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Bakgrund
Lagen om energiplanering
Från Energimyndighetens hemsida är följande text hämtad:

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för
tillförsel,
distribution och användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige. Det är
Avsnitt
viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna i såväl lokalt,
regionalt som globalt perspektiv. Genom en miljöanalys görs en bedömning av hur miljön, hälsan och
hushållningen kommer att påverkas av olika åtgärder eller energisystem.

Bakgrund
Förutsättningar i Trollhättan
Inom Trollhättans kommun
produceras mer energi än
vad kommuninvånarna
använder. Framför all är det
elkraftsproduktionen i Göta älv.
Trollhättan har ett centralt läge
i det nordiska elnätet som i sin
tur är kopplat till norra Europa.
Minskar vi användning av el här kan
mer el från Trollhättan ersätta till
exempel dansk el från naturgas. Samma princip gäller även andra bränslen än el t.ex. olja/
bioolja, naturgas/biogas och träflis. Kapacitet i elnäten, gasledningar och andra transporter
begränsar till viss del men generellt påverkar all förändring av energianvändningen alla
energibärare. Därför är det viktigt att effektivisera och att få mer förnybar energi på
marknaden. Trollhättans förutsättningar med förnybar och trygg energiförsörjning med
låg klimatpåverkan till trots finns förutsättningar till minskad lokal, regional och global
miljöpåverkan med effektivare energianvändning och med större andel förnybara bränslen.
Kommunen har en viktig strategisk roll i arbetet med att nå de internationella och nationella
miljömålen eftersom kommunen är huvudman för avfallshantering, vatten och avlopp,
energiförsörjning, och har stora lokalytor både som ägare och användare. Kommunens alla
verksamheter formar också förutsättningarna för invånarnas, företagens och andra aktörers
möjligheter att verka både för en hållbar energianvändning och för miljömålen generellt
genom agerande, planerande och byggande.
Trollhättan
OO en stolt och innovativ stad med plats för framtiden.
OO en drivkraft mot effektivare energianvändning och större andel förnybar
energi, minskad sårbarhet.
OO en starkare ekonomi med lokala jobb och minskade lokala och globala
miljöproblem kopplade till energianvändning.
Trollhättan har en historia av att jobba med miljöfrågor bland annat som pionjär
och ambassadör för biogas. Trollhättan är också med i det europeiska nätverket
Borgmästaravtalet som vill gå längre än EU:s mål för minskad klimatpåverkan framför allt
från energisektorn.

3

Energimål
I Trollhättans kommunfullmäktige antogs energimål i januari 2011. Målen är uppdelade i
stadens verksamhet inklusive bolag och för den geografiska kommunen.

Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag
-

Fossilbränslefria till år 2020

-

Minska energianvändningen med 25 % per trollhättebo till år 2020 jämfört
med 2008 (för Trollhättans Tomt AB (Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB ) gäller målet
endast den del av beståndet som inrymmer kommunala verksamheter)

Trollhättans geografiska kommun
-

Minska energianvändningen med 20 % per trollhättebo till år 2020 jämfört
med 2008

-

Andelen förnybar energi ska uppgå till 60 % år 2020

Regionalt mål

Fossilfri region 2030

Nationella energieffektiviseringsmål
-

50 % effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005

-

70 % koldioxidreduktion från transporter till år 2030 jämfört med 2010

-

100 % förnybar elproduktion 2040

-

2045 inga nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären

Den svenska energipolitiken bygger på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU.
Politiken syftar till att förena:
-

