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Mölndals energimål
Till år 2022 ska . . .
• utsläppen av växthusgaser i Mölndal uppgå till högst 2,9 ton CO2-ekvivalenter/invånare och år
(miljömål för Begränsad klimatpåverkan).
• fördelningen av bränsle vid Riskulla kraftvärmeverk vara minst 80 procent förnybart och maximalt
två procent olja av total tillförd energi.
• produktionen av förnybar elenergi inom kommunen öka.
• i princip all olja för normal uppvärmning vara utbytt.
• ytterligare 400 000 m2 av det uppvärmda byggnadsbeståndet vara anslutna till fjärrvärmenätet jämfört
med 2012.
• genomsnittsutsläppen av koldioxid från personbilar vara max 90 g/km.
• körsträckan med personbil vara maximalt 550 mil/invånare och år.
• andelen personresor som utförs med cykel vara minst 12 %, gång minst 18 % och kollektivtrafik
minst 25 %.

Energi- och klimatplanen tar sikte på 2022. Tabellerna sist i dokumentet visar hur Mölndals stad och de
kommunala bolagen ska arbeta de närmsta åren för att uppfylla målen i planen. Målen och strategierna
ska följas upp 2017 och i samband med det ska energi- och klimatplanen vid behov revideras.
Arbetet med energi- och klimatfrågor går hand i hand med de lokala miljömålen. Därför har energi- och
klimatplanen samma upplägg som Mölndals miljömål.
Energi- och klimatplanen för Mölndals stad har tagits fram i flera omgångar av arbetsgrupper bestående
av tjänstemän från stadens olika förvaltningar och bolag. Synpunkter från allmänhet och andra aktörer har
tagits emot vid en hearing och i en remissrunda. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mölndals
stads miljösamordnare, tel vxl 031-315 10 00.
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Energiplan
Mölndals stad ska bidra till en hållbar utveckling för transporter, energiproduktion samt
energianvändning. Energi- och klimatplanen är ett viktigt redskap i detta arbete. Den redovisar kommunens gemensamma energi- och klimatmål, strategier och prioriteringar.

Energi- och klimatplanen syftar till en hållbar energiplanering genom att:
1. Minska energianvändningen genom hushållning och
effektivisering.
2. Minska koldioxidutsläppen genom minskad användning av fossilbaserad energi.
3. Minska sårbarheten i energiförsörjningen.
4. Välja energiform utifrån användningsområde.
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska alla
kommuner i sin planering främja hushållningen med
energi, samt verka för säker och tillräcklig energitillförsel.
Mölndals energi- och klimatplan beskriver hur kommunen
planerar att främja hushållningen av energi. Planen redogör också för produktion, distribution och användning av
energi inom den geografiska kommunens gränser.
Denna energi- och klimatplan ersätter den tidigare
energiplanen ”Energi i Mölndal” från 2003.
En hållbar energiplanering
För att uppnå energi- och klimatplanens syften ska nedanstående prioriteringsordning följas, både för byggnader
och för transporter.
BYGGNADER

TRANSPORTER

Verksamhetsrelaterat
Fastighetsrelaterat

Godstransporter
Persontransporter

Energihushållning
1. Minimera energibehovet
2. Nyttja eventuellt överskott
3. Använd rätt energiform
4. Optimera energiförsörjning
5. Påverka beteende

Energiproduktion och
distribution
1. Säkra tillförsel
2. Minimera primärenergifaktorn
3. Minimera distributionsförlusterna
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Vårt samhälle är idag helt beroende av stor tillgång till
billig energi, för bland annat transporter och produktion av
mat och varor. Den energin får vi framför allt från fossila
bränslen. Men olja, kol och gas är ändliga resurser och i
takt med att med att tillgången minskar kommer bränslena
att bli dyrare. För att säkra en hållbar energiförsörjning på
sikt behöver vi därför frigöra oss från beroendet av fossila
bränslen.
Energihushållning
Den bästa energin ur ett klimatperspektiv är den som
inte används. Därför är minimering av energibehovet en
grundläggande energifråga. Därefter bör eventuellt överskott nyttjas, till exempel kan spillvärme användas till
uppvärmning av en annan byggnad.
Rätt energiform bör alltid användas, men vilken energiform som är att föredra beror på vad energin ska användas till och på förutsättningarna i varje enskilt fall. För
uppvärmning av byggnader bör i första hand fjärrvärme,
biobränsle eller effektiva värmepumpar användas. Lokalt
producerad solvärme och solel är utmärkta komplement.
I transportsektorn är el mer miljöneutralt och effektivt än
fossila bränslen.
Att driftoptimera installationer är ett mycket effektivt
sätt att minska energianvändningen samtidigt som koldioxidutsläppen minskas. Sist men inte minst krävs ett ändrat beteende för att vi ska nå de uppsatta målen. Vi behöver alla bli mer energismarta.
Mölndals stad antog 2012 en energistrategi med mål
och åtgärder för att effektivisera och minska energianvändningen i stadens verksamheter och bolag. Energistrategin handlar både om byggnader och transporter.
Primärenergi är den energi som finns i naturen och inte
har omvandlats eller överförts i någon process till användbar energi. Primärenergi kan också omfatta lägesenergin i
vatten och vindenergi eller solenergi. Primärenergifaktorn
är ett sätt att vikta energi som går åt på vägen till nyttig
energi. Låg primärenergianvändning kan nås genom låg
energianvändning i kombination med förnybara energikällor, exempelvis i fjärrvärme eller effektiva värmepumpar.
EU:s energitjänstedirektiv har målsättningen att minska
både energianvändningen och primärenergianvändningen.

