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Förberedd på framtida utmaningar
Att Skövde växer och är en attraktiv plats för människor och
företag är inget nytt. Vi har unik natur som ger både fantastiska
upplevelser och ökad livskvalitet. Detta behöver vi värna om
och visa upp.
Många pusselbitar behöver läggas för att skapa en hållbar
samhällsutveckling. Skövde kommun har under lång tid arbetat
för att minska utsläppen av växthusgaser; både offentlig sektor
och näringsliv har starkt bidragit till den positiva utvecklingen.
I årets miljöredovisning beskrivs ännu fler insatser i den
riktningen. Den tar upp både stora och små initiativ – såväl
tunga tekniska investeringar som mjuka, beteendepåverkande
värden. Alla delar bidrar samlat till utvecklingen.
2018 går i Sverige till historien som ett extremt väderår. Stora
mängder snö kom sent under vårvintern och många trodde nog
att det skulle dröja länge innan snön smälte bort. Det följdes
av en sommarhetta som höll i sig och som vi sent kommer att
glömma. Lantbruket i Skövde drabbades svårt av den torka som
värmeböljan ledde till. Många av dessa väderhändelser ligger i
linje med det som forskare varnar för kommer att ske allt oftare
i framtiden.
Att vara väl rustad för värmeböljor, torrperioder och skyfall
framöver är nödvändigt för att samhället ska stå fortsatt robust.
I Skövde har flera underlag tagits fram under året. För att möta
framtida förändringar på ett bra sätt måste vi nu omsätta dessa
praktiskt i organisationen.

Vi har alla möjligheter att göra rätt vägval för att Skövde även
i framtiden ska vara en stark och robust motor i regionen. Vi
måste fortsätta klara av att växa, men på ett sätt som skapar så
små utsläpp som möjligt och som gör att naturresurser brukas
hållbart.
Fortsatta krafttag behövs – och det blir allt mer bråttom att få
fram de hållbara lösningar som Skövde behöver för att säkra in
vånarnas fortsatta livskvalitet. Här är de nationella miljömålen
och de globala målen, Agenda 2030, viktiga styrdokument. De
leder vår komplexa värld till hållbar förändring.
Kunskap, kreativitet och samverkan behöver vi mycket av
framöver, för att hitta de bästa arbetssätten för hållbar stads
utveckling. God läsning!

Ulrica Johansson
Kommunalråd samt miljöpolitisk talesperson

Caroline Hagström
Samhällsbyggnadschef
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Sammanfattning

1. Sammanfattning
I mars 2018 anordnades den så kallade Klimatdagen.
Dagen blev en vidareutveckling av Visionsdagen,
som arrangerades under 2017 på temat natur och
miljö. Tjänstepersoner, politiker samt representanter för näringsliv och organisationer bjöds in till
kompetensutveckling och grupparbete på temat
klimatförändringar och klimatanpassning. Det blev
en väldigt uppskattad och innehållsrik dag, där
den viktiga frågan om klimatutmaningen fick det
rampljus den förtjänar. Även om den globala medeltemperaturökningen begränsas till under två grader
väntas stora klimatförändringar. Dessa kommer att
påverka de flesta av samhällets sektorer, liksom vår
naturmiljö.
Underlag för att möta framtida klimatförändringar

•	  Skyfallskartering: Behandlar hur Skövde tätort påverkas av

ett så kallat 100-årsregn. Resultatet visar tydligt hur samhälls
viktig verksamhet kan påverkas och vilka samhällsstörningar
det kan leda till. En samhällsövergripande analys behöver
göras för att ta fram åtgärder som minskar risken för sam
hällsstörningar i samband med skyfall eller kraftigt regn.
I analysen behöver alla berörda verksamheter delta.
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•	  Värmekartläggning: SMHI har genomfört en värmekart

läggning över Skövde. Kartläggningen utgår från ett framtida
klimat där medeltemperaturen har höjts med två grader.
Dokumentet ger en uppfattning om var i samhället det finns
betydande risker att påverkas av de effekter som höjda tem
peraturer ger.

•   Risk- och sårbarhetsanalys ur ett klimatförändrings

perspektiv: Sweco har tagit fram en analys över Skövde kom
mun som visar vilka samhällsproblem som kan uppstå vid ett
förändrat klimat.

•	  ScalgoLive analys: Ett digitalt verktyg för modellering av

topografiska förhållanden och stora regnmängder har testats
över Mariesjöområdet.

•	  Nationellt projekt: Skövde kommun deltar även i det natio

nella projektet Visual Water. Projektets mål är att ta fram ett
digitalt verktyg för att hantera skyfall i urban miljö. Projektet
leds av SMHI och Linköpings universitet.

Det klimatsmarta trähusbyggandet i Frostaliden tog rejäl fart
under 2018. I början av året stod det första projektet (Götene
hus) klart. Sedan dess har två andra projekt (Jättadalen och
Brunnen bostad) färdigställts, och det sista (Skövdebostäder)
beräknas stå färdigt under 2019–2020. Flera studiebesök har
hållits för att uppmärksamma området. Fackpress har också

gjort många besök/reportage. Dessutom fick Jättadalen AB
Skövde kommuns miljöpris, vilket var väldigt positivt för om
rådet.
Bussmiljönärerna är ett betydelsefullt beteendeprojekt som
kommunen har genomfört under året. I fyra månader hade
deltagarna i uppgift att minska sitt bilåkande och istället ta
bussen till och från jobbet. Efter projektets slut stod det klart
att deltagarna tillsammans gjorde 76 procent av sina resor med
buss. Slutsatsen är att det redan idag finns goda möjligheter att
åka mer buss, samt att beteenden går att ändra.
Skövdebostäder tog silvermedalj, alltså andrapris, i Eurho
net CSR Awards i Birmingham den 26 oktober 2018. De fick
utmärkelsen för bostadsområdet Aspö Eko-logi. Juryn gör sin
bedömning utifrån kriterier kring innovationsnivå, resultat,
hållbarhet och huruvida projektet inspirerat andra. Priset delas
ut av det europeiska nätverket Eurhonet (European Housing
Network), som består av bostadsbolag från sex olika länder.
Skövde Värmeverk AB har licens för värmeenergi märkt
med Bra Miljöval. Licensen omfattar leveransen av fjärrvärme
i Skövde tätortsnät, bland annat från bolagets nya biobränsle
eldade kraftvärmeverk. Att Skövde Värmeverk levererar energi
som lever upp till Naturskyddsföreningens tuffa märkning ger
goda förutsättningar för andra aktörer i Skövde att vässa sitt
miljöarbete. Ett gott exempel är Skövdebostäders miljöprofile
rade bostadsområde Aspö Eko-logi, som använder fjärrvärme
märkt med Bra miljöval.
Solcellsbyggandet börjar bli riktigt stort i Skövde. Försvars
makten byggde kommunens första markbundna anläggning
på 3 200 kvadratmeter. Sedan tidigare finns stora anläggningar
vid Skaraborgs sjukhus, högskolan och på kommunens egna
fastigheter. Dessutom är flera andra projekt på gång. Även hos
privatpersoner har intresset för att installera solceller ökat
markant under året. Mängden installerade solceller i Skövde
dubblerades nästan mellan 2016 och 2017.
För att Sverige ska nå de nationella miljömålen har läns
styrelsen tillsammans med andra aktörer tagit fram ett
regionalt åtgärdsprogram. Programmet heter Utmaningar för
ett hållbart Västra Götaland. Det syftar till att vägleda, stödja
samt stimulera till ökad samverkan i det lokala och regionala
miljöarbetet. Skövde har valt ut 15 åtaganden i det regionala
åtgärdsprogrammet. Åtagandena är de som kommunen anser
mest angelägna att arbeta med.
Sommarens torka skapade stora problem för lantbrukare och
djurhållare i Sverige. Bristen på foder blev stor på många håll.
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Under 2018 erbjöd Skövde kommun därför lokala lantbrukare
att slå vissa kommunägda gräsytor och använda gräset som fo
der till djur. Några lantbrukare nappade på erbjudandet. Under
2019 kommer erbjudandet att upprepas.
Skövde kommun beviljades under året ett nytt LONA-projekt
(lokal naturvårdssatsning). Projektet genomförs för att på sikt
få fram vattenvårdande åtgärder i Tidans avrinningsområde.
Huvudsyftet är att förbättra vattenkvaliteten i de vattendrag
i avrinningsområdet som är tyngst belastade av växtnärings
ämnen. Första steget är att kartlägga potentiella lägen för
vattenvårdsåtgärder. Det görs med hjälp av skrivbordsanalyser
och fältinventeringar.
Sedan hösten 2018 deltar Skövde kommun också i det inter
regionala projektet BioGov, där Valletrakten är ett utpekat
område. Valle är välkänt för sitt vackra landskap och sina höga
natur-, kultur- och friluftsvärden. Området ligger mellan Skara
och Skövde. Här finns en rik biologisk mångfald som hör ihop
med människans historiska nyttjande av landskapet. BioGov
syftar till att nå miljömålet om ett rikt växt- och djurliv. De åtta
medverkande länderna samlar olika aktörer inom ett visst
område för att skapa ett fungerande samarbete som bevarar
naturvärden.
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2. Grönstruktur och biologisk mångfald
Naturvård
I Skövde kommun finns många naturrikedomar. Kommunen
arbetar för att värna, vårda och visa upp naturen som viktig
för både växter, djur och människor. Många områden är
lättillgängliga och flera vandringsleder lotsar sina besökare
till de vackraste platser. Landskapet runt Skövde är till stor del
kulturpåverkat av människans arbete samt av betande djur.
Tillsammans med jordarnas höga kalkhalt har det skapat ett
rikt växt- och djurliv.
Sandgärdet nytt naturreservat
Ett nytt naturreservat bildades i Skövde under året. Sandgärdet,
som reservatet heter, är 55,7 hektar stort och ligger öster om
Orresäter, cirka 2,5 kilometer söder om Berg. Det har bildats
för att bevara och utveckla värdefulla lövsumpskogar och
lundmiljöer med stora naturvärden. Länsstyrelsen vill åter
skapa halvöppna, hävdade miljöer med trädskikt av vidkroniga
gamla träd. Man vill också utveckla naturvärden som är knutna
till välhävdade öppna betesmarker, exempelvis blommor som
gynnas av bete, samt bevara livsmiljöer och arter som ingår i
EU:s nätverk av skyddsvärda områden (Natura 2000) i gynn
samt tillstånd.
En raritet som trivs i Skövde
En inventering beställdes för att få veta om det finns hasselmus
i den planerade nya slalombacken. Det visade sig att skogs
området vid Billingebacken saknar den variation av skogs
luckor med täta snår och buskskikt som hasselmusen kräver.
Hasselmusen är kräsen – för att trivas vill den ha både gamla
och unga träd samt föryngringsytor med ädellövträd i en till tre
meters höjd. Musen är fridlyst i hela Sverige; varken arten eller
dess livsmiljöer får skadas. Någon hasselmus fanns alltså inte
vid Billingehus – men istället visade inventeringen att arten
förekommer på flera platser kring Simsjön. Artens utbredning
och status i Skövde har inte kartlagts närmare men kan komma
att undersökas mer i framtiden.
Golf och slåtteräng = sant
Ett projekt för att skapa artrika slåtterängar på Skövde golfbana
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har fortsatt under året. För att förbättra floran i mer triviala
områden gjordes markarbeten och insådd av frön – främst
under 2017 men även under 2018. Frösådden ser ut att ha
etablerat sig relativt bra med tanke på den gångna sommarens
mycket torra förhållanden. Sett på längre sikt är förutsättning
arna goda för att skapa artrikare slåtterängar. En sådan utveck
ling gör också ruffytorna mer spelbara för golfare.
Erbjudande om foder till lantbrukarna
Sommarens torka skapade stora problem för lantbrukare och
djurhållare i Sverige. Bristen på foder blev stor på många håll.
Under 2018 erbjöd Skövde kommun därför lokala lantbrukare
att slå vissa kommunägda gräsytor och använda gräset som fo
der till djur. Några lantbrukare nappade på erbjudandet. Under
2019 kommer erbjudandet att upprepas.
Inventering av våtmarker i Tidans avrinningsområden
Skövde kommun beviljades under året ett nytt LONA-projekt
(lokal naturvårdssatsning). Projektet genomförs för att på sikt
få fram vattenvårdande åtgärder i Tidans avrinningsområde.
Huvudsyftet är att förbättra vattenkvaliteten i de vattendrag i av
rinningsområdet som är tyngst belastade av växtnäringsämnen.
Första steget är att kartlägga potentiella lägen för vattenvårds
åtgärder med hjälp av skrivbordsanalyser och fältinventeringar.
För att förbättra vattenkvaliteten i Tidans avrinningsområde kan
man bland annat anlägga våtmarker, fosfordammar och skydds
zoner, arbeta med strukturkalkning och utjämningsmagasin
samt, inte minst, restaurera vattendragets utformning så att den
slingrar sig fram likt ett orört vattensystem.
BioGov Intereg Europé
Skövde kommun deltar sedan hösten 2018 i ett så kallat inter
regprojekt, där Valletrakten är ett utpekat område. Valle är ett
fantastiskt område, väl känt för sitt vackra landskap och sina
höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Området ligger mellan
Skara och Skövde. Här finns en rik biologisk mångfald som
hör ihop med människans historiska nyttjande av landskapet.
Genom ett småskaligt brukande av landskapet har människan
bidragit till att skapa områdets höga artrikedom. BioGov är ett
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s amarbetsprojekt mellan deltagare från åtta olika länder i
Europa. Syftet med projektet är att skapa en modell för sam
arbete kring nuvarande och framtida naturvårdsfrågor. Varje
land samlar olika aktörer inom ett visst område och arbetar för
att skapa ett fungerande samarbete kring bevarande av natur
värden. Projekt BioGov syftar till att nå miljömålet om ett rikt
växt- och djurliv. I arbetet med BioGov tas åtta filmer fram om
själva arbetsprocessen. Dessa kommer att produceras under
perioden 2018 till 2020. Alla filmer är textade på engelska, och
samtliga länder som deltar i BioGov gör motsvarande arbete i sitt
respektive land.