Ekologisk hållbarhet

-

Konkurrenskraft

-

Försörjningstrygghet
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Avgränsningar och hinder
Trollhättans Stad har en begränsad rådighet när det gäller att påverka utvecklingen i den
geografiska kommunen, men i sin roll som myndighet, planerare, fastighetsförvaltare,
teknisk försörjare, näringslivsutvecklare, utbildare och inspiratör har Trollhättans Stad i
kommunen och i regionen ett stort ansvar och en viktig roll att fylla.
Energimålen bygger på både ökad förnybar energiproduktion och minskad
energianvändning. Det gör att priset på energi kan sjunka, på kort sikt minskar det
incitamentet till effektivisering som trots det bör genomföras.
I Energiplanen är det energianvändning och energiproduktion som behandlas. Den
energianvändning som kan kopplas till export och import av varor t.ex. avfall tas upp i
kommunens avfallsplan.
Trollhättans geografiska läge saknar riksintresse för vindkraft men det finns områden i
kommunen där vindkraft kan vara intressant. Mer om det finns att läsa i kommunens
vindbruksplan.
För att nå målet om fossilbränslefritt 2030 är arbetet med resor och resvanor lika viktigt
som att jobba med effektivare fordon och fossilfria bränslen. Mer om det finns i Trollhättans
trafikstrategi.

Syfte med energiplanen
o

Energiarbetet har en avgörande betydelse för möjligheten att nå de nationella
miljömålen och då i synnerhet målet om: Begränsad klimatpåverkan.

o

Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen.

En strategisk plan för att minska beroendet av effekt och energi är viktigt för ett förankrat
arbete som gör största möjliga skillnad. Effektivare energianvändning ger större andel
förnybar energi, minskad sårbarhet och ger vinster i ekonomi, komfort och miljö.
Energiplanen ska förtydliga de lokala förutsättningarna för energieffektiviseringsarbetet och
utifrån statistik och fakta om energianvändningen ta fram effektiva åtgärder. Åtgärder som
minskar energianvändningen och miljöpåverkan för att nå energimålen och samtidigt stärka
kommunen som miljökommun.

Energipolitik och trender
Nationellt är målet med energipolitiken att energi ska vara trygg, billig och miljövänlig.
Politikerna har tre former av styrmedel för att genomföra energipolitiken, det är
ekonomiska, juridiska och information. De ekonomiska utgörs av skatter, handelssystem,
investeringsstöd, bidrag till omställning, forskningsstöd etc. och det är viktigt att anpassa
verksamheten till de styrmedel som finns.
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Energiläget
Sedan länge finns tydliga trender inom energipolitiken och styrmedel, att vi ska använda
energin effektivare samt använda mer förnybar energi. Om detta lyckas är detta en del av
lösningen för att stoppa global uppvärmning. Det svåra är dock att inse omfattningen av de
åtgärder som måste göras, att gå före och göra lite mer är en viktig roll för kommunen.
Priset på el kan förväntas fortsätta vara lågt en tid framöver. Snittpriset för el i Norden är
lägre än vad det kostar att producera el med nya anläggningar utan subventioner. I Sverige
kommer två av nio reaktorer att stängas före 2021 och detta kommer påverka priset, men
samtidigt är elnätet idag sammankopplat i hela norra Europa, därför är det inte säkert att
utfallet får dramatisk påverkan på elpriset. Priserna kan dock förändras snabbt, och vad som
händer är svårt att förutspå. I takt med att andelen förnybar energi som solel och vindkraft
ökar ställs nya krav på reglering, överföring och lagring då dessa varierar. Laststyrning och
flexibilitet i effektuttag blir en betydande faktor framöver. Troligen är det höga effektuttag
som kommer att bli dyrare och särskilt hög effekt när belastningen på elnätet är som högst.

Energiläget
Energibärare i Trollhättan
Fjärrvärme
Fjärrvärmeproduktionen i Trollhättan omfattar upp till 408 GWh värme per år (2016) och
levereras av Trollhättan Energi AB. Den är miljömärkt och kommer från förnybart bränsle.
Fjärrvärmen är framför allt utbyggd i tätorten på den östra sidan av Göta älv, men förser
också västra sidan t.ex. Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) med fjärrvärme. I Sjuntorp
finns ett lokalt distributionsnät som ägs och drivs av Trollhättan Energi AB. Sedan 2017
finns sammankoppling med distributionsnätet i Vänersborg som till största del består av
restvärme från stålindustrin, Vargön Alloys.

