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ABSTRACT 
 
Antropogenic global climate change challenges require changing approaches and actions in 
all sectors and all levels of society. International climate targets and commitments need to be 
complemented with activities and actions at both national and local levels in order to govern 
urban and societal development in a more climate-sustainable way, which is greatly 
influenced by our use of energy. 
 
The aim of the dissertation is to highlight and seek to understand the roles of municipalities 
and in particular the importance of municipal planning in the global energy and climate 
change work, focusing on the transport and built environment sectors. The dissertation is 
principally a qualitative contextual multi-case study that investigates and presents the 
importance of both actors' and structural relationships and forces – both within and outside 
the municipal organization – for development in the two case-municipalities of Alingsås and 
Västerås in the period 1990 to 2014. The content of the dissertation is based on interviews 
with municipal officials as well as readings of municipal documents and other literature.The 
multi-case study describes, analyzes and compares how the municipalities of Alingsås and 
Västerås have handled the development of the energy efficiency and energy supply of 
buildings and transports. The dissertation uses a broad definition of municipal planning, 
which includes both spatial, energy, environmental and traffic planning as well as 
development of municipal visions, at strategic municipal level. 
 
The municipal planning in Alingsås and Västerås has contributed to increased energy 
efficiency and reduced climate change impact in the built environment and transport sectors, 
to a greater extent in Västerås than in Alingsås where development is more agency (actor) 
driven. Municipal planning has a particularly important communicative function for putting 
energy and climate issues on the municipal agenda, especially by paying attention to the need 
to address the issues and reflect on how the challenges can be addressed and turned into 
policy. The municipalities' strategic spatial planning largely addresses the environmental 
challenges of transport issues, but does not involve the energy efficiency of the built 
environment and heat supply. Energy planning primarily concerns municipalities' own 
building stocks and operations, to a lesser degree non-municipal building stocks and 
operations. Västerås’ energy plan from the first decade has, however, been important and 
greatly contributed to increased energy focus and measures both in the municipal and non-
municipal building stock. 
 
The emissions of greenhouse gases in Alingsås and Västerås were considerably lower in 2014 
compared with 1990. This is largely due to the shift of heating based on fossil fuels to higher 
proportions of non-fossil (district) heating but also to the fact that in recent years, the 
transports are more energy-efficient vehicles and are using fuels with lower proportion of 
fossil fuels. 
 
In the built environment sector, the municipalities in their role as property owners have 
focused on making energy use more effective and switching from electricity and oil based 
heating to district heating in their own municipal building stock, while trying to be a good 
example for other property owners. The municipalities have been at the forefront of extensive 
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energy efficiency measures and the construction of highly energy efficient buildings (passive 
house standard etc). Since the municipalities, as owners of energy companies, had (or 
eventually created) control over the district heating's energy mix, they could positively 
influence both the municipal and non-municipal property stock's climate impact. The shift 
from fossil to more carbon neutral fuel in district heating takes place earlier in Alingsås, since 
they build a new district heating system from scratch. The phasing out of fossil fuels takes 
longer time in Västerås that has an older and larger district heating system, but due to an 
unusually high connection rate, significant emission reductions are followed when the 
municipal energy company eventually makes new investments in the combined heat and 
power plant. 

The municipalities have, in their role as public transport commissioners, carried out 
significant investments and changes in public transport – especially in urban bus transport, 
which for a long time were quite underdeveloped – contributed to increased public transport. 
The increase was particularly high in Alingsås. 

Both municipalities have taken on the role of inspirators and models for other actors in 
energy efficient and climate-friendly built environment and transports. However, the extent 
to which they affected this is unclear. Both municipalities have sought to influence the non-
municipal building stock through specific energy requirements when selling land owned by 
the municipality, which clearly contributed to a positive result in Västerås, but is more 
uncertain in Alingsås as development is not monitored. 

It is primarily a change of municipal-external institutional (structural) factors in the form of 
national government economic control instruments that drive the energy and climate change 
work in the two municipalities. Especially national energy and carbon taxes, but also other 
positive and negative economic control instruments in the built environment, energy and 
transport sectors, create economic incentives among municipalities and other actors to 
reduce fossil energy use. New knowledge about climate change challenges and changes in 
public opinion contribute to changes among national government, municipalities and other 
actors. 

In line with increasing general knowledge about and interest in addressing the increased 
greenhouse gas emissions, the case-municipalities' ambitions in the energy and climate 
change work increase over time. Particularly in Västerås, the case study shows the 
development and building of the municipality's institutional capacity in terms of increased 
knowledge, common reference frames and views, as well as organizational structure and 
cross-sectoral collaborative planning processes - contributing to higher municipal energy and 
climate change ambitions. In Alingsås, the municipality's energy and climate ambitions are 
increasingly driven by a number of actors in the form of municipal officials in central power 
positions with access to resources. In Västerås, a political actor (a political party balancing 
between the two main political left and right-wing alliances) is promoting several initiatives 
that focus on the municipality’s energy and climate change work. Structural conditions such 
as municipal size, regional position and local municipal cultures and traditions also affect the 
orientation and implementation of municipal energy and climate change work. 

The dissertation discusses that both driving actors (policy entrepreneurs) and new ways of 
organizing and running planning processes are important in the local energy and climate 
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change work. Driving actors, however, can contribute to both positive and negative climate 
change developments. Well-developed municipal planning processes and other municipal 
governance tools are particularly important if key municipal actors in central positions do not 
address energy and climate issues. Furthermore, the change of actors and people due to 
retirement, incoming new generations with new perspectives and elections affect municipal 
energy and climate change development. 
 
The case study shows that Sweden and the two case-municipalities have so far been relatively 
successful in their energy and climate change work and that municipal planning is an 
important part in this. But in order to attain with the longer-term global and national climate 
goals, we face major challenges that require new ways of thinking and acting at different 
levels of society. Energy efficiency within the existing building stock requires more extensive 
measures and thus greater incentives for property owners to take it one step further than 
today. The phasing out of oil and coal in the built environment sector places new demands on 
development and innovation in the electricity and district heating sectors. The shift from car-
focused to a more energy- and climate-efficient urban and transport planning has begun, but 
will politicians and the general public accept such a societal development? The spatial and 
development-oriented energy perspective needs to be strengthened in municipal planning, 
and in addition, energy use and climate change issues need to be addressed from a life-cycle 
perspective. The issue of how (or to some: if) we should handle climate change challenges is 
highly a political issue involving values. However, if taken seriously, it is time to prioritize 
this issue as a central starting point that we always bear in mind when we plan, develop and 
build our cities and communities of tomorrow. 
 
Key words: climate change, energy planning, municipal planning, urban planning, city 
planning, sustainable development, environmental planning, transport planning 
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SAMMANFATTNING 
 
De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade 
förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella 
klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl 
nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt 
hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. 
 
Avhandlingens syfte är att belysa och söka förstå kommunernas roller och särskilt den 
kommunala samhällsplaneringens betydelse i det globala energi- och 
klimatomställningsarbetet, med fokus på transport- och bebyggelsesektorerna. Avhandlingen 
är en i huvudsak kvalitativ kontextuell flerfallstudie som studerar och synliggör såväl olika 
aktörers som strukturella förhållandens och krafters – både inom och utanför den 
kommunala organisationen – betydelse för utvecklingen inom de två fallkommunerna 
Alingsås och Västerås under perioden 1990 till 2014. Innehållet i avhandlingen baseras på 
intervjuer med kommunala tjänstepersoner samt inläsning av kommunala dokument och 
annan litteratur. Flerfallstudien beskriver, analyserar och jämför hur man i Alingsås och 
Västerås kommuner under den aktuella tidsperioden hanterat utvecklingen av bebyggelsens 
och transporternas energieffektivisering och energitillförsel. I avhandlingen används en bred 
definition av kommunal samhällsplanering, som inbegriper såväl fysisk översiktsplanering 
och energi-, miljö- och trafikplanering som visionsarbete, på strategisk kommunal nivå.  
 
