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Klimatutmaning och ekologiska inköp
I årets miljöredovisning har fördjupning lagts på att fortsatt
beskriva utvecklingen med Skövdes energi-, trafik och bio-
gasplanering. Kommunorganisationens inköp av ekologisk
mjölk har ökat under året.

Växa snabbt och hållbart
Vision Skövde 2025 ligger till grund för all övergripande
och strategisk planering inom det kommunala ansvarsområ-
det. Inom fokusområdet Natur och miljö formulerar Vision
Skövde 2025 målet att ”Miljömedvetenheten ska öka och vi
ska verka för att såväl individer som organisationer lever
resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i
åtanke.” Skövde växer och målsättningen är att växa ännu
snabbare än tidigare. Utmaningarna är många för att ut-
veckla samhället ur alla perspektiv. I miljöarbetet är fokus
på hållbarhet utifrån tre dimensioner; den ekologiska, den
ekonomiska och den sociala dimensionen. 

En kommun rik på natur
Skövde är en naturnära stad och kommun där 96 procent av
invånarna har 300 meter eller kortare till närmsta grönom-
råde. Närheten till naturen berikar och erbjuder möjlighet
till rekreation och ett hälsosamt liv. Kommunen har länge

arbetat målmedvetet med att utveckla sina idag blomstrande
grönområden och sina unika naturområden. Många är idag
naturreservat med mycket höga biologiska, kulturella och
sociala värden. Skövde lyftes under 2011 fram nationellt av
Naturvårdsverket som ett gott exempel inom naturvård.
Många unika ädellövskogar och hagmarker har skyddats
och många av de senare har restaurerats och återfått blom-
sterprakten. I Skövdes varumärkesplattform, som togs fram
2011, är ”Vår natur med unika Billingen” en av tre till-
gångar, som ska hjälpa till att stärka varumärket Skövde. 

Skövde går framåt nationellt
Under 2011 har Skövde kommun deltagit i flera rankingar
och undersökningar som gett positiva resultat. I tidningen
Miljöaktuellts stora ranking över Sveriges miljökommuner
lyckades Skövde nå plats 59. Det är andra året i rad som
Skövde gör rejäla förbättringar.

Miljöranking säger inte allt om en kommuns miljöarbete,
men den ger en fingervisning om vilka frågor man behöver
jobba mer med och inom vilka områden man ligger långt
framme. Det som till exempel saknas är övergripande mil-
jöledning av den kommunala verksamheten och tydligare
mål. Ett förbättrat resultat är naturligtvis ändå ett kvitto på
att arbetet går framåt. 

Hållbar utveckling

Skövde är varken en småstad eller storstad utan en framtidsstad med både tillväxt och hållbarhet i sikte. Framtiden finns där män-
niskor har nära till arbetet, till fritidsaktiviteterna, hemmet och naturen och har tid att bejaka livet däremellan. Det finner man i
gröna Skövde.



Katarina Jonsson tog lärdom av utmaningen att klimatbanta
under en vecka 2011.

Katarina blev klimatsmartast
Skövdes kommunalråd, Katarina Jonsson (M), utsågs av
Hushållningssällskapet till årets klimatbantare. I samband
med årets Framtidsforum i Skara 2011 vann hon i konkur-
rens med andra kommunalråd från Skaraborg. 
Motiveringen löd; 
    ”Med stort engagemang har klimatbantaren genom-

fört åtgärder inom resa, mat, återvinning och energi-
förbrukning och därigenom minskat sin klimat-
påverkan. Klimatbantaren har också utmanat ett 
företag och därmed spridit initiativet vidare.” 
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Årliga koldioxidutsläpp i energi- och transportsektorn i Skövde 
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Utsläppsutveckling av koldioxid från transporter 
i Skövde 1990–2008 
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I arbetet med Skövdes energifrågor är övergången till för-
nybara energikällor, effektivare energianvändning och mil-
jöanpassade transporter i fokus. Vi behöver ställa om från
samhällets beroende av fossil energi samtidigt som konkur-
rensen om de förnyelsebara bränslena i framtiden kommer
att vara stor. Den bästa kilowatten är trots allt den sparade.

   vision skövde 2025:

    Vi har lyckats skapa förutsättningar för det goda livet
om vi år 2025 använder så gott som ute slutande för -
nyelsebar energi.

Skövde har en plan 
Energi- och klimatplanen utgör en viktig del av inriktnings-
planeringen för hållbar samhällsutveckling i Skövde kom-
mun. I Skövdes energi- och klimatplan är målen uppdelade
efter kommunen som geografiskt område respektive som
organisation. Målen är formulerade för att uppnås 2020 ut-
ifrån EU-direktiv och nationella mål.

Energi- och klimatplanen har processats fram under tiden
december 2010 – maj 2011. Planens inriktning och målsätt-
ning presenterades och diskuterades vid ett brett upplagt se-
minarium i december 2010. En workshop i syfte att
identifiera och utveckla delmål och åtgärder hölls i februari
2011. 

Planen är framtagen utifrån en bred förankring i förvalt-
ningar och kommunala bolag. I arbetsgruppen deltog tjäns-
temän från två kommunala bolag och nio förvaltningar.
Energi- och klimatplanen har varit ute på remiss hos samt-
liga kommunala nämnder och bolag samt övriga berörda
aktörer mellan den 15 juni och den 30 oktober 2011. Re-
missen besvarades av 23 instanser. Kommunfullmäktige
antar planen i mars 2012. 

Energi- och klimatplanen kommer efter antagande att
framställas i en mer kortfattad version för att tydliggöra pla-
nens mål och åtgärdsförslag för olika aktörer samt kommu-
nens invånare. 

Fjärrvärmen har förbättrat luften i Skövde kommun och är till
stor del baserad på förnyelsebara bränslen. I och med överta-
gandet av Volvo Powertrains värmeproduktionsanläggningar
2009 har andelen olja dock ökat som bränsleslag. Utredningar
pågår inom Skövde Värmeverk hur man ska kunna minska 
oljeberoendet på sikt.

Energi

I mars 2011 togs första spadtaget och snart står Skövdes nya biogasanläggning färdig.
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fördelning av bränsleslag i gwh år 2011

i skövde värmeverk

Olja                    46 GWh
Spillvärme/Gas    13 GWh
Avfall                174 GWh
Biobränsle        184 GWh



Förskola föregångare i Trädgårdsstaden
Den nya förskolan i Skövdes nya stadsdel Trädgårdsstaden
byggs som passivhus med internationell certifiering. Ett
passivhus är en byggnad där energibehovet är mindre än
hälften hos ett vanligt hus. Detta innebär ett värmebehov på
mindre än 15 kWh/m2 och år. 

Certifiering för passivhus kräver en hög utförandekvali-
tet, vilket ger byggnaden lång hållbarhet och enkel skötsel.
Komfortkriterium garanterar bra luftkvalitet, inget drag
eller kallras samt inomhustemperaturer mellan 20 och 25
grader året om.   

Förskolan byggs i två plan och har en kompakt bygg-
nadskropp för att minska värmeförluster. Speciella fönster
med låga värmeförluster möjliggör många fönster mot alla
vädersträck, vilket ger stort ljusinsläpp i byggnaden.

