföljning Nyckeltal: antal klassbesök. Dokument: Åtgärdsplan Grön flagg. 

Övriga miljövinster Resurseffektivitet, bättre när– och arbetsmiljö, färre transporter. 
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Åtgärd nr. ÅE7. Konvertering av direktverkande eluppvärmning 

Avser att nå mål ME5 

Beskrivning av åtgärden Åtgärden syftar till att konvertera bort direktel för uppvärmning från kommunens bygg-

nader. Alternativen varierar, men till stor del blir det vattenburna system med fjärr-

värme eller värmepumpar. Luft/luftvärmepumpar kan även bli aktuella. 

  

Några av byggnaderna är av baracktyp och fungerar som omklädningsrum och lik-

nande. Därför behöver det genomföras bättre undersökningar för varje byggnad om 

hur uppvärmningen ska ändras. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad Beroende på utgångsläge. 

Minskning av CO2-utsläpp Idag köper vi in 100 procent ursprungsmärkt förnybar el, vilket resulterar i ingen 

minskning av CO2 om vi byter till värmepumpar. Däremot ökar CO2-utsläppen om vi 

byter till fjärrvärme, med cirka 147 g/kWh fram till 2025 för att därefter vara 0. 

Minskning av energi En värmepump minskar köpt energi med cirka 2/3 men lokalen använder samma 

mängd energi om inga andra effektiviseringsåtgärder genomförs. För en luft/

luftvärmepump minskas köpt energi med cirka 50 procent.  

Besparing Beror på utgångsläge. 

Tidplan Målsättningen är att alla direktelvärmda lokaler  ska vara konverterade till 2030.  

Prioritetsordning Prio 2, behöver utredas mer.  

Uppföljning   

Övriga miljövinster   

Åtgärd nr. ÅE8. Energieffektivisering av Skantzö bad & camping. 

Avser att nå mål ME1, ME2, ME3, ME5, MÖ2, MÖ3 

Beskrivning av åtgärden Genomföra energieffektiviseringsåtgärder av Skantzö bad & camping. 

Exempel på åtgärder är: 

Täckning av poolen 

Förbättra klimatskal 

Tappvatten 

Genomgång av tekniska installationer  

Åtgärdsägare Tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 

Kostnad Behöver utredas bättre. 

Minskning av CO2-utsläpp   

Minskning av energi   

Besparing Behöver utredas mer. 

Tidplan 2015-2030 

Prioritetsordning Prio 2, utredning behöver göras. 

Uppföljning   

Övriga miljövinster   
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Åtgärd nr.  ÅE9. Energieffektiv gatubelysning 

Avser att nå mål ME3 

Beskrivning av åtgärden Åtgärden syftar till att i en högre takt än idag byta ut gatubelysning av kvick-

silverlampor till energieffektiv i form av t.ex. LED-lampor. Ecodesign-direktivet har 

sedan 2010 ställt högre och högre krav på gatubelysning och fr.o.m. 2015 ska ur-

laddningslampor i form av bl.a. kvicksilver och högtrycksnatriumlampor fasas ut. 

  

I Hallstahammar svarar gatubelysningen för cirka 15 procent av all elanvändning. 

Över 50 procent av det är kvicksilverlampor där majoriteten är 125 Watt som kan er-

sättas av LED-lampor på cirka 35 Watt eller metallhalogenlampor på 35 Watt. LED-

lampor är dyrare i inköp men över tiden billigare tack vare lägre effekt och längre 

brinntid. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad Under en 10-årsperiod skulle det kosta 8,7 miljoner kronor att byta ut till LED eller 

11,3 miljoner kronor att byta ut till metallhalogen. 

Minskning av CO2-utsläpp   

Minskning av energi 846 880 kWh per år för LED. 

Besparing Den teoretiska besparingen ligger runt 1 miljon kronor om året. 

Tidplan 2014-2020 

Prioritetsordning 1 

Uppföljning Antal konverterade lampor. Tekniska nämndens årsredovisning. 

Övriga miljövinster  

Åtgärd nr. ÅF1. Solfångare och solceller på Skantzö bad och camping 

Avser att nå mål MF1, MF2, MÖ3 

Beskrivning av åtgärden Sätta upp solfångare och eller solceller på taket på Skantzö bad och camping för att 

minska inköp av el och fjärrvärme för uppvärmning av lokaler och bassäng. Innan 

solfångare sätts upp bör övriga energieffektiviserande åtgärder utredas för att minska 

behovet av uppvärmning, enligt ÅE7. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 

Kostnad   

Minskning av CO2-utsläpp Eftersom vi idag köper in förnybar el och det även är ett mål som vi ska fortsätta upp-

fylla kommer det inte bli någon minskning av CO2-utsläpp. Vid installation av solfång-

are minskar CO2-utsläppen med 147 gram/kWh sparad fjärrvärme. 