Den kommunala samhällsplaneringen i Alingsås och Västerås har bidragit till ökad 
energieffektivisering och minskad klimatpåverkan inom bebyggelse- och 
transportsektorerna, i högre grad i Västerås än i Alingsås där utvecklingen är med 
aktörsdriven. Samhällsplaneringen fyller en särskilt viktig kommunikativ funktion för att 
återkommande lyfta upp energi- och klimatfrågorna på den kommunala agendan, särskilt 
genom att uppmärksamma behovet av att ta tag i frågorna samt reflektera kring hur 
utmaningarna kan hanteras. Kommunernas fysiska översiktsplanering hanterar i hög grad 
trafikens miljöutmaningar, men berör inte bebyggelsens energieffektivitet och 
värmeförsörjning. Energiplaneringen berör främst kommunernas egna fastighetsbestånd och 
verksamheter, i mindre grad icke-kommunala bestånd och verksamheter. Västerås 
energiplan från 00-talet har dock varit viktig och i hög grad bidragit till ökat energifokus och 
åtgärder både inom det kommunala och det icke-kommunala fastighetsbeståndet.   
 
Utsläppen av växthusgaser i Alingsås och Västerås är betydligt lägre 2014 jämfört med 1990. 
Detta beror i hög grad på den kommunala fjärrvärmens skifte från fossila bränslen till högre 
andel fossilfria bränslen, men även på att transporterna under senare år i högre grad sker 
med energieffektivare fordon med lägre andel fossila bränslen.  
 
Inom bebyggelsesektorn har kommunerna i sin roll som fastighetsägare fokuserat på att 
effektivisera energianvändningen och styra över från el- och oljevärmning till fjärrvärme i det 
egna kommunägda byggnadsbeståndet, och samtidigt försökt vara ett gott föredöme för 
andra fastighetsägare. Kommunerna har gått i bräschen för omfattande 
energieffektiviseringsåtgärder och nybyggnad av mycket energieffektiva byggnader 
(passivhusstandard m m). Genom att kommunerna som energibolagsägare haft (eller på sikt 
skapat sig) kontroll över fjärrvärmens energimix har de kunnat påverka såväl det 
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kommunägda som det övriga fastighetsbeståndets klimatpåverkan i positiv riktning. Skiftet 
från fossilt till i högre grad fossilfritt bränsle i fjärrvärmen sker tidigare i Alingsås som bygger 
upp ett nytt fjärrvärmesystem från grunden. Utfasningen av fossila bränslen tar längre tid i 
Västerås som har ett äldre och större fjärrvärmesystem, men som tack vare en ovanligt hög 
anslutningsgrad medför betydande utsläppsminskningar när det kommunala bolaget väl gör 
nya investeringar i produktionsanläggningen.  
 
Kommunerna har i sin roll som beställare av kollektivtrafik genomfört betydande satsningar 
och förändringar av kollektivtrafiken – särskilt inom tätortsbusstrafiken som under lång tid 
varit tämligen underutvecklad – som bidragit till ökat kollektivtrafikresande. Förändringen 
var särskilt stor i Alingsås.   
 
Båda kommunerna har tagit på sig rollen som inspiratör och förebild för andra aktörer vad 
gäller energieffektivt och klimatsmart byggande och resande, i vilken omfattning de påverkat 
detta är dock oklart. Båda kommunerna har genom särskilda energikrav vid försäljning av 
kommunalmark sökt påverka det icke-kommunala byggnadsbeståndet, vilket tydligt bidragit 
till ett positivt resultat i Västerås men är mer osäkert i Alingsås då utvecklingen inte följts 
upp.  
 
Det är främst ändrade kommun-externa institutionella (strukturella) faktorer i form av 
statliga ekonomiska styrmedel som driver på energi- och klimatomställningen i de två 
kommunerna. Särskilt energi- och koldioxidskatterna, men även andra positiva och negativa 
ekonomiska styrmedel inom bebyggelse-, energi- och transportsektorerna, skapar 
ekonomiska incitament bland såväl kommunerna som andra aktörer för att minska 
fossilbaserad energianvändning. Ny kunskap om klimatutmaningarna och förändringar i den 
allmänna opinionen bidrar till förändringar bland såväl statliga som kommunala och andra 
aktörer. 
 
I takt med den ökande allmänna kunskapen om och intresset att göra något åt de ökade 
utsläppen av växthusgaser ökar kommunernas ambitioner inom energi- och 
klimatomställningen över tid. Särskilt i Västerås visar fallstudien på en utveckling av och 
uppbyggnad av kommunens institutionella kapacitet i form av ökad kunskap, gemensamma 
referensramar och synsätt samt organisationsstruktur och tvärsektoriella samarbetsinriktade 
planeringsprocesser – vilket bidrar till ökade kommunala energi- och klimatambitioner. I 
Alingsås drivs kommunens energi- och klimatambitioner i högre grad av ett antal aktörer i 
form av tjänstepersoner i centrala maktpositioner med tillgång till resurser, i Västerås ligger 
en politisk aktör (parti i vågmästarställning) bakom flera initiativ som driver på energi- och 
klimatomställningen. Även strukturella förutsättningar som kommunstorlek, regional 
position och lokala kommunala kulturer och traditioner påverkar inriktningen och 
genomförandet av kommunernas energi- och klimatomställningsarbete.   
 
I avhandlingen diskuteras att både drivande aktörer (policyentreprenörer) och utvecklade 
planeringsprocesser är viktiga i det lokala energi- och klimatomställningsarbetet. Drivande 
aktörer kan emellertid bidra till såväl positiv som negativ klimatmässig utveckling. Väl 
utvecklade samhällsplaneringsprocesser och annan kommunal styrning är särskilt viktiga i de 
fall det saknas nyckelaktörer på centrala poster som inte driver energi- och klimatfrågorna. 
Vidare konstateras att generationsskiften, personbyten och politiska val påverkar den 
kommunala energi- och klimatutvecklingen. 
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Fallstudien visar att Sverige och de aktuella kommunerna hittills har varit relativt 
framgångsrika i energi- och klimatomställningen och att den kommunala 
samhällsplaneringen är en viktig pusselbit i detta arbete. Men för att klara de mer långsiktiga 
globala och nationella klimatmålen står vi inför fortsatt stora utmaningar som kräver nya sätt 
att tänka och agera på olika samhällsnivåer, vilket diskuteras i avhandlingens avslutning. 
Energieffektiviseringen inom det befintliga byggnadsbeståndet kräver mer omfattande 
åtgärder och därmed större incitament för fastighetsägare att göra mer än idag. Utfasningen 
av olja och kol inom bebyggelsesektorn ställer nya krav på utveckling och nytänkande inom 
el- och fjärrvärmesektorerna. Omställningen från bilfokuserade till mer trafikmässigt mer 
energi- och klimateffektiv stads- och trafikplanering har påbörjats, men finns det en 
acceptans för en sådan samhällsutveckling bland politiker och allmänhet? Inom 
samhällsplaneringen behöver det rumsliga och utvecklingsinriktade energiperspektivet 
stärkas, dessutom behöver bebyggelsens och transporternas energianvändning och 
klimatpåverkan börja hanteras utifrån ett livscykelperspektiv. Klimatfrågan är en politiskt 
värdeladdad fråga; om den tas på allvar är det dags att i högre grad prioritera den som en 
central utgångspunkt som vi har i åtanke när vi planerar, utvecklar och bygger våra städer 
och samhällen. 
 