Platåbergens geopark tar form
Platåbergen i Västergötland visar upp en lagerföljd med berg
arter som berättar om den geologiska eran Paleozoikum (från
541 miljoner år sedan till 251 miljoner år sedan). Bergarterna
här vittnar om flera stora geologiska processer som är viktiga
för att förstå jordens utveckling. Man hittar t.ex. både fossil
från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av
meteoriter i platåbergen. Under 2018 formades en ansökan om
att bli Sveriges första Unesco Global Geopark. Åtta kommuner
står bakom ansökan (Grästorp, Vänersborg, Trollhättan, Götene
Mariestad, Lidköping, Skara och Skövde). Statusen blir en kval
itetsstämpel och ett bevis på att områdets naturmiljöer är värda
internationell uppmärksamhet. Förhoppningen är att utmär
kelsen ska bidra till en gemensam identitet för de kommuner
som deltar, samt att den ska öka lokalbefolkningens stolthet
över sitt område. I en geopark jobbar man aktivt för att visa och
sprida kunskap om geologi och geologiska platser. Sambanden
mellan geologi och biologi samt mellan geologi, människor och
kulturhistoria är viktiga. En del av målet är att utveckla områ
dets besöksnäring och turism samt dess aktiviteter för barn och
unga. Sammantaget ger en geopark ökad förståelse kring hur
vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet, men också
möjligheter till positiv landsbygdsutveckling.
IFK Skövde tar sig an Billingeleden
Ett nytt tillsyns- och skötselavtal kring Billingeleden skrevs
med IFK Skövde under 2018. Föreningen ska utföra årlig tillsyn
av ledens sträckning och kontrollera främst ledmarkeringar,
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skyltar, broar och spänger. I avtalet ingår även att plocka skräp
i samband med tillsynsrundorna. Skövde kommun ser fram
emot samarbetet och hoppas att det ska stärka Billingeledens
tillgänglighet och attraktivitet.

Park- och tätortsnära natur
Grönskan är en viktig del av Skövdes identitet och styrka,
vilket också innebär att grönområdena måste vårdas och
vidareutvecklas. En stad med mycket träd, blommor, parker
och mötesplatser är trivsam att besöka, vistas och bo i. Inne
i staden och nära bebyggelse är grönstråken ofta skötta ytor i
form av parker; reglerade grönområden som helt eller delvis är
anlagda och kräver skötsel. De gröna och blå strukturerna, vilka
bildar ett nät av gröna områden och vattendrag, är grunden för
en hållbar stadsutveckling. De är avgörande för de biologiska
processer som samhället är beroende av.
Gröna tak på kommunens fastigheter
Under året har två projekt med gröna tak färdigställts. Dels på
parkeringshuset Mode, dels vid utbyggnaden av Billingskolan.
Det finns en strävan att öka antalet gröna tak även om det är
kostnadsdrivande på flera sätt. Gröna tak är en byggnads
teknisk definition och ett samlingsnamn för tak med levande
växtlighet. De kan utformas antingen som sedumtak eller som
vegetationstak. Dessa har olika funktion och passar bättre eller
sämre beroende på platsen i landskapet. Idag anläggs gröna
tak för att sänka temperaturen i städerna, stärka den bio

logiska mångfalden, höja estetiska värden och för att förbättra
dagvattenavrinningen. Förhållanden som klimat, växtperiod
med mera är viktiga faktorer som påverkar takens utformning
och funktion.
Stadsodlingen fortsatt succé i Ryd
Stadsodlarna i Ryd har bildat en förening som har tagit över
odlingsprojektet. 52 personer odlade i somras vid Ryds eko
odling på en yta av totalt 280 kvadratmeter. I den nya detalj
planen säkerställs odlingens framtid genom att bli en del i den
framtida Hälsans park.
Workshop för fler biologiskt rika miljöer i bostadsområden
AB Skövdebostäders centrala distrikt har samarbetat med
Naturskyddsföreningen och Högskolan i Skövde om hur och
varför man bör gynna en artrik bostadsnära natur. En work
shop inom samarbetet har lett till ett antal konkreta idéer som
ska genomföras under året. Förutom att skapa insektshotell
ska man också göra om vissa gräsytor till ängsmark samt skapa
faunadepåer i form av rishögar för att insekter och andra djur
ska trivas. Man kommer också att skapa stenrösen för bland
annat ödlor, samt sätta upp fågelholkar.
Miljövänligare material på lekplatser och i naturmiljöer
Parkenheten använder inte längre kemiskt impregnerat trä för

uppbyggda miljöer i parkmark. Istället används stolpar av lärk,
robinia eller kärnfuru. Av samma anledning valdes de under
hållsfria materialen Azobe och Bankirai vid bygget av nya bryg
gor och broar i Boulognerskogen. Dessutom har ett 15-tal nya
turist- och picknickbord tillverkats i lärk och placerats ut i Sköv
de. Flera av borden är tillgänglighetsanpassade och barn och
vuxna hittar nu fler platser för fika och reflektion. På lekplatser
som renoveras eller nyanläggs används numera egenproduce
rad flis från kommunens nedtagna träd som underlag. Kommu
nen har också fortsatt att återanvända sand på lekplatser. På det
viset undviker man att köpa onödigt mycket stridsand, som är
en ändlig resurs. Flera lekplatser som tidigare saknat belysning
har försetts med det. Barnen kan nu leka längre om dagarna.
En mer grönskande stad
För att skapa en blomstrande och naturlig miljö har körsbärs
träd, åkerogräs och ängsblommor planterats i Timmersdala.
Ett annat exempel på åtgärder för större blomrikedom är de
nyanlagda dagvattenanläggningarna på Esbjörnsvägen i Träd
gårdsstaden samt intill strandkanten i Boulognerskogen. De
inplanterade våtmarksväxterna ger såväl renande som estetiska
kvaliteter. När ett större ingrepp planeras i stadsmiljön är det inte
ovanligt att friska, fullvuxna och välmående träd står i vägen.
Att flytta stora träd är idag ett sätt att bevara trädens ekonomiska
och kulturella värden. Under året flyttades fyra stora lindar från
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och stora kostnader. Felaktigt hanterade massor kan det skada
värdefull naturmark.
Värdefulla inventeringar av natur
Översiktliga naturvärdesinventeringar har genomförts och
nya har beställts inför att nya områden ska exploateras. I plan
eringen tas hänsyn till naturvärdena – där de på grund av
exploateringen inte kan bevaras försöker man genomföra
kompensationsåtgärder.

Skötsel av kommunens skogar under 2018

högskolan till Kyrkparken, för att kompensera för parkträd som
tagits ned på grund av sjukdom och markarbeten. När nya träd
har planterats på Rådmansgatan har man använt biokol, som lag
rar koldioxid och ger träden näring under lång tid. Biokol bildas
när trä förbränns utan syre i en så kallad pyrolysprocess. Finmald
biokol kan hålla fast mycket näring om den används på rätt sätt.
Den ökar också jordens vattenhållande förmåga.
Sjuka almar
Almsjukan breder ut sig i Skövde. Almsjukan är en svamp
buren sjukdom som sprids via almsplintborren samt i kontak
ten mellan träd. Alm förekommer rikligt i våra omgivningar.
Sjukdomen kommer därför att förändra landskapsbilden och
naturmiljöerna negativt – och den kan inte stoppas. Under året
har ett tiotal stora, angripna almar tagits ner. Tyvärr förväntas
många fler almar dö framöver.
Giftfri bekämpning och Kravjord
Ogräsbekämpning med hetvatten har fortsatt i liten skala.
Om kommunen hade en egen maskin skulle bekämpningen
bli mer hållbar. Hetvatten är ett bra sätt att bekämpa ogräs i
öppna ytor som stenmjöls- och grusytor. Det påverkar också
dagvattenhanteringen positivt. I övrigt bearbetas ogräs ma
nuellt; kemiska bekämpningsmedel används inte. I skötseln
av gräsytor använder vi allt oftare robotklippare där det är
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möjligt. Detta minskar utsläppen. Parkavdelningen försöker
jobba med KRAV-märkt planteringsjord i både entrepre
nader, urnor och sommarplanteringar. All flytande gödsel
kommer att vara ekologisk framöver. Däremot är det svårt
att få tag på KRAV-märkta plantor, eftersom utbudet är litet.
Huggargänget i yttertätorterna
Under året var det dags för Skövdes samtliga yttertätorter att få
besök av det så kallade huggargänget. All parkmark åtgärdades
och röjningar och gallringar genomfördes. Sommarens torra
och varma väder medförde dock att virke och rishögar blev
liggande längre än vi egentligen önskat, sett ur ett medborgar
perspektiv.
Hantering av överskottsmassor i en växande stad
Att hantera överskottsmassor är ett stort problem i exploate
ringsområden. Om massorna hamnar på värdefull naturmark
riskeras stora värden. Det leder till jordar med svaga struktu
rer och biologiskt svaga jordar, vilket sänker möjligheterna
att skapa välmående grönområden i stadens nya bostadsom
råden. Kommunen kommer att behöva lägga större fokus på
att minimera och hantera överskottsmassor på ett hållbart
sätt framöver. Ett sätt är att utse en person som ansvarar för
dessa frågor. Här finns stora vinster att göra, både ekonomiskt
och miljömässigt. Att frakta massor kräver långa transporter

Kommunens mål är att sköta skogen på sådant sätt att alla
skogsbruksåtgärder anpassas efter den befintliga miljön. Detta
innebär att stor hänsyn tas till de olika sociala värdena samt till
natur- och kulturvärden. Vi ser det som en viktig framtidsfråga
att tillhandahålla tillgängliga naturområden för att främja en
god folkhälsa. I tätortsnära skog är det särskilt angeläget att
värna om naturvärden och sociala värden. Områden där det är
extra viktigt att ta hänsyn är bland andra Billingens sluttnings
zoner och Nordbillingens kalkplatå.
Brukade områden
Billingens fritidsområde
Här har sju olika områden gallrats och fyra områden har
föryngrats genom att luckor huggs fram i skogen och skogen
därmed stegvis föryngras (luckhuggning). Gallringen har
genomförts dels i lövdominerade områden vid Åsbotorpssjön,
dels i grandominerade områden utmed den så kallade gröna
milen. Luckhuggningen har gjorts i äldre grandominerade
områden utmed gröna milen och i Våmbskleven. Målet är att
hyggesfria skötselmetoder på sikt ska kunna användas i en allt
större andel av fritidsområdets skogsbruk. Detta gynnar både
rekreations- och naturvärdena. Samtidigt, om jobbet utförs på
rätt sätt, tas den ekonomiska avkastningen tillvara.
Norra Billingen
På norra Billingen har 25 hektar ungskog röjts. Ytan är fördelad
över åtta områden i anslutning till och norr om Lerdalavägen.
Simsjön
Två områden har föryngringsavverkats norr om Simsjön. Totalt
gäller det cirka 2,9 hektar uppdelat på fyra ytor. Här har dess
utom cirka tio hektar ungskogsröjning gjorts.

