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Klimat- och energiplan 2011-2014, uppföljning 2015  

Detta dokument är en sammanfattande måluppföljning av Strängnäs kommuns Klimat- 
och energiplan 2011-2014. Klimat- och energiplanen antogs av kommunfullmäktige den 
26 april 2011 (KS/2010:287–403).  
 
Uppgifter om måluppfyllelse har samlats in från olika delar av förvaltningen, från de 
kommunala bolagen och från nationell statistik (SCB och RUS = Regional Utveckling och 
Samverkan i miljömålssystemet). I vissa fall finns jämförelseuppgifter endast tillgängliga 
fram till år 2013. 
 
 

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL I KLIMAT- OCH ENERGIPLANEN 2011-

2014    
 

 Invånarna i Strängnäs kommun ska ha en bra livsmiljö genom förorenings-, 
avfalls- och energisnålhet.  

 
 
UPPFÖLJNING AV LÅNGSIKTIGA MÅL  

 
1.   Utsläppen av fossila bränslen inom Strängnäs kommun som geografisk 

enhet år 2020 ska vara minst 80 % lägre än år 1990 
 

Målet ser ej ut att kunna nås. 
 
Resultat 2015: Utsläpp från fossila bränslen innebär mestadels utsläpp av s.k. 
växthusgaser. Enligt nationell emissionsdatabas (RUS) har totala utsläpp av 
växthusgaser minskat i Strängnäs kommun med 17 % från 208752 ton/år 1990 till 
172554 ton/år 2013. Transportsektorn står för merparten av utsläppen av 
växthusgaser i kommunen. Inom transportsektorn utgör icke förnybart bränsle 
huvudsaklig energikälla för transporterna. Kommunens möjligheter att påverka 
många av faktorerna som är kopplade till växthusgasutsläppen, till exempel 
transportsektorn eller privatpersonernas konsumtionsvanor är mycket begränsade. 



 
 

  

2/18 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

alla (ton/år)

Energiförsörjning (ton/år)

Industriprocesser  (ton/år)

Transporter  (ton/år)

Arbetsmaskiner Tot  (ton/år)

Produktanvändning  (ton/år)

Jordbruk  (ton/år)

Avfall och avlopp  (ton/år)
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sektorer sammantaget. Enhet ton/år, Källa Nationell emissionsdatabas Länsrapport, 
2015-09-02 
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-
emissionsdatabas/Pages/default.aspx 
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1 Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC 
och SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter. Koldioxidekivalenter (CO2-ekv) är en 
gemensam måttenhet som anger den växthusdrivande effekten hos en gas uttryckt som 
den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan, till exempel motsvarar 1 kg metan 
klimatpåverkan av 25 kg koldioxid i ett hundraårsperspektiv. 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
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Källa Nationell emissionsdatabas 
 

 
Källa Nationell emissionsdatabas 
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Källa Nationell emissionsdatabas 
 

 
Källa Nationell emissionsdatabas 
 
 

 
2.   Användning av fossil olja till uppvärmning av bostäder och verksamheter 

skall ha fasats ut år 2020  
 

Målet är delvis uppnått 
Det skulle behövas fler/andra indikatorer som kompletterar statusen i förhållande till 
målet, utifrån nedan nämnda indikatorer är det svårt att avgöra om målet kan nås. 
 
Resultat 2015: Antalet fjärrvärmekunder ökar. Se utvecklingen i diagrammet nedan. 
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Enligt miljöenhetens databas finns i februari 2016 c:a 1300 anläggningar som har 
bergvärme (december 2014 var motsvarande siffra 1250 och i mars 2013 1205). 
 

 
 
 
Inom SEVABs elnät (i Strängnäs och Mariefred) finns i februari 2016 21 anslutna 
mikroproduktioner med solceller, med en sammanlagd installerad effekt om ca 300 
kW. På Vattenfalls elnät inom kommunen finns 27 anslutna solelproducenter, med 
anslutningseffekt 436 kW. Solceller eller solfångare är inte anmälningspliktiga så 
totala antalet solenergianläggningar är inte känt.  
 
