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2 Energisnåla bostäder och lokaler 

2.1 Beskrivning av området  
Vid nybyggnation av bostäder och lokaler finns stora förutsättningar att påverka 
energianvändningen exempelvis genom att bygga enligt lågenergi- och passivhuskoncept. 
Stora möjligheter till besparingar finns också i befintliga byggnader. Många kommuner 
och företag i länet arbetar med energieffektivisering i sina fastigheter. Privatpersoner kan 
få energispartips av kommunala energi- och klimatrådgivare. 

Drygt en tredjedel av all värmeenergi och hälften av all el som används i Sverige går till 
bostäder och lokaler1. Riksdagen har beslutat att minska energianvändningen i bostäder 
och lokaler med 20 procent fram till år 2020 och med 50 procent till år 2050.  

2.2 Vision till 2050 
Byggnaderna är självförsörjande på energi, både vad gäller nybyggnationer och befintlig 
bebyggelse. Byggnaderna bör också i största möjliga mån producera mer energi än de 
använder. 

                                                       

1 Se http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-
flerbostadshus/Aga/Samordning-av-energieffektivisering-i-byggnader 
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2.3 Vad görs idag i länet? 

2.3.1 Energideklarationer 

En lag om energideklaration för byggnader trädde ikraft den 1 oktober 2006. Syftet med 
lagen är att föra in EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda i svensk 
lagstiftning och öka möjligheten för en effektivare energianvändning och en god 
inomhusmiljö i byggnader. En deklaration innehåller bland annat information om 
byggnadens energiprestanda och kostnadseffektiva åtgärder. Boverkets aggregerade 
statistik för Södermanlands län från halvåret 20112 visar att andelen energideklarerade 
byggnader varierar kraftigt mellan olika kommuner. Eskilstuna har störst andel 
deklarerade byggnader i länet med 68 % medan Flen har lägst med 38 %.  

2.3.2 Energieffektiviseringsstöd 

EU:s energitjänstedirektiv anger att den offentliga sektorn ska vara en förebild inom 
energieffektivisering. Sedan den 1 januari 2010 kan alla kommuner och landsting söka ett 
energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten, vilket innebär att dessa kan få 
ekonomiska medel för att genomföra kartläggningar och följa upp energianvändningen 
samt genomföra åtgärder.  

Åtta av nio kommuner i Södermanlands län har sökt och anslagits bidrag för att arbeta 
med energieffektivisering. Av de kommuner som tilldelats medel, har samtliga fokuserat 
på energieffektivisering i bostäder och lokaler. Konkreta exempel på åtgärder är 
Nyköpings kommun som gör en översyn av samtliga avloppsreningsverk och vattenverk 
med tillhörande lokaler. En underhållsplan för energieffektivisering tas fram som rör 
fönsterbyte, nytt tak, installation av värmeåtervinning för ventilationen och förbättring av 
värmeanläggningen. Vingåker har ställt om till fossilfri uppvärmning av fastigheterna i 
det egna beståndet genom ett EPC-projekt (Energy Perfomance Contracting) där 
finansieringen sker med framtida kostnadsbesparingar. 

2.3.3 Energikartläggning 

Eskilstuna kommun har genomfört en energikartläggning och åtgärdsplan för alla 
kommunägda fastigheter med större yta än 1000 m2. Inom Landstinget pågår en liknande 
genomlysning just nu. Åkers Sweden AB har mål om att genomföra en 
energikartläggning för sin IC-vals. En kartläggning från råmaterial till utleverans kommer 
att vara klar till mitten av 2012.  

2.3.4 Borgmästaravtal 

Borgmästaravtal är ett europeiskt initiativ som innebär att kommuner på frivillig väg 
förbinder sig att göra extra insatser, utöver kraven i EU:s klimatmål, för att 

                                                       

2 Se 
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Energideklaration/Statistik_2011/Energidekla
rerade%20byggnader%20per%20kommun.pdf 
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energieffektivisera och minska koldioxidutsläppen. I länet har Eskilstuna och Strängnäs 
valt att skriva under avtalet. Totalt har drygt 30 svenska kommuner undertecknat avtalet.  

2.3.5 Tekniska åtgärder 

Flera kommuner (exempelvis Vingåker, Oxelösund och Nyköping) har genomfört 
belysningsinventeringar med åtföljande åtgärder. Det handlar om att modernisera 
gatubelysning, byta till lågenergilampor och hantera styrsystem. I många fall tjänas 
investeringskostnaden snabbt in genom den energibesparing som åtgärderna ger upphov 
till.  

Många aktörer har vidtagit åtgärder för att genomföra energieffektiviseringar vid 
förvaltning och drift. Dessa typer av åtgärder är de mest vanligt förekommande att 
genomföra och det finns flera exempel på att minskning av klimatpåverkande utsläpp och 
kostnader går hand i hand. Bland åtgärder för att skapa en energieffektiv förvaltning och 
drift märks till exempel utbyte av äldre vitvaror med hög energiförbrukning, 
systemstyrning, med mera. Här har Kommunfastigheter i Nyköping och KFAB i 
Katrineholm genomfört flera insatser. Eskilstuna Energi & Miljö arbetar med individuell 
mätning av förbrukning av el, värme och varmvatten för att tydliggöra nyttan av att 
minska slöseriet.  

2.3.6 Passiv- och lågenergihus 

Antalet passiv- och lågenergihus är relativt lågt i länet. I Trosa har ett bostadshus 
uppförts. Även KFAB har ett passivhus i form av ett äldreboende. I Nyköping kommer 
flerbostadshuset Fullriggaren, som har passivhusstandard, uppföras. Eskilstuna har en 
demoanläggning med ett hus utan värmeanläggning.  