Ulvåker
Alldeles öster om bebyggelsen har ett igenvuxet område röjts,
gallrats och plockhuggits.
Hentorp
En åtgärd på och i anslutning till Borberget i södra Hentorp har
påbörjats. Området avverkades 1997, därefter planterades cirka
6 000 ädellövplantor. Sedan dess har inget gjorts. Syftet med de
gallringar och röjningar som nu görs är dels att gynna grova
lövträd, dels att skapa möjligheter för ung ek, bok, fågelbär,
sälg och rönn att bilda livskraftig ädellövskog. Vi vill skapa
förutsättningar för en långsiktigt rekreationsvänlig skog med
rik biologisk mångfald.
Övriga områden
Övriga avverkningar av betydelse:
1. Breddning av konstsnöspåren
2. Infrastrukturbygge i Trädgårdsstaden 3
3. Industritomt i Hasslum
4. Ledningsgator för VA i Stöpen och Norra Ryd
Skogsmulleriket med mera
Kommunens skogliga resurser har också bland annat
använts till följande:

•	  Material har levererats till Skogsmulleriket för att färdigställa
miljöerna.

•	  Vindskydd, bänkar och bord har byggts till skolskogen vid

Ekängens förskola. Barnen var med under uppbyggnaden.

Certifiering av skogsbruk
Skövde kommuns skogsbruk är certifierat enligt FSC-standard
(FSC-C006219) och sköts enligt en så kallad grön skogsbruks
plan. Under 2018 var avsikten att kommunens skogsbruk
även skulle certifierats enligt PEFC-standard, men eftersom
faktasammanställningen inte hann bli klar kommer det istället
att ske under 2019. Målet för PEFC:s skogscertifiering är att
utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan pro
duktion, miljö och sociala samt kulturella intressen. Svenska
PEFC:s skogsstandard omfattar tre delar: skogsskötselstandard,
social standard samt miljöstandard.
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kanske i långa loppet bidra till friskare människor som äter
mindre av den så kallade skräpmaten. Under 2019 ska en ny
fas genomföras. Då är det sådd, plantering och skörd av egna
närodlade grönsaker som står i fokus. Fasen avslutas med en
skördefest.

Mindre resande inom omsorgen
Sektor vård och omsorg har numera ett nyckelfritt system inom
hemtjänsten. Detta har minskat onödiga bilturer för att hämta
nycklar. Sektorn har också infört trygghetskamera vid tillsyn
på natten. Även denna åtgärd minskar antalet resor och fysiska
hembesök. Dessutom ska planeringsmöten i samband med
Trygg och säker hemgång, samt vårdplaneringar med Skara
borgs sjukhus, hållas via Skype. Förändringen väntas minska
resandet mellan kommunerna och sjukhusen i länet.

Hel sektor miljöutbildad 2018

3. M
 iljöutbildning, samverkan och goda exempel
som gör skillnad
För att komma framåt i miljöarbetet krävs kunskap,
samverkan och goda exempel som inspirerar till
vidare handling. Nedan beskrivs ett antal goda aktiviteter att känna till och inspireras av. Detta är bara en
liten del av allt som händer i Skövde.

Skövdes miljöpristagare 2018
Jättadalen Fastighets AB utsågs till Skövde kommuns miljö
pristagare 2018. Företaget tog emot priset under höstens
näringslivsgala. Jättadalens trähusprojekt i Frostaliden har
utgått från småskalighet och närproduktion i både materialoch entreprenörsval. Husen har innovativa energilösningar
och smarta finesser som gör det enklare för hyresgästerna att
leva hållbart. Jättadalen Fastighets AB har i sitt träprojekt vågat
satsa och inspirerar nu fler i branschen. Frostalidens bostads
område består enbart av höga trähus med trästomme och är
Sveriges största i sitt slag. Trähusbyggandet är klimatsmart och
har lägst miljöpåverkan, enligt ny forskning som analyserat
byggmaterielens hela livscykel.
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Kreativt återbruk i förskolorna – ett ELIN-projekt
Projektet Kreativt återbruk har startats för att öka kunskapen
om återbruk bland kommunens förskolepersonal. Med projek
tet vill man också i ett lärande sammanhang göra barnen mer
miljömedvetna. Med kreativt återbruk får förskolorna bättre
tillgång till kreativt material som kan stimulera barnens krea
tiva, kommunikativa och sinnliga förmåga utifrån uppdraget
i förskolans läroplan. Förskoleverksamheten vill inspirera
med material som låter sig omskapas och som saknar givna
lösningar. Att arbeta med skapande material är viktigt för barns
och ungas förståelse kring matematik, fysik, kemi och teknik.
Det ger även plats för en estetisk dimension i lärandet. Kreativt
återbruk ska bidra till att utveckla entreprenörskap, kreativa
processer och konstnärlig verksamhet med hållbarhet och
återvinning i fokus.

Från jord till bord
På Tidans mötesplats och tillsammans med ABF genomförs
ett projekt bland ungdomar, med utgångspunkten ”från jord
till bord”. Projektet fokuserar på miljö och välmående. Under
hösten 2018 låg fokus på matlagning. Genom att inspirera ung
domarna att laga mat som håller energin uppe kan projektet

Sektor service genomförde under 2018 en grundläggande miljö
utbildning för samtliga avdelningars personal. Utbildningen
tog upp en mängd olika delar: FN:s globala mål (Agenda 2030),
de nio planetära gränserna, vad medeltemperaturhöjningen
innebär, problemet med att kemikalier sprids i miljön och hur
det påverkar oss, förekomsten av plastskräp samt ett antal tips
kring bättre miljöval – exempelvis att välja kranvatten istället
för flaskvatten och att vara en medveten konsument av textilier.
Utbildningen hade också olika fokusteman på olika avdelnin
gar. Fastighetsavdelningen fokuserade på klimatanpassning
och energieffektivisering medan fastighetsservices fokus var
kemikalier och övergödning. Arbetsavdelningen och staben
tittade lite extra på fordonsbränslen, och vatten- och avlopps
avdelningen fokuserade på vattenmiljön i våra recipienter
nedströms våra avloppsreningsverk.

3

hos elever och personal, stärka samarbetet med samhället
utanför skolan och höja skolans kapacitet att möta samhälls
utmaningar som rasism, diskriminering och rekrytering till
antidemokratiska grupper. Under 2018 arrangerade skolan en
rättvisevecka för eleverna. Veckan innehöll många föreläs
ningar med nya infallsvinklar. En av föreläsningarna – Mode
slavar – arrangerades genom sektor samhällsbyggnad. Under
föreläsningen berättade journalisten Moa Kärnstrand om våra
kläders verkliga pris.

Avloppsmässa i Skövde
Den 27 mars 2018 arrangerade Miljösamverkan i östra Skara
borg (MÖS) en avloppsmässa på Arena Skövde. Gräventrepre
nörer och företag som tillverkar och säljer avloppsprodukter
bjöds in till mässan, liksom Skövde kommuns VA-avdelning,
AÖS med flera. Miljösamverkans VA-rådgivare fanns på plats
och berättade om möjliga gemensamma lösningar. Under hela
mässan kunde besökare också träffa en avloppsinspektör för att
ta upp frågor kring sina egna avlopp. MÖS kundtjänst gav per
sonliga råd om allt som behövs för en komplett avloppsansökan.

Pedagogisk verksamhet på VA
En del av VA-avdelningens miljöarbete består av pedagogisk
verksamhet. I den ingår att aktivt driva kampanjer, sprida in
formation till allmänheten samt ta emot studiebesök. Under
2018 tog VA emot sju studiebesök med totalt 113 deltagare.
Grupperna kom från Kavelbrogymnasiet, IT-gymnasiet,
Lundenskolan, Eriksdalskolan och Förskolan Ute.

Biblioteken och Agenda 2030
Biblioteken har lyft FN:s globala mål Agenda 2030 på olika sätt
under året. De har också arrangerat miljöföreläsningar som
blivit uppskattade. Ett exempel var när författaren Andreas
Jakobsson besökte Stadsbiblioteket och berättade om hur hans
familj under flera års tid levt enbart på mat som han hittat i
mataffärernas sopor. I dagens Sverige kastas ungefär en tredje
del av all mat som produceras. Det mesta är mat som det inte
är något fel på överhuvudtaget. Andreas Jakobsson dissekerar
systemfelen i sin bok Svinnlandet, pekar på problemen men tar
också upp konkreta lösningar.

Västerhöjd – en FN-skola med rättvisa i fokus
Gymnasium Skövde Västerhöjd är en certifierad FN-skola.
Skolan vill väcka engagemang för hållbarhet och globala frågor
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Locketorpsdagarna 2018

är mest angelägna för oss. Åtgärderna är följande:

I 22 år i rad har Väring-Locketorps hembygdsförening arrang
erat natur-, kultur- och miljödagarna i samarbete med studie
förbundet Vuxenskolan. Den 23 och 24 maj 2018 var det dags för
den 23:e upplagan. Dagen vänder sig till alla elever upp till års
kurs sex i Skövde kommun. Årets tema var Skogen förr och nu.
Skövde kommun deltog som vanligt. Bland annat berättade vår
miljöstrateg om hur djuren förr betade fritt i skogen och hur
de kom ut i skogen via fägator (djurens stig), att ängen kallades
för åkerns moder och att man använde en lie för att slå höet på
ängen. Barnen var som alltid nyfikna – bland annat tyckte de
att lien var ett spännande redskap. Kommunens skogsmästare
och energistrateg berättade om tjära och dess betydelse som
impregneringsmedel för fartyg, rep och hus fram till slutet på
1800-talet. Tilläggas kan att Sverige och Finland var världs
ledande exportörer av tjära; 1863 utskeppades hela 227 000
tunnor. Idag är tjärproduktionen betydligt mindre men finns
fortfarande.

1. Ekologiska kantzoner

Earth Hour 2018
Skövde kommun anordnade som vanligt många aktiviteter
i samband med Earth Hour i slutet av mars. På programmet
stod bland annat klimatanpassningsdagar och hållbar matlag
ning på fritidsgården Nyeport. Högskolan i Skövde höll också
en föreläsning om digitaliseringens möjligheter när det gäller
hållbarhet. Lördagen den 24 mars släcktes 17 900 monument
runtom i världen ned. Även Skövde stadshus släckte sina lam
por, för att visa att kommunen arbetar aktivt med att bromsa
klimatutsläppen.

Skövde med i Gröna städer
Skövde kommun har under 2018 blivit medlem i Gröna städer
– en näringslivsorienterad organisation som driver framtids
frågorna inom hållbar samhällsbyggnad. Organisationen
grundades för ett år sedan för att stimulera till samarbete
mellan företag och organisationer. Här samlas såväl privata
som offentliga aktörer som verkar för en hållbar omställning
av samhället.

