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 Rapporten är sammanställd hösten 2010 av Sylvia Löfberg och Daniel Gustafsson 

tillsammans med Energigruppen som består av: Lennart Haglund, Lennart Torstensson, 

Christer Mårtensson, Jan-Olof Bergström, Lili-Ann Henrikson samt Linda Hansson, vd 

Tranemobostäder AB. 
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1 Sammanfattning  

Från och med 1 januari 2010 till 31 december 2014 löper ett nationellt program för 

energieffektivisering, där staten bland annat avsatt medel som kommuner och landsting 

kan söka för att arbeta med energieffektivisering i den egna organisationen, inklusive 

kommunala bolag. Stödet får användas till strategiskt arbete med energieffektivisering inom 

fastigheter och transporter. Tranemo kommun kommer att arbeta tillsammans med de 

kommunala bolagen, Tranemobostäder AB samt Tranemo Utveckling AB (TUAB).  

Tranemo kommun har sökt och beviljats stöd och har nu som ett första steg i arbetet 

genomfört en nulägesanalys, som presenteras i denna rapport. Nulägesanalysen syftar till 

att ge ett underlag för den energieffektiviseringsstrategi som ska tas fram inom ramen för 

stödet. Strategin ska gälla från 2011-2020. Denna nulägesanalys beskriver läget för 2009 

vilket ska användas som referensår. 2009 användes 26,9 GWh till de 173 400 kvadratmeter 

byggnader och fordon som koncernen förvaltade. Av dessa var 47 % fjärrvärme, 32 % el, 3 

% drivmedel, 2 % pellets och 16 % olja. Tranemo kommun använde 66 % av energin till 

fastigheter och transporter, Tranemo bostäder 32 %, och TUAB 2 %.  

Tranemo kommuns totala energikostnader var 19,7 Mkr vilket är cirka 3 % av kommunens 

omsättning. Tranemo bostäders energikostnader, var 7,6 Mkr för fastigheter och drivmedel, 

vilket är 16 % av koncernens omsättning. TUABs energikostnader för 2009 var ungefär 

450 000 kronor. 

I nästa steg ska en strategi samt handlingsplan kring energifrågorna utarbetas och efter det 

planeras en kommunövergripande Klimat- och energiplan att tas fram.  
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2 Bakgrund  

2.1 Statligt stöd och nationella mål  

Den 17 december 2009 utfärdades Förordning (2009:1533) om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting. Syftet med förordningen beskrivs som 

följer:  

1 § Syftet med denna förordning är att bidra till att kommuner och landsting föregår som goda 

exempel för en effektiv användning av energi i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om 

energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG. Förordningens syfte är också 

att bidra till att de av riksdagen antagna målen för energieffektivisering ska uppnås.  

 

Regeringens mål gällande energieffektivisering lyder bland annat: 

 

Energiintensiteten i den svenska ekonomin ska minska med 20 % mellan 2008 och 2020. Målet 

är sektorsövergripande och avser mängden tillförd energi per BNP-enhet i fasta priser. 

 

2.2 Stödets utformning och omfattning  

Från och med 1 januari 2010 till 31 december 2014 löper ett nationellt program för 

energieffektivisering, där staten bland annat avsatt medel som kommuner och landsting 

kan söka för att arbeta med energieffektivisering i den egna organisationen, inklusive 

kommunala bolag. Bidraget administreras av Energimyndigheten och arbetet stöttas av 

Länsstyrelserna. Stödet får användas till energieffektivisering inom fastigheter och 

transporter. Det kan endast användas till strategiskt arbete t.ex. planering, utredningar, 

utbildningar.  
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3 Kommunens åtaganden  

Tranemo kommun ska senast den 31 mars 2011 rapportera sin fastställda strategi för 

energieffektivisering. Strategin inkluderar en nulägesanalys och handlingsplan. Dessutom 

ska man rapportera hur stödet har använts under det första året och vilka åtgärder enligt 

förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter som avses genomföras.  

 

3.1 Tranemo kommuns arbete 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2010 att Tranemo kommun skulle ansöka om bidraget 

för 2010-2014, vilket gjordes under juni månad. Ansökan har beviljats, vilket innebär att 

Tranemo kommun kommer att erhålla 280 000 kr per år 2010-2014, förutsatt att villkoren 

för stödet uppfylls.  