2.3.7 Information och beteende 

Samtliga tillfrågade aktörer i länet har, förutom tekniska åtgärder, också sökt påverka 
individuella beteenden genom information. Här märks till exempel den kommunala 
energirådgivningen, som riktar sig till både privatpersoner och företag, och som finns 
aktiv i samtliga kommuner. Ett flertal informationsinsatser har också genomförts i länet. 
Här märks Landstingets interna broschyr ”Stoppa onödan” och Trosa kommuns utskick 
till alla kommuninvånare som beskriver hur el-/energimätaren kan fungera som 
infocentral för att förstå och påverka energianvändningen.  

2.4 Vad behöver göras?  
Det krävs konsekventa och framtidsinriktade beslut från kommuner, regering, riksdag och 
företag. Lagar och krav behöver skärpas men även stöd är viktigt från statligt håll. 
Fastighetsägare måste investera energi- och klimatsmart. Det behövs ökade satsningar på 
energieffektiv renovering. Informationsspridning är viktigt, inte minst till allmänheten. 

 

  9 



2.5 Förslag till åtgärder 

Område Kort sikt (2020) Lång sikt (2050) 

Kunskapsspridning Informationsutbyte och 
spridning av goda exempel. 
Aktörer kan t.ex. vara 
fastighetsbolag.  

 

 Utbildning i 
energieffektivisering. Aktör 
kan vara Energikontoret. 

 

 Nätverk för metoder, bra 
och dåliga exempel, 
uppföljning och styrning. 

 

Energieffektivisering i 
befintlig bebyggelse 

Överblicka med hjälp av 
statistik, inventering. 

 

 Underhållsplanering – 
samordning med 
energisparande.  

 

Högre krav på energisnåla 
byggnader för att uppnå 
målen 2050. Olika krav för 
nybyggnation och befintlig 
bebyggelse. 

Ge förslag till Boverket vad 
beträffar norm- och 
lagkrav. Aktörer är 
kommuner tillsammans 
med Länsstyrelsen 
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3 Hållbar samhällsplanering 

3.1 Beskrivning av området 
Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för energieffektivisering och 
minskade utsläpp av växthusgaser. Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för 
energianvändning och transportbehov. Bebyggelsen förändras också långsamt och de 
beslut som fattas idag får konsekvenser långt fram i tiden. Kommunerna har via 
planmonopolet en viktig roll att styra användningen av mark och vatten inom den egna 
kommunen. Från maj 2011 gäller en ny Plan- och bygglag som anger att hänsyn ska tas 
till klimataspekter vid planläggningen. Därmed kan kommunen konkretisera krav kring 
god energihushållning och minskad klimatpåverkan. Gemensam infrastruktur, rörlighet 
över kommun- och länsgränser och andra gränsöverskridande frågor ställer dock krav på 
mellankommunal och regional samverkan.  

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen. Den ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Översiktsplanen är vägledande för mark- och vattenanvändningen i 
kommunen och ska visa hur kommunen vill att den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen medverkar i kommunernas översiktsplanering och 
detaljplanering genom att bevaka och samordna de statliga intressena samt ge råd och 
tillhandahålla kunskapsunderlag.  
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3.2 Vision till 2050 
Både detaljplanering och översiktsplanering präglas av klimathänsyn med ett tydligt 
helhets- och kretsloppstänkande. Alla nya områden som byggs har energismarta hus och 
fullgod tillgång till kollektivtrafik samt attraktiva gång- och cykelstråk. 

3.3 Vad görs i länet idag? 

3.3.1 Översikts- och detaljplaner med klimathänsyn 

Kommunerna i länet har översiktsplaner med varierande grad av klimathänsyn. 
Katrineholm är ett exempel på en kommun vars översiktsplan inte behandlar klimatfrågor 
men där man istället arbetar med området i detaljplanerna.  

I Eskilstuna pågår samråd gällande en ny översiktsplan. Där diskuterar man även att ta 
fram planindikatorer, det vill säga att införa ett system för att utvärdera och jämföra olika 
planalternativ med avseende på att minska klimatpåverkan och öka anpassningen till 
klimatförändringarnas konsekvenser. Även i Strängnäs, Katrineholm och Nyköping pågår 
arbete med att ta fram nya översiktsplaner.  

Trosas nya översiktsplan, som sträcker sig till 2020, tar upp klimatfrågan på olika sätt. 
Planen lyfter bland annat hänsyn vid nyexploateringar med avseende på kollektivtrafik, 
fjärrvärme och gång- och cykelbanor.  

Som detaljplanerat område kan Strängnäs framtida vision för Bresshammarskogen lyftas 
fram, där tanken är att ingen extern energi ska behöva tillföras vid byggnadsuppvärmning 
samt att hållbara transportlösningar ska finnas. 

Översikts- och detaljplaneringen är ett viktigt verktyg i hållbar samhällsplanering. Flera 
kommuner arbetar med projekt kring hållbar samhällsplanering. Tre kommuner i länet 
(Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs) deltar i Energimyndighetens projekt Uthållig 
kommun 2011-2014. Ett av två temaområden i projektet är Fysisk planering (det andra 
området är näringspolitik, se s.22).  

Nyköping kommer inom projektet arbeta med resecentrum, genomförande av den nya 
stadsdelen Dammgruvan med ett hållbarhetsprogram samt revidering av fördjupad 
översiktsplan för Nyköpings tätort.  