Skövdes 15 åtgärder i regionalt åtgärdsprogram
Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer tagit fram
ett regionalt åtgärdsprogram. Programmet ska bidra till positiv
miljöutveckling och stärka förutsättningarna för att nå Sveriges
nationella miljömål. I vår del av Sverige kallas åtgärdsprogram
met för Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Det syftar
till att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till ökad
samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Ur program
met har Skövde kommun valt ut de 15 åtaganden som vi anser
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2. Skydda värdefull skog
3. Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
4. Öka hyggesfritt skogsbruk
5. Samverkan för att bevara jordbruksmark
6. Dialogverktyg markanvändning
7. Lokalt underlag för att nå målen för betesmarker
8. Bevara och planera för skyddsvärda träd
9. G
 IS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner
i fysisk planering
10. Skapa goda miljöer för pollinerande insekter
11. Minska spridningen av främmande arter
12. Skydda och utveckla tätorters grönområden
13. Förbättra inomhusmiljön
14. Giftfri vardag
15. Lärande för hållbar utveckling

Miljöbarometern
Webbplatsen Miljöbarometern på skovde.se visar vart kommu
nen är på väg ur ett hållbarhetsperspektiv. Den beskriver miljö
situationen och miljöutvecklingen utifrån lokala och nationella
miljömål. Barometern är en resurs för alla som söker fakta
om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas
miljöarbete. Bakom webbplatsen står Miljösamverkan i östra
Skaraborg och de fem kommunerna Falköping, Hjo, Karls
borg, Skövde och Tibro. Miljöutvecklingen redovisas genom
75 utvalda miljöindikatorer uppdelade på åtta fokusområden:
Klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur, skadliga ämnen och
avfall. Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella
miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken
har hämtats från en mängd olika källor – dels från nationella
och regionala myndigheter, dels från den egna miljötillsynen
och de kommunala förvaltningarna och bolagen. Miljöbaro
metern vänder sig till kommunernas tjänstemän och politiker,
men också till en intresserad allmänhet och till elever och
studenter som kan hitta data till skolarbeten. Syftet med webb
platsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas
miljöarbete, samt att öka användningen av miljö- och hållbar
hetsdata som beslutsunderlag.
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4. Koldioxidutsläpp i Skövde kommun
Enligt Skövde kommuns energi- och
klimatplan ska växthusgasutsläppen per
invånare minska med 40 procent mellan
1990 och 2020.
Sedan 1990 har koldioxidutsläppen för Skövde kommun, den
energiintensiva industrin borträknad, minskat med 32 procent.
Sedan 2012, då energi- och klimatplanen antogs, har utsläppen
minskat med 18 procentenheter. För att nå energi- och klimat

planens mål behöver utsläppen minska med ytterligare
8 procentenheter.
Målen i Skövdes energi- och klimatplan gäller främst energioch transportsektorns utsläpp exklusive den energiintensiva
industrin. Det beror på att den absolut största delen av utsläp
pen från den energiintensiva industrin kommer från Cementa
och Volvo Powertrain. Dessa företags incitament för att minska
utsläppen utgörs av interna mål och av EU:s system för handel
med utsläppsrätter.
För att nå målen till 2020 behöver stora insatser göras, främst i
transportsektorn. Nyproducerade fastigheter behöver också vara
energieffektiva och använda koldioxidneutral uppvärmning.

Figur 1. Koldioxidutsläpp från energi- och transportsektorn per
invånare relaterat till Skövdes mål för utsläppsminskningar till
2020 (ton CO2e/invånare).
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Transportsektorns utsläpp i Skövde redovisas i figuren nedan.
Tunga och lätta lastbilar står för en relativt stor del av utsläppen
i kommunen. Sedan 2010 har nivån dock successivt sjunkit till
samma läge som i början av 2000-talet. Trenden för person
bilar är att utsläppen minskar för varje år, dock inte tillräckligt
snabbt för att nå nationella och kommunala klimatmål. I båda
fordonsgrupperna är det främst effektivare fordon sänker ut
släppen. Den tendensen motverkas dock av att trafikmängden
samtidigt ökar.

1,67

0,5
0,0

Koldioxidutsläpp från transporter

…

Mål 2020

Figur 2. Transportsektorns koldioxidutsläpp i Skövde
(exklusive flyg och sjöfart) (kton CO2e).
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Koldioxidutsläpp från industrin
Nationellt står industrin för omkring 34 procent av alla kol
dioxidutsläpp. I Skövde kommun kommer hela 77 procent av
utsläppen från industrin. Därför ger små procentuella föränd
ringar hos industrin stor effekt på kommunens totala utsläpp.
Mellan 1990 och 2013 minskade industrins utsläpp med 40
procent. Sedan 2013 har utsläppen dock ökat med 12 procent,
troligtvis på grund av högkonjunkturen.
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F örnybar energi i Skövde kommun

Energi i kommunorganisationen

5. Förnybar energi i Skövde kommun
Kommunfullmäktiges vision 2025
– kommunen använder så gott som ute
slutande förnybar energi
Andelen förnybar energi 2016 – industrisektorn
exkluderad
Andelen förnybar energi har sedan energi- och klimatplanen
antogs år 2012 legat strax under 40 procent, för att 2016 ha ökat
till 44 procent. Den icke förnybara energin domineras av den
bensin och diesel som används i transportsektorn. Industrins
transporter ingår också här eftersom de inte särredovisas av
SCB. I fjärrvärmen räknas en del av avfallsförbränningen som
icke förnybar. Som en jämförelse visar statistik att ungefär
hälften av den el som producerades i Norden under 2015 var
icke förnybar.
För att nå visionen till 2025 behöver vi arbeta vidare med att
skapa förutsättningar för ett förnybart samhälle. Den absolut
största utmaningen i närtid är att sänka andelen fossilt bränsle
som används för transporter. I och med de senaste årens snabba
teknikutveckling för elektrifierade fordon är det dock fortfa
rande möjligt att drastiskt minska fordonens utsläpp fram till
2025. Dessutom måste bostäder som byggs i kommunen ha låg
energianvändning samt kunna drivas på enbart förnybar energi.
För att främja användningen av biodrivmedel genomförde re
geringen 2018 reduktionsplikt för bensin och diesel. Det innebär
att alla drivmedelsleverantör måste minska växthusgasutsläppen
från bensin och diesel med en viss procentsats varje år. Reduk
tionsplikten bör på sikt medföra att andelen förnybart i bränsle
mixen ökar nationellt. Detta bidrar till att nå Skövdes vision.
Figur 3. Förnybar och icke-förnybar energi 2016 (exklusive
industrisektorn).

Förnybar
energi
44%
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Metod och datakällor
Andelen förnybar respektive icke förnybar energi beror på
vilka typer av bränslen som används samt hur fjärrvärmen
och elen produceras. För att bestämma andelen förnybart har
SCB:s statistik över kommunal och regional energianvändning
använts. För att miljövärdera elen har nordisk elmix använts.

Biogas 2018
Skövde Biogas levererade under året 21,9 GWh uppgraderad
gas för fordonsbränsle. Av dessa sålde bolaget 2,52 GWh vid det
egna tankstället. Bolagets största substratleverantör är Skövde
slakteri. Utöver slakteriavfall används också gödsel, hushållsav
fall och avfall från livsmedelsproduktion. Fackling av gas fort
sätter att minska och var 2018 nere på fem procent av den totala
rågasproduktionen. Under 2018 producerades också 52 000 ton
biogödsel, varav cirka 30 procent sålts som Kravmärkt gödsel.

6. Energi i kommunorganisationen
Under 2018 var 67 procent av den energi som användes i
kommunorganisationen förnybar. Den relativt höga siffran
beror framför allt på att fjärrvärmemixen har en hög andel
förnybar energi. De 33 procent som klassas som icke förnybar
energi består till stor del av el från icke förnybara källor och
av fjärrvärme som producerats genom avfallsförbränning.

Metod och datakällor
Data för kommunorganisationen har hämtats från sektor ser
vice, Skövdebostäder och Skövde Värmeverk. För konvertering
från vikt och volym bränsle till energi har värmevärden från
Energimyndighetens datalager använts.
Nordisk elmix har använts för att miljövärdera elen.
Andelen förnybart i fjärrvärmen har räknats ut med data
från Skövde Värmeverk och SCB. SCB:s värdering har använts
som grund vid uppskattning av hur stor del av avfallet som är
icke förnybart.

Figur 4. Andelen förnybar energi som används av hela kommun
organisationen.
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Solceller
I slutet av 2018 började Fortifikationsverket bygga den första
provanläggningen för solceller i Skövde. Det är en markplace
rad anläggning med totalt 3 200 kvadratmeter solpaneler. När
solparken står färdig förväntas produktionen motsvara cirka
fem procent av Skövde garnisons totala elanvändning. Solcell
sparken är placerad vid Segerstorpsrondellen, vilket gör den väl
synlig för förbipasserande. Solcellsutbyggnaden har accelererat
de senaste åren. I Skövde nästan dubblerades mängden install
erade solceller mellan 2016 och 2017. Utöver utbyggnaden
vid Skövde garnison finns också stora solcellsanläggningar på
Skaraborgs sjukhus Skövde samt på Högskolan i Skövde.

5

Under 2018 kom 82 procent av fjärrvärmen från förnybara
energikällor. Som icke förnybart räknas delar av det förbrända
avfallet samt den olja som används när annat bränsle inte
räcker till. Att avfall förbränns i ett kraftvärmeverk är dock inte
nödvändigtvis negativt för miljön, eftersom avfallet annars
hade hamnat på deponi där utsläppen hade blivit större. För att
beräkna mängden förnybar el används Nordisk elmix för 2016
– nyare data än så finns inte att tillgå. Ungefär hälften av den
el som producerades i Norden under 2016 var icke förnybar.
En stor del av den icke förnybara elen kommer från kärnkraft
som, trots att den är icke förnybar, har låg klimatpåverkan.
För att nå visionen om att kommunorganisationen 2025 ska
använda så gott som uteslutande förnybar energi krävs beslut
om att antingen köpa in eller producera egen förnybar el och
fjärrvärme.

Kommunen använder också energi i form av bränsle till trans
porter. I Skövde är energiåtgången för transporter liten i jäm
förelse med den energimängd som används för el och värme.
Men i ett nationellt perspektiv är transportsektorns utsläpp
en stor post. Därför är det viktigt att även kommunorganisa
tionen fasar ut fossila fordonsbränslen. 2018 var 15 procent av

Figur 5. Andel förnybar energi som kommunorganisationens
fordon använder.
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6 Energi i kommunorganisationen

Energiplanering

4

solceller installerade på kommunens tak – tillsammans produ
cerade anläggningarna 144 000 kilowattimmar. De kommande
två åren planeras en fortsatt kraftig solcellsutbyggnad, både vid
nybyggnation och på befintliga fastigheter. Målet är att Skövde
kommun vid 2020 års slut ska ha solcellsanläggningar på totalt
1 500 kilowatt installerad effekt. Dessa anläggningar väntas ge
en årsproduktion på 1 350 000 kilowattimmar.

Energianvändning i kommunala byggnader
Energianvändningen i kommunens byggnader ska 2020 vara
20 procent lägre än den var 2009. En tredjedel av minskningen
ska ha genomförts till 2014. Målet gäller energianvändning per
kvadratmeter både för el- och värmeanvändning i byggnader
som ägs och förvaltas av kommunala förvaltningar samt för AB
Skövdebostäder.
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Figur 6. Energianvändningen för kommunens lokaler 2009 till
2018 samt målvärde 2020 (kWh/m2). Grafens vågiga mönster samt
den höga energianvändningen under 2010 beror troligtvis på
bristande mätning. Sådana brister resulterar i att kalla vintrar slår
igenom normalårskorrigeringen.
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Måluppfyllelse för kommunens lokaler 2018
Mellan 2009 och 2018 har energianvändningen minskat med
ungefär åtta procent. Användningen följer dock ingen trend
och det är svårt att se om kommunens lokaler faktiskt blir
energieffektivare eller inte. Tittar man på värmeanvändningen
kan man urskilja en svag minskningstrend, vilket troligen beror
på att nyproducerade fastigheter är energieffektivare än äldre.
Kommunen jobbar kontinuerligt med energieffektivisering
som en del av det naturliga underhållet. Men att kommunen
skulle nå målet om att minska energianvändningen med 20
procent till 2020 är högst osannolikt. För att närma sig målet är
det mycket viktigt att kommunorganisationen snarast startar ett
strategiskt förbättringsarbete kring energianvändningen i de
egna fastigheterna.