Minskning av energi Åtgärden kommer att minska köpt elenergi men användningen kommer vara den-

samma som förut. 

Besparing Återbetalningstid 10-15 år. Teknisk livslängd >25 år. 

Tidplan 2015-2030 

Prioritetsordning Prio 2, övriga energieffektiviseringsåtgärder bör utredas först. 

Uppföljning Nyckeltal: Installerad effekt kW, minskad köpt fjärrvärme och el kWh/år. Dokument: 

årsredovisning. 

Övriga miljövinster   
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Åtgärd nr. ÅF2. Solenergi på nybyggda hus 

Avser att nå mål MF1, MF2, MÖ1 

Beskrivning av åtgärden På alla nybyggda lokaler ska solceller och eller solfångare sättas upp där det är möj-

ligt och rimligt. För att nå förnybartmålet MF2 måste minst 10 procent av den nya 

byggnadens årliga energibehov komma från solenergi beläget på byggnaden. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad Dagens priser på småskalig solel ligger runt 12 000 kr/kW . Detta gäller för befintliga 

byggnader, kostnaden kan bli mindre om anläggningen kan integreras med takbe-

läggningen. 

Minskning av CO2-utsläpp Eftersom vi idag köper in förnybar el och det även är ett mål som vi ska fortsätta upp-

fylla kommer det inte bli någon minskning av CO2-utsläpp. Vid installation av solfång-

are minskar CO2-utsläppen med 206 gram/kWh sparad fjärrvärme. 

Minskning av energi Åtgärden kommer att minska inköpt elenergi men användningen kommer vara den-

samma som förut. 

Besparing  1,1 kr för varje kWh som solcellerna producerar.  

Tidplan 2015-2050 

Prioritetsordning Prio 1. Möjligheten satt sätta upp solceller/solfångare på nybyggda hus ska alltid utre-

das. 

Uppföljning Nyckeltal: Installerad effekt kW. Dokument: årsredovisning 

Övriga miljövinster   

Åtgärd nr. ÅF3. Solenergi på befintliga hus 

Avser att nå mål MF1, MF2, MÖ2 

Beskrivning av åtgärden Utreda möjligheten att sätta upp solceller eller solfångare på befintliga hus där det är 

möjligt och rimligt. Vi strävar efter att sätta upp en anläggning om året.  

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad 12 000 kr/kW. För 1 % av kommunens energianvändning kostar det 3,8 miljoner kr.  

För 10 % kostar det 21 miljoner kronor.  

Minskning av CO2-utsläpp 

  

Eftersom vi idag köper in förnybar el och det även är ett mål som vi ska fortsätta upp-

fylla kommer det inte bli någon minskning av CO2-utsläpp. Vid installation av solfång-

are minskar CO2-utsläppen med 206 gram/kWh sparad fjärrvärme. 

Minskning av energi Åtgärden kommer att minska inköpt elenergi men användningen kommer vara den-

samma som förut. 

Besparing 1,1 kr för varje kWh som solcellerna producerar. 10 % solel skulle spara 1,7 miljoner 
kronor med dagens elpris.  

Tidplan 2015-2050 

Prioritetsordning Prio 2. Viktigt att ta fram bra underlag på kostnad och besparing. 

Uppföljning Nyckeltal: Installerad effekt kW, minskad köpt fjärrvärme eller el kWh/år. Dokument: 

årsredovisning 

Övriga miljövinster   
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Åtgärd nr. ÅF4. Utredning om förnybara energikällor 

Avser att nå mål MF1, MF2, 

Beskrivning av åtgärden Hallstahammars kommun vill undersöka möjligheten att använda sig av förnybara och 

alternativa energikäller till el och fjärrvärme för egen produktion. Denna åtgärd syftar 

till att utreda denna möjlighet genom att undersöka marknaden efter vilka alternativ 

som finns och se över det kommunala fastighetsbeståndet efter lämpliga ställen att 

installera förnybara energikällor. 

  

Idag använder kommunen fjärrvärme och el som energibärare. De vanligaste alterna-

tiven som är tillgängliga idag är bl.a. solenergi, vindkraft och vattenkraft. Åtgärden 

syftar till att utreda alla möjliga alternativ för att vi inte ska låsa in oss på ett spår. 