Fasta solavskärmningar mot syd, väst och öst skyddar
mot värme under sommaren och gör fasaden intressantare.
Förskolan har ett vattenburet värmesystem skilt från venti-
lationssystemet och därmed en individuell reglering av både
luftkvalitet och temperatur i rummen. Den inkommande
luften värms eller kyls utifrån behov via borrhål i marken.
Ventilationsaggregat återvinner mer än 80 procent av från-
luften och minimerar ventilationsförluster i förskolan. Allt
detta bidrar till ett gott inomhusklimat för barn och perso-
nal. Förskolan ska stå färdig våren 2012 och ta emot barn
från april månad.

Ett av världens bästa fordonsbränslen finns i
Skövde 
Skövde kommun bygger, i samverkan med Göteborg Energi
AB, en ny anläggning för produktion av biogas genom ny-
bildade bolaget Skövde Biogas AB. Den 18 mars 2011 togs
första spadtaget till den nya anläggningen som ska stå klar i
mars 2012 och beräknas producera 30 GWh. Under året un-
dertecknades avtal med Skövde slakteri och Arla Foods för
att säkra substrattillgången (råvaran). Substratet ska trans-
porteras från Arla till biogasanläggningen via en pipeline,
ett arbete som påbörjades under 2011. 

Biogasen omvandlas till fordonsgas vilken i sin tur kom-
mer att ersätta tre miljoner liter fossilbränsle. När bilarna
drivs av biogas minskar det utsläppen i Skövde med cirka
7 000 ton CO2 per år och minskar även utsläppen av tung-
metaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot i trafikmiljön.

Projektet har rönt stort internationellt intresse och
Skövde kommun är en av talarna på World Biofuels market
i mars 2012 i Rotterdam, Holland. 

En biogasanläggning av den här storleken tillsammans
med andra stora biogassatsningar, bland annat i Lidköping
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och övriga Västra Götalandsregionen, skapar en plattform
för näringslivsutveckling inom regionen. Chanserna att bio-
gasen får kommersiellt fäste ökar. Skövde kommun bidrar
aktivt för att nå det nationella målet att skapa förutsätt-
ningar för nya förnyelsebara fordonsbränslen.

Biogasproduktion 2011
År 2011 producerade den befintliga biogasanläggningen,
vid avloppsreningsverket vid Stadskvarn 351 610 normal-
kubikmeter fordonsgas, vilket uppfyller den politiska mål-
sättningen. Under våren har ledningsnät och anläggnings-
delar kompletterats för att kunna producera el och värme
från deponigas från Risängens soptipp som tidigare fackla-
des bort (eldades upp). Eleffekten ligger för närvarande på
cirka 50 kW (1 kWh är ungefär den energi som åtgår för att
värma en elektrisk kokplatta under en timma).

Sorteringsviljan är hög hos miljömedvetna Skultorpsbor.

Matavfallet i Skultorp blev biogas
Under 2011 agerade kommunstyrelsen på olika sätt för att
påvisa vikten av att insamling av matavfall i Skövde var
önskvärt. AÖS (Avfallshantering östra Skaraborg) påbör-
jade en insamling av matavfall i Skultorp i oktober 2011.
Matavfallet går vidare till Falköpings anläggning där man
producerar biogas av just matavfall. Införandet av matav-
fallsinsamling inom AÖS alla medlemskommuner för alla
villahushåll i tätort ska vara genomförd under år 2013. Det
nationella miljömålet säger att senast 2010 ska minst 35
procent av hushållsavfallet återvinnas genom biologisk be-
handling. Dit nådde inte Skövde 2011. Under året har även
frågan om alternativa drivmedel utretts vidare. Direktionen
inom AÖS har fattat beslut om att nästa sopbil ska drivas
med 100 procent biogas.
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Energieffektiviseringsstöd till kommunorga-
nisationen
I enlighet med kraven för energieffektiviseringsstödet har
en strategi för den kommunala organisationen tagits fram
och lämnats in till Energimyndigheten den 31 mars 2011.
Energieffektiviseringsstrategin kompletterar energi och kli-
matplanen. 

Syftet med energieffektiviseringsstödet till kommuner
och landsting är att dessa ska fungera som positiva exempel
för andra delar av samhället i arbetet med energieffektivise-
ring och minskade utsläpp av växthusgaser. Bakgrunden är
EU:s energitjänstedirektiv som säger att den offentliga sek-
torn ska vara en förebild i att energieffektivisera. 

Målen för den kommunala organisationen är ett mål för
minskad energianvändning i kommunens byggnader och ett
mål för minskad energianvändning för kommunens trans-
porter. Mål som motiveras genom energieffektiviseringsstö-
det sätts med avseende på 2014 för Skövde kommun som
organisation. Övriga mål i Energi- och klimatplanen avses
uppnås till 2020.

Effektivare belysning i Skövde
Utbyte av gatubelysningsarmaturer har pågått sedan 2008.
Energiförbrukningen för gatubelysningen har fram till 2011
minskat med 27,5 procent. Drygt tre fjärdedelar av armatu-
rerna av äldre teknik är utbytt, resterande armaturer kom-
mer att bytas under år 2012.

Energifyllt arbete hos MÖS
Under 2011 har Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)
drivit ett energiprojekt i syfte att få företagen (metallindu-
stri, plastindustri, lantbruk med flera) att jobba med ener-
gieffektivisering. Det har skett genom att redovisa
förbrukning av el, energi och värme. De företag som hade
högst förbrukning gjorde en energiplan. I energiplanen
skulle de ange genomförda och planerade besparingsåtgär-
der samt om det fanns förbättringsmöjligheter. Resultatet
visade att det fanns många idéer för att minska energiför-
brukningen. Flera företag har genomfört förbättringar och
en del avser att genomföra ytterligare åtgärder. Av de elva
företagen i Skövde kommun som deltog har åtta angett att
de kan se möjligheter att spara energi på totalt mer än sex
miljoner kWh. Detta motsvarar ett års energiförbrukning för
drygt 240 villor. De senaste tre åren har det genomförts åt-
gärder på fyra företag som har sänkt energiförbrukningen
med 1,4 miljoner kWh. Inom de närmaste tre åren planerar
ytterligare fyra företag energisparåtgärder, vilket innebär en
minskning med ytterligare en miljon kWh. Fyra av verk-

samheterna använder redan idag enbart förnyelsebar energi
för uppvärmning. En verksamhet har angett att de varken
har några idéer för framtiden, att de inte har utfört och inte
heller planerar att utföra några energieffektiviseringar.

exempel på åtgärder som har utförts och

planeras:

•  förbättrad styrning och behovsanpassning av ventila-
tion, värme, kylning, belysning, tryckluft och drifts -
tider

•  nya energisnåla byggnader och isolering av befint-
liga byggnader

•  byte till energisnålare armaturer och maskiner

•  installation av timers och rörelsedetektorer

•  automatisering av processer

•  installation av värmepump, återvinning av värme

•  konvertering från olja till fjärrvärme

•  bränslesnålare fordon, sparsam körning.

Energiprojektet har bidragit till att få företagen att fun-
dera över och börja arbeta med energieffektiviseringar.
MÖS har fått en grundläggande insikt i hur långt olika före-
tag kommit i sitt energiarbete. Detta kommer till nytta vid
framtida diskussioner om energiförbrukning. 

Skövde stadshus släcktes ned under Earth hour den 26 mars
2011 klockan 20.30. Musikskolan höll en vacker konsert i
stadshuset. Evenemanget lockade 300 personer som senare
gick ut i mörkret och tittade på eldjonglörer, drack varm saft
och minglade. En uppskattad manifestation.