3.3.2 Planeringsunderlag för vindkraft 

Vindkraften har stor potential som förnyelsebar energikälla i länet. Fyra kommuner i 
länet har i dagsläget tagit fram planeringsunderlag för vindkraft. Dessa är Vingåker, 
Strängnäs och Nyköping/Oxelösund. Tematiska tillägg till översiktsplaner är antagna i 
Strängnäs och Vingåker. Även Eskilstuna har fått medel från Boverket för att ta fram 
planeringsunderlag. Arbetet pågår i Eskilstuna. 

3.3.3 Gång- och cykelväg 

Regionförbundet Sörmland har i uppdrag att bland annat arbeta med infrastruktur och 
kollektivtrafik, och kan således vara en viktig länk mellan det nationella, regionen och 
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kommunerna. Förbundet har här en mycket stor möjlighet att lyfta fram klimataspekter. 
Regionförbundet arbetar just nu med att ta fram en regional cykelstrategi. 

Satsningar på gång- och cykelvägar är populära generellt och Katrineholm, Oxelösund, 
Strängnäs, Trosa och Vingåker är kommuner där detta märks. Eskilstuna håller på att ta 
fram en cykelplan.  

Nyköping har en intressant idé kring hur man ska underlätta för och öka andelen 
cyklister. En värmekulvert läggs i anslutning till cykelvägen för att dra nytta av 
spillvärmen för uppvärmning av vägbanan. Syftet är att underlätta och förbättra 
underhållet genom att kunna hålla vägarna isfria i större utsträckning. 

3.3.4 Utbyggnad av fjärrvärme 

Alla kommuner i länet har tillgång till fjärrvärme. Ytterligare utbyggnad av fjärrvärme 
ger effektivare förbränning och därmed mindre utsläpp jämfört med småskaliga 
alternativ. Vidare används i de flesta fall biobränsle i fjärrvärmeverk. Det arbetas på 
många håll med att öka anslutningsgraden till fjärrvärmenätet, till exempel i Nyköping, 
medan det på andra håll, som i Gnesta, är svårare på grund av lägre befolkningstäthet och 
därmed sämre lönsamhet.  

Det finns dock många goda exempel från länet som är kopplade till fjärrvärmen. 
Katrineholm har, med hjälp av Klimpbidrag, gjort en ny kulvertdragning till Värmbols 
industriområde. Fjärrvärmen ersätter olje- och elvärme från hetvattencentral. Totalt 
investerade kommunen 5,7 mkr, varav Klimpbidrag stod för 0,6 mkr. Koldioxidutsläppen 
minskade med 25,8 ton/år.  

Oxelösund är den kommun, som på grund av SSAB:s verksamhet och spillvärme från 
denna, har bäst förutsättningar för fjärrvärme. Utbyggnad av fjärrvärmenätet startade 
1977 och pågick till 1982. Sedan 2007 arbetar Oxelö Energi, som svarar för drift, 
underhåll och nybyggnad, med en 5-årsplan för ytterligare utbyggnad. Målet är att 
anslutningsgraden ska öka, bland annat har en förskola bytt till fjärrvärme under året. 
Samarbete med Nyköping avseende utbyggnad av fjärrvärme har diskuterats under årens 
lopp, men har inte konkretiserats. På grund av den stora potential som finns i form av 
spillvärme från SSAB som idag inte utnyttjas måste frågan följas med största 
uppmärksamhet.  

Strängnäs är ett annat exempel som tack vare sin utbyggnad av fjärrvärmenätet i 
Strängnäs stad och tätorten Åker 2006 minskade sina koldioxidutsläpp med ca 25 procent 
för kommunen som helhet. Kommunen erhöll Lip-bidrag för utbyggnaden.  

3.3.5 Regionalt utvecklingsprogram 

Regionförbundet Sörmland ansvarar för arbetet med länets regionala utvecklingsprogram 
– Sörmlandsstrategin. Strategin ska bidra till samverkan mot gemensamma mål inom det 
regionala tillväxtarbetet. Sörmlandsstrategin kommer att revideras under 2011 - 2012. 
Frågan om att strategin ska innehålla en fysisk dimension som förbättrar kopplingen 
mellan regionalt utvecklingsarbete och fysisk planering, och som gör den kommunala 
översiktsplanen synligare i det regionala tillväxtarbetet diskuteras. Arbetet med strategin 
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är en möjlighet att koppla klimat- och energifrågorna till tillväxtarbete och 
samhällsplanering på regional nivå. 

3.4 Vad behöver göras? 
Det behövs en helhetssyn och ett kretsloppstänkande i samhällsplaneringen. Alternativa 
transportsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik behöver stimuleras på ett tydligare 
sätt. Kunskapen om klimat- och energifrågor och kopplingen till samhällsplanering 
behöver finnas med i skolundervisningen. Kunskapsnivån behöver också höjas hos 
samhällsplanerare och privata aktörer. 

3.5 Förslag till åtgärder 

Område Kort sikt (2020) Lång sikt (2050) 

Fysisk planering Planera den bebyggda miljön så att gång-, 
cykel- och kollektivtrafik gynnas. Aktörer 
är Kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket 
och Kollektivtrafikmyndigheten. 

Skapa hållbara 
transportsystem. 
Logistiklösningar, 
inklusive byte mellan 
transportslag. 
Prioritera alternativa 
transportmedel (till 
bil). 

 Få en bättre helhetssyn i planeringen. Håll 
ÖP-processen vid liv. Erfarenhetsutbyte och 
strukturbilder är viktiga. Aktörer är 
kommuner, Regionförbundet, 
Länsstyrelsen. 