Nyckelord: klimatomställning, energiplanering, samhällsplanering, kommunal planering, 
stadsplanering, miljöplanering, trafikplanering, hållbar utveckling 
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FÖRORD 
 
Min resa från student till (nästan) teknologie doktor 
Sedan slutet av 1990-talet har jag på olika sätt arbetat med stadsplanering och byggd miljö. 
De sista årens studier i fysisk planering i Kalrskrona kombinerades med ett mycket 
inspirerande arbete vid Stadsmiljörådet. Där fick jag arbeta med kunskapsinhämtning om 
praktik och idéer rörande hållbar stadsutveckling, från Sverige och utomlands, samt på olika 
sätt sprida denna information runt om i landet. Inte minst hade jag förmånen att vara 
sekreterare vid rådets möten och därmed ta del av mycket intressanta och livliga diskussioner 
mellan rådsledamöterna. För en (då) ung planerare var det här en mycket inspirerande miljö 
som väckte mitt intresse för forskning inom området och stärkte min övertygelse om att 
stadsplanering kan göra skillnad och påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning.  
 
Även om arbetet på Stadsmiljörådet var mycket givande kände jag att jag behövde ut i den så 
kallade verkligheten, för lära mig ”hantverket” och hur stadsplaneringen fungerar i 
vardagspraktiken. Denna verklighet hade jag visserligen fått känna på under några 
sommarmånaders praktik (vilket då var ett krav för att få ut examen) på vägverk och 
kommunalt plankontor, men nu var det dags att ”göra det på riktigt”. Efter färdigställt 
examensarbete om stadsmässighet började jag därför arbeta som planarkitekt och 
planhandläggare i Eskilstuna kommun. Förutom att utveckla mina kunskaper inom 
detaljplaneringens ädla konst fick jag en insikt i hur en kommun fungerar, samt vilka 
utmaningar som den kommunala organisationen har att hantera. Både interna och externa.  
 
När jag efter något år fick förfrågan att börja arbeta på AQ arkitekter så valde jag att hoppa 
på tåget. Ursprungligen var AQ ett traditionellt arkitektkontor som endast arbetat med 
husbyggnad, men hade sedan en tid tillbaka som ny strategi att bredda sin verksamhet. Det 
tar tid att bygga upp ett nytt verksamhetsområde, framförallt inom stadsplanering där 
uppdragsgivarna framförallt var kommuner med långvariga ramavtal. Desto mer passande 
att jag då fick möjligheten att på uppdrag av Boverket arbeta med Sveriges medverkan 
(särskilt utställning) vid FN-konferensen World Urban Forum 2 i Barcelona 2004, vilket även 
följdes av uppdrag att arbeta med de två efterföljande WUF-konferenserna i Vancouver 2006 
och Nanjing 2008. Förutom att arbeta med och samordna Sveriges utställningar om hållbar 
stadsutveckling fick jag en god och lärorik insikt i hur man arbetar med och samordnar dessa 
frågor på departementsnivå.  
 
Då planuppdragen inledningsvis var få hjälpte jag även kollegor med andra uppgifter, vilket 
gav mig en ökad kunskap och förståelse av såväl husbyggnad som landskapsarkitektur, vilket 
kommer väl till pass som planerare. Då AQ även nischade in sig inom kulturmiljösektorn fick 
vi ett uppdrag av Energimyndigheten att studera möjligheten att effektivisera 
energianvändningen – men med hänsyn till kulturmiljövärden – i miljonprogramsbebyggelse 
och kyrkobyggnader. Detta var första gången jag i mitt yrkesliv stod inför att arbeta mer 
fokuserat med frågor som rörde bebyggelsens energianvändning (och kulturmiljöfrågor, för 
den delen). Tack vare projektet fick jag, inte utan besvär (ibland fick jag gå hem och googla 
vissa tekniska begrepp), en grundläggande kunskap om bebyggelsens energianvändning.  
 
Efter hand fick vi in fler planuppdrag i olika kommuner, främst detaljplanering som utgör 
huvuddelen av kommunernas arbete med fysisk planering. Men jag fick även kring 2005 en 
förfrågan från Boverket om att på konsultbasis fungera som sekreterare i verkets nystartade 
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energiråd och forskningsråd. Energimyndighetsprojektet och det faktum att jag strax 
dessförinnan tillsammans med min tidigare chef på Stadsmiljörådet, Louise Nyström, 
skriven artikel i Built Environment gav mig modet att tacka ja. Ett problem var att den 
tjänsteperson på Boverket som först var tilltänkt som energirådets sekreterare, men sedan 
slutade på verket, hette just Mats Lundström. Förvirringen var total. Sedan dess är mitt 
officiella namn i yrkeslivet Mats Johan Lundström. Dessa två sekreteraruppdrag mig en 
ytterligare en intressant inblick i både energi- och forskningsvärlden, samt den statliga 
byråkratin. Särskilt inspirerande var arbetet med att från Europa hämta in och sprida 
kunskap om lågenergihus, minergiehus och passivhus (se Boverket, 2006b).  
 
Ungefär samtidigt öppnade sig en möjlighet att bli en del av forskningsvärlden. Ulf Ranhagen 
hade under några år arbetat med delprojektet fysisk planering inom Energimyndighetens 
program Uthållig kommun, med syfte att integrera det hållbara energiperspektivet i 
kommunal fysisk planering. Kollegor och chefer på AQ var uppmuntrande och lät mig vara 
tjänstledig på deltid för att börja som doktorand på institutionen för samhällsplanering och 
miljö på KTH. Hösten 2006 slängdes jag in i den andra etappen av FoU-projektet Uthållig 
kommun fysisk planering, tillsammans med de redan halvfärdiga doktoranderna Katarina 
Schylberg och Björn Ekelund. Inom FoU-projekt fick jag bredda min energikunskap och 
koppla samman den med min ursprungliga bakgrund som planeringsarkitekt. Jag fick ta del 
av men även vara med och utveckla den sektorsövergripande metodik som Ulf tagit fram, 
testat och utvecklat över åren inom Uthållig kommun-projektet. Under de följande 5-6 åren 
genomförde vi mängder av workshops med ett femtiotal kommuner över hela landet. Våren 
2010 var jag klar med min licentiatavhandling ”Planering och hållbar bebyggelseutveckling i 
ett energi- och klimatperspektiv” (Lundström, 2010) som fokuserade på den kommunala 
fysiska planeringens möjligheter att påverka energianvändning och klimatpåverkan. 
Avhandlingens ena del handlade om energisystem, styrmedel och sambanden mellan 
bebyggelsestruktur, transporter, energianvändning och klimatpåverkan; den andra delen 
utvärderade olika metoder och verktyg som testats av kommuner i Uthållig kommun fysisk 
planering.  
 