Skövdebostäder antar energiutmaning
AB Skövdebostäder har under hösten 2011 anslutit sig till
SABO-företagens Skåneinitiativ och energiutmaning, utfäst
den 7 december 2008 i Malmö. Bostadsföretaget ansluter
sig därmed till att minska sin energianvändning med 20
procent från 2008 till 2016.

Tekniska nämnden arbetar aktivt för att minska kommunens energiförbrukning och har efter normalårskorrigering sänkt energiåt-
gången för kommunens fastigheter med fyra procent jämfört med året innan.
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Energiutmaningar är viktiga bland annat för att synliggöra den
mest miljövänliga kilowatten; den sparade.

Beträffande behov av fossilbränslen för uppvärmning behövde
tekniska förvaltningens fastighetsenhet 141 m3 olja under 2011,
vilket är en halvering jämfört med år 2009. Fortsatt omställ-
ning pågår.



Skövde kommuns mil jöredovisning 2011 – Bilaga ti l l  kommunstyrelsens årsredovisning

Miljöredovisning 2011 9

Fordon och transporter

Trafikplan under framtagande 
Trafiksystemet ska tillgodose människans behov, vara sä-
kert, tryggt och trivsamt och bidra till att värna om en god
miljö.

Trafikplan för Skövde, som tagits fram under 2011, syf-
tar dels till att visa på övergripande inriktningar och dels att
konkret visa på åtgärder som krävs. Trafikplanen innebär ett
helt nytt tankesätt där samtliga trafikslag behandlas på ett
jämställt och balanserat sätt i planeringen. 

I den traditionella trafikplaneringen har fokus framförallt
legat på bilens behov. Med ordet trafik åsyftas i trafikplanen
samtliga trafikslag, det vill säga gångtrafik, cykeltrafik, kol-
lektivtrafik, biltrafik, tung trafik och utryckningstrafik.

Utgångspunkten är att samhällsplaneringen ska stödja ett
förändrat beteende, ett beteende som på lång sikt är håll-
bart. Det innebär att skapa förutsättningar i befintliga mil-
jöer och att skapa nya områden som från grunden möjliggör
för invånarna att välja ett hållbart transportsätt. Exempelvis
ett välutvecklat cykelnät eller busstrafik som erbjuder resti-
der jämförbara med bilens.

Fler och fler bussar och skolskjutsar med 
biogas i tanken 
I framtiden kommer det att krävas att vi reser alltmer ener-
gieffektivt, till exempel kollektivt. Resandet med stadsbus-
sarna har ökat med 7,1 procent under året. Från 2006, då
målsättning fanns om att fördubbla resandet fram till 2020,
har ökningen varit 45,7 procent.

Kollektivtrafiken ska ha en klar miljöprofil och fem
stadsbussar drivs idag av biogas. 2014 ska samtliga stads-
bussar drivas av biogas. Busstrafiken ska också ges möjlig-
het att tanka biogas i Skövde. Västtrafik driver frågan om
en bussdepå. En detaljplan är fastställd för verksamheten
nordöst om värmeverket och söder om den nya biogasan-
läggningen.

En miljöanpassad upphandling av skolskjuts med buss
samt skolskjuts med taxi har genomförts. Det finns krav på
att transportören ska redovisa de miljöledningssystem som
tillämpas. På uppmaning av kommunen skall transportören
årligen kunna visa hur man uppfyller miljökrav avseende
fordon, vård av fordon, däck och bränsle.

Upphandlingen av taxi avser grundskole- och gymnasie-
skjutsar, grundskolesär- och gymnasiesärskoleskjutsar och
har 2011 omfattat 43 178 resor. Samtliga 29 fordon är bio-
gasdrivna.

Även Västtrafik har handlat upp fordon för färdtjänst
inom kommunen.  Det omfattar 20 personbilar och sex spe-
cialfordon. Här får man en särskild bonus om man erbjuder
biogasdrift, men det är svårt att säga hur många fordon som
blir biogasdrivna.

Fri parkering för bilar med låga utsläpp
Skövde kommun premierar privatpersoner som kör biogas-
bil genom att de som äger sådant fordon har möjlighet att
ansöka om fri parkering i Skövde. Framöver kanske mot-
svarande kan bli möjligt för elbilar.

Skövde är en cykelvänlig stad. Tillräckligt med cykelställ, på rätt platser, förenklar cykelparkeringen.



För att en verklig förändring ska kunna ske
måste åtgärder som främjar alternativ utfö-

ras genom en stödjande trafikmiljö som
prioriterar gång-, cykel- och kollektiv-
trafik. Även regleringar och ekono-
miska styrmedel, teknisk utveckling
och direkt beteendeförändrande in-
formationsåtgärder, så kallad ”mobi-
lity management”, är viktigt för att

minska bilskjuts till skolorna. Frösve
skola, Käpplundaskolan och Henesko-

lan deltog i projektet för Skövde som
finns beskrivet i Trafikverkets rap-
port 2011:152.

Kommunorganisationens resor
Andelen miljöfordon i kommunorga-
nisationen är nu 60 procent och ut-
görs av både personbilar och

skåpbilar. Bland personbilarna har siffran ökat från 72 till
84 procent under 2011. Nästan hälften av miljöbilarna ut-
görs av snåla dieselbilar och en femtedel är gasdrivna. Det
finns en stor förbättringspotential i att öka användningen av
Skövdes lokalproducerade biogas, som är ett förnyelsebart
bränsle. 

I Gröna bilisters kommunranking klättrade Skövde kom-
mun under året från plats 41 till plats 22 av totalt 147 un-
dersökta kommuner. Gröna Bilister bedömer bland annat
den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon

Miljöredovisning 2011
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Var god cykla mera!
Skövde kommun arbetar för att stimulera cykel-
användningen i kommunen med beteendepå-
verkande kampanjer som ”Skövde trampar
och går” som startade 2011. 1 885 meter ny
cykelväg har byggts i tätorten och 50 nya
cykelparkeringsplatser har skapats i cent-
rum. Beläggningsstandarden på Skövdes
cykelvägnät är god och huvuddelen behö-
ver inte åtgärdas inom de närmaste fem åren.
Ett försök med att separera cykel- och gångtra-
fik på befintliga cykelvägar genom målning har
genomförts och kommer att permanentas
som åtgärd. Flera förvaltningar har under
året arbetat med att underlätta cykling i
arbetet.

Den hållbara skolresan
Initiativ till projektet ”Den hållbara skolresan” togs av
Skövdes och Mariestads kommuner samt Trafikverket. Ut-
gångspunkten var att bemöta trafikproblematiken utanför
skolorna på ett nytt sätt. Andelen barn som skjutsas med bil
till skolorna måste minskas om trafiksituationen ska kunna
bli bättre. En vilja att byta färdsätt från bilresor finns bland
de föräldrar som besvarat resvaneundersökningarna i pro-
jektet. Skolpersonal och föräldrar uppger att man främst
skulle välja att cykla eller gå. Kollektivtrafiken vid skolorna
upplevs inte tillräckligt attraktiv för att fungera hela resked-
jan, från bostad till skola och vidare från skola till arbete.