I Tranemo kommer förvaltningsorganisationen, Tranemobostäder AB samt TUAB delta i 

arbetet. Arbetsgruppen består av följande representanter: Sylvia Löfberg, Tranemo 

kommun (projektledare), Lili-Ann Henrikson, Jan-Olof Bergström, Christer Mårtensson, 

Lennart Haglund, Lennart Torstensson, Tranemo kommun, Linda Hansson, 

Tranemobostäder AB. 

Projektledaren ansvarar för att vara kontaktperson mellan Energimyndigheten och 

kommunen samt mellan kommunen och andra samarbetsparter. Politisk referensgrupp för 

arbetet är KSau. 

3.2 Framtagande av detta dokument  

Nulägesanalysen sammanställdes under hösten 2010 och bygger på uppgifter från 

kommunens energistatistik, bokföring, fordonsregister, Tranemo bostäders 

Miljöredovisning och kommunens förteckning över lokaler och dess areor. Övriga 

uppgifter har samlats in från Mats Kindlund, Birgit Magnusson, Anette Nordberg och Per 

Östlund, Tranemobostäder AB samt Kenneth Olsson, TUAB. 

3.3 Omfattning  

Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1.  

6 § En strategi för energieffektivisering enligt 4 § förordning om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting ska avse kommunens eller landstingets egna 

förvaltning respektive kommunens eller landstingets hel- och majoritetsägda bolag.  

 

Tranemos strategi för energieffektivisering omfattar Tranemo kommun, Tranemobostäder 

AB och TUAB.  



8 

3.4 Mål för energieffektivisering  

Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1.  

Målen ska anges i MWh per år 2014 och år 2020 samt som procentuell minskning av 

energianvändningen mellan basåret och år 2014 respektive år 2020.  

 

3.4.1 Bakgrund  

Kommunen och de kommunägda bolagen har sedan tidigare miljö och energimål som kan 

kopplas till energieffektiviseringsmålet. I tabellen nedan redovisas några av de relevanta 

målen. 

 

Nuvarande energi-

effektiviseringsmål inom 

Tranemo kommun och de 

kommunala bolagen:  

slutår  Minskning, totalt  Minskning, årlig  

Tranemo kommun 2012  Alla kommunens 

fastigheter ska vara 

fossilbränslefria slutåret.  

 

Tranemo bostäder 2008-2009 20 %  2,50 %  

TUAB  2007-2012  10 %  2 %  

 

I tabellen nedan redovisas hur Tranemo kommuns mål är satta i förhållande till övriga 

Sverige och Europa.  

 

 EU Sverige Tranemo kommun/bolag 

Växthusgaser minskning 20 % 1990-2020 40 % 1990-2020 -20% koldioxidutsläpp 
inom geografiska 
området till 2001-2010 

Förnybar energi 20 % 2020 50 % 2020 Fossilbränslefria 
fastigheter 2012 

Energieffektivisering 20 % 2005-2020 20 % 2008-2020 20 % 2009-2020 

 

3.4.2 Delmål energieffektivisering  

Målet för energieffektiviseringen för Tranemo kommun är satt till 20% till 2020. Detta 

innebär cirka 1,82 % årligen för Tranemo kommuns verksamheter och de kommunala 

bolagen. Detta motsvarar en effektivisering på 9 % respektive 20 % till 2014 respektive 

2020, se tabell nedan.  
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År 2009 var den totala energianvändningen i Tranemo kommun och de kommunala 

bolagen cirka 30 GWh. Målet är att nå en energianvändning på 27,3 GWh till 2014 och en 

energianvändning på 24 GWh till 2020.  

 

 2009-2014  2009-2020  

Mål för energieffektivisering 
(MWh/år, absolut)  

545 MWh/år 545 MWh/år 

Mål för energieffektivisering (%)  1,82 % / år 1,8 % / år 
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4 Energianvändning, nulägesanalys  

Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1  

 

Nulägesanalys  

7 § Strategin för energieffektivisering ska innehålla en nulägesanalys i form av en identifiering 

och översyn av kommunens eller landstingets betydande energiaspekter, vilken ska ligga till 

grund för prioritering mellan åtgärder för energieffektivisering.  

Basåret ska utgöras av det kalenderår som föregår kommunens eller landstingets ansökan om 

stöd enligt förordning om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. 

Nulägesanalysen ska innehålla följande uppgifter avseende basåret.  