El
I Trollhättans kommun finns det två nätägare för distribution av el, Trollhättan Energi Elnät
AB samt Vattenfall AB. Totalt var elanvändningen i kommunen ca 550 GWh år 2016.
Elanvändningen är på årsbasis jämt fördelad mellan service, industri och bostäder. Andelen
förnybar energi i det svenska elnätet (som är beräkningsgrundande för energimålet) har
stadigt ökat från ca 50 % 2016 till 60 % 2016. Inom kommungränsen produceras stor
mängd elenergi. De största elproducenterna är de två kraftstationerna i Göta Älv, Hojum
och Olidan, med total generatoreffekt 249 MW. Den övriga elproduktionen består av
värmekraft 3,6 MW, småskalig vattenkraft 2 MW, vindkraft 0,6 MW och solenergi 0,5 MW.
I kommunen finns också oljeturbiner för reservkraft 70 MW. Reservkraft upphandlas från
Svenska Kraftnät och normalt används inte reservkraft för elproduktion på årsbasis.

Fossila bränslen
Importen av fossila drivmedel till kommunen var 2016 totalt 558 GWh där nära 95 % går
till transporter, 3 % till industri och 2 % till service och bostäder. Oljeimporten till Sverige
domineras av råolja från Ryssland (43 %), Norge (23 %), Danmark (14 %) och
Nigeria (10 %).
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Biobränslen
Fast biobränsle som ved och pellets där småhus är slutanvändare utgör 30 GWh.

Biogas
25 GWh biogas levererades i Trollhättan 2016 och står för ca 1,5 % av Trollhättans
totala energianvändning. Biogasen levereras från det kommunala bolaget Trollhättan
Energi AB och produceras i huvudsak genom rötning av avloppsslam, hushållsavfall och
avfall från lantbruk. Gasen uppgraderas till fordonsgas och distribueras i gasledningar
till tre tankstationer. En publik, en för stadsbussar och en för kommunal verksamhet.
Naturgasledning (fossilgas) saknas vilket gör att vid produktionsstopp ”flakas” naturgas till
Trollhättan på lastbil.

Figur 1 Total energianvändning (GWh) i Trollhättans geografiska kommun. Totalt 1,37 TWh 2016.
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Lägesbeskrivning i geografiska kommunen
Målet för geografiska kommunen är att förnybara energikällor ska stå för 60 % av
energin som används år 2020. Dessutom ska energianvändningen minska med 20 % per
trollhättebo till år 2020 jämfört med år 2008.

Förnybar energi
2016 var andelen förnybar energi 58 %. Uppdelat i sektorer är det transporterna som har
minst andel förnybar energi men även de andra sektorerna är beroende av icke förnybar
energi. För att nå målsättningen med förnybar energi är ökad andel förnybar el och ökad
andel förnybara drivmedel för fordon väsentligt. Industrins användning av olja är också en
faktor men väger inte lika tungt och visar på den tydligaste nedåtgående trenden.

Energieffektivisering
Energieffektiviseringstrenden 2008-2013 ligger i linje med målsättningen. Mestadels beror
det på en stor nedgång i industrins användning av el och fossila oljeprodukter mellan 2010
och 2012. För att kunna mäta den verkliga energieffektiviseringen i kommunen som i sin
tur leder till minskad resursanvändning och miljöpåverkan, bör kommande nyckeltal och
målformuleringar för energieffektivisering, vara uppdelad i sektorer.
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Lägesbeskrivning i Trollhättan Stad, inklusive bolag

Målet för kommunkoncernen är att förnybara energikällor ska stå för 100 % av energin
som används år 2020. Dessutom ska energianvändningen minska med 25 % per
trollhättebo till år 2020 jämfört med år 2008.

Figur 2 Fördelning av energi (GWh) till förvaltade bostäder och lokaler. Totalt 124 GWh 2014.

Figur 3 Fördelning av bränslen (MWh) till fordon i koncernen. Arbetsfordon, tunga lastbilar, lätta
lastbilar och personbilar, Totalt 7,5 GWh 2016.
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Handlingsplan
Förnybar energi
För att nå 100 % förnybart 2020, är det en förutsättning att koncernen fortsätter köpa
förnybar el och att fjärrvärmen fortsatt är förnybar. Den stora utmaningen är att minska
fordonens beroende av fossila bränslen där andelen förnybart har legat kring 50 % senaste
åren. Det syns inte någon trend att andel förnybar energi i kommunens transporter ökar.