Alla kommuninvånare i Skövde är väl-
komna att delta i ”Skövde trampar och
går”, vilket innebär att du ställer bilen
och cyklar eller går istället. Chansen
finns att vinna fina priser och samtidigt 
få en bättre hälsa, gratis.

Barns hälsa och välbefinnande kan öka om de går eller cyklar till skolan, gärna med föräldrarna.



och transporter, arbetet för att sortera bort onödiga kommu-
nala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt till-
gång till och produktion av förnybara bränslen. 

exempel på åtgärder under året: 

•  Tekniska förvaltningen och näring- och samhälls-
byggnadsenheten uppger att de provat telefon- och
webbmöten för att minska antalet arbetsresor.

•  Omvårdnadsförvaltningens hemvård- och hälso- och
sjukvårdsavdelningar har bytt ut bilen mot
att gå, cykla eller använda elcykel
för de enheter som har korta
avstånd till sina kunder. 

•  I hemvårdens plane-
rade omorganisa-
tion är
närhetsprincipen
rådande, att pla-
cera hemvårdslo-
kalerna så nära
kunderna som
möjligt. Detta leder
till färre och kortare
transporter.

•  Den inriktning som finns
gällande köksstruktur på skolför-
valtningen, med tillagning så nära matgästen
som möjligt, leder till färre och kortare mattranspor-
ter. Förvaltningens tidigare största mottagningskök
på Käpplundaskolan har under våren byggts om till
ett tillagningskök. Köket togs i bruk i samband med
läsårsstart hösten 2011.

•  Elevhälsan har arbetat för att minska antalet resor för
personalen. Busskort har köpts in och allmänna kom-
munikationsmedel ska användas i första hand när det
är möjligt. Personal inom elevhälsan har även till-
gång till cykelbokning.

•  Tekniska förvaltningen har genomfört eco-drivning
med förare av tunga fordon och maskiner.

•  Tekniska förvaltningen och arbetsmarknadsenheten
har beställt sammanlagt elva elbilar.

•  Ny upphandling för hämtning av slam från enskilda
avlopp har inneburit att en slamsugningsbil med 100
procent gasdrift finns i drift inom Skövde kommun
från 1 jan 2012. 

•  Förlängning av avtalet för insamling av farligt avfall
innebär att insamlingen även fortsättningsvis sker
med en diesel/gashybrid.

•  Utbildningsförvaltningen använde Microsoft Out-
look Lync till videokonferenser under 2011. Det in-
nebar att deltagande vid möten och konferenser
kunde ske på distans. 

•  Utbildningsförvaltningen klimatkompenserar flygre-
sor, i den mån det är möjligt, under förutsättning att

det inte innebär avsevärda fördyringar av
resandet.

Anställda leasar miljöbil
Som ett led i Skövde kom-

muns klimatarbete erbjuds
alla anställda att leasa mil-
jöbilar med bruttolöneav-
drag. Under året har
ytterligare 26 anställda tagit

del av erbjudandet och totalt
leasar nu 50 personer miljöbil.

Cirka 60 procent av dem drivs av
biogas och resten av miljödiesel,

med resultatet att 78 ton mindre CO2 per
år släpps ut. 

Rese- och transportpolicy
Tyvärr har arbetet med kommunens rese- och transport -
policy avstannat under 2011 men beslut antas komma under
2012.

Utveckling av den tunga fordonsparken
Kommunorganisationens investeringsbehov av maskiner,
lastbilar och övrig utrustning har ökat. Då maskin- och for-
donspark börjar bli till åren behöver återanskaffningstakten
öka för att vi ska kunna sköta kommunens basuppdrag på
ett tillförlitligt sätt. Miljövänligare alternativ på den tunga
fordonssidan behövs för att kunna leva upp till Skövde
kommuns ambition att vara en miljökommun i framkant.
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Vet du att…
25 procent av alla bilresor 
är kortare än två kilometer!



Miljöanpassad kyla 
Myndighetskrav från Räddningstjänsten östra Skaraborg
villkorade att kylanläggningen på Billingens isbana skulle
bytas ut. Detta verkställdes under 2011. Ammoniak, som är
ett effektivt men giftigt köldmedium, används fortfarande
men en betydligt mindre andel än tidigare. Idag används 98
kg mot tidigare 7 000 kg. Konsekvenserna vid ett eventuellt
fel eller utsläpp har därmed mildrats betydligt.

Mindre kemikalier i verksamheterna
Tekniska förvaltningen har fasat ut vissa farliga kemikalier
och planerar att installera en ny penseltvätt på måleriet, där
man rengör penslar och slutprodukten blir eldningbar. Inom
städenheten fortsätter utbytet till städmaskiner som inte krä-
ver kemikalier. Kemikalieförbrukningen har minskat tack
vare städmaskinerna, men också tack vare framtagna dose-
ringsanordningar, vilket också resulterat i stora ekonomiska
besparingar. 

På Västerhöjd och Vuxenutbildningen har kemikalieför-
brukningen minimerats ytterligare på Naturvetenskapspro-
grammet genom ändrade arbetssätt under laborationer.
Använda kemikalier omhändertas enligt gällande regler, os-
kadliggörs eller sänds till miljöstationen.

Prospektering på Billingen
Skövde kommun samordnar arbetet mot uranprospektering.
Det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals
Inc har undersökningstillstånd för att leta uran, bland annat
på Billingen. Delar av Skövde, Skara, Falköping och Tida-
holm berörs av bolagets undersökningstillstånd. Arbetet
med att stötta berörda markägare och samordna arbetet mot
uranbrytning leds av Skövde kommun. Under året har
Skövde kommun bjudit in markägare, som berörts av ar-
betsplaner för provborrning efter uran, till möten. En
uranbrytning i Västgötabergen kan leda till omfattande ska-
dor på miljön. De fyra kommunerna har genom kommun-
fullmäktigebeslut meddelat bolaget att kommunerna
kommer att använda det kommunala vetot mot uranbrytning
om en ansökan om att öppna en urangruva blir aktuell. 

Människor och miljö utsätts ständigt för blandningar av flera olika kemikalier. Även om enskilda komponenter i en blandning inte
är giftiga var för sig, kan blandningen ge skadliga effekter. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå
riksdagens miljökvalitetsmål; giftfri miljö.

Miljöredovisning 2011
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Giftfri miljö 



Grön flagg och gröna utbildningar med god smak
Aspö naturskola, numera integrerad i Balthazars verksam-
het, har i uppdrag att få skolor och förskolor intresserade av
att jobba med miljö och natur. Under 2009-2011 har Natur-
skolan deltagit i ett EU-projekt som skett i samarbete med
Håll Sverige Rent. Syftet har varit att inspirera och hjälpa
skolor att få miljöutmärkelsen Grön Flagg. Under 2011 har
500 förskolelärare, lärare och fritidspedagoger deltagit i
fortbildningen. Antalet Grön Flaggskolor i Skövde kommun
var 14 stycken år 2011. Stöpenskolan har arbetat med Grön
Flagg och blev certifierade i september för temat konsum-
tion. 

övriga exempel under 2011:

•  Balthazar har fortbildat elever och lärare om energi
och hållbar utveckling. Balthazars besökare har er-
bjudits olika miljöworkshops där de skapat nya saker
av gamla ting.

•  Naturskolan har genomfört fortbildning inom miljö
och utomhuspedagogik för lärarstudenter på Hög -
skolan i Skövde.