En slutsats från arbetet med licentiatavhandlingen var att man genom fysisk planering och 
reglering i enlighet med Plan- och bygglagen kan påverka energianvändningen och 
klimatpåverkan till en viss begränsad del, men att kommunerna kan komma längre med 
”passa-på-planering” eller ”PBL-plus-planering”. Detta innebär att man använder den 
lagstadgade PBL-processens samrådsarenor för att lyfta in olika energifrågor och även arbeta 
med informell styrning som information och beteendepåverkan samt utnyttja kommunens 
humana resurskompetens och breda kunskap. Samt att tidigt få med och integrera 
energifrågorna i den fysiska planeringsprocessen.  En annan viktig lärdom från Uthållig 
kommun och licentiatarbetet är att kommunerna kan påverka bebyggelsens och 
transporternas energianvändning och klimatpåverkan på flera andra sätt än fysisk planering.  
 
Efter licentiatavhandlingen våren 2010 fortsatte jag med doktorandstudierna hösten 2010, 
men arbetet med doktorsavhandling låg inledningsvis på sparlåga då jag hade fullt upp med 
andra KTH-uppdrag, samt även konsultuppdrag för arkitektkontoret. Under åren som 
deltidsdoktorand på KTH har jag blivit allt mer involverad i undervisningen inom vårt 
civilingenjörsprogram och våra masterprogram. Först som föreläsare, sedan som ansvarig för 
delmoment i kurser och kursassistent och sedan början av 10-talet även som ansvarig för 
kurser inom planering och kulturmiljö, introduktionskurs i planering, strategisk planering 
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och urban design och nu under senare år för en studiokurs om det offentliga rummet. 
Dessutom har jag varit involverad i internationella forskningsprojekt om energi (SoURCE) 
och äldrevänlig stadsplanering (PRACTICE) tillsammans med Sapienza-universitetet i Rom 
(se Haas m.fl., 2011).  
 
Ulfs och mitt engagemang i Energimyndighetens program Uthållig kommun avvecklades 
2012. Men året efter fick vi (tillsammans med Carl-Johan Engström och Maia Rostvik) 
möjlighet att genom Föreningen för Samhällsplanering (tillsammans med bland andra KTH) 
vidareutveckla uthållig kommun-metodiken ytterligare i det treåriga projektet SPECIAL (se 
Lundström m.fl., 2016). Här arbetade vi tillsammans med planeringsorganisationer från sju 
andra länder med att utveckla kunskaps- och processtöd till kommuner och andra 
organisationer som var intresserade av att integrera fysisk, energi- och transportplanering för 
att skapa mer hållbara städer och samhällen. När EU-projektet avslutades våren 2016 hade vi 
genomfört tre utbildningsserier i Stockholm-Mälardalen och Västra Götalands län med 
fysiska planerare, trafikplanerare, energistrateger m m från ett 40-tal kommuner samt andra 
organisationer och konsultföretag.  
 
Under 2013 och 2014 fick jag möjlighet att fördjupa mina kunskaper om trafik- och 
bebyggelseplanering då jag tillsammans med Göran Cars, Ulf Ranhagen och Tony Svensson 
på uppdrag av BISEK studerade stadsplaneringens möjligheter att påverka bilresande m m 
(Cars m.fl., 2014). Arbetet med doktorsavhandlingen intensifierades under vår och sommar  
2012 och 2014, då jag genomförde större delen av den empiriska kunskapsinhämtningen 
(dokumentstudier och intervjuer) i Västerås (2012) och Alingsås (2014). Däremellan och 
därefter tog EU-projektet, undervisning, ansökningar och andra uppdrag över och 
avhandlingsarbetet stannade till stor del upp för att återupptas främst under somrarna 2015 
och 2016. EU-projektet avslutades 2016 och våren 2017 fick avhandlingsarbetet en nystart. 
Då min huvudhandledare Göran Cars numera hade fullt upp med att flytta en stad i landets 
nordligare delar, och därmed drog ned sin tid på KTH, bestämde vi istället att Tigran Haas 
skulle ta över huvudhandledarrollen. Samtidigt kom Stefan Lundberg in som ytterligare en 
biträdande handledare tillsammans med Ulf Ranhagen. Under våren och sommaren 2017 
fortsatte jag med avhandlingsarbetet som intensifierades. Jag brottades mycket med att få till 
en fungerande struktur för att hantera det omfattande empiriska materialet och komma 
framåt i analysarbetet samt utveckla teori och analytiskt ramverk.  
 
Efter höstens undervisningsperiod kunde jag under vintern, våren och sommaren 2017-2018 
återigen fokusera på avhandlingsarbetet. Utan undervisning och konsultuppdrag som 
pockade på uppmärksamhet. Efter ett hårt och intensivt arbete var det i april dags för 
slutseminarium, med Sara Gustafsson som opponent. Med nya fräscha ögon som läst och 
funderat över avhandlingsmanusets struktur och innehåll var det tydligt att det fanns en hel 
del svaga delar som behövde förbättras, förtydligas och kompletteras – och även tas bort. 
Utifrån dessa värdefulla synpunkter, och förslag från kollegor på avdelningen för urbana och 
regionala studier, var det bara att ta nya tag, hugga in i textmassan och bearbeta dess 
innehåll och struktur. Och här är vi idag. 
 
Tacka de som tackas bör… 
Först och främst vill jag tacka min inspirerande och generösa handledare och kollega Ulf 
Ranhagen, som betytt så otroligt mycket för mig under de här åren – både i den akademiska 
världen och i praktiken – och som det är roligt och givande att arbeta med. Sedan vill jag 
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tacka mina huvudhandledare, Göran Cars (fas 1) och Tigran Haas (fas 2). Göran – som tog 
bjöd in till KTH med öppna armar och drev på mig i det tidiga arbetet;  Tigran – som tog över 
handledarskapet och hjälpt till att ro projektet i hamn, och som varit en inspirerande kollega 
även i andra sammanhang och projekt. Tack Stefan Lundberg, som kom in som biträdande 
handledare i sent skede och bidrog med stöd och nya perspektiv. Förutom min handledare 
vill jag även tacka Maria Håkansson för gott stöd och uppmuntring särskilt under 
avhandlingsarbetets sista år, Marcus Adolphson för goda råd och intressanta diskussioner, 
Inga Britt Werner som i sommarhettan ställde upp med intern kvalitetskontroll och goda råd 
i sista stund samt Carl-Johan Engström för visat intresse och annat givande samarbete. Jag 
vill även rikta ett tack till alla kollegor på avdelningen, såväl disputerade som odisputerade – 
inte minst till våra fantastiska och hjälpsamma administratörer Susan Hellström och Therese 
Gellerstedt som alltid ställer upp och reder ordning i den byråkratiska djungeln. Ett särskilt 
tack går till mina tidigare (och redan disputerade) doktorandkollegor på KTH: Charlotta 
Fredriksson, Patrik Thornberg och Elahe Karimina för stöd och givande diskussioner under 
åren. Sara Gustafsson från Linköpings universitet bidrog med värdefulla synpunkter och råd 
vid slutseminariet, vilket jag är tacksam för. 
 
Jag vill tacka arbetskamraterna på Tyréns (tidigare AQ Arkitekter) som varit tålmodiga och 
under åren återkommande undrat hur det går med avhandlingen. Ett särskilt tack till 
kollegorna och vännerna Joakim Malmquist och Andreas Forsberg, som även varit med som 
lärare på KTH under senare år och som breddar min kunskap och sätt att se och tänka på 
arkitektur och stadsbyggnad. Jag vill även tacka mina PLAN-vänner Åsa von Sydow och Anna 
Modin, som muntrat upp och pushat på mig när avhandlingslivet känts alltför dystert (och ja, 
nu är avhandlingen färdigskriven!). Och inte minst Mikaela Arvidsson och Petter 
Lindencrona från ”bokklubben”.  
 