Energieffektivisering
Effektiviseringen är i linje med målsättningen 25 % effektivisering per trollhättebo mellan år
2008 och 2020. Det är ojämnt fördelat mellan Trollhättan Stads förvaltningar men AB Eidar
Trollhättans bostadsbolag och Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB köper stora volymer
och deras effektivisering är direkt avgörande för att lyckas med målsättningen.

Handlingsplan

För att nå kommunens energimål och för att ge kommande energiarbete och framtagande
av energimål bra förutsättningar till effektivt arbete följer en handlingsplan, med tre
fokusområden. Två fokusområden ska leda till att redan aktuella frågor lyfts och kan vara en
del i att energimålen nås. Det tredje fokusområdet är till för att kommande energimål ska få
bred acceptans och förankring i hela kommunen som leder till en energieffektivisering.
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Solenergi
Under 2010-talet har solenergin ändrats från att mestadels handla om solvärme till att
nästan uteslutande handla om solel producerad av solceller. Idag finns omkring 0,78
MW installerad effekt solel i Trollhättan fördelat på 46 anläggningar. För att jämföra
utbyggnaden av solel används nyckeltalet installerad effekt per invånare, (W/invånare).
Idag har Trollhättan 14 W/inv. Snittet i Sverige är 23 W/inv. De bästa kommunerna i
Sverige har ett snitt på över 50 W/inv. Enligt energimyndighetens prognoser spås Sverige
ha en elanvändning baserad på nära 10 % solel 2040. Det motsvara ca 1000 W/inv. Som
jämförelse hade Tyskland ca 500 W/invånare 2016.
Förslag till aktiviteter
- Struktur för snabb och enkel administrering av ärenden till kommunen, som
plan och nätägare. Uppmuntra solceller för företag och privatpersoner med t.ex.
demonstrationsobjekt och goda exempel.
-

Verka för andelsägda solceller eller på annat sätt uppförande av solcellspark för
företag och privatpersoner som inte kan investera i egen anläggning. T.ex. genom
att peka ut lämpliga områden.

-

Avsätt budget för solcellsinstallationer i kommunens fastigheter där anläggningen
uppfyller lönsamhetsmål. Alternativt köpa lokalt producerad solel som en tjänst.

-

Installera solel vid nyproduktion av fastigheter när Trollhättans Stad är beställare.

Indikatorer för uppföljning
- Installerad effekt, W/inv.
- % av koncernens elanvändning som är egenproducerad solel.

Jämförelsetabell av solcellsinstallationer i Trollhättan för att nå Energimyndighetens prognos,
5-10 % av elanvändningen, motsvarar 30-60 MW installerad effekt.
6 000-12 000 st

Villor

à 5 kW

Eller 1 000-2 000 st

Lantbruk/företag

à 15 kW

Eller 300-600 st

Stora fastigheter

à 100 kW

Eller 6-12 st

Solcellsparker

à 5 MW
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Fossiloberoende fordonsflotta
Fordonsflottan i Trollhättan har en av landets högsta andelar av personbilar och lätta
lastbilar som kan drivas av fossilfria drivmedel, etanol, biogas och el. Det gäller både i den
geografiska kommunen där andelen är knappt 10 % och för den egna koncernen där
andelen är över 90 %. Den politiska målsättningen är att koncernens hela fordonsflotta ska
vara fossilfri till 2020 och för den geografiska kommunen ska fordonsflottan vara fossilfri
till 2030. Det innebär att alla fordon som köps idag måste vara fordon som kan drivas med
fossilfria drivmedel eller i en framtid enkelt konverteras till annat fossilfritt bränsle. Det gäller
både den geografiska kommunen och i den egna koncernen. För att nå målsättningen till
2020 krävs också att de fordon som kan drivas på förnybara bränslen tankas med förnybara
bränslen.