•  I samarbete med tekniska förvaltningen deltog all
måltidspersonal i en utbildning under temat ”energi -
effektiva kök” i syfte att minska energiåtgången i
skolköken.

•  Ett tjugotal kockar och måltidsbiträden deltog på
sportlovet i en utbildningsdag som anordnades av
skolmatsakademin på temat ”klimatsmart skolmat”.

•  Utbildningsdagar har anordnats i syfte att öka kun-
skapen om och engagemanget för ekologisk mat vid
kommunens förskolor och skolor. Deltagarna har
varit både pedagogisk personal och måltidspersonal.

•  Skolförvaltningen har tagit initiativ till en kommun-
övergripande ”Eko-utbildning för beslutsfattare”. Ut-
bildningen genomfördes under hösten 2011 och var
mycket engagerande.

Kulturen har koll på värden
Kulturmiljöprogrammet, som färdigställts under året, inne-
bär att Skövde skapat förutsättningar att uppfylla de natio-
nella miljömålen som bland annat föreskriver god bebyggd
miljö.

Allt fler börjar förstå matens stora påverkan på klimatet och ekosystemen.

Miljöutbildning och ökad kunskap
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   Skövdes miljöpris 2011
     Årets miljöpris gick till Glädje restaurang och bar och 
     motiveringen löd: 

    ”Restaurang Glädjes ägare Eddy Lundkvist och Karl-
Johan Beckman har ett enastående driv att laga mat
av god kvalitet. De gör det ansvarsfullt med tanke på
människor, djur och av lokalproducerade råvaror.

    Restaurang Glädje uppfyller många kriterier för att
uppnå visionen om matlandet Sverige. Kött inhandlas
från uppfödare med eget slakteri, man använder alla
delar av djuren, grönsaker kommer från lokala odlare,
i kylen står ekologiskt öl och kranvatten från Vättern
möter gästen vid bordet. Buljongen görs från grunden,
maten lagas på plats utifrån 
säsong.

    Maten lagas till ett bra pris för den vanlige konsumen-
ten, som varje dag på menyn kan se varifrån maten
kommer. Köket städar man med naturprodukter och
man gör märkbart omedvetet helt andra självklara val
som banar väg för hållbar utveckling i Skövdes matliv.

    Eddy och Karl-Johan lär för livet och inspirerar alla
oss andra ännu oinvigda, kollegor, matgäster, experter
och livsnjutare, att genom stor kokkonst bjuda oss och
våra sinnen på ljuvlig äkta vara.

Miljöredovisning 2011
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Karl- Johan och Eddy, krögare i Skövde som inspirerar, även nationellt.



Skolan går före med ekologisk mjölk
Från och med år 2011 köps ekologisk mjölk till både för-
skola och skola. En medveten strategi under vårterminen
var att måltidsenheten ersatte kött med vegetariska alterna-
tiv vissa dagar. Arbetet med att introducera fler vegetariska
rätter kommer att fortsätta. Kostenheten försöker arbeta mer
säsongsanpassat och gör matsedeln därefter. Till exempel
serverar de mer rotfrukter och färre tomater på vintern. Ris
serveras mer sällan på grund av den miljöpåverkan produk-
ten har.

exempel på skolans fasta och tematiska 

aktiviteter för miljöarbetet:

•  Miljöråd med personal och elever som träffas en
gång i månaden då eleverna för fram förslag och
synpunkter som kan gynna miljön på och kring sko-
lan. Miljörådets elever går ut i klasserna och infor-
merar efter mötet. 

•  En av skolförvaltningens förskolor har 0,5 tjänst ute-
pedagog som dukar upp och ansvarar för verksamhe-
ten ute. Utepedagogen odlar med barnen och värnar
om miljön. Ambitionen är att återanvända material
och förskolan arbetar också mycket med återvin-
ningsmaterial. 

•  Skräpplockarvecka genomförs varje år under vecka
17. 

•  Mulle/Knytte, äventyrspedagogik, aktivitetsstationer
på gården samt tema närmiljö.

Gymnasiet fortsätter med miljöanpassningen
På Kavelbro eftersträvas miljövänliga produkter vid inköp
av förbrukningsvaror. Elektronisk handel används vid en
majoritet av inköpen. Skolans kök och restauranger kom-
mer aktivt att arbeta för att göra ekologiska inköp och dis-
kussioner om KRAV-certifiering pågår.

Vid Västerhöjdsrestaurangen arbetar personalen med att
förbättra kvaliteten på såväl mat som miljö. De använder
sig av säsongens råvaror eftersom det blir mest kostnadsef-
fektivt och köper om möjligt in ekologiskt framtagna, och
närodlade, livsmedel och fisk som fångats med hållbara me-
toder enligt krav som ställs av MSC (Marine Stewardship
Council). Vidare arbetar man för att minska köttförbruk-
ningen. Köket lagar all mat från grunden och tar tillvara på
eventuella rester på bästa sätt.

Upphandlingsenhetens verksamhet
Upphandlingsenheten har till uppgift att leda och samordna
upphandlings- och inköpsverksamheten i Skövde kommun.

verksamheten regleras av:

•  Lagen om offentlig upphandling, LOU

•  Upphandlingspolicy för Skövde kommun och dess
bolag

•  Regler och riktlinjer för upphandling inom Skövde
kommun

•  Miljöpolicy vid upphandling

•  Rese- och transportpolicy

Elever och personal är glada över att det numera serveras ekologisk mjölk i alla Skövdes skolor.

Hushållning
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Upphandlingsenhetens arbete har mycket stor indirekt
effekt på Skövde kommuns olika verksamheters miljöpå-
verkan, eftersom det är i upphandlingsskedet som krav på
miljöprestanda fastställs för de varor, tjänster och entrepre-
nader som ska köpas in. 

Upphandlingsprocessen
All upphandling ska enligt upphandlingspolicyn vara inrik-
tad på att de upphandlade varorna och tjänsterna ska bidra
till en ekologiskt hållbar utveckling. I kommunens Miljöpo-
licy för upphandling anges vilka beaktanden som ska ske,
vilka prioriteringar som ska göras och vilka riktlinjer som
ska gälla vid fastställande av krav på miljöprestanda vid
upphandlingar. 

Upphandlingsenheten har under året arbetat med de be-
aktanden, prioriteringar och riktlinjer som miljöpolicyn
anger. Uppdragsgivaren har, enligt upphandlingsenheten,
ibland andra intressen som väger tyngre än miljöhänsyn.
Till exempel kan den ekonomiska aspekten väga tungt och
miljökrav som ställs upplevs ibland höja priset på den upp-
handlade varan eller tjänsten. Upphandlingsenheten upple-
ver att uppdragsgivaren inte alltid är beredd att betala extra
för miljöhänsyn. Ett annat problem är att såväl uppdragsgi-
vare som upphandlingsenhet ibland saknar kompetens om
de miljöaspekter som är relevanta vid en specifik upphand-
ling. 

Ett viktigt stöd vid kravformulerandet är Miljöstyrnings-
rådet som utarbetar miljökriterier för vanligt förekommande
produktområden. Upphandlingsenheten anser att Miljöstyr-
ningsrådets kriterier ibland är så långtgående att de inte all-
tid accepteras i de rättsinstanser som handlägger överpröv-
ningar av upphandlingsärenden. Detta försvårar arbetet med
att använda rådets kriterier. En kritisk granskning av kriteri-
erna krävs många gånger inför kravutformningen. 