138,2

Under 2018 producerade solceller på Skövdebostäders tak
nästan 120 000 kilowattimmar el. Solcellstekniken har blivit
effektivare och billigare, och därmed också en lönsammare
investering. Skövdebostäder har därför solenergi som standard
i alla nybyggnationer. Nästa steg blir att installera solcells
anläggningar i lämpliga befintliga bostadsområden.
Även i andra delar av kommunorganisationen växer utbygg
naden av solenergi. I slutet av 2017 uppfördes anläggningar på
Arenans respektive stadshusets tak. Under 2018 har utbygg
naden fortsatt; den nyöppnade grundskolan i Trädgårdsstaden
har fått en solcellsanläggning på 73 kilowatt och det nya park
eringshuset Mode har utrustats med 45 kilowatt solceller.
2018 blev också det år då Skövde kommun gick från att
producera enbart småskalig solel till att skapa betydande
produktion i större anläggningar. 2018 fanns totalt 248 kilowatt

För att beräkna energianvändningen i lokaler och bostäder har
data hämtats från sektor service och Skövdebostäder AB. Den
data som använts är mängden köpt värme, mängden köpt el
samt antal kvadratmeteryta (Atemp). Värmen som har använts
i lokalerna och bostäderna har normalårskorrigerats med
SMHI Energi-index.

75,7

Solceller

Metod och beräkningar

123,8

energin till transporter icke förnybar i Skövde kommun. Dessa
15 procent består enbart av bensin och diesel. För att minska
denna andel ytterligare behöver kommunen sluta att köpa in
fossildrivna fordon. Samtidigt behöver vi byta ut befintliga
fossildrivna fordon mot varianter som drivs av el eller andra
förnybara bränslen.
2017 bytte sektor service ut all diesel i sin egen tankanlägg
ning mot den förnybara dieseln HVO (hydrerad vegetabilisk
olja). Tack vare det blev största delen av allt bränsle förnybart
utan att vi behövde byta ut fordonen. Även om HVO är en för
nybar energikälla har den dock samma utsläpp av kväveoxider,
försurande ämnen, marknära ozon, sot och andra hälsoskad
liga partiklar som fossil diesel. Ur miljö- och hälsosynpunkt bör
fokus därför även fortsättningsvis vara att växla om till elfordon
och fordon som kan drivas av förnyelsebara bränslen.

Måluppfyllelse för kommunens bostäder 2018
Målet att minska energianvändningen med en tredjedel till
2014 nåddes. Sedan dess har AB Skövdebostäder fortsatt att
minska sin energianvändning – även om takten har avtagit
något de senaste åren. Om Skövdebostäder fortsätter med det
arbete de gjort sedan 2009 är chansen stor att de når målet om
20 procents minskning till 2020. De bostäder som byggs idag är
betydligt energieffektivare än äldre fastigheter. Men stora delar
av fastighetsbeståndet är inte nyproducerat. Därför finns det
mycket att spara genom att effektivisera de äldre fastigheterna.
Nya värmepumpar, till exempel, har minskat energianvänd
ningen väsentligt. Andra åtgärder som har minskat energian
vändningen är byte av gamla fläktmotorer, byte av traditionell
belysning till LED-belysning samt ny styrning av värmesystem.

… Mål 2020

El
Värme
Mål 2020
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Figur 7. Energianvändningen för kommunens bostäder 2009 till
2018 samt målvärde 2020 (kWh/m2).
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• Block 4 – biobränsleeldat kraftvärmeverk
• Lövängsverket – biobränsleeldat värmeverk
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Skövde Värmeverk har avtal med leverantör för FCS-märkt
bränsle motsvarande 10 GWh.

16,4

17,1

100

17,5

18,2

18,3

18

18,1

21,1

26,5

120

27,8

140

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

… Mål 2020

El
Värme
Mål 2020

AB Skövdebostäder
Allmännyttans klimatinitiativ
Skövdebostäder är ett av 85 bostadsföretag som har gått med i
Allmännyttans klimatinitiativ – ett gemensamt upprop för att
minska växthusgasutsläppen. Initiativet har två mål: Dels att
de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast
2030, dels att företagens energianvändning ska minska med 30
procent. Skövdebostäder arbetar aktivt med energibesparingar
och har som mål att vara klimatneutrala 2019. Med Allmännyt
tans klimatinitiativ tar Skövdebostäder ytterligare ställning för
klimatet och kommer att arbeta ännu hårdare för att minska
klimatpåverkan – både i den egna verksamheten och genom att
uppmuntra och hjälpa hyresgästerna att leva klimatsmart.

Energi- och klimatrådgivningen har under 2018 fortsatt att
arbeta med förnybar energi och hållbara resor. Rådgivningen
ingår i ett flerårigt nationellt projekt kring ökad information
om solceller. Projektet drivs av Energimyndigheten och syftar
till att öka kunskaperna om, och därmed utbyggnaden av,
solceller i kommunen. Rådgivningen har dessutom genomfört
projekt på temat hållbart resande. Utlåningen av el-lastcyklar
via stadsbiblioteket har fortsatt. De som har lånat en cykel är
positiva. Tillsammans med Nobina har energi- och klimatråd
givningen också genomfört projektet Bussmiljönärerna. Pro
jektet gick ut på att utreda huruvida de flesta resor till och från
arbetet går att göra med buss. Nio av de tio deltagarna gjorde 76
procent av resorna till och från arbetet med buss. Detta visar att
många Skövdebor skulle kunna åka mycket mer buss än de gör
idag. Om fler av kommunens invånare skulle välja bussen till
och från arbetet skulle mängden bilar, och därmed utsläppen
i kommunen, bli betydligt lägre.

Gatubelysning i kommunen
Idag finns ungefär 12 300 armaturer för gatubelysning i Skövde.
Sedan 2008 har antalet ökat med 22 procent. Samtidigt har be
lysningens energiåtgång minskat med 35 procent. Det beror på
att många äldre armaturer har bytts ut mot nya, energieffektiva
LED-armaturer. Sedan några år tillbaka installeras alltid LEDarmaturer vid nybyggnation. I takt med att kommunen växer
och fler armaturer läggs till i gatunätet kommer energianvänd
ningen troligen att öka igen.

Internationellt pris
Skövdebostäder tog silvermedalj, alltså andrapris, i Eurho
net CSR Awards i Birmingham den 26 oktober 2018. De fick
utmärkelsen för bostadsområdet Aspö Eko-logi. Juryn gör
bedömningar utifrån kriterier kring innovationsnivå, resultat,
hållbarhet och huruvida projektet inspirerat andra. Priset delas
ut av det europeiska nätverket Eurhonet (European Housing
Network), som består av bostadsbolag från sex olika länder.

Skövde energi AB
Skövde Värmeverk AB har sedan januari 2017 licens för värme
energi märkt med Bra Miljöval. Licensen omfattar leveransen av
fjärrvärme i Skövde tätortsnät från följande produktionskällor:
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Fordon och transporter

Figur 9. Fördelningen av de bränslemängder som köpts in av
kommunen 2018.
El
0,2%

Energiåtgången vid användning av tjänstefordon och
privata fordon i tjänsten ska inte öka till 2020 jämfört med
2009. Minst 75 procent av personbilarna ska drivas av
förnybart bränsle eller el. Andelen lätta lastbilar/service
bilar som drivs med förnybart bränsle eller el ska vara 50
procent senast 2014.

2018 drevs 34,3 procent av kommunens personbilar och lätta
lastbilar av förnybart bränsle eller el. Det var en höjning från
32,9 procent under 2017. Utvecklingstakten när det gäller antal
lätta lastbilar och personbilar som drivs av el har höjts betydligt
de senaste åren. Det är för tidigt att säga om utvecklingen följer
en exponentiell eller en linjär utveckling. Oavsett vilket kom

mer kommunens fordonsflotta troligtvis att bestå av mellan 20
procent (84 stycken) och 30 procent (140 stycken) elbilar 2020,
upp från 13 procent (54 stycken) 2018.
Fördelningen av olika sorters inköpt bränsle kan ses i figur 9.
E85, biogas, HVO och till viss del el räknas som förnybara
bränslen medan bensin och diesel räknas som icke förnybara.
85 procent av allt bränsle som köptes in 2018 var förnybart,
men endast 21 procent av alla personbilar och lätta lastbilar
drivs av förnybart bränsle eller av el. Det beror på att HVO, som
är en syntetisk diesel gjord på förnybar råvara, kan användas
av dieselbilar. Dessa klassas dock inte som förnybart drivna
fordon. Tack vare övergången från traditionell diesel till HVO
har kommunen alltså lyckats höja andelen förnybart bränsle
vid transporter utan att byta ut bilarna. På sikt kommer dock
även resterande dieselbilar behöva bytas ut mot bättre alterna
tiv, för att minska mängden partiklar och försurande ämnen
från avgaser.

Figur 8. Andelen elbilar i kommunorganisationen, faktiska värden 2012–2018; projicering 2019 och 2020.
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7. Fordon och transporter
Mål för transporter i den kommunala
organisationen

Etanol 0,3%

2016

2017

2018

2019

2020

Cykling
Skövdes nya cykelstrategi och cykelplan antogs under hösten
2018. Dokumenten ska användas för att öka cyklandet och
skapa ett sammanhängande cykelvägnät. Kommunen vill
bland annat prioritera cykelvägar till och från arbetsplatser och
skolor. Ett cykelstråk via centrum ska skapas mellan den norra
och den södra delen av staden. Strategin gäller hela Skövde
kommun och samtliga tätorter finns med i planen för hur
cykelvägarna ska byggas ut.
Cykelinsatser under året
Under året har cykelvägnätet i Skövde tätort kompletterats med
en ny sträcka längs bland annat Kavelbrovägen. Syftet är att
underlätta cykling till den nya idrottshallen vid Kavelbro, men
också vidare mot Volvo PV. Gång- och cykelvägen längs Norra
Aspelundsvägen har också kopplats ihop med Karlslundsron
dellen vid värmeverket, samt med Hjovägen. Sammanlagt rör
det sig om 1,3 kilometer ny cykelväg. Dessutom har standarden
på befintliga gång- och cykelvägar höjts, till en kostnad av 2,5
miljoner kronor. Längs vissa gång- och cykelvägar som används
mycket av både cyklister och gångtrafikanter har separerande
linjer målats upp. I Garpaparken har en cykelräknare monte
rats; räknaren visar hur många cyklister som passerar dagligen
och under året. Samma typ av räknare har även satts upp på
Mariestadsvägen, Staketgatan och Vadsbovägen. Dessa tre är
inte synliga; tanken är att de ska användas för att följa upp hur
cyklandet förändras över tid.
Tryggt att cykla i Skövde
När Sveriges cyklister fick ange hur cykelvänlig den egna
hemkommunen är fick Skövde bättre resultat än rikssnittet på
flera frågor. Undersökningen kallas Cyklistvelometern 2018,
genomförs av Cykelfrämjandet och ger en bild av hur cyklis
ter uppfattar sin hemkommuns arbete med cykelfrågor. Tack

7

vare resultatet kan vi nu rikta våra insatser och bli ännu bättre.
Skövdes bästa resultat gäller trygghet – många upplever att det
är tryggt att cykla här. De punkter där kommunen får sämre
betyg än genomsnittet är cykelvägarnas vinterunderhåll, hur
cyklingen prioriteras i infrastrukturplaneringen samt skylt
ningen av cykelvägar. Vår nyligen framtagna cykelstrategi med
tillhörande cykelplan är ett ovärderligt underlag i dessa frågor.
Nu har vi chansen att växla upp arbetet med cykelfrågorna och
skapa ännu bättre möjligheter för Skövdeborna att cykla oftare.
Skövde är med i föreningen Svenska Cykelstäder, vars vision är
att 50 procent av alla resor som är kortare än fem kilometer ska
ske med cykel.
Cykelutmaningen
Under 2018 erbjöd Skövde kommun alla kommunanställda att
delta i Cykelutmaningen 2018. Kampanjen hade då haft ett års
uppehåll och varit efterfrågad. Syftet med kampanjen är att
uppmuntra anställda att oftare ta cykeln till och från jobbet.
Deltagarnas hälsa stärks, de slipper leta efter parkering och kan
njuta av årstidens växlingar samtidigt som utsläppen till miljön
minskar. Medarbetarna tävlar både i lag och individuellt. Priser
utdelas men den största vinsten är nog den egna hälsan.
Res hållbart 2.0
Under Matfestivalen 2017 lanserade kommunen 16-åriga Tuvas
medborgarförslag om att fler bör upptäcka hur enkelt det är
att ta bussen eller cykeln inom Skövde. I år växlade vi upp och
satsade än en gång på att uppmärksamma hållbart resande
till festivalen. Fler bussar sattes in för att försörja festivalen.
Kommunens cykeltält fanns i år på parkeringen mellan Rese
centrum och Kyrkparken under hela festivalhelgen. Här kunde
Skövdeborna svara på cykelenkäten samt parkera sina cyklar,
pynta dem och pumpa däcken på dem. Vi delade också ut
den nya cykelkartan och i kliMathörnan svarade kommunens
expert på frågor om klimatet. Många besökare uttryckte att
cykeltältet med kringarrangemang var ett bra initiativ.