 

Hållbar 
bebyggelse 

Använd modernaste kunskap och teknik för 
att bygga klimatneutrala/kretsloppshus. 
Renovera/energieffektivisera gammalt 
bestånd. Bygg klimatsmarta hus (t.ex. 
passiv-, plushus). Kommunen är ansvarig 
där de äger marken, kan ställa krav. 
Exploatörens goda vilja skall utnyttjas, 
underlätta för exploatörer som bygger 
hållbart. 

 

Utbildning ”Kompetenscenter”. ”Hållbarhetskontor” – 
arena för möten, skapa tillgång till bästa 
expertis. ”Hållbarhetscoachning”. Målgrupp 
är medborgare. Ansvariga aktörer för 
hållbarhetskontoret är Regionförbundet, 
Länsstyrelsen, Energikontoret.  

 

 Kunskap om hållbar utveckling (planering)  
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tidigt i skolan. Utbildad och engagerad 
lärarkår. Regional nivå bidrar med 
plattform, kommunal nivå står för 
genomförande. 

 Ökad kunskap om energi och klimat hos 
samhällsplanerare. Regional nivå bidrar 
med plattform, kommunal står för 
genomförande. 

 

Kretslopps-
tänkande 

Kretsloppstänkande/livscykelperspektiv i 
samhällsplaneringen. T.ex. när det gäller 
matproduktion; ekologiskt (nationellt mål 
20 %) och närproducerat. Även gällande 
avlopp och avfall. Offentlig sektor är 
ansvarig för detta. 

 

  Sluta kretslopp – 
utveckla nya 
lösningar. Regional 
nivå bidrar med 
plattform. Kommun, 
bolag, enskilda utför. 

Kollektivtrafik Utveckla innovativa lösningar för 
kollektivtrafiken, t.ex. ”call on demand”. 
Kollektivtrafikmyndigheten är ansvarig för 
detta. Regional nivå bidrar med plattform. 
Kommun, bolag, enskilda utför. 

 

Kommunikation Kommunikation horisontellt och vertikalt. 
Regional nivå bidrar med plattform, 
kommunal står för genomförande. 
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4 Förnybar energi 

4.1 Beskrivning av området 
Ökad produktion av förnybar energi från sol, vind och biobränslen behövs för att ersätta 
fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser. De största potentialerna för 
förnybar energi i länet finns inom vindkraften. Flera kommuner har tagit fram 
planeringsunderlag för vindkraft och i några kommuner är byggen av vindkraftverk på 
gång. När det gäller biogas har länet ett strategiskt läge i närheten av Stockholm där 
efterfrågan på biogas är stor. Solvärme och solceller kan i framtiden utgöra en 
betydelsefull del i ett hållbart energisystem. Länsstyrelsen kan ge bidrag till installation 
av solceller.  

Sverige är redan bäst i EU på förnybar energi, men vi kan bli bättre. Det nationella målet 
är att minst 50 procent av den energi som används år 2020 är förnybar. 

4.2 Vision till 2050 
Vindkraften är utbyggd i länet och alla offentliga byggnader har solfångare för 
uppvärmning av varmvatten. Biogasproduktionen har medfört att länet är självförsörjande 
på biogas och tankställen är väl spridda i länet. 

4.3 Vad görs i länet idag? 

4.3.1 Biogas 

I länet finns en god potential för produktion av biogas. Länet är strategiskt placerat 
mellan Stockholm och Östergötland, två områden där efterfrågan på biogas är stor. 
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Arbete kring biogas pågår i över hälften av kommunerna. Flera av kommunerna arbetar 
med att öka produktionen av biogas, framförallt vid rötning av slam vid reningsverk men 
även rötning av gödsel.  

Eskilstuna startade med hjälp av Lip-bidrag sin rötgasproduktion i Ekeby 
avloppsreningsverk 2002 där ca 1 000 000 m3 uppgraderas till fordonsgas per år. Gasen 
används bland annat i kommunens stadsbussar. Katrineholm har fått Klimp-bidrag för sin 
biogasanläggning vid Rosenholms avloppsreningsverk. Katrineholm har också en ny 
anläggning som producerar biogas vid Valla gård. Totalt tillverkas 3 200 000 m3 
fordonsgas/år i dessa båda anläggningar. Nyköping har en rötningsanläggning vid 
Brandholmens avloppsreningsanläggning. Biogasen används i uppvärmningssyfte och 
överskott facklas bort. I Nyköping pågår även diskussion bland större lantbruk om att 
bygga en gemensam biogasanläggning för fordonsgas. 

I regionen verkar det regionala samarbetsprojektet Biogas Öst. Projektets syfte är att 
aktivt påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige (inkluderar 
länen i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötland). 
Inom projektet har man till exempel gjort kartläggningar av förutsättningar och 
potentialer i regionen. Huvudman för Biogas Öst är Energikontoret i Mälardalen. Ett 
antal aktörer, som Eskilstuna Energi & Miljö, Nyköpings och Katrineholms kommuner, 
Regionförbundet Sörmland och LRF, medverkar. 

Biogas kan även vara ett alternativ i liten skala på gårdsnivå. Inom 
landsbygdsprogrammet finns möjlighet att söka både företagsstöd (till exempel för 
byggnation av biogasanläggning) och projektstöd. Stöden söks hos Länsstyrelsen.  

4.3.2 Uppvärmning med biobränslen 

Alla kommuner i Södermanland har fjärrvärmeverk. Den absolut största delen av 
bränslemixen för samtliga dessa är förnybar, bestående av till exempel flis. En del 
spetslastpannor eldas med olja, men initiativ pågår på sina håll, bland annat i Eskilstuna 
och Flen, för att fasa ut dessa. Fjärrvärmeverket i Trosa kommun håller på att installera 
en ny panna. När detta är klart, blir verket helt fossilfritt.  