Jag vill också passa på att tacka två mycket viktiga och skarptänkta kvinnor i mitt yrkesliv. 
Den första är Louise Nyström, min driftiga chef på Stadsmiljörådet som tog sig an mig och 
genom sitt vida kontaktnät öppnade upp en helt ny värld för mig. Och inte minst öppnade 
upp mina ögon för forskningen. Det gäller även Annika von Schéele, min engagerade 
uppdragsgivare på Boverket som tog mig vidare i denna värld och uppmuntrade mig i min 
påbörjade forskning.  
 
Tack till Energimyndigheten och Riksbyggens jubileumsfond som gjort det möjligt för mig att 
bedriva doktorandstudier och skriva denna avhandling.  
 
Sist – men inte minst – vill jag tacka familj och vänner, som under alltför många år och 
alltför ofta fått stå ut med en tankspridd och ibland lättirriterad doktorand med mer eller 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Globala energi- och klimatutmaningar med lokala effekter 
 
”Det finns fortfarande tid att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna, 
om vi är handlingskraftiga nu. De vetenskapliga bevisen är nu överväldigande: 
klimatförändringarna är ett allvarligt globalt hot, och de kräver ett brådskande globalt 
svar.” (Stern, 2006:vi) 

Så inleder ekonomen Nicholas Stern sin rapport om klimatförändringarnas ekonomiska 
följder (ofta kallad  ”Sternrapporten”) som beställdes av den brittiska regeringen och som 
presenterades 30 oktober 2006. Detta var knappt två månader efter det svenska valet i 
september samma år, då klimatfrågan inte varit en särskilt prioriterad valfråga (Westander, 
2008). I rapporten dras slutsatsen att samhällets kostnader är betydligt högre än vad som 
uppskattats i andra undersökningar, men att det skulle räcka med en procent av världens 
samlade bruttonationalprodukt fram till år 2050 för att bromsa de snabbt ökande utsläppen 
av växthusgaser förutsatt att det görs i god tid (Stern, 2006). Sternrapporten får stor 
internationell uppmärksamhet i massmedia, så även i Sverige (Westander, 2008).   

Två dagar efter Sternrapporten presenterar den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen 
sitt delbetänkande om klimatpåverkan och översvämningshot i svenska sjöar 
(Naturvårdsverket, 2007; SOU 2006:94). Dessa två rapporter blir startskottet för en intensiv 
rapportering om klimatförändringarna i svenska massmedier som följer under kommande år 
(Westander, 2008). Därefter följer kvällspressens kampanjer om ”klimatchocker” och 
”klimathot” i spetsen och andra massmedier hänger på (Westander, 2008:5). Nyhetsåret 
2007 domineras av klimatfrågor – FN:s klimatpanels tre klimatrapporter med efterföljande 
FN-möte i Bali, tilldelningen av Nobels fredspris till klimatpanelene och Al Gore (för hand 
klimatfilm) samt EU:s ökade fokus –  vilket gör klimatfrågorna till huvudnyheter i 
åtminstone Sverige och Europa (ibid). 

Kunskapen om växthuseffekten och dess potentiella efterverkningar är ingalunda något nytt, 
redan under 1800-talet lyftes frågan upp inom naturvetenskapen, bland annat av svensken 
Svante Arrhenius (Bemes, 2016). Men det är först under slutet av 1900-talet som frågan på 
allvar lyfts upp på den politiska dagordningen.  

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) bildas 1988 och 
konstaterar två år senare att de antropogena (av människan påverkade) 
klimatförändringarna utgör ett globalt hot. År 1994, två år efter FN:s miljö- och 
utvecklingskonferens i Rio de Janeiro, träder FN:s ramkonvention kring klimatförändringar 
(”klimatkonventionen”) i kraft, med långsiktigt mål att stabilisera halterna av växthusgaser i 
atmosfären för att förhindra för människan skadliga klimatförändringar. Det viktigaste 
tillägget till konventionen är Kyotoprotokollet, vilket förhandlas fram 1997 och träder i kraft 
2005, som innebär att alla utvecklade länder (utom USA) rättsligt förbinder sig att minska 
sina utsläpp av växthusgaser med minst fem procent under åren . (Naturvårdsverket, 2017a) 
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De internationella avtalen får verkningar på national nivå, inte minst genom lokalt Agenda 
21-arbete där frågor om miljö, ekologi och hållbar utveckling (inklusive klimatfrågan) under
90-talet introduceras och för första gången får ett större genomslag i svenska kommuner
(Eckerberg & Forsberg, 1998). Klimatfrågan får dock inte något större genombrott i de
bredare befolkningslagren. Under 00-talet rapporterar massmedia sporadiskt om
klimatfrågorna, ofta med koppling till olika slags naturkatastrofer (översvämningar,
värmerekord, stormen ”Gudrun”), forskningsresultat, mätningar av luftens koldioxidhalt
eller klimatförhandlingar (Westander, 2008). Al Gores (sedermera Oscarsbelönade) film ”En
obekväm sanning” premiärvisas i Sverige någon vecka innan valet 2006 och under sommaren
har Aftonbladet publicerat en artikelserie om klimatpåverkan (Svensk filmdatabas, 2017;
Valmyndigheten, 2018).

Inför valet 2006 har klimatfrågan således uppmärksammats på olika sätt, men ändå inte fått 
något större genombrott i massmedia eller bland allmänheten. Enligt Westanders (2008) 
studie av klimatfrågans massmediala genomslag är det i och med ovan nämna Sternrapport 
och Sårbarhetsutredning veckorna efter valet som klimatfrågan får ett stort genomslag i 
massmedia och som är den gnista som bidrar till ett betydligt ökat klimatfokus i hela det 
svenska samhället därefter.  

Växthusgaser (som främst består av koldioxid, men där även andra gaser ingår) uppstår till 
största delen på naturlig väg, med sedan samhällets industrialisering och ökade utvinning 
och förbränning av fossila (kolbaserade) bränslen under de senaste århundradena har 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ökat. Den naturvetenskapliga forskningen 
tyder på att de ökade utsläppen av koldioxid och andra gaser innebär att medeltemperaturen 
på jorden stiger (global uppvärmning). Detta påverkar klimatet som exempelvis förväntas 
innebära ökade skillnader i nederbörd mellan blöta och torra regioner och mellan blöta och 
torra årstider, varmare hav som påverkar havscirkulationen, snabbare stigande havsnivåer, 
minskad havsis på Arktis och tunnare vårsnötäcke på det norra halvklotet och ökad 
havsförsurning Även om koldioxidutsläppen upphör kommer de flesta aspekter av 
klimatförändringen att vara bestående under flera hundra år. (FN:s klimatpanel, 2013). 