  

Utredningen syftar till att leda till installationer av egna förnybara energikällor, i egen 

regi eller tillsammans med intresserade aktörer. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad Beror på om något underlag behöver köpas in av konsult. 

Minskning av CO2-utsläpp 

  

Utredningen leder inte till någon minskning av växthusgasutsläpp men åtgärderna 

som utredningen pekar ut kan leda till minskat utsläpp av växthusgaser. 

Minskning av energi Utredningen leder inte till någon energiminskning men åtgärderna som utredningen 

pekar ut kan leda till minskat inköp av energi. 

Besparing   

Tidplan Eftersom alternativen ständigt utvecklas kan nya utredningar göras i framtiden. I 

denna första plan siktar vi på att vara färdiga med utredningen till 2018. Eventuella 

åtgärder kan genomföras därefter och dessa kan infogas vid en revidering av planen. 

Prioritetsordning Prio 1, åtgärden i sig är en utredningen och kan påbörjas snarast. 

Uppföljning Nyckeltal: framtagen utredning. Dokument: årsredovisning 

Övriga miljövinster   
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Åtgärd nr. ÅT1. Inköp av elbil 

Avser att nå mål MT1, MT2, MT3 

Beskrivning av åtgärden Köpa in elbilar till bilpoolen eller till någon verksamhet per år  och efterhand byta ut 

fler förbränningsbilar till elbilar. Vid inköp av elbil behöver en eller flera laddstolpar att 

sättas upp. Befintliga motorvärmarstolpar kan konverteras till laddstolpar. 

Åtgärdsägare Respektive nämnd 

Kostnad Enligt www.elbilsupphandling.se från 260 000 till 400 000 kr per bil beroende på typ 

av bil. Milkostnad från runt 1,50 till 2 kr. Servicekostnad från 5 000 till 12 000 kr för 36 

månader. En laddstolpe kostar från 3 500 kr för konvertering och runt 10 000 kr för en 

ny Typ 2-laddstolpe. 

Minskning av CO2-utsläpp Eftersom vi köper förnybar el så kommer varje ersatt liter drivmedel att minska CO2-

utsläppen med 2,8 kg och ungefär 3,0 kg för diesel. 

Minskning av energi Eftersom vi slipper förbränningsmotorns alla förluster kommer energianvändningen 

att minska. 

Besparing Bilpoolsbilarna kostar ungefär 10 kr/mil och elbil kostar ungefär 2 kr (för drivmedel). 

Besparingen blir 8 kr/mil. 

Tidplan Inköp av minst 1 elbil per år från 2015 till 2020.  

Prioritetsordning Prio 2. Resvaneundersökningen kan visa var elbilen ger mest nytta. 

Uppföljning Nyckeltal: antal elbilar. Dokument: årsredovisning 

Övriga miljövinster Minskning av kväve- och svavelutsläpp 

Åtgärd nr. ÅT2. Elcykelpool 

Avser att nå mål MT1, MT2, MT3 

Beskrivning av åtgärden Åtgärden syftar till att införa en elcykelpool med tillhörande förvaring av cyklarna. 

Cykelgaragen ska kunna låsas och ha tillgång till el för laddning. Service av cyklarna 

måste ordnas. Hyrning av cyklarna ska vara enkel och tillgänglig för alla som behöver 

det. Det betyder att cyklarna kan finnas på flera ställen. Hallstahammars tätort kan till 

största del rymmas inom en cirkel med radien 2 km. vilket betyder att det är korta av-

stånd inom tätorten och resor därinom kan lätt göras med cykel. 

Åtgärdsägare Kommunstyrelsen 

Kostnad 20 elcyklar skulle kosta från 200 000 kr och 4 stycken cykelgarage med el dragen 

skulle kosta runt 300 000 kr (högt räknat). 

Minskning av CO2-utsläpp För varje liter drivmedel som sparas minskar CO2-utsläppen med 2,8 respektive 3,0 

kg. 

Minskning av energi   

Besparing 10 kr per mil 

Tidplan 2015-löpande 

Prioritetsordning Prio 2. Resultaten av resvaneundersökningen kan visa var det ger mest nytta att 

börja med elcykelpoolen. 

Uppföljning KS årsredovisning. Nyckeltal: antal cyklar, antal bokningar. 

Övriga miljövinster Minskat buller, färre partikelutsläpp, mindre utsläpp av kväve och svavel. 
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Åtgärd nr. ÅT3. Biodiesel 

Avser att nå mål MT1, MT2 

Beskrivning av åtgärden Upprätta tankställe för att tanka kommunens dieselfordon med biodiesel. Två ihop-

kopplade tankar med en pump kan ställas upp på centralförrådet. En elektrisk grind 

som går att öppna av alla som behöver tanka samt ett faktureringssystem behöver 

upprättas.  