För att nå målet, att fasa ut fossil olja till uppvärmning i hela kommunen, krävs stora 
satsningar i fjärrvärme och t.ex. bergvärme och solvärme. Kommunen har dock 
mycket begränsade möjligheter att styra val av uppvärmningssystem vid 
ny/ombyggnation av bostäder eller verksamhetslokaler. Val av uppvärmningssystem 
styrs mestadels av förändringar i energipriser, teknikutveckling och tillgänglighet. 
Eventuellt att fjärrvärmen kan marknadsföras ännu tydligare som ett hållbart 
alternativ för att på så sätt arbeta mot målet. Att se över möjligheten att höja 
effektiviteten på gjorda investeringar inom fjärrvärmenätet borde skapa 
förutsättningar till minskad miljöpåverkan från fossila uppvärmningsformer och 
medföra ökad hållbarhet. 
 
Kommunen arbetar idag med energirådgivning och -information till privatpersoner, 
organisationer och mindre företag.  
 
 

3.   All kollektivtrafik inom kommunen ska drivas med förnyelsebara 
bränslen år 2020 
 

Målet är i stort redan uppfyllt, färdtjänst och skolskjuts utgör en mindre 

del av kollektivtrafiken.  
 

Resultat 2015:  
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Linjetrafiken 
Sedan augusti 2012 körs kollektivtrafiken (linjetrafiken) i kommunen med 
rapsmetylester (RME). RME är ett förnyelsebart biobaserat drivmedel som kan 
användas i dieselmotorer. 
 
Färdtjänst 
För färdtjänsten 2015 kan sägas att de krav som ställs i upphandlingen är att fordonet 
minst ha miljöklass 5. Alla fordon har inte levt upp till detta krav. Ökade miljökrav 
kommer att ställas från och med 2017 och framåt om den länsgemensamma 
upphandlingen av färdtjänst vinner laga kraft. 
 
Skolskjuts 
Stor del av skolskjutsen körs med den allmänna kollektivtrafiken (således med RME). 
Dock körs de mindre turerna av taxi där 7 av 25 bilar körs på biogas i den mån de kan 
få tag på bränsle, övriga 18 bilar drivs med fossilt bränsle, miljöklass 1 (enligt krav i 
upphandling) .  
 

 
4.   Energianvändningen per invånare skall minska med 20 % fram till år 

2020 jämfört med 1990 
 

Målet är delvis uppnått/målet ser ut att kunna nås (det ser även ut att 

finnas potential för skärpning av målet) 
 

Resultat 2015: Energianvändning per invånare i Strängnäs kommun har enligt SCB:s 
statistik minskat med ca 18 % från 33,8 MWh/person år 1990 till 27,7 MWh/person år 
2014. SCB:s uppgift om energianvändningen innehåller energianvändning i alla 
samhällssektorer; industri, transporter, konsumtion, boende med mera.  
 
För att kunna följa energiförbrukningen som inte påverkas av t.ex. stora industrier i 
kommunen skulle det krävas noggrannare uppföljning av energiförbrukning; t.ex. 
körsträckor med bil/invånare, andel arbetsresor med kollektivtrafik och cykel, totalt 
uppvärmd boyta/invånare, energianvändning i småhus uppdelat på energislag, 
förbrukning av hushållsel per person, mängd kasserad ätbar mat i kg/invånare och 
hushållens inköp av kläder, möbler och hemelektronik. Resurser för den här typen av 
uppföljning saknas.  
 
Kommunen påverkar kommuninvånarnas energiförbrukning genom 
översiktsplanering, infrastrukturplanering, energirådgivning och andra 
informationsinsatser. 
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UPPFÖLJNING AV KORTSIKTIGA MÅL  
 

5. Utsläppen av CO2 per invånare skall vara 45 % lägre 2014 än 1990 
 

Målet är delvis uppnått, kan eventuellt nås (pga eftersläpande 

rapportering, ej längre möjligt att påverka utgången för 2014) 
 

Resultat 2015: Enligt nationell emissionsdatabas är minskningen av CO2 per invånare 
ca 33 % från 1990 6,4 t/invånare till 4,3 ton/invånare år 2013. Statistiken tar dock 
med verksamheter som industrier, jordbruk osv. så utsläppsuppgiften är inte endast 
kopplad till hushållens direkta utsläpp.  
 

 
 
Nyckeltalet anses olämpligt med hänvisning till nedanstående text hämtad från 
användarmanualen (2015-09-01) gällande uppföljning av mål och utsläpp per 
invånare på hemsidan för den Nationella emissionsdatabasen. 
 