Årets miljöjulkalender frågade ”Äter du miljösmart?” Under
december månad gavs tips på Skövdes webbplats hur man gör
för att äta Större andel vegetabilier, Mindre tomma kalorier,
ökad Andel ekologiskt, Rätt kött och grönsaker samt Trans-
portsnålt, det vill säga SMART.

Ekologiska livsmedel nådde högre 2011
Riksdagen har beslutat att som inriktningsmål ska 25 pro-
cent av den offentliga konsumtionen av livsmedel vara eko-
logiska livsmedel senast år 2010. Skövde kommun har en
bit kvar för att nå upp till detta mål. En förbättring av de
ekologiska inköpen har skett under 2011.

Under året har livsmedel köpts till ett värde av
34 535 626 kronor. Av denna summa har ekologiska varor
köpts för 3 363 116 kronor av kommunens livsmedelbe -
ställare. Det är 9,74 procent av den totala inköpssumman.
Inköpen av ekologiska livsmedel har ökat då föregående års
inköpsprocent var 2,59 procent. 

Miljöredovisning 2011
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Ett ekologiskt sortiment och fairtrade erbjuds cafébesökarna på Balthazar Science Park. Det är Sofia Nygren, ansvarig för inköpen,
mycket nöjd med.



Skövde kommun har tecknat livsmedelsavtal med leve-
rantörerna Arla, Feldts Fisk, Menigo Foodservice AB och
Gunnar Dafgårds AB. Både ekologiskt odlade och konven-
tionellt framställda produkter finns upphandlade i dessa
avtal. 

Grönare inredning
Skövde kommun har tillsammans med andra kommuner un-
dertecknat en Klimatstrategi för Västra Götaland. Regionen
arbetar med Klimatsmarta inköpsbeslut där utveckling be-
drivs inom områdena energi, inredning, fordon och livsme-
del. Skövde kommuns upphandlingsenhet deltar inom
fordon och inredning men utvecklingen inom de övriga om-
rådena kommer också kommunen till del.

Under 2011 har förberedelser inom inredningsområdet
pågått för att kunna presentera en Grön Lista, en inköps-
guide för miljöanpassad inredning, baserad på befintliga
ramavtal. Att använda den Gröna Listan vid val av inred-
ningsprodukter leder till en rad miljöförbättringar. Dessu-
tom stimuleras till bättre arbetsförhållanden i länder där
exempelvis textilier produceras.

Städkemikalier
Merparten av de städkemikalier som är upphandlade upp-
fyller kriterierna för ”Bra Miljöval”. 

Kontors- och skolmateriel
I Skövdes upphandlingar av kontors- och skolförbruknings-
materiel ställs krav på att få så många produkter som möj-
ligt som är miljöanpassade. Leverantörerna av kontors-
materiel har under flera år försökt att få bort miljöfarliga
produkter. 

Kommunen fick ny leverantör från och med juni 2011.
Under det första halvåret med det nya avtalet var 14 procent
av de inköpta artiklarna miljömärkta. I det nya sortimentet
finns Post-it-produkter som är framställda av 100 procent
återvunnet papper samt pennor som är tillverkade av åter-
vunna PET-flaskor och en biologiskt nedbrytbar kulpenna
som har en pennkropp och clips som är tillverkad av mjölk-
syra från majs. Allt papper som används i Skövde kommun
uppfyller miljökriterierna för ”Svanen-märkning” eller
Svenska Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”.

För att begränsa antalet leveranser till kommunen sker
samleveranser av kontors-, skol- och lekmateriel samt pap-
per och plastprodukter med max två leveranser per vecka.
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Andel ekologiska livsmedel
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Att minska avfallet och dess farlighet är den viktigaste ut-
gångspunkten vid miljöanpassning av avfallshanteringen.
Återanvändning, återvinning och energiutvinning ska främ-
jas i nämnd ordning.

Fint pris till ”miljögruppen”
Inom miljöarbetet har arbetsgruppen ”miljögruppen” inom
daglig verksamhet LSS uppmärksammats. Arbetet som
gruppen utför är att återvinna uttjänt materiel och utrustning
från sjukvården, tandvården och vårdcentraler. Gruppen har
fått Västra Götalandsregionens interna miljöpris 2011.
Dess utom var ”miljögruppen” nominerad till Swedish
Award i kategorin ”Årets specialpris 2011”. Priset tilldelas
det företag eller den person som på ett enastående och för-
tjänstfullt sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls och
återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på
svenskt kunnande inom detta område såväl nationellt som
internationellt.

Kavelbro och Västerhöjd spänner bågen
Under 2011 har Kavelbro byggt om sina utbildnings- och
produktionskök. I ombyggnaden har miljö- och avfallshan-
teringen varit en ständigt närvarande faktor. Skolans mål-
sättning är att kunna lämna matavfall för återvinning till
biogas samt att restaurangerna ska servera mat tillagad av
närproducerade råvaror och, kanske i en framtid, även eko-
logiskt producerade.

Västerhöjd samarbetar med Gymnasiesärskolan på Ka-
velbro vars elever sköter pappersinsamlingen på hela sko-
lan. Behållare för insamling av batterier och drickaburkar
finns i skolan. Omvårdnadsprogrammet sorterar sjukvårds-
avfallet från metodövningarna i enlighet med föreskrifter
om säker miljöhantering. Skrot med mera körs till Risäng-
ens avfallsstation för återvinning. Västerhöjd har ökat möj-
ligheterna till mer återvinning. Stena ska ta fram nya
behållare som ytterligare ska öka och förenkla återvin-
ningen av papper. Dessutom ska skolan skaffa miljöstatio-
ner så att elever och personal enkelt ska kunna källsortera
avfall. Avfall och källsortering är ett fortsatt prioriterat om-
råde 2012 där caféets verksamhet står i fokus.

Vuxenskolan utgår från botten
Vuxenutbildningen har under 2011 fortsatt arbetet med mil-
jöfrågor och återvinningsrutiner. En källsorteringscentral på
bottenplanet har löst problemet med förvaring av avfall och
sopor innan borttransportering. Källsorteringscentralen ger
möjlighet för uppsamling av sorterad materiel i olika plast-
containrar innan den källsorterade materielen hämtas.

Håll Skövde rent
Under 2011 deltog skolor och förskolor i en skräpplockar-
kampanj arrangerad av Håll Sverige Rent. Tekniska förvalt-
ningen försåg skolorna med sopsäckar och hämtade upp
skräpet efter genomförd aktivitet. I årets kampanj deltog 23
skolor och förskolor, sammanlagt 1 806 barn. Problemet
med nedskräpning är störst i stadens centrum på helgerna.

Inom miljöarbetet har arbetsgruppen ”miljö-
gruppen” inom daglig verksamhet LSS upp-
märksammats. Arbetet som gruppen utför är
att återvinna uttjänt materiel och utrustning
från sjukvården, tandvården och vårdcentra-
ler. Gruppen har fått Västra Götalandsregio-
nens interna miljöpris 2011. 

Avfall och källsortering
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Matavfallsinsamling i Skultorp
Direktionen för Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS)
fattade beslut om utökad insamling av matavfall den 4 april
och ordnade studiebesök till biogasanläggningen i Falkö-
ping den 9 och 12 maj. Deltog gjorde ledamöter i AÖS:s di-
rektion, administrativ personal, sopförare, återvinnings-
arbetare, personal från kundtjänst och personal från Reno
Norden AB och XR Miljöhantering AB. 