SMHI har tagit fram klimatscenarier för utvecklingen i Sverige, vilka visar på att dagens och 
framtidens förväntade klimatförändringar ändrar förutsättningarna för hela vårt samhälle, 
som är anpassat efter ett visst klimat. Nederbördens mönster och mängder förväntas 
förändras vilket medför ökade översvämningsrisker, ökad risk för ras, skred och erosion samt 
kvalitet och tillgång till dricksvatten. Vidare förväntas klimatförändringarna leda till 
förändringar för ekosystem och biologisk mångfald och påverkan på växter och djurs 
reproduktion, inklusive fiskbestånden. Areella näringar, dvs. både jord- och skogsbruk, 
förväntas påverkas både positiva (till exempel längre växt- och betessäsonger) och negativt 
(dränering och bevattning, stormfällningar). Mer extrema väderhändelser (värmeböljor och 
översvämningar), men även mer försiktiga miljöförändringar (luft, vatten och mark) kan 
påverka vår hälsa. (SMHI, 2018) 

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel fastställs och hävdas med större säkerhet än 
tidigare att den globala uppvärmningen (växthuseffekten) till största delen kan knytas till 
människans aktiviteter och att människans påverkan på klimatsystemet är tydlig (FN:s 
klimatpanel, 2013). De ökade halterna av koldioxid i atmosfären beror till största delen på 
utsläpp vid förbränning av fossila bränslen, men den mänskliga påverkan innefattar även 
sättet att bruka åkrar, skog och annan mark (Bemes, 2016). 
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1.1.2 Energi- och klimatutmaningarna behöver hanteras på olika samhällsnivåer 
Växthuseffekten och de följande klimatförändringarna innebär således stora 
samhällsutmaningar som behöver hanteras. Här spelar samhällsplaneringen på olika nivåer 
en viktig roll, både genom att anpassa samhället till de klimatförändringar vi står inför redan 
idag och i framtiden (climate adaption, på engelska) och genom att arbeta förebyggande och 
begränsa utsläppen av växthusgaser (climate mitigation, på engelska) (Davoudi, m. fl., 2009). 
I strävan efter att begränsa och fasa ut de klimatpåverkande utsläppen spelar 
energianvändningen en viktig roll, då den i hög grad baseras på fossila bränslen som olja, kol 
och naturgas som bidrar till utsläppen av växthusgaser och därmed till de klimatförändringar 
som växthuseffekten medför (Ranhagen, 2012). Att effektivisera och minska 
energianvändningen samt fasa ut användningen av fossila bränslen till förmån för 
energibärare baserade på förnybara energikällor som sol, vatten och biobränslen är således 
en viktig och grannlaga uppgift för dagens och framtidens samhällsplanerare (ibid.).  

Jämfört med många andra länder har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat betydligt 
under de senaste decennierna. Dessa utsläppsminskningar beror delvis på att vi lyckats 
effektivisera energianvändningen och börjat använda mer fossilfri energi inom inte minst 
inom bebyggelsesektorn, men även på att våra konsumtionsbaserade utsläpp i allt högre grad 
beror på ökad import (och minskad svensk industriproduktion) och utsläppen därmed 
bokförs i andra länder (Naturvårdsverket, 2018e; Energimyndigheten, 2018a). 

Den globala klimatpolitik som inleddes efter Riokonferensen 1992 och dess Agenda 21-
program har efterföljts av FN:s klimatkonvention samt Kyoto- och Parisavtalen. Genom 
avtalen har stora delar av världens länder åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser, 
hur man väljer att åstadkomma dessa förändringar är upp till respektive land. I Sverige, där 
vi i jämförelse med många andra länder har en starkt kommunalt självstyre, är kommunerna 
viktiga aktörer för att uppnå de kort- och långsiktiga klimatmål som avtalats. ”Think globally, 
act locally”. 

Jag är till yrket planeringsarkitekt och min primära utbildning och senare arbetsliv har varit 
inriktat mot fysisk planering. Därav var det naturligt att min licentiatavhandling (Lundström, 
2010) också handlade om fysisk planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och 
klimatperspektiv, där jag bland annat konstaterade att den kommunala fysiska planeringen 
kan påverka energianvändning och utsläpp av växthusgaser i viss mån (Lundström, 2010). 
Arbetet med denna licentiatuppsats bedrevs samtidigt som jag mycket aktivt deltog i FoU-
arbete inom Energimyndighetens utvecklingsprogram Uthållig kommun, som handlade om 
att integrera energiperspektivet i den kommunala översiktsliga planeringen genom ökad 
samverkan mellan energi-, transport- och fysisk planeringssektorerna. Detta arbete öppnade 
upp mina planerar-ögon för den bredd av kunskap och uppdrag som finns inom den 
kommunala organisationen, och att kommunal samhällsplanering är betydligt bredare 
aktivitet än enbart den fysiska planeringen.  

Med denna kunskap och insikt i ryggen har jag efter licentiaten inte snävat in perspektivet, 
utan istället valt att bredda det. För att skapa en mer heltäckande bild och förståelse av 
kommunernas arbete med energi- och klimatomställningen – och vad detta breddade 
perspektiv på kommunal samhällsplanering innebär – har jag i denna efterföljande 
doktorsavhandling valt att även inkludera kommunernas trafik-, energi- och miljö- och 
hållbarhetsrelaterade planeringsinsatser, där såväl kommunal förvaltning som kommunägda 
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företag inkluderas. Fokus är emellertid fortfarande på transport och bebyggelsesektorerna, 
vilket indirekt innefattar energisektorn.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här avhandlingen är att belysa och söka förstå kommunernas roll och särskilt 
den kommunala samhällsplaneringens betydelse i det globala samhällets strävan att minska 
och effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser inom transport- 
och bebyggelsesektorerna. Avhandlingen studerar och synliggör såväl aktörer som 
strukturella förhållanden och krafter som påverkar denna utveckling. 

Då min avsikt är att skapa en djupare förståelse av utvecklingen på kommunal nivå har jag 
valt att göra en kontextuell kvalitativ flerfallstudie där jag ingående studerar utvecklingen i 
Alingsås och Västerås kommuner under perioden 1990 till 2014 . För att konkretisera syftet 
och stödja det analytiska arbetet i denna avhandling har jag formulerat tre forskningsfrågor. 

Forskningsfråga 1: Vilken betydelse har den kommunala samhällsplaneringen 
på strategisk nivå haft för det kommunala energi- och 
klimatomställningsarbetet och för utvecklingen av energianvändning och 
minskad klimatpåverkan i Alingsås och Västerås? Vilka likheter och 
skillnader finns mellan de två kommunerna? 
Eftersom frågan om den kommunala samhällsplaneringens betydelse har varit central ända 
sedan början av min tid som doktorand lyfts frågan om planeringens roll och betydelse 
särskilt upp i denna avhandling. I min licentiatavhandling (Lundström, 2010) berördes 
frågan kring den kommunala fysiska planeringens möjligheter att påverka bebyggelse- och 
transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan. I denna nu aktuella 
doktorsavhandling har planeringsperspektivet utvecklats och ändrats. Dels har frågan om 
den fysiska/rumsliga planeringens – som berör en mängd olika sektorer – betydelse snävats 
in då fokus har lagts på dess strategiska nivå (översiktsplanering). Dels har 
planeringsperspektivets breddats då det, förutom den översiktliga fysiska/rumsliga 
planeringen, även inkluderar andra mer sektorsspecifika kommunala planeringsrelaterade 
aktiviteter på strategisk nivå, såsom miljö- och hållbarhetsplanering (Agenda 21, miljömål, 
program etc), energiplanering och trafikplanering som är mer sektorsinriktade.    

Forskningsfråga 2: Vilka andra kommunala roller har varit viktiga i det 
kommunala energi- och klimatomställningsarbetet och vilken betydelse har de 
haft för utvecklingen av energianvändning och minskad klimatpåverkan i 
Alingsås och Västerås? Vilka likheter och skillnader finns mellan de två 
kommunerna? 
Övriga framträdande kommunala roller har utkristalliserats under arbetets gång utifrån det 
empiriska material som redovisas i de två delfallstudierna (kapitel 6 och 7) och analyseras 
djupare i den jämförande fallstudien (kapitel 8).  