 

Biodieseln kan även användas till reservkraft eftersom det inte är uppstår någon 

påväxt i tanken.   

 

Möjligheten att tanka bilarna med vanlig diesel finns fortfarande ifall leverensproblem 

skulle uppstå eller ifall någon bil transporteras långa sträckor utanför kommunen.  

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad Cirka 500 000 kr för två tankar, pump och elektrisk grill.  

Merkostnad om 3 kronor per liter vilket motsvarar cirka 400 000 kr om året.  

Minskning av CO2-utsläpp 90 procent minskning av koldioxidutsläpp jämfört med vanlig diesel. 2013 använde vi 

52,7 m³ diesel vilket motsvarar cirka 173 ton CO2. En minskning med 90 % skulle 

motsvara cirka 155 ton.  

Minskning av energi Biodieseln är nästan identisk med vanlig diesel så ingen minskning av energin kom-

mer att göras.  

Besparing Åtgärden ger ingen besparing utan en merkostnad om cirka 3 kronor per liter diesel.  

Tidplan 2016-2018 

Prioritetsordning Prio 1 

Uppföljning Nyckeltal: m³ biodiesel 

Övriga miljövinster Minskning av kväve- och svavelutsläpp 
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Åtgärd nr. ÅN1 Energi- och klimatrådgivning 

Avser att nå mål Nationella mål MN1, MN2, MN3, MN4 

Beskrivning av åtgärden Genom energi- och klimatrådgivningen når vi allmänheten, företag samt organisation-

er och föreningar för att påverka dem att minska sin energianvändning. Detta sker 

löpande genom arbetet med energi- och klimatråd-givning. 

Åtgärdsägare Tekniska nämnden 

Kostnad 2015 var kostnaden 280 000 kronor som finanserias med bidrag från staten. 

Från och med 2016 ändras förordningen och bidraget blir ett stöd. Nivån för stödet är 

inte känd vid framtagningen av energiplanen.  

Minskning av CO2-utsläpp Svårt att uppskatta. Uppföljningar görs av energimyndigheten på nationell basis. 

Minskning av energi Svårt att uppskatta. Uppföljningar görs av energimyndigheten på nationell basis. 

Besparing   

Tidplan Löpande 

Prioritetsordning Prio 1, arbetet fortsätter enligt verksamhetsplanen. 

Uppföljning Dokument: Verksamhetsrapport energi- och klimatrådgivningen. 

Övriga miljövinster   

Åtgärd nr. ÅN2 Utökat samarbete med företag 

Avser att nå mål Nationella mål MN1, MN2, MN3, MN4 

Beskrivning av åtgärden Genom att skapa en bättre kontakt med de energiintensiva företagen i kommunen 

och skapa ett nätverk för att sprida goda erfarenheter om energieffektivisering som 

leder till större besparingsmöjligheter. 

  

Utreda möjligheten att tillsammans med större energianvändare ta fram åtgärder för 

att bättre hushålla med energin. 

Åtgärdsägare Tekniska förvaltningen 

Kostnad Inom energi- och klimatrådgivningens, bidrag från staten. 

Minskning av CO2-utsläpp   

Minskning av energi   

Besparing   

Tidplan 2015-Löpande 

Prioritetsordning Prio 1 

Uppföljning   

Övriga miljövinster   
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Åtgärd Kostnad i 