Kollektivtrafikplan antagen under året
Kollektivtrafikplanen för Skövde beskriver hur kollektiv
trafiken behöver utvecklas för att nå de nationella, regionala
och lokala mål som är satta till 2025. Målen gäller bland annat
högre marknadsandel för kollektivtrafiken. Planen gör även en
utblick över hur Skövde som stad behöver utvecklas i symbios
med kollektivtrafiken till 2035. Planen utgår från dokumenten
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017–2020 och Översikts
plan Skövde 2025, samt från den resvaneundersökning som
gjordes parallellt. Planen fokuserar på stadstrafiken i Skövde
tätort samt Skultorp.
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Laddinfrastruktur
Under 2018 har sektor samhällsbyggnad börjat ta fram en ny
plan för laddinfrastruktur. Syftet är att beskriva hur den framti
da laddinfrastrukturen bör utformas. Planen ska kunna använ
das av både kommunala och privata aktörer, och förväntas vara
klar under våren 2019. Det nya parkeringshuset Mode i centrala
Skövde har tack vare stöd från Klimatklivet kunnat förses med
30 nya laddpunkter. Sex av dessa är semisnabbladdare med en
maxeffekt på 22 kilowatt; övriga laddpunkter ger en maxef
fekt på 3,7 kilowatt. 2018 fanns totalt 43 publika laddpunkter i
Skövde kommun – detta enligt webbsidan uppladdning.nu.

Koldioxidutsläpp från transporter
Under 2018 har mängden tjänsteresor med tåg minskat jämfört
med föregående år. Totalt under året reste vi 993 034 kilometer
med SJ och MTR, jämfört med 1 156 463 kilometer 2017. Resor
som gjorts med Västtrafik och övriga operatörer, mest kortare
tjänsteresor till närliggande kommuner, redovisas inte. Under
2018 minskade antalet resta kilometer med flyg, från 395 710
kilometer till 347 307 kilometer.
Ungefär två tredjedelar av de koldioxidutsläpp som kommun
organisationens transporter orsakar kommer från personbilar
och lätta lastbilar som används i tjänsten. Om alla dessa fordon
hade drivits med el hade utsläppen varit omkring 75 procent
lägre, förutsatt att elen antas vara nordisk elmix. Den resteran
de tredjedelen kommer från resor med flyg och tåg, där flyget
står för 30 procentenheter av utsläppen medan tåget endast står
för tre procentenheter.
Det är tydligt att om utsläppen från transporter ska minska
bör så många resor som möjligt göras med tåg. Dessutom be
höver kommunen fortsätta att ersätta fossildrivna fordon med
elfordon eller fordon som drivs med förnyelsebara bränslen.
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Figur 10. Koldioxidutsläpp per trafikslag.
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Klimatanpassning på torget i Ryd. Träd har planterats i bäddar med skelettjordar med savaqrör. Allt dagvatten från torget
och parkeringen går ned i dessa bäddar, tas omhand av vegetation och infiltreras sakta i marken.

8. Klimatanpassningsarbetet i Skövde under året
Stora förändringar väntar
Även om den globala medeltemperaturökningen skulle begrän
sas till under två grader väntas stora klimatförändringar. Dessa
kommer att påverka de flesta av samhällets sektorer samt vår
naturmiljö.
Robust stad – hur bygger vi den?
Skövde kommun är idag är anpassad och uppbyggd efter ett
visst klimat. Med de klimatförändringar som redan märks
och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela
samhället. Staden och dess tätbebyggda områden är särskilt
känsliga för klimateffekter som översvämning och ökade
temperaturer; dessutom väntas extrema väderhändelser som
värmebölja, skyfall och kraftiga regn bli vanligare. Det är därför
helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen
av dessa områden tar hänsyn till kommande förändringar i
klimatet. Konsekvenserna för ekosystemen väntas bli påtagliga
och ge effekter på nyttjandet av ekosystemen, till exempel i
jord- och skogsbruk.
Samtliga kommunens nämnder, sektorer och bolag berörs
av ett förändrat klimat. Klimatanpassningen borde därför
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vara integrerad både i samtliga verksamheter och i relevanta
styrdokument.
I dag saknar kommunen en tydlig, kommunövergripande
styrning på klimatanpassningsområdet. Styrningen av arbetet
sker främst genom att klimatanpassningsstrategen medverkar
i olika projekt inom samhällsbyggnadsprocessen samt genom
enskilda handläggares intresse. Klimatanpassningsarbetet be
höver också integreras med det arbete som görs för att minska
människans klimatpåverkan.
Implementeringen av klimatanpassningsfrågan i verksamhe
ten fortsätter. Ju mer kunskap vi får om klimatförändringarnas
effekter på samhället, desto bättre förstår vi varför åtgärder
är nödvändiga för att bygga ett robust samhälle väl rustat att
möta klimatförändringarna. För att underlätta för politiker och
tjänstepersoner att fatta rätt beslut har ett antal aktiviteter och
planeringsunderlag genomförts och implementerats. Dessa
listas till höger. Analyser och underlag ligger också till grund för
det fortsatta arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan.

Underlag som tagits fram i Skövde under året för att möta
framtida klimatförändringar

•

•

•

•

Skyfallskartering: Behandlar hur Skövde tätort påverkas av
ett så kallat 100-årsregn. Resultatet visar tydligt hur samhälls
viktig verksamhet kan påverkas och vilka samhällsstörningar
det kan leda till. En samhällsövergripande analys behöver
göras för att ta fram åtgärder som minskar risken för sam
hällsstörningar i samband med skyfall eller kraftigt regn.
I analysen behöver alla berörda verksamheter delta.
Värmekartläggning: SMHI har genomfört en värmekartlägg
ning över Skövde. Kartläggningen utgår från ett framtida
klimat där medeltemperaturen har höjts med två grader.
Dokumentet ger en uppfattning om var i samhället det finns
betydande risker att påverkas av de effekter som höjda tem
peraturer ger.
Risk- och sårbarhetsanalys ur ett klimatförändrings
perspektiv: Sweco har tagit fram en analys över Skövde
kommun som visar vilka samhällsproblem som kan uppstå
vid ett förändrat klimat.
ScalgoLive analys: Ett digitalt verktyg för modellering av
topografiska förhållanden och stora regnmängder har testats
över Mariesjöområdet.

•

Nationellt projekt: Skövde kommun deltar även i det natio
nella projektet Visual Water. Projektets mål är att ta fram ett
digitalt verktyg för att hantera skyfall i urban miljö. Projektet
leds av SMHI och Linköpings universitet.

Klimatdag på Balthazar Science Park
Under Earth hour-veckan genomfördes heldagsutbildningar
med tema klimat för tjänstemän, politiker och gymnasieelever.
SMHI, Martin Hedberg och kommunens klimatanpassnings
strateg stod för kunskaperna.

Utställning vid Hornborgasjön
Under september och oktober visade Skövde och Falköpings
kommuner upp sitt hållbarhetsarbete vid en skärmutställning
på Naturum Hornborgasjön. Dessutom genomfördes en öppen
föreläsning om hur klimatet har förändrats och kan komma att
förändras. Båda tillställningarna blev populära.

Utbildning dagvattenhantering
Sweco har genomfört en utbildning i dagvattenhantering för
både Skövde och Falköpings kommuner. Utbildningen tog upp
hur man hanterar problematiken kring dagvatten i samband
med skyfall och kraftigt regn.
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9. Resurshushållning
Upphandlingsenhetens verksamhet
Upphandlingsenheten är kommunstyrelsens verkställande
organ för kommunens upphandlingsverksamhet.
Kommunens upphandling regleras av:

• Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
• Policy för upphandling (2017)
• Riktlinjer för inköp (2012)

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Sedan den 1 januari 2017 har vi ett nytt regelverk för offentlig
upphandling. I det nya regelverket har utrymmet för att ställa
krav på miljöhänsyn blivit tydligare. Det ger bland annat stärkta
möjligheter att använda särskild märkning som bevis på miljö
prestanda, samt tydligare riktlinjer för hur och när krav ska
ställas på miljöledningssystem. Regelverket klargör också hur
livscykelkostnader inklusive kostnad för externa miljöeffekter
får användas vid utvärdering av anbud.
Policy för upphandling
En ny policy för upphandling beslutades av kommunfullmäk
tige under 2017. Avsnitt 5, som gäller hållbar utveckling, är
formulerat på följande sätt: ”All upphandling ska vara inriktad
på att de upphandlade varorna och tjänsterna ska bidra till en
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I upp
handlingar av livsmedel ska miljökrav, djurskyddskrav, krav
rörande antibiotikaanvändning och smittskydd ställas i enlighet
med upphandlingsmyndighetens kriteriedokument.”
Riktlinjer för inköp 2013
Den 1 januari 2013 infördes en ny inköpsorganisation i Skövde
kommun. Sedan 2014 har personer som utsetts till behöriga
beställare eller direktupphandlare utbildats kontinuerligt.
Under 2018 utbildades 113 nya behöriga beställare och 55 nya
direktupphandlare från kommunens samtliga sektorer. De har
bland annat utbildats i grunderna för upphandling, där miljö
krav varit en del.
Indirekt påverkan på miljön
Upphandlingsenheten har stor indirekt effekt på de kommu
nala verksamheternas miljöpåverkan.
Det är i upphandlingsskedet som krav på miljöprestanda fast
ställs för de varor, tjänster och entreprenader som ska köpas in.
När kraven fastställs ska ett stort antal policyer, planer och
riktlinjer följas – bland annat dessa:
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• Energi- och klimatplan (2012)
• Resepolicy (2012)
• Riktlinjer för fordon och resor (2012)
• Måltidspolicy (2016)
Upphandlingsenheten är beredd att höja sin ambition kring
miljökrav i upphandlingarna. Enheten kan dock inte agera
självständigt eftersom kraven kan betyda ökade kostnader
eller på andra sätt påverka verksamheterna.
Miljökrav i upphandlingar
Under 2018 har upphandlingsenheten slutfört 111 upphand
lingar för Skövde kommun. Miljökrav har ställts i upphand
lingarna när det varit möjligt. I upphandlingar inom områden
där det finns miljökriterier från Upphandlingsmyndigheten
har dessa krav använts helt eller delvis. I övriga fall har målet
varit att formulera och ställa egna miljökrav.
Upphandlingar där krav har ställts på miljöarbete
Där det varit möjligt har krav ställts på systematiskt miljö
arbete. Leverantören ska då ha ett miljöledningssystem för
styrning och kontroll av sin verksamhet. Kravet uppfylls
genom arbete enligt certifierad ISO-standard, annat likvär
digt system eller genom ett eget system för miljöledning som
säkerställer uppdraget.
I följande upphandlingar har krav ställts på systematiskt
miljöarbete:

• Material för elnät, fibernät och gatubelysning
• Elinstallationsmaterial
• Rengöringskemikalier samt städutrustning
• Kurser på grundläggande och gymnasial nivå Skaraborg
• Styrd borrning