Den svenska regeringspropositionen med långsiktiga energimål innebär en 20 % effektivare energianvändning mellan
2008 och 2020, uttryckt som minskad energiintensitet (dvs
energianvändning per BNP-krona).
Mölndals stad och dess bolag ska bidra till att uppfylla
Sveriges och EU:s energimål genom att underlätta för brukare att minska användningen av energi och i möjligaste
mån även minska användandet av primärenergi.

Användning

Energiomvandling
Transporter
T ansporter
Tr

Förädling

Utvinning

Primärenergi

Primärenergi och vägen till nyttig energi

Storskalig energiproduktion
Mölndal Energi är Mölndals stads kommunägda energibolag och elnätsägare i kommundelen Mölndal. Årligen
produceras 450-500 GWh fjärrvärme vid kraftvärmeverket
Riskulla. Samtidigt produceras också ca 100 GWh elkraft.
Utöver sin egen produktion köpte Mölndal Energi 2011 in
23 GWh fjärrvärme från Göteborg Energi (spillvärme) och
ca 250 GWh el på den öppna elmarknaden som distribuerades till kunderna i egna nätet. Den totala bränslemixen,
inklusive spillvärmen från Göteborg Energi var 2011 79 %
biobränsle, 15 % torv, 5 % spillvärme och 1 % olja.
Fortum är den andra elnätsägaren i kommunen. Inleveranserna till Mölndal från Fortum var år 2010 180 GWh.

ningsplaner med syfte att säkerställa god driftsäkerhet i
ett längre perspektiv. För el- och fjärrvärmenäten sträcker
sig planerna fram till 2050 och för produktionen fram till
2060.
Fjärrvärmesystem har normalt en mycket hög driftsäkerhet. I Mölndal Energis nät finns möjlighet att mata in
fjärrvärme både från Mölndal Energi och från Göteborg
Energi, vilket ger stor redundans. Ringmatningar ger ytterligare förbättring av driftsäkerheten. Mölndal Energi följer
branschens tekniska utveckling av ny och beprövad teknik
och genomför periodiserade kontroller av nätet.
Mölndal Energi Nät bedriver elnätverksamhet och överför el från regionnätet (Fortum) till anslutningspunkter i
industrier och fastigheter i Mölndals tätort och i Pixbo.
Mellannätet är ringmatat till stor del och kan kopplas om
vid eventuella driftstörningar.
Fortum äger elnätet i södra delen av kommunen. Fortums 8 800 kunder inom Mölndals stad matas via de tre
fördelningsstationerna Kållered, Sinntorp och Ranntorp.
Stationerna har redundant matning samt reservtransformatorer. 282 nätstationer för över el från mellanspänningsledning till lågspänningsledning. Reservmatningsmöjligheter finns på mellanspänningslinjerna, även om en del
nätstationer kan ligga på avgreningar.
Styrel är en metod som utarbetats av Energimyndigheten och som syftar till att styra el till prioriterade användare under en period av elbrist. Det är ett omfattande arbete
för att identifiera de mest samhällsviktiga elanvändarna
som ska prioriteras vid elbrist. I Mölndal utgörs dessa av,
sjukhus, vårdsinrättningar, kriminalvård, ställverk, Migrationsverket, läkemedelstillverkare, penninghanteringsaktörer, tele- och IT-nät och infrastruktur såsom knutpunkten
Mölndals centrum/Mölndals station, stambanan, motorvägar och bussgarage.
Vid sidan om Styrel har vissa viktiga byggnader försetts
med egna reservkraftaggregat som möjliggör verksamhet
även utan elförsörjning via det vanliga elnätet. Det finns
dessutom mobila reservkraftverk till stadens verksamheter
och evakueringspunkter dit boende kan flyttas vid större
elavbrott.