Sammanställning av förnybara bränslen

Biogas finns idag vid tre tankstationer centralt i Trollhättan och samtliga angränsande
kommuner har tankställen för fordonsgas. Fordonsgas är samlingsnamnet för komprimerad
biogas (CBG) och naturgas (CNG) eller en blandning av dem. Samma molekyl men med
antingen förnybart eller fossilt ursprung. För längre och tyngre transporter är flytande
biogas (LBG) ett viktigt fossilfritt bränsle. 2018 finns inom kommunen ingen tankstation för
flytande biogas.
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El är ett viktigt fordonsbränsle för att nå fossiloberoende fordonsflotta. Utbyggnaden
av den publika laddinfrastukturen under 2017 och 2018. Har resulterat i ca 100 publika
laddpunkter. Idag finns dessutom tre snabbladdare för elfordon vid Överbyköpcentrum.
Publika normalladdare och snabbladdare kommer framförallt ha funktionen att förlänga
räckvidden för laddhybrider och rena elbilar. De viktigaste laddplatserna kommer dock att
vara hemmet eller på arbetsplatsens parkering. Antal publika laddplatser per registrerad
laddbar bil (CPEV) i Trollhättan är i april 2018 0,1.
Etanol och biodiesel (E 85, ED 95, RME, FAME och 100 % HVO) är bränslen som de
flesta större drivmedelskedjor jobbar med. I Trollhättan fanns det, 2017, etanol på elva
tankstationer och 100 procent HVO på en tankstation i Trollhättans kommun. HVO liknar
mer fossil diesel i egenskaperna än RME som är en annan typ av biodiesel precis som FAME
och ED95. Det är inblandningen i fossil diesel och bensin som är de stora volymerna av
etanol och biodiesel idag.
Vätgas för bränsleceller är ett annat bränsle som kan bli aktuellt för Trollhättan i framtiden.
Än så länge finns bara en handfull tankstationer i Sverige. Kommersiella aktörer, regionala
eller nationella intressen kommer att vara viktiga för att en etablering av tankstationer för
vätgas ska bli möjlig i Trollhättan
Indikatorer för uppföljning
- Andel förnybara bränslen i den egna koncernen (målsättning 100 % från 2020)
- Andelen av tjänsteupphandlingar med förnybart drivmedel (målsättning miljömärkt
drivmedel, 100 % 2030)
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Införande av sektorsvisa handlingsplaner
Framtida energimål bör på bästa sätt harmonisera med verksamheterna och att det
blir möjligt att följa upp energianvändningen och använda indikatorer som speglar
energieffektivisering. Sektorsvisa handlingsplaner ska stärka energieffektiviseringsarbetet
i hela kommunen och i alla sektorer. Tanken är att sektorerna ska ha en funktion av ett
nätverk där goda exempel sprids till intressenter. Arbetet med sektor uppdelning påbörjas i
Trollhättan under 2018. Lokala målsättningar och handlingsplaner för respektive sektor ska
vara klara under 2019.(2)
-

Bo och leva energieffektivt i Trollhättan
Utbildning och beteendefrågor etc.

-

Energieffektivisering i bostäder och lokaler
Tekniska försörjningssystem, klimatskal, driftuppföljning etc.

-

Energieffektivisering i serviceanläggningar
VA, belysning, produktion och distribution av biogas, el, fjärrvärme etc.

-

Energieffektivisering av transporter
Person- och servistransporter, anläggningsmaskiner etc.

-

Planering för ett energieffektivt Trollhättan
Översiktsplanering etc.

-

Energieffektivisering i industrin
Industriellsymbios, processoptimering etc.

Förslag till indikatorer för uppföljning
- 50 % effektivare(1) energianvändning 2030 jämfört med 2005
- Andel förnybar energi (målsättning 100 % förnybart 2030)

(1).Effektivare energianvändning ska vara i relation till produktion, användare, yta eller annat
som den enskilda sektorn kan enas kring. (Det nationella effektiviseringsmålet är kopplat till BNP
och innebär en faktisk energiminskning som sannolikt är mycket mindre, BNP har stigit 25% från
2005-2016) Källa: scb
(2). Nationellt pågår ett arbete med att bryta ner energieffektiviseringsmålet i sektor. Sektorerna
på lokal nivå är fristående från det nationella men kan påverkas eller inspireras av det arbetet.
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Anteckningar
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www.trollhattan.se