Upphandlingar i urval där miljökrav har ställts
Byggmaterial Skövde kommun
Krav har ställts på att det levererande företaget ska vara en
godkänd FSC-leverantör. Det innebär att företaget är spår
barhetscertifierat av Forest Stewardship Council (FSC) och
därmed godkänt för återförsäljning av material från miljöan
passat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.
Krav har också ställts på att minst 50 procent av de offererade
produkterna ska uppfylla BASTA eller likvärdigt miljökvalifi
ceringssystem. Det betyder med andra ord att företaget ska

klara ställda krav på kemiskt innehåll av allergiframkallande,
toxiska, miljöfarliga samt flyktiga organiska ämnen.
PC, surfplattor, bildskärmar, tillbehör och produktnära tjänster
Krav har ställts på att det levererande företaget ska ha ett
koncept för att hantera Skövde kommuns uttjänta utrustning
inom området. Konceptet ska inkludera etablerade rutiner för
att säkerställa hanteringen ur hållbarhetssynpunkt (ekologiskt,
ekonomiskt och socialt). Företaget ska säkerställa att uttjänt
hårdvara inte hamnar där hälso- eller miljöfarlig återvinning
sker. Krav har också ställts när det gäller leverantörens hållbar
hetsarbete kopplat till OECD:s riktlinjer för konfliktmineraler.
Gåvokort
Krav har ställts på att företaget ska kunna erbjuda gåvokort med
miljömässigt hållbara produkter. Det kan exempelvis handla
om produkter som är tillverkade av ekologiskt eller återvunnet
material, som är miljö- eller rättvisemärkta och/eller som har
en låg total miljöpåverkan under sin livscykel.
Rengöringskemikalier samt städutrustning
Krav har ställts på tensiders nedbrytbarhet, ingående ämnens
bioackumulerbarhet, ingående ämnens hälsofara, produktens
miljöfara, begränsning av biocider samt doseringsanvisningar.
Dessutom ska kemikalierna inte vara allergiframkallande och

de ska vara oparfymerade. Dessa krav stämmer överens med
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kemisktekniska produkter.
Inhyrning av lastbil med förare
Krav har ställts på att inhyrda lastbilar ska köras på diesel av
minst miljöklass 1 eller motsvarande miljövänligt alternativ.
Lastbilarnas motorer ska ha miljöklass Euro 5 eller högre.
Naturvårdstjänster
Krav har ställts på att leverantören ska följa reglerna för
certifiering enligt FSC hos Grönt Paraply. Till motorsågar och
liknande redskap ska akrylatbränsle eller annat miljöbränsle
användas. Där så är lämpligt ska vegetabilisk kedjesmörjolja
användas.
Ängsskötsel
Krav har ställts på att företaget ska använda diesel av miljöklass
1 eller annat miljöbränsle till sina fordon och maskiner.
Möbler 2017
Skövde kommun valde under 2018 att ansluta sig till det nya
möbelavtal som upphandlats av SKL Kommentus. När det
gäller leverantörernas typfallsprodukter har hållbarhetskrav
ställts i tre olika nivåer: spets-, hög- samt medelkrav. Inom för
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• Sju Ford Kuga (HVO)
• En Ford Kuga (gas)
Begagnad tung lastbil
Krav ställdes på att lastbilen ska vara godkänd för att köra på
100 procent HVO-bränsle (biodiesel). Lastbilens motor ska vara
av miljöklass Euro 5 eller högre.
Anläggningsbil
Krav ställdes på att lastbilen ska vara godkänd för att köra på
100 procent HVO-bränsle (biodiesel). Lastbilens motor ska vara
av miljöklass Euro 5 eller högre.
Vingrotorklippare
Krav ställdes på att gräsklipparen ska vara godkänd för 100
procent HVO-drift (biodiesel).

skoleområdet har spetskrav ställts – dessa är högre än
Upphandlingsmyndighetens spjutspetskrav. På de flesta upp
handlade områden har högt krav ställts, vilket motsvarar Upp
handlingsmyndighetens spjutspetskrav. När det gäller område
utemöbler och hemnära miljöer har medelkrav ställts. Dessa
motsvarar Upphandlingsmyndighetens avancerade krav. Under
2019 kommer en katalog att publiceras på SKL:s avtalswebb.
Katalogen ska innehålla miljösmarta val och möbler anpassade
för återanvändning.
Styrd borrning
Kommunen har ställt kravet att varken jord, slam, borrkax,
bentonitlera eller annat material från borrning får släppas ut
i ledningsnät eller i diken. Allt avfall ska omhändertas på ett
miljösäkert sätt enligt gällande miljölagstiftning. Lastbilars och
transportfordons motorer ska ha miljöklass Euro 5 eller högre.
I vissa fall har inga eller endast enstaka miljökrav ställts i
upphandlingarna. Det finns flera anledningar till det, framför
allt dessa:

• Många upphandlingar är tjänsteupphandlingar.
• Många beställare är inte insatta i miljökrav och prioriterar
inte detta vid kravställande.

• Upphandlingsenheten saknar kompetens för att ställa miljö
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krav inom områden som inte finns framtagna av Upphand
lingsmyndigheten.

• Det saknas resurser för att följa upp att ställda miljökrav efter
levs. Det är i princip inte tillåtet att ställa krav som sedan inte
följs upp.

Upphandlingsmyndigheten publicerar allt fler miljökriterier
och tar fram fler områden där miljökriterier kan tillämpas.
Med tanke på att vi i stor utsträckning följer myndighetens råd
kommer antalet upphandlingar där miljökrav ställs att öka.

Beställning från ramavtal
Om upphandlingen har ställt krav på att kommunen un
der ramavtalsperioden ska kunna välja produkter med viss
miljöprestanda, ligger ansvaret hos kommunens beställare
att utnyttja denna möjlighet. I e-handelssystemet Raindance
kan man filtrera på miljömärkta produkter. Detta är ett sätt att
förenkla för beställarna.
Hos följande e-handelsleverantörer kan man via Raindance
filtrera och beställa miljömärkta produkter:

9

Förbrukningsartiklar Papper och plast

• Staples Sweden AB
Städkemikalier

• PLS Produkter AB
Easy on the planet
Genom miljöprogrammet Easy on the planet har ramavtals
leverantören Staples, utifrån de inköpsbeslut vi fattar i Skövde
kommun, planterat träd över hela världen. Planteringen har
skett i samarbete med organisationen Plant-for-the-planet. För
att träd ska planteras för Skövde kommuns räkning ska antalet
småordrar minska och större andelar miljövänliga artiklar
köpas in. Målet är att andelen små beställningar till Staples
ska minska och att andelen köpta miljövänliga produkter från
Staples ska öka.
Skövde kommuns resultat 2018 var följande:

• 36 procent små beställningar, vilket gav ett planterat träd.
• 49 procent miljövänliga produkter, vilket gav 21 träd.

Livsmedel

• Skövde Grönsakshus AB
• Menigo Foodservice AB
• Skånemejerier Storhushåll AB

Sjukvårdsmaterial

• OneMed Sverige AB

Fordon och trafik
Personbilar och lätta transportbilar
Under 2017 upphandlade Skövde tillsammans med ytterligare
13 kommuner ett fyraårigt ramavtal för personbilar och lätta
transportbilar. Stor vikt lades vid att det senaste och ur miljö
synpunkt ”bästa” alternativet skulle vara valbart vid beställning
av fordon.
Från detta avtal avropade Skövde kommun följande bilar
under 2018:

• Sju Hyundai Ioniq (el)
• Sju Toyota Yaris (elhybrid)

Kontors- och skrivmaterial

• Lyreco Sverige AB

Lek- och skapandematerial

• Staples Sweden AB
• Lekolar AB
• ABA Skol AB

Förbrukningsartiklar Restaurang och servering

• Procurator AB
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Inköp av livsmedel 2018

Figur 12. Svenska animalier.

Under 2018 har livsmedel för totalt 41, 5 miljoner kronor köpts
in från leverantörer inom ramavtal. Årets livsmedelskostnader
steg med knappt en miljon kronor jämfört med 2017. Ekolo
giska livsmedel har köpts för 9,2 miljoner kronor – andelen
ekologiskt har således ökat till 22,4 procent. Ökningen beror
på att måltidsavdelningen har uppmärksammat köken på att
handla mer ekologiskt. Köken har även uppmanats att köpa
mer svenskt och man har bytt ut en hel del utländska artiklar
mot svenska utifrån avtal. Köken får regelbundet rapporter om
hur mycket svenska animalier respektive enhet köper in. För
att höja avtalstroheten har kommunens livsmedelscontroller
under året fortsatt att följa upp gällande avtal. Måltidsavdel
ningen hade 2018 en avtalstrohet på 94,1 procent, jämfört med
83,5 procent under 2013. En markant förbättring har alltså
skett. På detta sätt frigörs medel och utrymme för att handla
mer svenska livsmedel.
Figur 11. Andel ekologiska livsmedel.
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Svenska livsmedel
Från och med 2015 har måltidsorganisationen gjort en egen
beräkning för att redovisa andelen svenska livsmedel. Beräk
ningen baseras på artiklar som köps för minst 20 000 kronor
per år. Statistiken blir inte vetenskapligt säkerställd, men ger
ändå en bild över kommunens egna inköp som blir jämförbar
kvartals- och årsvis. Måltidsorganisationens mål för 2022 är 75
procent svenska livsmedel. Att nå målet kommer att kräva stora
insatser; för cirka 20 procent finns nämligen inga svenska alter
nativ. Det gäller exempelvis fisk, bananer, apelsiner och kaffe.
Förmodligen behöver vi både säsongsanpassa inköpen och byta
ut vissa artiklar för att nå det högt ställda målet.

Figur 13. Procent svenska livsmedel.
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Svenska animalier
Under 2018 har kommunen börjat redovisa andelen svenska
animalier (kött, mjölk, ost och ägg) i stället för enbart svenskt
kött. Det ger en mer heltäckande bild av hur mycket kommu
nen gynnar svensk djurproduktion. Andelen har ökat från 60
procent 2013 till 91,5 procent under 2018. Det är en dramatisk
förbättring under fem år, men målet är fortfarande 100 pro
cent. När det gäller ost och kalkon har det blivit felköp under
året. De artiklarna är nu borttagna och har ersatts med svenska
alternativ. Vissa ostar får inte tillverkas i Sverige, exempelvis
fetaost som enbart får tillverkas i Grekland. Fetaost är därför
fortfarande okej att köpa in.
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Resurshushållning

Nya avtal under året
Kommunen har sedan tidigare fem avtal med lokala producen
ter: Franzéns champinjoner, Västgötahonung, Gäsene mejeri,
Olivia kallpressad rapsolja samt Kalvdans i Kulling. Samtliga
dessa förlängdes med ytterligare ett år. Mor Brittas valde att dra
sig ur samarbetet med kommunen. Den 1 oktober 2017 började
ett nytt grossistavtal med Menigo i Partille att gälla. I avtalet
har vi ställt Upphandlingsmyndighetens baskrav på djur
skyddet med avseende på animalieprodukter. Några produkter
är dessutom helt konverterade till ekologiska. Avtalet med
Menigo implementerades och följdes upp under våren 2018.
Ett antal produkter byttes samtidigt ut mot svenska alternativ.
Kostnaden för animaliska livsmedel ökar i takt med att högre
krav ställts på djurskydd och andel svenskt. En ny upphandling
av färska kött- och charkvaror inleddes under hösten 2018 och
kommer att avslutas hösten 2019. I upphandlingen har kom
munen ställt krav på att samtliga produkter ska vara svensk
köttråvara. Alla åtta samarbetskommuner var överens om att
testa denna begäran, trots att kravet inte helt uppfyller lagen
om offentlig upphandling. Avtalet är värt cirka 40 miljoner
kronor under fyra år. Kommunen har dessutom ställt krav på
att returbackar i stil med Svenska Retursystem (se faktaruta)
ska användas i möjligaste mån, eftersom detta sparar in stora
mängder kartong. Kommunen har också minimerat antalet
leveransdagar för respektive kök.

Avfall och källsortering i Skövderegionen

Matsvinn
Under året startades ett pilotprojekt där fem kök mätte köksoch serveringssvinnet. Under våren kom Livsmedelsverkets
modell ut för hur matsvinnsmätning ska göras. Kommunen
kommer att utvidga pilotprojektet och då använda Livsmedels
verkets modell.
Mat i brödet
Under november och december gick all måltidspersonal en
miljö- och energiutbildning. Utbildningen genomfördes vid tre
tillfällen. Gymnasieskolornas kökschefer var i Göteborg och
lyssnade på några av kommunens leverantörer, som berättade
om sitt miljöarbete under rubriken Hållbar framtid. Ett stort
antal kockar gick dessutom en bakutbildning som fokuserade
på hur man kan använda överbliven mat i brödbak.