Distribution och driftsäkerhet
Energitillförseln är en förutsättning för samhällsfunktionerna. Därför är en säker och tillräcklig energitillförsel en
av de grundläggande energifrågorna vid energiproduktion
och distribution. Detta säkerställs genom kommunens
sårbarhetsanalyser för energi- och elbrist, samt producenters och distributörers egenansvar för råvara, anläggningar
och ledningsnät. Risk- och sårbarhetsanalysen i Mölndal
revideras varje år och åtgärder i handlingsplanen följs upp.
Exempel på vad som åtgärdats på senare år är reservkraft
till stadens verksamheter, inköp av fler mobila aggregat,
översyn av samlingspunkter vid evakueringar till följd av
längre elavbrott och inkopplingspunkter till aggregaten.
Mölndal Energi tar varje år fram strategiska anlägg-
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Total energianvändning i Mölndal 2012, GWh
Total energianvändning i Mölndal 2012, GWh
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Energianvändningen i Mölndal 2012
Det översta diagrammet till höger visar total energianvändning för hela Mölndal 2012, för transporter, byggnader och övrigt. Totalt användes knappt 1500 GWh (1500
miljoner kilowattimmar). Energitillförseln dominerades av
icke-förnybara (fossila) bränslen och elenergi. Elenergin
kan i sin tur vara producerad av både förnybara och ickeförnybara källor.

273
19%
förnybara energikällor
icke förnybara energikällor
fjärrvärme
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Energianvändning till byggnader
En stor del av energianvändningen i Mölndal går till
uppvärmning av byggnader för privatpersoner och näringsidkare. Det är elenergi som dominerar denna sektor.
2012 var knappt 3 000 000 m2 av byggnadsbeståndet
anslutna till Mölndal Energis fjärrvärmenät. Nyanslutningar sker både från befintlig bebyggelse och vid nyetablerade områden.
Småskaliga vindkraft- och solenergietableringar gynnas
av att kunna kopplas upp mot elnätet, något som möjliggörs av nätbolag och elhandelsbolag. Den som producerar
egen el kan sälja överskottet till sitt elbolag. Mölndals stad
arbetar i sin egen organisation med att installera solceller
för mikroelproduktion vid en eller flera kommunala byggnader, enligt handlingsprogrammet för Mölndals miljömål.
Mölndals stad arbetar även enligt den interna energistrategin med att energieffektivisera i stadens byggnader
och fasa ut olja för uppvärmning.
Energianvändning till transporter
2012 förbrukade fordon i Mölndal ca 485 GWh fossilbränslen och 32 GWh förnybart bränsle (6 % av allt
bränsle). Elanvändningen till fordon var endast 1 GWh.
Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 km,
och i tätorter är bilresorna ännu kortare. I en resvaneundersökning i Mölndal inför trängselskattens införande
uppgick cyklingen till 6 % av resorna (över hela året) och
kollektivtrafiken till 12 %. Trots att detta ger en stor potential att öka andelen resor i Mölndal som sker till fots, med
cykel eller med kollektivtrafik, är det en tuff uppgift som
kräver både investeringar och arbete med vanor och attityder. Mölndals stad arbetar sedan 2006 med dialog och
kommunikation för att uppnå ett mer hållbart resande och
det finns en strategi för hur Mölndal ska bli en etablerad
cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen.
2013 var medelutsläpp från nya personbilar i Mölndal
138 g CO2 per km, en siffra som minskar år för år. EU:s
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Energianvändning fördelat på sektorer