Forskningsfråga 3: Vilka kommuninterna och kommunexterna strukturer och 
aktörer påverkar utvecklingen av energianvändning och minskad 
klimatpåverkan i Alingsås och Västerås? Vilka likheter och skillnader finns 
mellan de två kommunerna? 
Frågan berör både strukturella förhållanden och krafter och aktörer (dvs. individer och/eller 
organisationer) både inom och utanför den kommunala organisationen (politik, förvaltning 
och kommunägda bolag) som verkar såväl möjliggörande och hämmande för 
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energieffektivisering och minskad klimatpåverkan . Denna forskningsfråga tar stöd i det 
analytiska ramverk som utvecklas och presenteras i kapitel 5. 

Gemensamt för de tre forskningsfrågorna är att de alla berör de två kommunernas (dvs. den 
kommunala organisationens) arbete samt utvecklingen av energianvändning och -
effektivisering samt klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser) inom bebyggelse- och 
transportsektorerna inom den geografiska kommunen (dvs. inom kommungränsen) under 
perioden 1990–2014.  

Här är tydliggörande av vissa nyckelbegrepp på sin plats. Med energi- och 
klimatomställningen syftar jag i detta arbete på en kraftigt effektiviserad energianvändning 
samt utfasning av fossil energi som på sikt leder till noll nettoutsläpp av växthusgaser. När 
jag använder begrepp som energi- och klimatsmart, energi- och klimatvänlig etc syftar jag på 
en utveckling som sker i riktning mot denna energieffektiva målbild där nettoutsläppen 
fasats ut.   

Även betydelsen av hur begreppet samhällsplanering används i denna avhandling behöver 
förklaras. När jag i denna avhandling använder begreppet samhällsplanering (eller 
kommunal samhällsplanering, kommunal strategisk planering, kommunal samhällsplanering 
på strategisk nivå) menar jag en utvecklingsinriktad organiserad aktivitet som drivs av den 
kommunala organisationen med syfte att styra den rumsliga, miljö- och energimässiga 
utvecklingen inom hela det kommunala territoriet (den geografiska kommunen, se kapitel 
4.2 om kommuner).  Det innebär att olika (i varierande grad) sektorsbaserade 
planeringsaktiviteter på kommunövergripande nivå inberäknas i 
samhällsplaneringsbegreppet , såsom översiktlig fysisk planering, energiplanering, 
trafikplanering, hållbarhets- och miljöarbete samt visionsarbete.  

1.3 Avgränsningar  
Avhandlingens breda inriktning innebär insamling, bearbetning och analys av data från flera 
olika sektorer inom den kommunala organisationen från en relativt lång tidsperiod. För att 
göra avhandlingsarbetet genomförbart, och avhandlingens innehåll inte alltför spretigt och 
omfattande, har jag under arbetets gång valt att göra vissa avgränsningar. Arbetet har 
avgränsats till att studera hur fallkommunerna hanterar energianvändning och 
klimatpåverkan i bebyggelse- och transportsektorerna (vilket indirekt inkluderar 
energisektorn), och inom detta har även gjorts ytterligare avgränsningar (se nedan).  

Viktiga sektorer som exkluderas 
En sektor som inte alls berörs i denna avhandling är jordbruks- och livsmedelssektorn, vars 
klimat- och miljöpåverkan under senare år har lyfts fram som några av de viktigaste 
samhällsproblemen. Frågorna har en viss koppling till samhällsplaneringen och 
bebyggelseutvecklingen, då de påverkar möjligheter till lokal och stadsnära 
livsmedelsproduktion, skydd av högklassig jordbruksmark och sammankopplingen av 
kretslopp. Jag har dock valt att inte beröra dessa frågor i avhandlingen. 

Avfalls- och återvinningssektorn har ett tydligt samband med el- och värmeproduktionens 
och dess klimatpåverkan, och påverkar därmed indirekt bebyggelse- och transportsektorerna. 
De senare decenniernas utveckling från avfallshantering till återvinning har varit viktig för 
att vrida om samhällsutvecklingen i en mer kretsloppsbaserad inriktning. Denna sektor 
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berörs endast översiktligt i denna avhandling, då jag velat fokusera på de frågor som mer 
direkt påverkar bebyggelsens och transporternas energianvändning och klimatpåverkan.  

Tjänstemannaperspektiv 
Avhandlingen berör kommunernas roll i energi- och klimatomvandlingen. Kommuner 
befinner sig inte i ett vacuum, utan agerar i en institutionell och rumslig kontext som 
påverkas av vad som händer i omvärlden på global, europeisk, nationell och regional nivå 
samt av aktörer såväl inom som utanför den kommunala organisationen. I mina fallstudier 
har jag emellertid valt att studera utvecklingen utifrån ett tjänstemannaperspektiv. Att endast 
intervjua tjänstepersoner inom den kommunala förvaltningen och de kommunägda bolagen 
innebär att jag eventuellt missat intressanta och viktiga aspekter som skulle ha kunnat 
komma fram om jag även intervjuat exempelvis politiker och kommun-externa aktörer (mer 
om detta i metodkapitlet, kapitel 2). 

Bebyggelsens energiprestanda: driftskedet, endast del av livscykelperspektiv 
Vad gäller byggnaders energianvändning och klimatpåverkan studerar jag i denna avhandling 
endast byggnaders energianvändning och klimatpåverkan under driftskedet, och inte över 
hela livscykeln. Detta traditionella perspektiv ger således endast en delvis bild av 
verkligheten då energianvändning och klimatpåverkan uppströms (råvaruhantering, 
materialproduktion, transporter) och nedströms (rivning, avfalls-/återvinningshantering) 
inte räknas in. Med tanke på att vi bygger allt energieffektivare hus – vilket innebär att 
driftskedet står för en allt mindre andel av byggnaders energianvändning och klimatpåverkan 
över hela livscykeln – är detta en svaghet. Skälet till denna avgränsning är att 
byggbranschens fokus (inklusive statliga regler, mål och statistik) har varit och alltjämt är 
inriktat på driftskedet och inte livscykelperspektivet, även om intresset för 
livscykelperspektivet ökat under senare år.     

Bebyggelsens värmeförsörjning: fjärrvärme 
Vad gäller byggnaders klimatpåverkan har jag valt att fokusera på värmetillförseln i 
allmänhet, och på fjärrvärmetillförseln (och därmed även -produktionen) i kommunernas 
centralorter i synnerhet. Detta innebär att frågan om lokal elproduktion ställs i bakgrunden i 
denna avhandling. Valet att fokusera på fjärrvärmen och inte hela värmetillförseln beror på 
att fjärrvärmefrågorna har en tydlig kommunal koppling i Alingsås och Västerås samt att 
fjärrvärmen är central vad gäller kommunernas utsläpp av växthusgaser.   

Transporter: planering och infrastrukturåtgärder samt bostäder och handel  
Vad gäller transporternas energianvändning och klimatpåverkan fokuserar denna avhandling 
på frågor inom kommunens påverkansutrymme inom rollerna som samhällsplanerare, ägare 
av energi- och fastigheter samt beställare av kollektivtrafik. Jag fördjupar mig därmed inte i 
kommunernas interna miljö- och transportpolicies, eller i icke-kommunala men centrala 
frågor som utveckling inom fordons- och bränsleindustrin. Därtill har jag när det gäller 
bebyggelseutvecklingens utveckling och transportpåverkan valt att fokusera på lokalisering 
av bostäder och handel, men studerar inte lokalisering av arbetsplatser och övrig service 
vilket också påverkar möjligheterna till energi- och klimateffektivt resande.  