Arbete kring biobränsleanläggningar pågår annars främst vid planering eller konvertering 
av närvärmeanläggningar eller andra mindre anläggningar. Framförallt är det de 
kommunala fastighetsbolagen, såsom KFAB, som arbetar med detta. LRF har också ett 
projekt för konvertering från olja till biobränsle på mindre gårdsanläggningar. Utfasning 
av fossila bränslen för uppvärmning sker förutom genom att många mindre anläggningar 
konverteras till biobränsle, också genom att de ersätts med energikällor såsom bergvärme 
eller jordvärme. Denna typ av åtgärder pågår i samtliga kommuner.  

4.3.3 Vindkraft 

Vindkraften har en stor potential som förnyelsebar energikälla i länet. Möjligheten att öka 
takten i utbyggnaden har förbättrats i och med att kommunala planeringsunderlag för 
vindkraft tagits fram. Fyra kommuner har hittills tagit fram planeringsunderlag med hjälp 
av statliga bidrag; Vingåker, Strängnäs, Nyköping och Oxelösund. Totalt finns nu 
(januari 2012) tre större vindkraftverk i länet, två stycken i Vingåker och ett i 

  17 



Katrineholm. Arbetet med en utredning av utvecklingen av lokal vindkraft samt strategi 
för att gynna vindkraft pågår i Eskilstuna. Nedan presenteras några exempel på lokala 
vindkraftssatsningar:  

 Katrineholm har byggt en vind- och solcellspark. Parken är en visningsanläggning 
för olika vindkraftverk av mindre storlek. Två av verken försörjer en kommunal 
förskola.  

 Eskilstuna beviljade 2007 bygglov för 10 stycken verk om en total effekt om 20 
MW i Sundbyholmen i Kafjärden.  

 Gnesta kommun har fått förfrågan om uppförande av 37 verk, en fråga som 
remissats under sommaren. En formell ansökan har inte lämnats in. 

Länsstyrelsen har ett uppdrag att verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt genom 
insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft. 
Länsstyrelsen har tagit fram en vindkraftspolicy vars syfte är att redovisa Länsstyrelsens 
övergripande syn på etableringar av anläggningar för vindkraft. Policyn är tänkt att vara 
ett stöd och en vägledning för kommuner och andra intressenter. 

Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation prövar ansökningar om tillstånd för stora 
vindkraftsanläggningar (grupp om mer än sju verk över 120 m eller fler än två verk över 
150 m). Kommunerna fattar beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen och anmälan 
enligt miljöbalken för medelstora vindkraftsanläggningar (två eller fler verk eller ett verk 
över 50 m).  

4.3.4 Solvärme/solel 

Solvärme och solceller kan i framtiden utgöra en betydelsefull del i ett hållbart 
energisystem. Flera aktörer i länet arbetar med åtgärder kring solenergi. Ett exempel är 
Eskilstuna som tillsammans med Eskilstuna Energi & Miljö ska utreda möjligheterna 
med solvärme och arbetar med att ta fram ett investeringsprogram för solel för 
kommunala lokaler. Ett annat är Nyköping som undersöker möjligheterna med solceller 
på Hjortensbergsbadet. Utöver detta görs ett antal mindre satsningar på solvärme och 
solel i Flen, Katrineholm och Vingåker. 

4.3.5 Förnybar el 

Sex av kommunerna (Eskilstuna, Flen, Gnesta, Nyköping, Trosa och Vingåker) köper 
endast in förnybar alternativt miljömärkt el till sin verksamhet. Strängnäs kommer att 
göra detta i framtiden. Att ställa krav på förnybar el vid upphandling av kommunala 
verksamheter är ett relativt enkelt sätt att styra elproduktionen även om man inte själv är 
producent. 

4.4 Vad behöver göras? 
Utbyggnad av vindkraften behöver främjas genom samarbete mellan aktörer för att hitta 
lämpliga platser. Möjlighet till anslutning till elnätet är centralt för att gynna utveckling 
av småskalig vindkraft och solenergi. Samhällsplaneringen bör gynna fjärrvärme. 
Efterfrågan bör främjas på bland annat fjärrvärme så att även el kan produceras. 
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Biobränsle behöver förädlas och användas bättre. Nya grödor bör övervägas, såsom 
rörflen.  

Bussar, taxi och skolskjutsar bör gå på biogas och antalet tankställen bör bli fler. Hjälp 
bör erbjudas bostadsrättsföreningar och företag genom råd om förnybar energi från 
energirådgivningen. Laddningsstolpar för elbilar kan förses med solceller. Solceller bör 
även finnas på gatlyktor, hållplatser och husfasader. 

4.5 Förslag till åtgärder 

Område Kort sikt (2020) Lång sikt (2050) 

Biogas Biogasbussar i hela länet. Aktörer är 
kommunerna, 
Kollektivtrafikmyndigheten och 
Länstrafiken. 

 

 Ökad biogasproduktion. Ökad 
sortering av matavfall från 
livsmedelsbutiker och restauranger 
samt hantering/behandling av 
matavfall i förpackning. 
Förbehandlingsanläggning behövs. 
Aktörer är kommuner, 
livsmedelsbutiker, 
biogasanläggningar med flera. 

 

 Utökad infrastruktur för biogas, fler 
tankställen. Aktörer är distributörer, 
leverantörer, kommuner med flera. 

 

Kunskapsspridning Informations- och kunskapsutbyte. 
Aktörer är Länsstyrelsen, 
Energikontoret, LRF och privat 
sektor. 

 

Stöd/bidrag/ 

information 

För utökad användning av solenergi 
behövs bidrag, stöd och information. 
Aktörer är kommuner, 
Länsstyrelsen, staten med flera. 