I första hand kommer villahushåll i tätorter att erbjudas
möjligheten att sortera sitt matavfall. Första insamlingsom-
rådet blev Skultorp i Skövde som startade den 1 oktober. 

Skultorps villahushåll utrustas med nya tunnor.

Resultat i Skövderegionen
Insamlingen av matavfall har gått bra och det är många
abonnenter som anslutit sig. Mängden matavfall per hushåll
i Skultorp är i genomsnitt 5,3 kg per tömning. I Tibro är
motsvarande siffra 4,5 kg. Omräknat till mängd per år och
person samlar AÖS in 53,5 procent av det matavfall som
varje person beräknas ge upphov till. 

Insamlad mängd matavfall och procentuell del per person.

Rätt matavfall
För att kontrollera kvaliteten på det insamlade matavfallet
har plockanalyser genomförts. Det innebär att en utvald
mängd matavfall analyseras för att se om det finns fraktio-
ner som blivit felsorterade. Resultaten av plockanalyserna
från matavfallet i Skultorp och Tibro var mycket tillfred s-
ställande. Endast en ytterst liten mängd avfall var fel -
sorterat. Tabellen visar i procent hur stor andel avfall som
var rätt sorterat.

Framöver får fler källsortera sitt matavfall
Ambitionen är att införandet av matavfallsinsamling för vil-
lahushåll i tätort inom AÖS medlemskommuner ska vara
genomförd under år 2013. 

Grovplanering för införande av matavfall.

Optimera sopbilens körning
Sophämtning är en skenbart enkel verksamhet, men valet av
den bästa hämtningsturen påverkas av många och föränder-
liga faktorer. AÖS har sedan flera år ett projekt för ruttopti-
mering tillsammans med Högskolan i Skövde.

Projektet syftar till att utveckla en helt automatiserad op-
timering av hämtningsrutter med hjälp av intelligenta algo-
ritmer. För AÖS:s del innebär denna forskning att
miljöbelastningen kan minska genom transportsnåla och
klimatsmarta avfallstransporter, kundnyttan förväntas öka
genom flexiblare sophämtning och kostnaderna minskar
genom effektivare utnyttjande av fordon och personal.

Högskolan har utvecklat ett webbaserat mjukvarupro-
gram (ICAN) som dels används för ruttoptimering, men
som även kommer att användas som en simulator för sopfö-
rare vid upplärning av nya rutter. Simulatorn har byggts in i
en lastbilshytt och den 21 december 2011 invigdes den på
Högskolan i Skövde.
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Av hushållens avfall som energiutvunnits till värme och
el var 12 928 ton hushållssopor, 3 248 ton från återvin-
ningscentraler samt 3 150  ton träavfall (returträ). 40 ton
matavfall rötades därutöver för produktion av fordonsgas i
Falköping.

Den deponerade mängden ickefarligt avfall från återvin-
ningscentraler lokaliserade i Skövde kommun har helt upp-
hört. I omhändertagande av farligt avfall ingår deponering
som en metod. 

Den totala mängden avfall har ökat med 2,6 procent från
2010. Detta stämmer väl med konsumentprisindex. Något
trendbrott mot kopplingen till konjunkturen kan därför inte
noteras. Förutom att insamling av matavfall påbörjats i
Skövde kan följande förändringar från förra året konstate-
ras.

avfallsslag som ökat i mängd:

•  Brännbart avfall både för avfall insamlat via sopkärl
och avfall som samlats in vid återvinningsstationerna

•  Träavfall

•  Sten, gips, kakel och liknande material

•  Impregnerat trä

avfallsslag som minskat i mängd:

•  Elavfall

•  Metallskrot

Sortering av förpackningar i Skövde
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för
återvinningsstationerna i landet. Efter att stationerna på
Elins Esplanad och Käpplunda Gärde togs bort har det varit
ett hårt tryck på Skövdes kvarvarande stationer. Tekniska
förvaltningen har en dialog med FTI om tömningsintervall
och städning kring stationerna och medverkar också till att
hitta nya platser för återvinningsstationer. Under året har en
ny återvinningsstation byggts vid Lidl. Mycket arbete
kvarstår innan situationen är tillfredsställande och innan
skövdeborna anser att det är enkelt och nära att sortera sina
förpackningar. 

exempel på åtgärder inom kommunorganisa-

tionen under 2011:

•  Inom Billingens fritidsområde finns två sorterings-
stationer för allmänheten. Oljespill, lysrör, lampor
och tryckimpregnerat virke transporteras till miljö-
stationen på Risängen. 

•  Inom Arena Skövde Hall pågår ett ständigt arbete
med framförallt avfalls- och källsortering av de
sopor som verksamheten för med sig. Glasflaskor,
papper, kartong, wellpapp, metallskrot, batterier,
lampor och lysrör sorteras. Dessutom separeras hus-
hållssopor från övriga sopor. 

•  Kulturförvaltningens arrangemangsenhet har tillsam-
mans med tekniska förvaltningens miljösamordnare
under 2011 utarbetat och förbättrat kulturhusets ruti-
ner för källsortering och återvinning. Personalen har
fått information om hur och vad de skall källsortera
och rutiner har upprättats. 
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Paula Bäckman, ordförande i Avfallshantering östra Skaraborg, klipper band tillsammans med Mats Jägstam, vicerektor på
Högskolan.
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Mer och finare Billingeled
Ett stort arbete med att restaurera Billingeleden genomför-
des sista kvartalet 2011. I och med att kommunen fick ett
eget naturvårdslag möjliggjordes dessa insatser på Skövdes
välbesökta vandringsled. De insatser som gjorts för att till-
gängliggöra vandringsleden är röjningar och vid behov har
nya skyltar och markeringar satts upp. Som en säkerhetsåt-
gärd rustas även alla Billingeledens spänger med nät för att
minska halkrisken. Under 2011 fortsatte samarbetet med
Skara kommun för att knyta samman ”Billingeleden” med
”Vandra i Valle” till den tio mil långa vandringsleden ”Bil-
lingen Runt”, som kommer att lanseras under hösten 2012. 

Ett lyft för Billingens fritidsområde
En ekonomisk förening har bildats där samtliga föreningar
som verkar kring Billingen är med. Även Hotell Billingehus
och Next Skövde är involverade i arbetet. Syftet med pro-
jektet är att utveckla Billingens fritidsområde till en till-
gänglig och attraktiv arena för motion, rekreation och
upplevelser i samverkan med kommun och näringsliv. I
uppdraget finns även en planritning med nya byggnader,
mötesplatser och aktiviteter. Billingen ska utvecklas för att
bli ett besöksmål för människor från hela landet. 

Skövde – ett gott exempel 
Skövde lyftes under året fram nationellt av Naturvårdsver-
ket som ett gott exempel inom naturvård. Detta för att kom-
munen säkerställt värdefull natur inom staden, bevarat

viktiga biologiska funktioner i stadsnära miljöer för att få
en hållbar samhällsutveckling samt att natur och invånare
flyttar närmare varandra med de vandringsleder som börjar
direkt vid bostadsområdena. Många unika ädellövskogar
och hagmarker finns kring Skövde och många är av riksin-
tresse. 

Tandsnäcka. Illustration: Barbara Landelius, Göteborgs Na-
turhistoriska Museum.