 

De uppgifter som ligger till grund för de tabeller och diagram som hittas i detta kapitel 

hittas i bilaga 1. Basår för nulägesanalysen är 2009.  

4.1 Uppgifter om byggnader  

Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1.  

1. Uppgifter om byggnader  

a) Total area för lokaler respektive bostäder om möjligt angivet i Atemp,  

och i annat fall angivet i något av  

– bruksarea (BRA),  

– bruttoarea (BTA), eller  

– boarea (BOA), lokalarea (LOA), biarea (BIA)  

och övrig area (ÖVA).  

b) Köpt energi avseende lokaler respektive bostäder angivet per energibärare, för olja angivet i m3 

per år, för naturgas och biogas i Nm3 per år och för biobränsle, fjärrvärme, fjärrkyla och el i 

MWh per år.  

c) Bränslemix avseende köpt fjärrvärme och fjärrkyla, angivet som andel för respektive 

energislag.  

d) I vilken omfattning ursprungsmärkt eller liknande el eller värme köps, angivet i MWh per år.  

e) Årlig energianvändning av egenproducerad förnybar el och värme, avseende el från solceller 

eller vindkraft samt solvärme, angivet i MWh per år och energislag.  

f) Total energikostnad för värme, el och fjärrkyla.  
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4.1.1 Area  

Uppgifterna avseende yta är BRA, inte Atemp, då detta är den ytenhet som används inom 

verksamheterna.  

Tranemo kommun och de kommunala verksamheterna förvaltar byggnader med en 

sammanlagd yta på 173000 kvadratmeter. Som går att utläsa av diagrammet nedan 

återfinns 59 % hos Tranemo kommun, som i huvudsak har lokaler med kommunal 

verksamhet och 37 % hos Tranemobostäder AB, som främst har bostäder. TUAB har endast 

en fastighet i egen regi. På en del av ytan finns idag affär och kontor, resterande yta är 

outhyrd. Fastigheten kommer att rustas upp och energieffektiviseras, och/eller avyttras. I 

dagsläget är det oklart vad som kommer att hända med den aktuella fastigheten.  Ett fåtal 

fastigheter redovisas inte. Det beror på att de inte värms upp och således inte har någon 

energiförbrukning exempelvis förrådslokaler.  

 

Förvaltad area 2009

59%

4%

37%
Tranemo kommun

TUAB

Tranemo Bostäder AB

 

 

Beståndet består av 34 % bostäder och 16 % övriga/icke specificerade lokaler. Skolor står för 

25 %, förskolor för 3 % och idrottsanläggningar står för 5 % av beståndet. Vård och omsorg 

omfattar de resterande 17 %. I det som redovisas som skolor ingår även vissa 

idrottsanläggningar som ligger i en skolbyggnad.  

 

Förvaltad area 2009 

3% 

26% 

18% 
5% 9% 

39% 

Förskolor /Fritids mm 
Skolbyggnader 
Vård och omsorg 
Idrottsanläggningar 
Övrigt 
TBAB 
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4.1.2 Köpt energi  

Den totala energianvändningen i fastigheter var år 2009 25,9 GWh, vilket var cirka 85 % av 

kommunens totala energianvändning (30 GWh).  Transporterna står för en liten del av den 

totala energianvändningen (3 %), men är i mycket högre grad beroende av fossila bränslen 

än energianvändningen i fastigheter. Vatten och avlopp respektive gatubelysning är även 

de betydande delar av energianvändningen. Körning med privat bil är ej inräknad.  

 

Energianvändning 2009

85%

3%

5% 7%

Fastigheter

Transporter

Gatubelysning

Vatten och avlopp

 

Energianvändning per aktör  

Tranemo bostäder och TUAB använde år 2009 ca 32 %, respektive ca 2 %, av kommunens 

totala energianvändning till fastigheter och transporter. Tranemo kommun använde 66 % 

av energin.  

Energianvändning fastigheter och transporter per aktör 2009

66%

32%

2%

Tranemo Kommun

Tranemo Bostäder AB

Tranemo Utveckling AB

 
 

Energianvändning per energislag  

År 2009 användes fjärrvärme till 51 % av energibehovet och el cirka 30 % i fastigheterna. 