 

Planering Utse de bästa vindlägena för 
vindkraft. Aktörer är främst 
kommuner och Energimyndigheten. 

 

Energibesparing  Solfångare på alla (eller 
utvalda) offentliga 
byggnader. Även för 
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Kommuner, staten och 
Landstinget är aktörer. 

  Ta tillvara på spillvärme. 
Aktörer är värmeverk och 
industrier såsom SSAB. 

Lagstiftning  Påverka nationell nivå – 
exempelvis ersättning för el 
ut på nätet. Regional nivå 
och lokala politiker. 
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5 Energieffektivisering och nya affärsidéer 

5.1 Beskrivning av området 
Energihushållning är en förutsättning för ett hållbart energisystem. Energieffektivisering 
är dessutom lönsamt och kan ge upphov till nya lösningar och därmed nya affärsidéer. 
Det första steget i effektiviseringen är ofta att genomföra en energikartläggning som visar 
vilka möjligheter som finns.  

Genom att koppla forskning och nya affärsmöjligheter till energi- och klimatlösningar 
blir länet konkurrenskraftigt och nya arbetstillfällen skapas. 

5.2 Vision till 2050 
Alla är energismarta och använder energin effektivt på rätt sätt, på rätt ställe. Fossil olja 
finns inte längre som energikälla och elen kommer från CO2-neutrala källor. Det finns 
teknik och infrastruktur för att ta hand om och distribuera biobränsle/biogas i länet. 
Transportsektorn är förändrad, alternativa transportmedel såsom gång, cykel och buss 
prioriteras, särskilt i stadskärnorna. Konsumenterna är mer medvetna i sina val och 
produktion och konsumtion sker lokalt. Det finns en helhetssyn som leder till totala 
lösningar.  

5.3 Vad görs i länet idag? 
Energikontoret i Mälardalen driver ett flertal projekt inom området. Kontoret ansvarar 
bland annat för: 
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 Biogas Öst - samverkansprojektet som ska påverka och förbättra förutsättningarna 
för biogas i östra Mellansverige 

 Samordning av de kommunala energi- och klimatrådgivarna.  

 Projekt kring energieffektivt utnyttjande av arbetsmaskiner.  

 Movida – utbildning av inspektörer för kyl- och värmeanläggningar till att bli 
rådgivare när det gäller energieffektivisering och konvertering av kyl- och 
värmeanläggningar.  

 ENIG – ett projekt som syftar till att hjälpa företag att utveckla och genomföra 
strategier kring energianvändningen. ENIG ska utveckla och tillhandahålla 
analysverktyg, nyckeltal, arbetsrutiner, stödfunktioner, samverkansformer, 
incitamentsmodeller och en funktionell hemsida med interaktiva funktioner. 

Energikontoret i Mälardalen driver ett projekt med syfte att skapa nätverk för 
energieffektivisering i företag. Projektet bygger på ett pilotprojekt som genomfördes i 
Eskilstuna (som en del av Energieffektiva Eskilstuna) och som fick mycket bra resultat . 

Tre kommuner i länet (Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs) deltar i Energimyndighetens 
projekt Uthållig kommun 2011-2014. Ett av två temaområden i projektet är 
Näringspolitik. (Det andra är fysisk planering, se s.12). 

Eskilstuna Energi & Miljö har initierat ett forskningsprojekt på nationell nivå som ska 
utvärdera vilken nytta tydlig information om energiförbrukning har för att ändra 
energianvändarens beteende. Eskilstuna kommun deltar också i samarbetsprojekt med 
högskolan där beteendeförändringar och hur man når ut beaktas. 

Vid Åkers Sweden pågår för närvarande många projekt med syfte att minska 
energiförbrukningen. På värmebehandlingsavdelningen (som står för 20 procent av 
elförbrukningen) arbetar man med att korta cyklerna, det vill säga tiden för 
värmebehandling, och med att täta ugnar. 

5.4 Vad behöver göras? 
Kunskap om energifrågor behöver öka för att nå ökad medvetenhet hos konsumenter så 
att de kan ställa krav. Genom upphandling bör även verksamheter ställa krav. 
Mätutrustning som visualiserar energianvändning och utsläpp av CO2 behövs. Det behövs 
även nätverksbyggande och mötesplatser.  

Det krävs helhetssyn. Energi från förnybara källor bör vara kostnadsneutral. En satsning 
bör göras på bättre och billigare produkter, till exempel elbilar, och informera om att de 
finns. Energicheckar bör göras tillgängliga även för mindre företag.  
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5.5 Förslag till åtgärder 

Område Kort sikt (2020) Lång sikt (2050) 

Energieffektivisering Nå ut till företag i Nyköping om 
energieffektivisering. Först genom 
kartläggning, hitta ett lokalt gott 
exempel. Aktörer är företagen, 
Nyköpings kommun (Näringsliv 
och tillväxt, Energirådgivningen), 
Länsstyrelsen, Energikontoret, 
Vattenfall, Östsvenska 
handelskammaren, 
Regionförbundet. 

 

Nätverk Skapa nätverk för 
bostadsrättsföreningar. Aktörer är 
Bostadsrättsföreningar, 
fjärrvärmebolagen, 
Energikontoret. 

 

 Samla olika aktörer i 
”biogaskedjan”. Aktörer är Biogas 
öst, kommunerna, LRF, tank- och 
produktionsbolag. 

 

 Utveckling webbportal. Aktörer är 
Länsstyrelsen, Energikontoret, 
näringslivskontor, näringslivet, 
med flera. 

 

 Lokalisera ”best practice”, 
erfarenhetsutbyte. Aktörer är 
Länsstyrelsen, industriföreningar, 
universitet, högskolor. 