”Att beräkna genomsnittlig klimatpåverkan per kommuninvånare 
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De industrier som släpper ut växthusgaser är inte jämnt över landets kommuner. 
Vissa kommuners värmeverk försörjer även andra kommuner med värme. 
Europavägar går genom såväl tättbefolkade kommuner som glesbygdskommuner. 
Det blir därför missvisande att ta utsläppet som sker inom en kommun och dela med 
antalet invånare och presentera det som ett mått på kommuninvånarnas 
genomsnittliga klimatpåverkan.” 
 

6. Utsläppen av växthusgaser per invånare ska vara 40 % lägre 2014 än 1990 

 

Målet är delvis uppnått, kan eventuellt nås (pga eftersläpande 

rapportering, ej längre möjligt att påverka utgången för 2014) 
 
Resultat 2015: Enligt nationell emissionsdatabas har utsläppen av växthusgaser i 
Strängnäs kommun minskat från 7,8 ton per invånare år 1990 till 5,2 ton per invånare 
år 2013 dvs. ca 34 %. Statisktiken innehåller alla samhällssektorer. 
 

 
 

Nyckeltalet anses olämpligt med hänvisning till nedanstående text hämtad från 
användarmanualen (2015-09-01) gällande uppföljning av mål och utsläpp per 
invånare på hemsidan för den Nationella emissionsdatabasen. 
 
”Att beräkna genomsnittlig klimatpåverkan per kommuninvånare 
De industrier som släpper ut växthusgaser är inte jämnt över landets kommuner. 
Vissa kommuners värmeverk försörjer även andra kommuner med värme. 
Europavägar går genom såväl tättbefolkade kommuner som glesbygdskommuner. 
Det blir därför missvisande att ta utsläppet som sker inom en kommun och dela med 
antalet invånare och presentera det som ett mått på kommuninvånarnas 
genomsnittliga klimatpåverkan.” 
 

 
7. Energianvändningen per invånare skall minska med 5 % fram till år 2014 

jämfört med 1990 
 

Målet är uppnått 
 

Resultat 2015: Energianvändning per invånare har enligt SCB:s statistik minskat från 
33,8 MWh år 1990 till 27,7 MWh per invånare år 2014, dvs. 18 %. Siffran inkluderar 
alla samhällssektorer; industri, transporter, konsumtion, boende m.m.  
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8.  Cykeltrafikens andel av resorna ska öka med 20 % till 2020 
 

Målet kan ej följas upp pga. att mätningar av antal cyklister eller andel resande 
med cykel ej har genomförts. 
 
Resultat 2015: En cykelplan är under framtagande. Det finns inte några 
utgångsmätningar på cykeltrafiken så det är inte möjligt att fastställa hur stor ökning 
denna trafikantgrupp har haft. Under år 2012-2015 har totalt 9,3 km ny cykelväg 
byggts varav 1,7 km under 2015. 
 
 

9.  År 2014 ska 95 % av kommunförvaltningens fordon drivas med 
förnyelsebara bränslen 

 

Målet är inte uppnått  
 

Resultat 2015: 27 % (23 av 84) av personbilarna inom fordonsenheten kan drivas 
fossilfritt. Kommunen har en elbil i sin bilpool och 22 etanolbilar inom 
fordonsenheten. Etanolbilarna kan drivas med förnybart bränsle – etanol. Dessa bilar 
kan även drivas med bensin. Körsträckan ökade mellan år 2014 och 2015 samtidigt 
som etanolförbrukningen minskade. Etanolförbrukningen har minskat med 54 % 
sedan 2009, samtidigt som antalet etanolbilar har ökat med 10% (en ökning från 20 
till 22 stycken).  
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77 % av kommunens personbilar uppfyller kraven för miljöbil. Idag finns det ingen 
infrastruktur för biogas i kommunen vilket innebär att biogasbilar inte är aktuella. 
Den beslutade investeringstakten i nya fordon i kommunala verksamheter innebär att 
det tar ca 10 år att byta ut hela fordonsflottan. Kommunen har införskaffat 
bränslesnåla dieselbilar och hybridbilar. 
 
Vid SFAB/SBAB finns 24 bilar varav 3 st. är elbilar och 4 st. (kontorsbilarna) är 
elhybrider, resten är lätta lastbilar och personbilar. 
 