Pellets stod år 2009 för cirka 2 % och olja för 17 % av energianvändningen i fastigheter.  
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Energianvändning, i fastigheter, per energislag 

2009

49%

2%

33%

16%

Fjärrvärme

Biobränsle/Pellets

El

Olja

 
 

Fjärrvärmens bränslemix och ursprungsmärkt el  

Fjärrvärmen kom år 2009 till 85 % från träbränsle och till 15 % från spillvärme från 

industrin. Fossil olja användes till 0,2 %. Den användes vid underhållsarbete under 

sommaren. Tranemo kommun, TUAB och Tranemo bostäder använde år 2009 enbart Bra 

Miljövals-el.  

 

 
 

Energianvändning per kvadratmeter  

Energianvändningen per kvadratmeter varierar mycket i byggnader, bland annat beroende 

på vilken typ av verksamhet den inrymmer, dess byggår och i vilken grad byggnaden är 

renoverad/ombyggd sedan den byggdes. Även brukarnas beteende påverkar 

energianvändningen mycket. Detta gör att jämförelser ska göras med försiktighet. De ytor 

som redovisas här är BRA, och inte Atemp vilket kan ge stort genomslag för vissa 

fastigheter.  

 

Bränslemix Fjärrvärme 2009 

85% 

0% 

15% 

Träbränsle 

Fossil olja 

Spillvärme industri 
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År 2009 var energianvändningen i skolor 137,9 kWh/m2 och i förskolor 213,9 kWh/kvm. 

Dessa siffror innefattar även verksamhetsel. I Tranemo bostäders bestånd användes 138,0 

kWh/m2 energi till värme och fastighetsel.  

4.1.3 Total energikostnad  

Under 2009 var kostnaden för energi 26,7 Mkr för fastigheter, gatubelysning och VA. 

Kostnaderna för drivmedel var 1 Mkr, se diagram nedan. Kostnaderna fördelade sig på 

fjärrvärme (34 %), el (44 %), pellets (1 %) olja (17 %) och drivmedel (4 %).  

Energikostnad 2009

ca 27,7 Mkr

34%

44%

1%

17%

4%

Fjärrvärme

El (inklusive nätöverförings-avgift)

Pellets

Olja

Drivmedel
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4.2 Uppgifter om transporter  

Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1.  

2. Uppgifter om transporter  

a) Antal fordon samt körda fordonskilometer avseende leasingbilar, tjänstebilar och kommun- 

eller landstingsägda bilar samt kollektivtrafik som är upphandlad eller kommun- eller 

landstingsägd.  

b) Antal fordonskilometer i tjänsten med användande av anställdas privata bilar.  

c) Årsförbrukning av drivmedel, för olja, diesel och etanol angivet i m3 och för biogas angivet i 

Nm3. Årsförbrukning avseende elfordonsdrift ska anges i MWh.  

d) Antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökraven i förordning (2009:1) om miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.  

4.2.1 Antal fordon och fordonskilometer  

Totalt använde Tranemo kommun 60 fordon år 2009. Under 2009 betalades det ut 

ersättning för 41 400 mils resor i tjänsten med egen bil till en total kostnad av 1 186 000 kr. 

Drygt 40 % av dessa kostnader (cirka 10 kr per mil) har uppskattats kunna motsvara 

drivmedelskostnaderna vilket ger följande fördelning av drivmedelskostnaderna.  

Uppgifter för antal körda kilometer för kommunens interna fordon finns inte i nuläget. 

Rutiner för att ta fram dessa uppgifter ska arbetas fram så att kommunen kan presentera 

dessa uppgifter vid nästa redovisning 2012. Tranemobostäder AB körde under året 88890 

kilometer med sina fordon. 

 

 

 

4.2.2 Drivmedelsanvändning  

Till skillnad från energianvändningen i fastigheter domineras drivmedelsanvändningen av 

fossila bränslen. Diesel och bensin stod tillsammans för 81 % och E85 stod för 19 % av 

energianvändningen för transporter. Cirka 16 % av energiförbrukningen kom från 

Drivmedelskostnader 2009 

30% 

29% 
10% 

31% 
Diesel 
Bensin 
Etanol 
Privat bil (ungefärlig bränsleandel) 
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förnybara källor. Tranemo kommun använder 93 % av kommunens drivmedel och 

Tranemo bostäder använder 7 %. 