 

 Skapa nätverk för företag. Aktörer 
är företag av olika storlek, 
kommuner, intresseföreningar. 
Kommuner/Länsstyrelsen behöver 
öppna en dialog. 

 

Transport  Förändra transportsystemet. 
Aktörer är speditörer, 
Trafikverket, företag, 
kommuner 

Närproducerat Främja närproducerat. Aktörer är  
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handlare, producenter, offentlig 
verksamhet genom upphandling. 
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6 Hållbart transportsystem 

6.1 Beskrivning av området 
Man kan dela upp åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn i två 
huvudgrupper; dels mer effektiva fordon samt alternativa drivmedel, dels olika åtgärder 
för att minska och förändra resande och transporter. Åtgärder för att förändra resande och 
transporter görs till stor del regionalt och lokalt. Det handlar till exempel om hur 
bebyggelsen utformas och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik. Men också om 
att se till att transporter kan ske så effektivt som möjligt genom till exempel 
ruttoptimering. 

Av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige står transporterna för ungefär 40 procent. 
För att minska de klimatpåverkande utsläppen krävs åtgärder som intelligent 
samhällsplanering, teknikutveckling av fordon och förnybara drivmedel. Sverige har som 
mål att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

6.2 Vision till 2050 
Alternativa transportmedel såsom tåg, buss, cykel och gång har till stor del ersatt resandet 
med bil. De resor som fortfarande sker med bil drivs av förnybara bränslen som 
exempelvis biogas. Godstransporter sker till största del via järnvägsnätet och sjöfarten 
och de kvarvarande vägtransporterna sker med förnybara bränslen. 
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6.3 Vad görs i länet idag? 

6.3.1 Reskartläggning  

Resvaneundersökningar genomförs i länet i regi av Regionförbundet Sörmland. 
Eskilstuna planerar att genomföra en kartläggning och analys av kommunkoncernens 
resor och transporter (enligt CERO-modellen) som ska ligga till grund för riktlinjer för 
resor och transport. Nyköping har redan genomfört en sådan analys. Strängnäs har 
genomfört en resvaneundersökning och trafikmätning vid Tosterö.  

6.3.2 Kollektivtrafik 

Regionförbundet Sörmland arbetar med infrastruktur och kollektivtrafiksfrågor. I juni 
2006 antog Regionförbundet Sörmlands styrelse en vision för pendling med 
kollektivtrafik. Visionen tar sikte bortom 2020 och innebär bland annat att 50 procent av 
arbetspendlarresorna ska ske med kollektivtrafik på de större stråken i och genom länet. 
Under 2011 genomförs en kollektivtrafikutredning med fokus på buss, vilket innebär en 
översyn av hela länets bussnät samt ihopkoppling med tågtrafiknätet. Regionförbundet 
har även fått ett uppdrag att ta fram en regional cykelstrategi under 2011.  

Exempel på åtgärder i länet är utbyggnad av mötesspår utefter Svealandsbanan i 
Strängnäs vilket ger kapacitet för halvtimmestrafik. Ombyggnad av Flens station med 
extra spår påbörjas 2011. Expressbussförbindelse för jobbpendling mellan Trosa och 
Stockholm har redan etablerats. 

Utveckling av kollektivtrafiken sker även lokalt, Eskilstuna är ett exempel där man 
planerar utveckla kollektivtrafiken genom bland annat införande av stomlinjer. Nyköping 
har också arbetat med att förändra busslinjerna för att öka resandet. 

6.3.3 Alternativa drivmedel samt effektivare resor och fordon 

Eskilstuna har tolv stadsbussar som drivs på biogas. Från och med 1 december 2011, via 
ett nytt avtal, kommer ca 20 nya bussar att köras på gas. På sikt kommer 45 bussar att 
beröras. Katrineholm har givit bidrag till biogasdrivna fordon genom ett Klimp-
finansierat projekt. Nyköpings kommun ska aktivt verka för att kommunen går över till 
biogasdrivna bussar. 

Tillgången och infrastrukturen kring förnybara bränslen är en viktig del för att skapa 
förutsättningar för fler miljöfordon. Eskilstuna planerar för flera tankställen för biogas 
samt solels-laddning av elbilar och Nyköping vill skapa en infrastruktur för el-laddning 
av fordon.  

Hälften av kommunerna har på ett eller annat sätt uttalat att miljöbilar ska användas i den 
kommunala verksamheten. I Trosa är målet att det endast ska finnas miljöbilar i den 
kommunala verksamheten, medan Nyköping har satt upp mål om att det kommunala 
fastighetsbolaget ska använda miljöfordon. I Oxelösund är inriktningen att samtliga 
leasingbilar ska vara miljöfordon. 
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Flera av aktörerna anger att de har, eller planerar att, genomföra utbildning i ecodriving 
för sin personal. LRF har genomfört en utbildning i sparsam körning med lantbrukets 
maskiner. Inom LRF pågår även projekt för ruttoptimering för till exempel 
fodertransporter. 

Kommunernas upphandlingspolicys gällande transporter har varierande grad av 
miljöanpassning. Några kommuner har eller planerar att göra mer riktade inköp av 
miljöfordon. Exempelvis håller Eskilstuna på att ta fram en plan för gemensamma inköp 
av el- och hybridfordon. I Katrineholm har miljöanpassad upphandling på fordon 
resulterat i att kommunen har upp till 70 procent biogasbilar. 