Energianvändning uppdelat på sektorer
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Ursprung
växthusgasutsläpp
i Mölndal 2012,i ton
CO2-ekvivalenter
Ursprung
växthusgasutsläpp
Mölndal
2012,

ton CO2-ekvivalenter

12 236
68 400

utsläppskrav på nya personbilar 2015 är 130 g/km och
95 g/km år 2020. Den genomsnittliga körsträckan per
person i Mölndal var 2013 603 mil. Med effektivare
bilanvändning som bilpool och samåkning samt genom
att välja bränslesnåla och/eller fossilbränslefria fordon (t
ex gas eller el) kan koldioxidutsläppen minska.
Genom planeringen och lokalisering av verksamheter
kan behovet av persontransporter minska. Därför prioriterar staden förtätning och ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen samt verkar för ett varierat utbud av
bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
Växthusgasutsläpp
I Mölndal har de totala växthusgasutsläppen minskat
med 41 procent från 378 000 ton koldioxidekvivalenter
1990 till 223 000 ton koldioxidekvivalenter 2012, vilket
till största delen beror på nedläggningen av Klippans
pappersbruk och övergången till mestadels biobränsle i
Riskulla kraftvärmeverk.
Över hälften av växthusgasutsläppen inom kommunen kommer från trafiksektorn. Detta motsvarar cirka
130 000 ton CO2-ekvivalenter, eller 2,2 ton CO2-ekvivalenter per invånare. Riskullaverket står fortfarande för
de näst största utsläppen då eldningen av torv och små
mängder olja bidrog med 29 000 ton CO2.
2012 var de totala utsläppen något högre än 2011.
Den sektor som ökade utsläppen mellan 2011 och 2012
var energiförsörjning. Trafikens utsläpp fortsatte att
minska långsamt.
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Principer inom energi- och klimatplanen
I Mölndal ska…
• alla verka för att utsläppen av växthusgaser
minskar.
• byggnader utformas så att energibehovet
minimeras vid ny- och ombyggnad.
• effektiv energianvändning och användning av
förnybara energikällor prioriteras.
• uppvärmning ske med fjärrvärme, förnybara
energikällor eller effektiva värmepumpar.
• småskalig energiproduktion uppmuntras och
underlättas.

• fyrstegsprincipen användas vid planering av
ny- eller ombyggnad av transportinfrastruktur.
Det innebär att åtgärder som påverkar efterfrågan på resor och transporter, samt ett effektivare användande av det transportsystem vi
redan har, ska övervägas innan dyra satsningar
på ombyggnation eller ny infrastruktur diskuteras.
• förtätning i form av blandstad med varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och
kultur ske i goda kollektivtrafiklägen med godtagbar luft- och bullersituation.

Mål inom energi- och klimatplanen
Till år 2022 ska…
• utsläppen av växthusgaser i Mölndal uppgå till
högst 2,9 ton CO2-ekvivalenter/invånare och år
(miljömål för Begränsad klimatpåverkan).
• fördelningen av bränsle vid Riskulla kraftvärmeverk vara minst 80 procent förnybart och maximalt två procent olja av total tillförd energi.
• produktionen av förnybar elenergi inom kommunen öka.
• i princip all olja för normal uppvärmning vara
utbytt.

• ytterligare 400 000 m2 av det uppvärmda bygg
nadsbeståndet vara anslutna till fjärrvärmenätet
jämfört med 2012.
• genomsnittsutsläppen av koldioxid från personbilar vara max 90 g/km.
• körsträckan med personbil vara max 550 mil
invånare och år.
• andelen personresor som utförs med cykel vara
minst 12 %, gång minst 18 % och kollektivtrafik
minst 25 %.

Principerna och målen ovan bidrar även till att uppfylla miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och
God bebyggd miljö.
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Så här arbetar Mölndals stad med energimålen
2014-2016
Principer: I Mölndal ska…
• alla verka för att utsläppen av växthusgaser minskar.
• byggnader utformas så att energibehovet minimeras vid ny- och ombyggnad.
• effektiv energianvändning och användning av förnybara energikällor
prioriteras.
• uppvärmning ske med fjärrvärme, förnybara energikällor eller effektiva
värmepumpar.
• småskalig energiproduktion uppmuntras och underlättas.
• fyrstegsprincipen användas vid planering av ny- eller ombyggnad av transportinfrastruktur. Det innebär att åtgärder som påverkar efterfrågan på
resor och transporter, samt ett effektivare användande av det transportsystem vi redan har, ska övervägas innan dyra satsningar på ny infrastruktur
diskuteras.
• förtätning i form av blandstad med varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur ske i goda kollektivtrafiklägen med godtagbar
luft- och bullersituation.

Till år 2022 ska fördelningen av bränsle vid Riskulla kraftvärmeverk vara minst 80 procent
förnybart och maximalt två procent olja av total tillförd energi.
Så mäter vi

Statistik från Mölndal Energi i samband med årsredovisning

Så agerar vi 2015–2017
- tänkbara åtgärder och
verktyg

Utveckling av fjärrvärmeproduktionen vid Riskullaverket
Biobränsle för lokalproduktion av el och värme ska i första hand komma från
stadens skogar. Kommunen ska verka för ett bättre nyttjande av stadens
egna skogar för biobränsle.
Hantering av biobränsle vid Mölndal Energis anläggning
Samarbete med återvinningsanläggningen för att lagra och hantera biobränsle.