 

Drivmedelsförbrukning 2009

81%

19%

Diesel och bensin

E85

 

4.2.3 Miljöfordon  

Under 2009 fanns 13 personbilar och 0 lastbilar inom koncernen som uppfyllde miljökraven 

i förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 

Gemensamt har kommunen 60 personbilar vilket innebär att 22 % av alla fordon var 

miljöfordon enligt förordningen. Om man istället räknar antalet bilar med förnybart eller 

fossilfritt bränsle, (idag etanol eftersom kommunen saknar gastankställe) så fanns det 10 

stycken etanolfordon 2009. De är inte helt fossilbränslefria och etanolens tillverkning kan 

diskuteras, men fram tills kommunen har ett biogastankställe och el-laddningsstolpar samt 

elfordon, så måste kommunen köpa in etanolbilar. Kommunen har dock som målsättning 

av fasa ut alla fossila bränslen samt etanolbilar till förmån för biogas- och elbilar. 

4.3 Övrig energianvändning 

Även vatten och avlopp samt gatubelysning faller inom ramen för kommunens 

verksamhet. Effektivisering inom dessa områden kan ge stora energibesparingar. Vatten 

och avlopp brukade 2,1 GWh och gatubelysningen använde 1,5 GWh.  

4.4 Övriga uppgifter  

Ur Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting, STEMFS 2010:1  

3. Övriga uppgifter  

a) Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd policy eller riktlinjer avseende krav 

på energieffektivitet vid upphandling samt en översiktlig beskrivning av policyns eller 

riktlinjernas innehåll.  

b) Om och i tillämplig mån hur kommunen arbetar aktivt för att integrera energifrågor i 

översikts- och detaljplanering.  

c) Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd resepolicy samt en översiktlig 

beskrivning av resepolicyns innehåll.  

d) Om och i tillämplig mån hur kommunen eller landstinget har genomfört internutbildning i 

syfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering.  
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e) Om och i tillämplig mån hur kommunen eller landstinget internt och externt bedriver ett 

aktivt nätverksbyggande för att främja energieffektivisering  

4.4.1 Energieffektivitet vid upphandling  

Kommunens inköpspolicy säger att: ”målsättning bör vara att inhandla varor, utrustning och 

tjänster som är resurs- och energisnåla samt så miljövänliga som möjligt”. 

Tranemo kommun har också antagit Västra Götalandsregionens Smart Energi 

överenskommelse, om klimatsmarta inköpsbeslut. Det innebär att de som deltar ”har lovat 

att bidra till att utveckla marknaden för antingen en eller flera av följande varor: miljöbilar, grön 

el, miljöanpassade livsmedel, inredning, byggmaterial och byggtjänster”.  

Det ska genomföras genom att ställa gemensamma, tydliga miljökrav, tydliggöra 

miljömässiga vinster, samt föra dialog med leverantörer och följa upp resultaten.  

Tranemobostäder har antagit en miljö- och kvalitetspolicy som uttrycker bolagets 

ambitioner med ledningsarbetet. Policyn antogs av styrelsen 2008 och bedöms årligen. 

Policyns vision och ledningssystemets krav på ständig förbättring skall förverkligas genom 

att företaget ställer upp övergripande och detaljerade mål. Exempel på långsiktiga mål, 

minska förbrukningar (energi, vatten och fossila drivmedel) och köldmediernas 

miljöpåverkan. Tranemo bostäder AB ska öka kvalitets- och miljömedvetenheten genom 

utbildning, information, samt leverantör- och entreprenörskrav samt förbättra 

inomhusmiljön i sina bostäder. 

4.4.2 Energieffektivitet i översikts- och detaljplanering  

Tranemo kommun har antagit Västra Götalandsregionens Smart Energi överenskommelse, 

om Energieffektiva byggnader. Överenskommelsen innebär att:  

• Kommunala fastigheter 

- en halvering av energianvändningen vid nybyggnation av kommunala fastigheter i 

relation till nuvarande krav i Boverkets Byggregler.  

- halvera energianvändningen i hela det kommunala fastighetsbeståndet fram till 2050 

- vara oberoende av fossila bränslena  

• Kommunala bolag 

- genom ägardirektiv se över och ställa krav som matchar ovanstående 

• Samhällsplanering  

Samverka över kommungränser, medverka till att ambitionsnivåer/riktlinjer skärps och 

återspeglas i planbestämmelser, markanvisningsavtal, exploateringsavtal och bygglov mot 

marknaden.   