10. Avfall och källsortering i Skövderegionen
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) består av nio
medlemskommuner med sammanlagt cirka 170 000
invånare. AÖS ansvarar för den kommunala renhållningen i medlemskommunerna. Ansvaret omfattar
avfall som enligt miljöbalken definieras som hushållsavfall, samt avfall hos annan verksamhet och som är
jämförligt med hushållsavfall.

Återanvända

Återvinna

Energiutvinna
Deponera

returlådor och returhalvpallar för dagligvaruhandeln. Frukt,
grönt och andra färskvaror packas i de miljövänliga lådorna,
som sedan återanvänds. Företaget har också ett saldosystem
för returpallar, vilket har blivit en standard i dagligvarubran
schen. Lådorna och pallarna kan användas hundratals gånger.
När de blivit slitna mals de ned och materialet återvinns.
att teckna avtal med Svenska Retursystem.

Avfallstrappan
AÖS arbete kan illustreras med en så kallad avfallstrappa, där
målet är att komma så högt upp i trappan som möjligt. Trappan
återfinns i miljöbalken och styr hur avfall ska tas omhand.
Den stora utmaningen för svensk avfallshantering är att
minska avfallsmängderna. Att förebygga uppkomsten av avfall
är det första steget i avfallshierarkin. Detta steg är prioriterat
i både den europeiska och den svenska avfallslagstiftningen.

Insamling av avfall
Via sopbilar och återvinningscentraler har AÖS under 2018
hanterat totalt 481,2 kilo avfall per invånare. Det är 8,4 kilo
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mindre jämfört med föregående år. Både det avfall som hämtas
med sopbil och det som tas emot på återvinningscentralerna
har tydligt minskat. Minskningen motsvarar 1,7 procent av
den totala avfallsmängden, och har skett trots ökad köpkraft.
Ökningen av konsumentprisindex var nämligen 2,0 procent
baserat på årsmedel. Samma tendens konstaterades under
2017, vilket stärker slutsatsen att det tidigare starka sambandet
mellan avfallsmängd och köpkraft kan vara brutet.

Minimera

Svenska Retursystem (SRS) har utvecklat ett pantsystem för

Leverantörer och grossister ansluter sig till systemet genom

10

Insamling av matavfall
Andelen matavfall som samlas in ligger nu på 37 procent.
Andelen har ökat varje år sedan man införde insamlingen, trots
att fler kommuner tillkommit i förbundet. Det är dock fort
farande en bra bit kvar det nationella etappmålet på 50 procent,
som ska nås senast 2020 (målåret har flyttats fram).
Alla ägare till flerbostadshus i Skövde har erbjudits att sortera
matavfall i sina fastigheter. I 48 procent av fastigheterna har
ägarna nappat. Att välja bort matavfallsinsamling ger en avgift
på 520 kronor per lägenhet och år. Sortering av matavfall i fler
bostadshus innebär särskilda utmaningar vad gäller sorterings
kvalitet. Av kretsloppsskäl är det viktigt att matavfallet sorteras

Insamlad mängd
matavfall 2018

5 044 ton

Matavfall per person (%)
AÖS
Nationell
målsättning

37 %
50 %

Angiven måluppfyllelse bygger på Naturvårdsverkets statistik att varje
person ger upphov till 71 kilo matavfall per år.
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noggrant. När många hushåll lämnar matavfallet i samma
avfallsbehållare, uppstår tyvärr ibland felsorteringar som gör
avfallet olämpligt att använda i kretsloppet. 8 014 villahushåll
har sedan starten i Skövde erbjudits att sortera sitt matavfall. Av
dem har 6 158 valt att delta.
Grönt kort fortsatt succé
I slutet av 2017 startades Grönt kort på AÖS fjärde återvinnings
central, i Värsås utanför Skövde. Sedan starten har 368 personer
i Värsås anmält intresse för så kallad grönt kort-utbildning. I
Timmersdala är 1 190 personer sedan tidigare registrerade för
Grönt kort. Med kortet får man, efter en kortare utbildning, till
gång till återvinningscentralen alla dagar i veckan, från klockan
7.00 till klockan 21.00. Under 2018 var totalt 5 336 personer
anslutna till Grönt kort inom AÖS. Det är en stor ökning jämfört
med 2017.
Åtgärder för att öka återanvändningen
AÖS återvinningscentraler samarbetar nu med en ny organisa
tion som samlar in hela och trasiga textilier. Efter att Myrorna
sagt upp sitt avtal sker samarbetet sedan halvåret 2018 med
Emmaus Björkå. Under 2018 har 161 ton textilier samlats in vid
AÖS återvinningscentraler (ÅVC), vilket är dubbelt så mycket
som under 2017. Vid alla AÖS egna större återvinningscentra
ler, samt vid centralerna i Värsås respektive Tidan, kan man
också lämna saker för återanvändning. Det kan exempelvis
handla om husgeråd eller inredningsföremål. AÖS bidrar också
med informationsinsatser samt med kostnadsfri mottag
ning av material som lämnas från secondhandverksamheter.
Statistiken avser enbart AÖS verksamhet. Eftersom hushållens
förpackningssortering inte ingår i verksamheten ger siffrorna
ingen total bild. Inte heller ingår den omfattade handeln med
second-hand-produkter och liknande utöver det som samlas in
på AÖS anläggningar.
Problem med biogasdrivna sopbilar
Under året har två gasbehållare i AÖS sopbilar exploderat. Myn
digheternas utredningar visar att explosionerna orsakats av för
hållanden vid sophämtning i kombination med lågt placerade
gasbehållare. Eftersom det finns risk för ytterligare olyckor
ska ett nytt förslag tas fram för att få fram säkra och fossilfria
sopbilar. Det tidigare målet för biogasdrivna sopbilar har därför
strukits ur förslaget till verksamhetsplan för AÖS 2019–2020.
För bolaget Skövde Biogas innebär det sämre förutsättningar
för att få avsättning för den lokalt producerade biogasen.
Deponering
Mängden avfall till deponi inom AÖS område är, omräknat till
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helår, 1,4 kilo per invånare. Nivån är lägre än riksgenomsnittet.
Mängderna avfall som skickats till deponi är lika stora som
under 2017 – detta trots att större delen av den isolering som
tidigare använts för sluttäckningsändamål styrts om till deponi.
De senaste åren har mängderna tydligt förändrats. Det beror på
att mottagningen vid våra återvinningscentraler har förändrats.
Den tidigare deponifraktionen vid Skaras, Mariestads och Gull
spångs återvinningscentraler har ersatts av fraktioner för gips,
isolering och konstruktionsmaterial (det vill säga samma sorte
ring som funnits vid AÖS övriga anläggningar under längre tid).

En renare stad
Nedskräpningen tycks ibland öka eller åtminstone inte minska.
Våra hav, som blir slutstation för det mesta av skräpet, inne
håller mer än fem biljoner plastpartiklar. Det är fler än alla
stjärnor i vår galax. I Skövde anordnas flera aktiviteter för att
motverka nedskräpningen. I Södra Ryd, exempelvis, genomför
des städkampanjen pRYDligt under våren. Mellan den 16 april
och den 6 maj satsades det lite extra för att skapa medvetenhet
kring nedskräpning och visa hur viktigt det är att vi gemensamt
tar ansvar för vår miljö. Skövde kommun har också förlängt sitt
medlemskap i Håll Sverige Rent, vilket ökar kraven på kommu
nen att hålla staden ren och fräsch. Skräpplockardagarna, som
Håll Sverige Rent anordnar, engagerade som vanligt många
förskolor och skolor. I Skövde deltog hela 1 073 personer.
Dessutom hakade Skövde under året på trenden ploggning
– att jogga samtidigt som man plockar skräp.

Ny avfallsplan har påbörjats
Under 2018 inleddes arbetet med en ny avfallsplan för AÖS.
Avfallsplanen är tydligt kopplad till andra kommunala frågor,
exempelvis fysisk planering, ekonomi, folkhälsa, miljötillsyn,
energi och infrastruktur. Det är viktigt att avfallsplanen sätts
in i ett större sammanhang så att konflikter och synergier upp
täcks tidigt. Hanteringen av hushållens avfall är ett bra exempel
på hur åtgärder för att nå miljömålen är kopplade till kommun
invånarnas kunskap, insikt och engagemang.

Kommunkoncernens källsortering
Matavfall sorteras ut på förskolor i centrala Skövde samt Skul
torp. I övriga skolor sorteras inte matavfallet ut ännu. Under
2018 har beslut tagits om att få börja installera så kallade un
derjordsbehållare. Sektor service ser det som ett viktigt steg för
att implementera matavfallssortering i kommunala fastigheter,
eftersom det nu finns alternativ där större mängder kan tas
omhand. Detta har annars varit ett stort hinder – det har helt
enkelt inte funnits plats för de många kärl som behövts. Under
kommande år kommer underjordsbehållare att installeras vid

både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Målet är att sedan
installera likadana behållare på befintliga fastigheter. Under
2018 reviderades den fastighetsstandard som används vid
projektering av ny- och ombyggnation. Det var en stor revi
dering med miljön som en viktig del. I standarden definieras
bland annat energikrav samt vilka miljöfarliga ämnen som ska
undvikas. En ny bilaga för avfallshantering har också införts.
Utvecklingen av standarden kommer att ske kontinuerligt med
en årlig revidering.
AB Skövdebostäder
Skövdebostäder har infört hushållsnära matavfallssortering
och källsortering i så gott som alla sina områden. De sista
genomförs under våren 2019. Kundenkäten visar att hyres
gästerna nu är mer nöjda med möjligheterna till källsortering.
Återbruket i nya lokaler i Fjärilsskolan
Kommunen återanvänder möbler, skåp, snickarbänkar och an
dra föremål som blir över i verksamheterna. Arbetsmarknads
enheten (AME) har tidigare haft en lokal på 800 kvadratmeter
på Rådmansgatan. Nu har enheten flyttat till Fjärilsskolan och
därmed fått mindre yta. När nya inventarier köps in eller verk
samheter förändras får arbetsmarknadsenheten i uppdrag att
hämta möbler som inte längre behövs. Enheten bedömer vad
som kan återanvändas – de har med åren lärt sig vad som efter
frågas. Allt inkommande material granskas och kategoriseras.

Ibland bygger de också om äldre, stora elektriska skrivbord
till mindre, mer efterfrågade varianter. Flera av kommunens
verksamheter besöker återbruket ofta. Det är väldigt vanligt att
de, utöver det de från början sökt, hittar annat som de behöver.
Arbetsmarknadsenheten får mycket positiv respons för sin
verksamhet. Resultatet och effekten av den är – förutom det
rent miljömässiga – att verksamheterna sparar mycket pengar.
Målet är att bättre dokumentera allt som går ut från återbruks
lagret för att påvisa nyttan – både miljömässigt, ekonomiskt
och för dem som har tillgång till återbruket.
Hållbarare IT
It-enheten har sedan den 1 januari 2018 förlängt den genom
snittliga livslängden på kommunens datorer från tre till fyra
år. Sett över tid beställer kommunen därmed färre datorer,
vilket minskar vår miljöpåverkan. Enheten fortsätter också sitt
standardiseringsarbete. Dels för att hjälpa kunden och rekom
mendera ett beprövat och väl fungerande sortiment, dels för att
köpa så få prylar som möjligt. Man förebygger helt att datorer
och surfplattor slängs på soptippen – istället tillämpas GoitLoop
via Atea och delarna återvinns så långt det är möjligt. Goit
lopp är en modern cirkulär ekonomisk modell inspirerad av
kretslopp och hållbarhetstänk. Under 2019 kommer it-enheten
också att genomföra en aktivitet för att återvinna 100 procent
av alla datorer, skärmar, surfplattor och mobiltelefoner. Syftet
är förstås att värna om miljön.
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