SEVAB har totalt 36 personbilar och 8 tyngre fordon, samtliga bensin och 
dieseldrivna. 

 
 
10. År 2014 ska ingen av kommunens och de kommunala bolagens 

fastigheter ha en uppvärmning som baseras på fossila bränslen 
 

Målet är uppnått  
 

Resultat 2015: är uppnått till 99,5 % (en oljepanna som backup). Kommunala 
fastigheter är anslutna till fjärrvärme och kommunen har ett avtal med SEVAB AB om 
miljöel. 
 

 
ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN  
 
11.  Kommunens lokaler 

Energin för el och uppvärmning minskar med 10 % till utgången av 2014 
med år 2009 som basår i kommunens lokaler och med 20 % till utgången 
av 2020  
 

Målet för 2014 är uppnått 
Målet för 2020 verkar kunna uppnås 

 
Resultat 2015: Enligt statistiken från SFAB ligger energiförbrukningen för värme på 
86 kWh/m2 vilket innebär en minskning med 32 % från 2009. Resultatet för värme 
samt el är 139 kWh/m2, en minskning med 22 % jämfört med 2009. 
 
En solenergiutredning genomfördes under våren 2014. Syftet var att utreda hur 
solenergi kunde användas i Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter. Utredningen visar 
att 32 av SFAB:s 92 fastigheter bedöms som lämpliga för solenergi. Fastigheter skulle 
ha hög självförsörjandegrad på årsbasis och överskott på sommaren kunde användas 
för att minska SFAB:s elinköp. Solenergianläggningar skulle ha bra 
energieffektiviseringseffekt och god livscykellönsamhet. SFAB har, som följd av 
tidigare genomförd solenergiutredning, under året planerat för installation av solceller 
för elproduktion vid Multeum, Strängnäs Bibliotek. Planen är att installationen ska 
kunna vara driftklar till hösten 2016. 
 

 
12. Kommunens bostäder 
       Energin för el och uppvärmning minskar med 5 % till utgången av 2014 

med år 2009 som basår och med 20 % till utgången av 2020 
 

  Målet för 2014 är uppnått 
Målet för 2020 är osäkert om det kommer att uppnås 
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Resultat 2015: Energianvändning för värme fortsätter att minska. 
Energiförbrukningen för värme ligger på 125 kWh/m2 vilket innebär en minskning 
med 13 % jämfört med 2009. Värme inkl. el ligger på 134 kWh/m2 vilket innebär en 
minskning av ca 12 % jämfört med 2009. 
 

 
13. Kommunens transporter 
      Energin för kommunens transporter minskar med 15 % eller 290 MWh till 

utgången av 2014 med 2009 som basår och med 30 % eller 580 MWh till 
utgången av 2020  

 

Målet för 2014 är inte uppnått 

Målet för 2020 ser ej ut att kunna nås 
 

Resultat 2015: Energin för kommunens transporter har ökat med 2 % år 2009-2014. 
För perioden 2009-2015 är ökningen 7 %. Samtidigt har nybehovet av bilar i 
verksamheterna ökat jämfört med 2009. Enbart fordonsenhetens fordon har ökat från 
93 fordon 2009 till 109 fordon 2015. Ökningen i bränsleförbrukning kan delvis 
förklaras av ökat antal körda kilometer. Inom hemtjänsten som utgör en betydande 
del av transporterna beror ökningen på utökat behov av hemtjänst, med utökat antal 
besök hos de med redan beviljad hemtjänst. 
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Tjänsteresor med egen bil har minskat från sammanlagt 353 183 km år 2012 till 
336560 km/år 2013 och 312 892 km/år 2014 och 308 730 km/år 2015. År 2014 var 
den totala körsträckan med hyrbilar 15 730 km jämfört med 31 930 km år 2013.    
 

14. Fysisk planering  
Kommunen ska planera för minst ett bostadsområde med bästa möjliga 
teknik för energieffektiva byggnader och förnyelsebara bränslen och 
energi. 
 