I samrådversionen av ny ÖP (antagen 2010) står det att: ”Ett bra och uthålligt 

samhällsbyggande måste värderas ur fyra olika perspektiv”.  
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• Det miljömässigt hållbara samhället, dvs. hur bygger man ett samhälle som orsakar 

minsta möjliga skada på vår känsliga miljö och där den biologiska mångfalden 

bibehålls. 

• Det ekonomiskt hållbara samhället, dvs. hur bygger man ett samhälle som är så 

ekonomiskt och resurssnålt som möjligt. 

• De nationella miljömålen ska vara vägledande för miljöarbetet i Tranemo kommun. 

Allmänhetens medverkan och engagemang är nödvändigt för att miljöarbetet ska få 

ett gott genomslag. Tranemo kommun ska verka för bärkraft och 

kretsloppsinriktning.  

• Energianvändningen ska effektiviseras och användningen av alternativa förnybara 

energikällor ska stimuleras.  

• Kommunen har lagt fast ett mål att inte nyttja fossil energi för uppvärmning av 

kommunala byggnader efter 2012.  

 

Det finns ingen policy utan arbetet sker ändå i planeringen. Detaljplansarbetet utförs enligt 

tanken om att skapa ett hållbart samhälle, PBL: ”Detaljplaner får inte strida mot miljömålen”. I 

ÖP förs diskussioner om förtätning av samhällen och man planerar energieffektivt vid 

exempelvis uppförandet av ny förskola samt bibliotek.  

4.4.3 Riktlinjer för resor och transporter  

Tjänsteresor ska ske miljövänligt, trafiksäkert och ekonomiskt. ”Riktlinjerna ska vara ett 

styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert resande”. Riktlinjerna 

ska bland annat att medverka till en ekonomisk hushållning med resurser och hållbar 

miljöutveckling. 

Vidare finns det en Fordonspolicy, i den står det att policyn ska vara ”ett styrinstrument för 

en kostnadseffektiv upphandling, drift och avveckling av verksamhetsanpassade, trafiksäkra och 

miljöanpassade fordon”.  

Detta innebär att personalen ska undvika att resa helt och hållet, gå eller cykla korta 

sträckor, resa med tåg eller buss. Resor med personbil ska i första hand ske med 

kommunens bilpool. Användning av egen bil i tjänsten ska i största möjliga mån undvikas. 

4.4.4 Internutbildning  

Tranemo kommun utbildade alla verksamhetschefer inom skola och omsorg avseende 

energieffektivisering 2009.  Likaså fick alla vaktmästare och fastighetsskötare en liknande 

utbildning. Energifrågan behandlas också på arbetsplatsträffar. 

4.4.5 Nätverksbyggande  

Nedan följer Tranemo kommuns externa nätverk för att driva på arbetet med hållbar 

energianvändning.  
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o Hållbar Utveckling Väst (nätverk för energirådgivare och miljöstrateger). 

o Smart Energi, Västra Götalandsregionen. 

o Marknadsöversikt energieffektiva småhus.  

o Sjuhärds kommunalförbund 

o Miljöhandläggarnätverket i Sjuhärad.  
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5 Frivilliga uppgifter 

Tranemo kommun har valt att ta med ett antal ”frivilliga uppgifter”. Utöver de uppgifter 

som anges i 7 §, kan en nulägesanalys även omfatta följande uppgifter: 

5.1 Samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster 

Tranemobostäder AB har något man kallar boendeinflytande. Med det menas att 

hyresgästen har möjlighet att påverka och ta del av beslut som rör förvaltning, underhåll 

och drift. Dessutom har man inflytande över den egna lägenheten. Övriga har inte den här 

rutinen, men det förs alltid dialog med hyresgästerna ändå. 

5.2 Antal buss och tågresor 

Antalet flygresor är få. Därför har kommunen ej fört statistik över dem. Antalet tåg – och 

bussresor: 

 

Tågresor Antal personer 393 Summa 139 667 kr 

Bussresor, 
Västtrafikkort 

 
Antal personer 7 

 
Summa 1500 kr 

Totalt antal 
kollektivtrafikresor 

 
400 

 
141 167 

 

5.3 Andel biodrivmedel i köpta tjänster 

Tranemo kommun har inte någon statistik över detta i nuläget. 