Unika artfynd i Skövde
Den lilla arten tandsnäcka, endast dryga fem millimeter
stor, har hittats i Skövde. Den finns endast på två platser i
Västra Götaland och båda är i Skövde. Skövde har fler röd-
listade och sällsynta grynsnäckor som till exempel kalk-
kärrsgrynsnäcka och bukspolsnäcka. Dessa arter har
speciella krav och lever i kalkrika miljöer. 

Geocaching lockar ut helt nya målgrupper i Skövdes fina natur.

Grönstruktur och biologisk mångfald



Billingens skatter
Projektet ”Billingens skatter” har under hösten placerat ut
25 ”skattgömmor”, så kallade cacher, på natursköna, histo-
riska och spännande platser på och runt Billingen. Det finns
rundor för både barn och vuxna. Geocaching är en modern
och världsomspännande variant av skattjakt utomhus, men
man har ingen karta. Istället söker man efter gömda skatter,
eller cacher, med hjälp av koordinater som hämtas från in-
ternet. Genom att använda en GPS söker man sedan efter
skatten, som inte är någon skatt i ordets rätta bemärkelse,
utan en filmburk innehållande en loggbok och en penna.
Vissa skatter är bytescacher där man tar en liten sak och
lägger tillbaka en annan. Projektet ”Billingens skatter” är
ett lokalt naturvårdsprojekt som drivs av Skara turistbyrå i
samarbete med Next Skövde med stöd av länsstyrelsen.

Naturen läker – lövskog bra medicin
Det är medicinskt bevisat att möjligheten att motionera i en
fridfull natur är mycket viktigt för stressade människor,
unga som gamla. En extra läkande kraft har lövskog.
Skövde arbetar med att utveckla befintlig lövskog och
”ställa om” från barr- till lövskog inom lämpliga områden. 

Omställning genomförs i tätortsnära naturområden vid
Simsjön och i nybyggda området Hasselbacken. I Hassel-
backen ska 5,4 hektar granskog avverkas för att lyfta fram
de 80-åriga ekar som står inträngda bland granarna. Målet
är att skapa en ljus och öppen ekskog med hassel där de
olika kulturmiljöerna som stenmurar och röjningsrösen
framträder. Längs med den vackra, naturligt slingrande bäc-
ken i området kommer en lummigare och fuktigare miljö att
finnas. 

Vandringarna på Billingen
Billingen Blommar och Billingen Brinner genomfördes för
tionde gången och firade tioårsjubileum. Kommunen mark-

nadsför vandringarna som utförs av ideella krafter inom
Skövde Naturskyddsförening, Friluftsfrämjandet, Skövde
Hembygdsförening, Skogsstyrelsen, Västkuststiftelsen och
Naturskolan Aspö/Balthazar. Sammanlagt deltog över 100
glada vandrare och ledare inom ett brett åldersspann.

Stöd för utveckling av Aspö-Karstorp 
Aspö-Karstorpsområdet är ett varierat och kuperat naturom-
råde i Skövde, med sjöar, våtmarker, gräsmarker och skogar
av olika slag. Området har även stor betydelse för Skövdes
friluftsliv och som tätortsnära natur. Under året fick Skövde
bidrag beviljat från Länsstyrelsens lokala naturvårdssats-
ning (LONA) för att inventera och redovisa intressena ur
naturvårds- och naturpedagogisk synpunkt, samt sett till fri-
luftsliv i Aspö-Karstorpsområdet. Resultatet kommer att re-
dovisa vilken skötsel som är nödvändig för att bevara och
stärka områdets värden inom natur, friluftslivet och som ett
pedagogiskt verktyg för skolor. Arbetet projektleds av
Skövde kommun och utförs av Stiftelsen Pro Natura och
Skövde Naturskyddsförening. 
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Erfarna lokala guider sköter vandringarna på Billingen

  antal naturreservat

Inom Skövde kommuns gränser finns totalt 25 naturreservat, varav
fem stycken är kommunala och resterande i länsstyrelsens regi. Tre
reservat, Hene-Skultorp, Rånna-Ryd och Skåningstorpskärret, ansva-
rar länsstyrelsen för, men Skövde kommun förvaltar hela eller delar
av reservaten. Helt kommunala naturreservat är: Billingekleven, 
Getaryggen, Claesborgs-Våmbs ängar, Nohlmarken och Ulveks-
backarna.

  andel skyddad yta

Av Skövdes totala yta på 68 803 hektar, täcker den skyddade natur -
en 2 958 hektar. Det innebär att 4,33 procent av Skövdes yta är na-
turreservat eller djur- och växtskyddsområden. Jämför man med hela
landet är motsvarande siffra 9,3 procent. Inkluderar man även na-
tionalparker är 10,8 procent av rikets natur skyddad (SCB 2010).

Skövdes natur i siffror



Nya stängsel minskar skaderisk
Skövde arbetar med att successivt byta ut taggtråd i betes-
marker mot elstängsel. Elstängsel minskar skaderisken för
både tamboskap och vilda djur och det blir färre sönder -
klippta stängsel. Hundratals meter har bytts ut i naturreser-
vaten Hene-Skultorp och Claesborgs-Våmbs ängar samt det
tätortsnära naturområdet Aspö-Karstorp. 

Alla Skövdes naturreservat är idag välskyltade. De har infor-
mationstavlor med vackra illustrationer som beskriver djur
och natur.

Skönare och vackrare rekreation

exempel på naturvårdande insatser 

under året:

•  röjning av utsiktsplatsen Billingevy

•  vattendraget längs med Strupens övre del har lyfts
fram genom gallring av trädridån

•  grova träd har friställts

•  Södra brottet har röjts och dess vackra bergvägg 
synliggjorts

•  naturreservatet Claesborg-Våmbs ängar har fått nya
skyltar och bänkar

•  Fägatan Oxadrevet i Skultorp har grusats upp och är
nu vänligare mot besökare vid blöt väderlek. 

Nya skyddsvärda områden 2011
Ett kuperat lövskogsområde på 3,4 hektar med en stor
blandning av trädarter, så som lönn, rönn, oxel, sälg, ask,
ek, fågelbär, hägg och tall, har av Skogsstyrelsen utsetts
som ett objekt med höga naturvärden. Området ligger norr
om Havstenasjön och är ett tätortsnära strövområde. Bland
många grova träd som står i den kuperade terrängen finns
kulturlämningar som stenmurar, en fägata, stensatta bruk-
ningsvägar och odlingsrösen. Området har ett rikt fågel-
och insektsliv och har höga natur- och kulturvärden.

Sagoskog
Inkilad mellan två naturreservat, Sydbillingen och Claes-
borgs-Våmbs ängar i Våmb, finns en bäckravin på 1,3 hek-
tar som Skogsstyrelsen har klassat som nyckelbiotop. I
denna sagoliknande skog med mossbeklädda stenar domi-
nerar gran med inslag av lövträd som klibbal, gråal, asp,
björk, fågelbär och ek. Här finns en gammal och delvis
stensatt brukningsväg och en bäck som rinner nedför bran-
ten och bildar ett mindre vattenfall. För att bevara och för -
stärka naturvärdena anser Skogsstyrelsen att området bör
lämnas orört.
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Utsikten har förbättrats vid Billingevy som bjuder besökare på dramatiska vyer oavsett årstid.
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