Ansvariga förvaltningar/
bolag

Mölndal Energi, stadsledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen
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Till år 2022 ska produktionen av förnybar elenergi inom kommunen öka.
Så mäter vi

Antal etableringar och installerad toppeffekt av småskaliga vindkraftverk och
solcellsanläggningar.

Så agerar vi 2015–2017
- tänkbara åtgärder och
verktyg

Information, rådgivning

Ansvariga förvaltningar/
bolag

Stadsledningsförvaltningen, Mölndal Energi, stadsbyggnadsförvaltningen

Möjlighet till uppkoppling mot elnätet
Hänsyn till förnybar elproduktion i detaljplanering och exploateringsavtal

Till år 2022 ska i princip all olja för normal uppvärmning vara utbytt.
Så mäter vi

Uppgifter från sotare, statistik från SCB

Så agerar vi 2015–2017
- tänkbara åtgärder och
verktyg

Energi- och klimatrådgivning till fastighetsägare gällande tekniska lösningar
och ekonomiska incitament

Ansvariga förvaltningar/
bolag

Stadsledningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen

Till år 2022 ska ytterligare 400 000 m2 uppvärmd fastighetsyta vara anslutna till fjärrvärmenätet jämfört med 2012.
Så mäter vi

Mölndal Energi redovisar i samband med årsredovisning

Så agerar vi 2015–2017
- tänkbara åtgärder och
verktyg

Utbyggnad av fjärrvärmenätet
Verka för utbyggnad genom översiktsplanering, detaljplanering och exploateringsavtal.
Energi- och klimatrådgivning
Fastighetsförvaltning

Ansvariga förvaltningar/
bolag
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Stadsledningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndalsbostäder,
Mölndal Energi

Till år 2022 ska körsträckan med personbil vara max 550 mil/invånare och år.
Så mäter vi

Statistik från SCB, indikatorer biltrafikmätningar, bilindex

Så agerar vi 2015–2017
- tänkbara åtgärder och
verktyg

Optimera för hållbart resande vid översiktsplanering, detaljplanering, kollektivtrafikplanering, utbyggnad av gång- och cykelvägar och exploateringsavtal
Parkeringsstyrning som främjar hållbart resande och bilpool
Åtgärdsvalsstudier enligt Trafikverket inför infrastruktursatsningar
Påverkan av attityder och beteenden vid resande
Planering och lokalisering av kommunens lokaler utifrån tillgänglighet med
gång, cykel och kollektivtrafik

Ansvariga förvaltningar/
bolag

Stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Mölndala, stadsledningsförvaltningen

Till år 2022 ska andelen personresor som utförs med cykel vara minst 12 %, gång minst 18%
och kollektivtrafik minst 25%.
Så mäter vi

Resvaneundersökningar inom Västsvenska infrastrukturpaketet

Så agerar vi 2015–2017
- tänkbara åtgärder och
verktyg

Optimera för hållbart resande vid översiktsplanering, detaljplanering, kollektivtrafikplanering, utbyggnad av gång- och cykelvägar och exploateringsavtal.
Parkeringsstyrning som främjar hållbart resande och bilpool
Drift och underhåll av gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder
Åtgärdsvalsstudier enligt Trafikverket inför infrastruktursatsningar.
Påverkan av attityder och beteenden vid resande
Planering och lokalisering av kommunens lokaler utifrån tillgänglighet med
gång, cykel och kollektivtrafik

Ansvariga förvaltningar/
bolag

Stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Mölndala, stadsledningsförvaltnigen

Till år 2022 ska genomsnittsutsläppen av koldioxid från personbilar vara max 90 g/km.
Så mäter vi

Statistik från SCB och bilregistret, indikatorer nybilsregistrering
Personbilar registrerade i kommunen.

Så agerar vi 2015–2017
- tänkbara åtgärder och
verktyg

Transportrådgivning till företag och privatpersoner

Ansvariga förvaltningar/
bolag

Tekniska förvaltningen, stadsledningsförvaltningen, Mölndals Parkering

Parkeringsstyrning som främjar elbilar
Etablering av laddstolpar för elbilar
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Mölndals stad
431 82 Mölndal • Tel 031-315 10 00
stad@molndal.se
www.molndal.se
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