5.4 Sparsam körning 

90 personer inom kommunförvaltningen (av tot. 1000), och 16 (av 17 tot.) anställda inom 

Tranemobostäder har genomgått Ecodriveutbildning. De som erbjuds ecodriveutbildning 

är personal som kör mycket i tjänsten, främst servicepersonal och hemtjänstpersonal. 

5.5 Riktlinjer vid upphandling av fordon 

Inköp av fordon sker genom inköpsorganisationen ”Kommentus” som ägs av SKL. 

Kommentus erbjuder upphandlande myndigheter att delta i samordnade upphandlingar 

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende köp och leasing av fordon i 

standardutförande, personbilar, kombibilar, minibussar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. 

Upphandlingen omfattar samtliga miljöfordon utom rena elfordon och laddhybrider. 

Deras upphandlingskrav lyder: ”Bensindrivna personbilar och minibussar skall uppfylla 

miljöklass 2005”. I SKL Kommentus utvärdering kommer fordonets LCC kostnad att 

beräknas i enlighet med miljöstyrningsrådets LCC analys för personbilar. Detta 

minimikrav kan sedan kommunen själv höja genom sin egen inköpspolicy. Tranemo 
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kommun har en Fordonspolicy samt en generell inköpspolicy som ska beaktas vid 

upphandling. Policyn ska vara:  

”ett styrinstrument för en kostnadseffektiv upphandling, drift och avveckling av 

verksamhetsanpassade, trafiksäkra och miljöanpassade fordon”.  

Inköpspolicy, ”Kommunens målsättning bör vara att inhandla varor, utrustning och tjänster som 

är resurs- och energisnåla samt så miljövänliga som möjligt”. 

Tranemo bostäder hänvisar till sitt Miljöledningssystemet ISO 14001. Miljö- och 

Kvalitetspolicy, ”Vi på Tranemo Bostäder skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att 

miljöhänsyn tas och god kvalité upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till 

förvaltning och rivning. Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt 

förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. Vi skall hushålla med resurser och använda bästa 

möjliga teknik så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte 

skadar människor, djur eller natur. Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och 

kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom 

gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet”. 

5.6 Gatljus och vägtrafiksignaler 

Gatubelysningen byttes under 2008 och 2009 ut mot lågenergidito. Enbart de lampor där 

hela stolparna behöver bytas ut är kvar. Samtidigt pågår ett arbete med att byta ut 

utomhusbelysning utanför kommunens fastigheter till lågenergidito. Från 2008 till 2009 

sjönk energiförbrukningen från gatubelysningen med 800 MWh. En viss ytterligare 

minskning kommer att ske tack vare de senare bytena av vissa armaturer. I Tranemo 

kommun finns inga vägtrafiksignaler. 

5.7 Biogas 

I dagsläget produceras ingen biogas i Tranemo kommun. 
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6 Slutsatser 

Kommunens fastigheter bidrar till den största delen av kommunens energianvändning, 

men effektivisering inom andra sektorer så som gatubelysning, vatten och avlopp, 

transporter och elförbrukning också viktiga för att kommunen ska nå fram till sitt 

energisparmål. 

Arbetet med minskad energianvändning inom transporter är starkt knutet till kommunens 

miljöarbete eftersom transporterna fortfarande sker i första hand med fossila bränslen. 

När det gäller kommunens fastigheter finns det ett antal fastigheter som behöver en mer 

noggrann undersökning för att hitta den fulla energisparpotentialen (så kallade 

totalprojekt). Dessa fastigheter kommer att vara centrala i arbetet för att nå kommunens 

energieffektiviseringsmål. 

Utifrån denna nulägesanalys och tillsammans med Energieffektiviseringsgruppen i 

Tranemo kommun har en rad viktiga områden identifierats att arbeta med därför har den 

kostnadseffektiva potentialen för energieffektivisering bedömts vara ungefär 20 %. Därför 

föreslås att Tranemo kommun har som målsättning att minska sin energiförbrukning med 

minst 20 % till 2020. 