Målet är uppnått, ett område har planerats, dock ej byggts 
 
Resultat 2015: Detaljplanen för Stavlund vann laga kraft under år 2013 och med 
utgångspunkt i denna har förvaltningen utrett potentiella hållbarhetsaspekter. Inga 
politiska beslut om krav på bästa möjliga teknik har fattats. 
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Uppföljning av åtgärder i handlingsplanen 
 

Teckenförklaring 
Åtgärden är genomförd 

Åtgärden är delvis genomförd 

Åtgärden är inte genomförd 

 
Åtgärd Status 

Söka olika former av ekonomiskt 

stöd för klimat- och 

energiprojekt 

Kommunen har under 2015 sökt och fått stöd 

genom ”Klimatklivet” för utbyggnad av 

laddinfrastruktur. Stödet ska gå till 

uppförandet av 24 laddplatser samt två 

snabbladdare för elbilar samt laddstationer för 

50 elcyklar. Placeringen av dessa kommer att 

vara vid nya resecentrumet som beräknas stå 

klart under våren 2018. 

Kommunen har tidigare år fått stöd för 

projektet Uthållig kommun, 

Energieffektiviseringsstöd från 

Energimyndigheten samt stöd från 

Länsstyrelsen för olika LONA-projekt och för 

utredning om eventuella energikrav för 

byggande i Stavlunds område. 

 

Tillhandahålla gratis och 

opartiskt klimat-, transport- och 

energirådgivning för 

kommuninvånare, 

organisationer och företag 

Pågår. Energirådgivning tillhandahålls för 

kommuninvånare, organisationer och mindre 

företag. 

 

Utarbeta riktlinjer för att 

effektivisera resandet och nå 

miljö- och kostnadsvinster 

En ny rese- och fordonspolicy samt riktlinjer 

har beslutats om i kommunfullmäktige i april 

2013. En populärversion av policy/riktlinjer är 

framtagen. Den är utdelad av 

förvaltningsledningen för vidare 

implementering hos kontoren/enheterna. 

 

Arbeta fram metoder för att 

kunna ställa miljökrav i 

exploateringsavtal vid försäljning 

av kommunal mark för 

bostadsändamål 

Mark- och exploatering initierade en utredning 

angående energikrav vid byggande i Stavlund. 

Inga beslut om att ställa krav har fattats. 

 

Ställa krav i detaljplanen på 

åtgärder som förhindrar snabba 

flöden och näringsläckage till 

sjöar och vattendrag 

I detaljplaner ingår t.ex. grönytor, dammar eller 

fördröjningsdiken som bidrar till att uppfylla 

kraven i kommunens dagvattenpolicy. Krav 

ställs där det är möjligt 

 

Informera exploatören i tidigt 

skede i planprocessen om 

energieffektiva lösningar 

Kontinuerlig dialog förs med exploatörerna.  
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Uppmuntra cyklandet genom 

utbyggnad av gång- och 

cykelvägar och anordnande av 

cykeluppställningsplatser vid 

viktiga trafiknoder 

Gång- och cykelvägar har utökats med 1,7 km 

under 2015. Under åren 2012-2015 har det 

byggts ut sammanlagt 9,3 km cykelväg. 

 

Upprätta bilpool En bilpool finns och ett bokningssystem som 

möjliggör effektivare hantering av fordon och 

bättre uppföljning används. Antalet bilar i 

bilpoolen har utökats med tre fordon under 

2015.  

 

Upphandla miljöbilar enligt 

gällande ISO-spec för miljöbilar 

Kommunen följer statens miljöbilsdefinition 

vid upphandling.  

 

Undvik upphandling av 

dieselbilar  

En upphandling av bränslesnåla dieselbilar 

gjordes under 2015. Kommunen följer rese och 

fordonspolicyn och köper in bränslesnåla 

miljöbilar. 

 

Ställa krav på miljöprestanda 

som drivmedel och 

bränsleförbrukning vid 

upphandling  

Krav ställs vid vissa upphandlingar.  

Kommunens nuvarande upphandlingspolicy 

innehåller dock inga tydliga miljökrav. 

Krav ställs vid alla upphandlingar av fordon, 

rese och fordonspolicyn följs. 

 

Energikartera kommunens 

fastighetsbestånd och föreslå 

energieffektiviseringar ur ett 

helhetsperspektiv 

SFAB har kartlagt fastighetsbeståndet och 

arbetar kontinuerligt med 

energieffektiviseringar. 