6.4 Vad behöver göras? 
Användning av alternativa drivmedel bör främjas genom infrastruktur för biogas och 
laddning av elbilar. Gamla fordon behöver bytas ut. Resemönster bör förändras, 
exempelvis genom arbete med resepolicys. Pendling bör underlättas i länet genom 
exempelvis bytespunkter, cykelparkering med mera av hög kvalitet. Det behövs en ökad 
samverkan med omkringliggande län i form av samarbeten och tydlig ansvarsfördelning. 
Trafikplanering bör kopplas till regionalt utvecklingsprogram, regional översiktlig 
planering, översiktsplanering samt klimat- och energistrategi.  

6.5 Förslag till åtgärder 

Område Kort sikt (2020) Lång sikt (2050) 

Regional 
samverkan 

”Biogas Södermanland” Länssamarbete 
om bl.a. produktion och infrastruktur. 
Aktörer är Länsstyrelsen, Landstinget, 
Regionförbundet, kommuner, 
kommunstyrelse, LRF, Lokala 
producenter, t.ex. jordbrukare, 
kommunala bolag, branschrepresentanter 
som expertis, t.ex. Biogas öst, 
Energimyndigheten, 
Näringsdepartementet, 
näringslivsrepresentanter, Länstrafiken. 

 

 Konferens för att komma överens om 
konkreta åtgärder i länet.  

 

 Tydliggöra [regional] ansvarsfördelning.  

Pendling Pendlarparkering, cykelställ.   

 Väderskydd, höja kvalitet i bytespunkter.   
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 Fysiska åtgärder för kollektivtrafiken 
(T.ex. ”Kollektivtrafik Södertälje”, i stil 
med ”Trosabussen3”.) Samverkan företag, 
kommun, Landsting behövs. Aktörer är 
Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten, 
Regionförbundet. 

 

Upphandling Kompetensutveckling hos upphandlare 
(miljö etc.). Aktörer är kommunerna, 
Landstinget & 
Kollektivtrafikmyndigheten, staten/SKL. 

 

Cykel Cykelutlåning.   

 Marknadsföra starka stråk.   

Planering Sörmlandsstrategin Aktörer är 
Regionförbundet och kommunerna. 

 

 Koppla ÖP, Sörmlandsstrategin, Klimat- 
och energistrategin, trafikplanering. 
Aktörer är Regionförbundet, 
Länsstyrelsen, kommunerna - politik och 
samhällsplanering, 
Kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken.

 

Resemönster Införa Cero-modellen för att kartlägga 
resor. Aktörer är varje organisation. 

 

 Införa resepolicy i organisationer.   

 Arbeta med ”mobility management”, goda 
exempel, nätverk.  

 

 

                                                       

3 Expressbuss mellan Trosa och Stockholm, se avsnitt 6.3.2. 
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7 Vilka åtgärder lämpar sig för länssamarbeten? 
De starkaste styrmedlen inom klimat- och energiområdet finns på nationell nivå, i form 
av lagar och skatter, men många åtgärder kan även genomföras på länsnivå. Några olika 
typer av åtgärder och områden återkommer på flera ställen i denna rapport. Nedan 
sammanfattas de områden där det tydligast finns både möjligheter och ett stort behov av 
att arbeta på regional nivå. 

7.1 Upphandling 

Offentlig verksamhet har en stor möjlighet att påverka genom upphandling. Att ställa 
krav på klimat- och energiprestanda och exempelvis välja närproducerat när möjlighet 
finns kan leda till stora miljövinster. Viktiga aktörer är självklart offentlig verksamhet 
som kommunerna och Landstinget.  

7.2 Nätverk 

Det är viktigt med mötesplatser och forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
olika aktörer. Det kan handla om allt från en grupp företag som går samman för att 
energieffektivisera till en satsning på ett regionalt nätverk kring biogas. Här kan 
aktörerna variera kraftigt men kan innefatta såväl lokala som regionala företag, 
organisationer och offentlig verksamhet.  

7.3 Utbildning/information 

Alla behöver kunskap och kompetens för att göra medvetna val. Därför är det viktigt att 
utbildning och information om klimat- och energifrågor ges inom skolan, arbetslivet och 
till extra viktiga grupper, såsom samhällsplanerare och upphandlare. Det är också viktigt 
att de styrmedel som finns, till exempel bidrag/stöd, kommuniceras till berörda parter. 
Aktörer på området kan vara skola, kommuner, Energimyndigheten, Länsstyrelsen, LRF, 
näringsliv med flera.  

7.4 Pendling/kollektivtrafik 

För att välja bort bilen krävs att det finns adekvata alternativ. Därför är det viktigt med en 
väl fungerande kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelstråk. Viktiga aktörer i detta 
arbete är bland andra Regionförbundet, Kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken, 
Trafikverket och kommunerna.  

7.5 Biogas 

Förnybara bränslen är en viktig del för att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta och i 
Södermanland finns en stor potential för utbyggnad av biogasproduktion, framförallt från 
gödsel. Det krävs självklart även en god infrastruktur kring biogasen för att öka 
användandet. Aktörer som kan innefattas i arbetet med biogas är exempelvis LRF, 
enskilda jordbrukare, Biogas öst, distributörer, Regionförbundet, kommuner Landstinget, 
Länstrafiken, Länsstyrelsen med flera. 
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7.6 Fysisk planering 

Hur samhället är uppbyggt och utformat spelar en stor roll för hur energianvändningen 
kommer att se ut, både när det gäller boende och resande. Det är således viktigt att den 
bebyggda miljön planeras så att energieffektiva lösningar för bostäder (såsom 
fjärrvärmeanslutning) och för resande (kollektivtrafik, gång/cykel) prioriteras. Viktiga 
aktörer är kommuner, Regionförbundet, Länsstyrelsen med flera. 
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