Energieffektiviseringsarbetet omfattar hela kommunen och de åtgärder man väljer ut 

kommer att prioriteras år från år och kommer att rapporteras till Energimyndigheten. I 

Tranemo kommuns Energieffektiviseringsstrategi presenteras förslag till åtgärder samt 

handlingsplan för arbetet. 
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Bilaga 1, underlag  

Area       

       

(m2, Atemp) Uppgifter  Kommentar 

  

Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 

Area bostäder    57875     Miljöredov
isning 
2009 

  

Area lokaler 103027 5868 6650   Miljöredov
isning 
2008 

  

   Varav förskolor 5703           

   Varav skolor 43661           

   Varav 
idrottsanläggningar 

8650           

   Varav vårdbyggnader 29442           

Varav övrigt / ospec 14786 5868 6650       

       

Köpt  och egen produktion energi  

       

Köpt energi till fastigheter (ej graddagskorrigerad)   

  Uppgifter     Kommentar   

(MWh) Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 

Fjärrvärme 7 051 

5 481 

147   Miljöredov
isning 
2009 

  

El 6 628 1 788 168   Miljöredov
isning 
2009 

  

   Varav el till 
uppvärmning 

472 644 168   Miljöredov
isning 
2009 

  

Andel förnybar el (%) 100% 100% 100%   Miljöredov
isning 
2009 

  

Pellets 472           

Olja 2 445 1 528 230   Miljöredov
isning 
2009 

  

Övrigt (ange vad)             

       

       

       

Egenproducerad el och värme från solceller, vindkraft eller 
solvärme  
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  Uppgifter     Kommentarer   

(MWh) Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 

Fjärrvärme             

El             

Solenergi (värme)             

Solenergi (el)             

Övrigt (ange energislag)             

       

Bränslemix fjärrvärme      

Bränsle 
Andel 
(%)      

Träbränsle 85,21      

Fossil olja 0,24      

Bioolja 0,00      

El 0,00      

Spillvärme industri 

14,55      

       

Energikostnader     
       

Energikostnader 
för värme och el, 
total kostnad 
(inklusive drift 
och fasta 
kostnader)       

  Uppgifter     Kommentarer   
(kr totalt) Tranemo 

Kommun 
Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 

Fjärrvärme 
5234092 

4 068 651 93 
823 

  Anneli 
Lundgren 

  

El (inklusive 
nätöverförings-avgift) 

11 351 700 881 642 229 
396 

  Anneli 
Lundgren 

  

Pellets 204 300           

Olja 1 898 300 2 622 179 126 
725 

  Anneli 
Lundgren 

  

Diesel 450 400           

Bensin 440 100           

Etanol 145 500           

Biogas             

Externt inhyrda bilar             

Bilersättning              

Övrigt           
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Transporter      

       

Antal fordon och fordonskilometer    

  Uppgifter     Kommentarer   

  Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 

Leasingbilar (st) 11     
Vissa är 
tjänstebilar     

Leasingbilar (körda km)  233984     

      

Antal tjänstebilar (st)   8   

  

Annelie 
Lundgren 
Ekonomi   

Tjänstebilar (körda km)   70500   

  

Miljöredov
isning 
2009   

Kommunägda bilar (inkl. 
bolagsägda bilar) 

 41     

      

Privata bilar i tjänsten 
(körda km) 

 414356,5 1839   

  

Miljöredov
isning 
2009 

  

       

       

       

Drivmedelsförbrukning     

  Uppgifter     Kommentarer   

  Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 

Diesel (m
3
) 

43,1 

6,3 0 

  

Miljöredov
isning 
2009   

Bensin (m
3
) 

23 
0 0 

      

Etanol (m
3
) 

24,956 
0 0 

      

Biogas (Nm
3
) 

0 
0 0 

      

El till fordonsdrift (MWh) 0 0 0 

      

       

Miljökrav på fordon      
Nedan listas antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökraven i förordning (2009:1) om miljö- 
och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor , se bifogad fil. 

  Uppgifter     Kommentarer   

  Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 
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Antal personbilar som 
uppfyller kraven 

 13     

      

Antal lastbilar som 
uppfyller kraven 

      

      

       

Uträkning drivmedelsförbrukning (OBS! Beräknas automatiskt. Fyll 
inte i.) 

  Uppgifter     Kommentarer   

MWh 

Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB Tranemo 
Kommun 

Tranemo 
Bostäder 

TUAB 

Diesel  422 62 0 Beräkna
s 
automati
skt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Bensin 209 0 0 Beräkna
s 
automati
skt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Etanol  165 0 0 Beräkna
s 
automati
skt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Biogas  0 0 0 Beräkna
s 
automati
skt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

El till fordonsdrift 0 0 0 Beräkna
s 
automati
skt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

Beräkn
as 
automa
tiskt! 

 
 