 

Genomföra lönsamma 

energilösningar i kommunens 

fastigheter 

SFAB ansvarar för 

energieffektiviseringsåtgärder som har 

resulterat i stora besparingar. 

 

Informera brukare av 

kommunala fastigheter om 

möjligheter till 

energibesparingar 

SFAB informerar kontinuerligt brukare om 

möjligheter till energibesparingar.   

 

Genomföra distans- och IT-

lösningar för att minska 

personalens arbetsresor 

Utveckling av distans- och IT – lösningar har 

påbörjats och vissa är redan i bruk. Alla 

lösningar (som t.ex. Lync möten) används dock 

inte i den utsträckning som skulle vara möjligt.  

 

Genomföra inköp av cyklar att 

användas i kommunal 

verksamhet 

Bokningsbara cyklar finns på Kommunhuset, 

inkl. en elcykel. Ett antal kommunala 

verksamheter har köpt in egna cyklar och 

elcyklar.  

 

Genomföra utbildning i sparsam 

körning för tjänstemän 

147 personer utbildades under år 2012. Efter 

2013 har inga nya utbildningar genomförts.  
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Bibehålla och utveckla 

kompetensen inom förvaltningen 

genom kontinuerliga 

utbildningar inom klimat-, miljö- 

och energiområdet för personal 

och politiker 

Representanter från olika delar av 

förvaltningen och politiker deltar i miljö- och 

klimatrelaterade utbildningar inom sitt 

ämnesområde. Ansvaret för att organisera en 

enhetlig utbildning ligger inte hos någon 

nämnd 

 

Informera via kommunens 

hemsida om Klimat- och 

energiplanen, Uthållig kommun, 

pågående åtgärder och resultat  

Viss information finns på kommunens hemsida, 

behov av uppdatering finns. 

 

Ta fram energistatistik för att 

följa nyckeltalen 

Statistik hämtas kontinuerligt från SCB, RUS, 

förvaltningen, Naturvårdsverket och 

kommunala bolag. Otydligt dokumenterat 

vilken statistik som använts försvårar 

möjligheten att jämföra nyckeltalen över tid. 

 

Delta i programmet Uthållig 

kommun 

Projektet pågick under år 2011-2014. 

Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i två 

projektområden, ett extra projekt ”Stråket” har 

genomförts under år 2014. 
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Nyckeltal för uppföljning av energiförbrukning och utsläpp för 

kommunen som helhet 

 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Energianvändning 

per invånare, MWh 

33,8 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 32,3 31,5 26,4 29,7 28,8 27,7 

Växthusgaser totalt 

ton/invånare,  

7,8 7,1 7,1 6,6 6,7 6,3 5,7 5,6 5,4 5,5 5,2 i.u. 

CO2 ton/invånare  6,4 5,9 6,1 5,6 5,8 5,4 4,7 4,6 4,4 4,7 4,3 i.u. 

CO2-utsläpp från 

transporter 

ton/invånare 

4,1 3,8 4,3 4,2 4,2 4,0 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 i.u. 

CO2-utsläpp från 

Energiförsörjning, 

ton/invånare 

1,9 1,6 1,4 1,0 1,1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,9 0,6 i.u. 

Källor: SCB och RUS  

 

Nyckeltal för uppföljning av energiförbrukning och utsläpp för 

kommunens organisation 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Andelen miljöbilar i kommunala 

verksamheter, % 

7,5 46 60 61 68 77 77 

Förbrukning diesel, 1000 l 90 114 118 134 131 130 133 

Förbrukning bensin, 1000 l 90 81 73 44 43 50 56 

Förbrukning etanol, 1000 l 13 18 12 9 7 9 6 

Förbrukning biogas 1000 l 0 0 0 0 0 0 0 

Andel kommunala fastigheter där 

uppvärmning baseras på 

förnyelsebara bränslen, % 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Energiförbrukning i kommunala 

fastigheter, MWh 

24384 23286 23052 22420 21224 20245 19639 

a) Elförbrukning, kWh per 

m2 

52 60 61 59 57 56 53 

b) Värme, kWh per 

uppvärmd yta m2 

137 110 117 102 95 87 86 

 
Källor: TSK, fordonsenheten och SFAB. OBS: Idrottsanläggningar är inte med i 
statistiken.  
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Strängnäs Fastighets AB  
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Strängnäs Bostads AB  
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