kr 

Besparing 

energi 

Besparing kr Tidplan Prio. Nyckeltal 

ÅU1. 
Förtroendevalda 

147 000 5 %  2015-2017 1 Antal  
utbildade 

ÅU2. 
Medarbetare 

654 000 5 % 
1 500 MWh 

5 %, <1 200 
000 kr 

2015-2017 1 Antal  
utbildade 

ÅE1. 
Belysning lokaler 

35,8 miljo-
ner kr 

1 400 MWh 1,5 miljoner kr/
år 

2015-2030 2 W/m², lux/m² 

ÅE2. 
Gaspanna ARV 

700 000 / 
350 000 

120 MWh 95 000 kr/år 2015-2017 2 m³ olja 

ÅE3.  
Rustning lokaler 

12,4 miljo-
ner kr/år 

50 % eller  
16 000 MWh 

12,8 miljoner 
kr/år 

2015-2050 1 kWh/m² 

ÅE4. 
Minienergilokal 

 90 kWh/m²,år 72 kr/m²,år 2015-2020 1 kWh/m² 

ÅE5.  
Fjärrvärmedialog 

    1  

ÅE6. 
Energi i skolan 

30 000 <530 MWh <424 000 kr  2015- 
Löpande 

1 antal klassbe-
sök 

ÅE7. 
Direktelkonvertering 

   2015-2050 2  

ÅE8. 
Skantzö bad & camping 

   2015-2030 2  

ÅE9. 
Energieffektiv gatubelysning 

8 712 000 846 MWh 1 000 000 2015-2020 1 Antal lampor  

ÅF1. 
Sol Skantzö 

   2015-2020 2 Installerad kW 

ÅF2. 
Sol nya lokaler 

   2015- 
löpande 

1 Installerad kW 

ÅF3. 
Sol befintliga lokaler 

21 miljoner 
kr 

1 566 MWh 1,7 miljoner kr/
år 

2015- 
löpande 

2 Installerad kW 

ÅF4. 
Förnybara energikällor 

   2015-2018 1 Genomförd  
utredning 

ÅT1. 
Elbil 

400 000 – 
500 000 

 8 kr/mil 2015- 
löpande 

2 Antal elbilar 

ÅT2. 
Elcykelpool 

500 000  10 kr/mil 2015- 
löpande 

2 Antal cyklar 

ÅT3. 

Biodiesel 

500 000 + 
400 000/år 

0 -3 kr/liter 2016-2018 1 m³ biodiesel 

ÅN1. 
Energi- och klimatrådgivning 

   Löpande 1  

ÅN2. 

Företagsrådgivning 

   2014- 

löpande 

1  
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Åtgärd Nämnd Dokument Nyckeltal Tidplan 

ÅU1. 

Förtroendevalda 

Respektive nämnd Deltagarförteckning Antal utbildade 

förtroendevalda 

2014-2016 

ÅU2. 

Medarbetare 

Respektive nämnd Deltagarförteckning Antal utbildade 

medarbetare 

2014-2016 

ÅE1. 

Belysning lokaler 

Respektive nämnd 

Lokalnyttjaren 

Nämndernas 

årsredovisning 

W/m², lux/m² 2015-2050 

ÅE2. 

Gaspanna ARV 

Tekniska nämnden Miljörapport ARV m³ förbränd olja 2016-2020 

ÅE3. 

Rustning lokaler 

Tekniska nämnden Årsredovisning Genomförd utredning 2015-2018 

ÅE4. 

Minienergilokal 

Tekniska nämnden Årsredovisning kWh/m² 2015-2020 

ÅE5. 

Fjärrvärmedialog 

Tekniska nämnden   2015-2020 

ÅE5. 

Energi i skolan 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

Redovisning grön flagg Antal klassbesök 2013- 

löpande 

ÅE6. 

Direktelkonvertering 

Tekniska nämnden Årsredovisning   2015-2030 

ÅE7. 

Skantzö bad & Camping 

Kultur och fritids-

nämnden 

Årsredovisning   2015-2030 

ÅE8. 

Energieffektiv gatubelysning 

Tekniska nämnden Årsredovisning,  

armaturinventering 

Antal konverterade 

lampor 

2014-2020 

ÅF1. 

Sol Skantzö 

Kultur- och fritids- 

nämnden 

Årsredovisning Installerad effekt kW, 

sparad energi kWh/år 

2015-2030 

ÅF2. 

Sol nya lokaler 

Tekniska nämnden Årsredovisning Installerad effekt kW, 

sparad energi kWh/år 

2015-2050 

ÅF3. 

Sol befintliga lokaler 

Tekniska nämnden Årsredovisning Installerad effekt kW, 

sparad energi kWh/år 

2015-2050 

ÅF4. 

Förnybara energikällor 

Tekniska nämnden Årsredovisning Genomförd utredning 2015-2018 

ÅT1. 

Elbil 

Kommunstyrelse-

nämnden 

Årsredovisning Antal elbilar 2015- 

löpande 

ÅT2. 

Elcykelpool 

Kommunstyrelse-

nämnden 

Årsredovisning Antal elcyklar 2015- 

löpande 

ÅT3. 
Biodiesel 

Tekniska nämnden Årsredovisning m³ biodiesel 2016-2018 

ÅN1. 

Energi- och  

klimatrådgivning 

Tekniska nämnden Verksamhetsrapport 

energi- och  

klimatrådgivning 

  Löpande 

ÅN2. 

Företagsrådgivning 

Tekniska nämnden Verksamhetsrapport 

EKR 

  Löpande 



44 

  



45 

  



46 

  



47 

  



48 

  