1.4 Avhandlingens struktur och innehåll 
Avhandlingen inleds med detta introduktionskapitel (kapitel 1), där läsaren introduceras till 
den samhällsutveckling och samhällsutmaningar som lett till avhandlingens inriktning och 
frågeställningar, vilka presenterats ovan. Därefter följer ett metodkapitel (kapitel 2) som 
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förklarar hur och resonerar kring forskningsprojektets genomförande. Därefter följer två 
kapitel som sätter in det kommunala energi- och klimatarbetet i ett sammanhang. Det första 
(kapitel 3) lyfter fram viktiga aspekter som påverkar bebyggelsens och transporternas 
energieffektivitet och klimatpåverkan, samt hur situationen ser ut och har utvecklats i 
Sverige. Det andra (kapitel 4) har en institutionell inriktning och berör energi- och 
klimatfrågornas styrning på olika samhällsnivåer, från global till lokal nivå. Därefter följer ett 
rent teoribaserat kapitel (kapitel 5) som presenterar olika teoretiska infallsvinklar och 
resulterar i det analytiska ramverk som sedan används som stöd vid fallstudiens analyser och 
efterföljande diskussion. 

Avhandlingens huvudsakliga empiriska material introduceras i de två följande 
delfallstudierna som presenterar och analyserar utvecklingen i Alingsås kommun (kapitel 6) 
och i Västerås stad (kapitel 7). Med tanke på det empiriska materialets omfattning har jag 
valt att strukturera redovisningen av utvecklingen i de två fallkommunerna i var sitt kapitel. 
Materialets omfattning har även bidragit till valet att dela upp respektive fallstudie i fem 
avsnitt. Först ges en kortfattad introduktion till kommunen, som följs av ett avsnitt som går 
igenom kommunens utveckling av samhällsplaneringsprocesser och styrning på en mer 
generell nivå. Därefter följer tre avsnitt som innehåller en mer djupgående genomgång av 
utvecklingen inom tre avgränsade områden (bebyggelsens energiprestanda, bebyggelsens 
värmeförsörjning samt transporternas energianvändning och klimatpåverkan); varje avsnitt 
avslutas med en analys för respektive område, med stöd av det analytiska ramverket. 

Efter de två delfallstudierna jämförs utvecklingen i de två fallkommunerna en komparativ 
tvärfallstudie (kapitel 8). Analysen utgår från och struktureras efter de fyra kommunala roller 
som visat sig vara mest framträdande i de två delfallstudierna. I det avslutande 
diskussionskapitlet (kapitel 9) återkopplas till avhandlingens syfte och forskningsfrågor 
genom att redovisa de slutsatser som dragits från fallstudien, en vidare diskussion kring 
forskningsresultaten och vad de innebär för samhällsplaneringen och energi- och 
klimatomställningen samt reflektioner kring forskningsdesignens styrkor och svagheter, 
avhandlingens teoretiska och praktiska betydelse samt idéer kring fortsatt forskning. 
Avhandlingen avslutas med en epilog som kortfattat presenterar utvecklingen i de två 
fallkommunerna efter studieperiodens slutår 2014. 
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2. FORSKNINGSMETODIK, FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH 
GENOMFÖRANDE 
I det här kapitlet beskrivs och diskuteras viktiga frågor att förhålla sig till inom forskning och 
hur jag förhåller mig till detta i genomförandet av detta avhandlingsarbete.  

Forskning kan bedrivas på många olika sätt och utifrån många olika synsätt, perspektiv och 
ansatser. Valet av ansatser (eller kombination av olika) beror bland annat på 
problemställningen, studieobjektet och egna preferenser; att välja ett visst perspektiv framför 
ett annat är fullt acceptabelt, menar Alvesson och Sköldberg, ”så länge man inte påstår att det 
är Det Enda Rätta” (Alvesson & Sköldberg, 2008:65). Huvudfokus i den här avhandlingen är 
en kvalitativ flerfallstudie där arbetet med energi- och klimatfrågor inom bebyggelse- och 
transportsektorerna i de två kommunerna Alingsås och Västerås analyseras och jämförs.  

Valet att fokusera på hur kommuner hanterar energianvändning och klimatpåverkan från 
bebyggelse- och transportsektorerna (vilket indirekt även inkluderar energisektorn), beror på 
att jag redan i min licentiatavhandling (Lundström, 2010) fokuserade på kommunernas 
möjligheter att påverka energianvändning och klimatpåverkan i bebyggelse- och 
transportsektorerna, men då med fokus på fysisk planering. Denna efterföljande 
doktorsavhandling ska ses som ett sätt att både bredda och fördjupa kunskapen om 
kommuners roll i energi- och klimatomställningen. Genom att vidga perspektivet från fysisk 
planering till en bredare syn på kommunal samhällsplanering (se avsnitt 1.2) vill jag studera 
hur en större del av den kommunala organisationen (sam)arbetar med frågorna. Genom att 
studera utvecklingen under en längre tidsperiod – nära ett kvarts sekel – istället för att 
studera hur det ser ut vid en viss given tidpunkt vill jag försöka skapa en förståelse av hur 
såväl tänkande som åtgärder och förutsättningar förändrats över tid och förhoppningsvis på 
ett djupare plan kunna förklara vad som händer och inte händer samt varför.  

2.1. Kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser 
Det finns två i grunden olika tillvägagångssätt vid genomförande av forskning: kvantitativ 
respektive kvalitativ forskningsmetodik. Beroende på vetenskaplig inriktning och 
forskningsprojekt befinner sig forskaren på en glidande skala mellan dessa två, där de två 
metoderna kan kombineras (Westlander, 1987). Kvantitativ forskning handlar om att samla 
in fakta och studera relationen mellan olika faktauppsättningar, genom mätning och 
användning av vetenskapliga tekniker söks kvantifierbara svar och möjligtvis även slutsatser 
som kan generaliseras (Bell, 1993).  Kvalitativ forskning, å andra sidan, handlar mer om att få 
en insikt och djupare förståelse av människors upplevelser och sociala fenomen. Kvalitativa 
metoder används ofta för att fokusera på det unika för en särskild kontext och på betydelsen 
av det studerade fenomenet (Bryman, 2011). Denzin och Lincoln (2005, enligt Alvesson & 
Sköldberg, 2008) lyfter fram den kvalitativa forskarens närvaro och tolkning i en 
kontextburen verksamhet.  

Fallstudier ses generellt som kvalitativ metodik, men kan innehålla olika tillvägagångssätt, 
inklusive kvantitativa metoder (Bell, 1993). Detta överensstämmer Gherardi & Turner (1987) 
och Silverman (2000) som menar att det inom i huvudsak kvalitativ forskning ibland kan 
vara lämpligt att även inkludera vissa enkla kvantifieringar (enligt Alvesson & Sköldberg, 
2008).  

Denna avhandling är en i huvudsak kvalitativ fallstudie där jag genom att tolka det empiriska 
materialet (dokumentstudier och intervjuer) försöker visa och förstå utvecklingen i 
kommunerna, hur de hanterar energi- och klimatutmaningarna och vad det är för faktorer 
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och drivkrafter som påverkar arbetet och utvecklingen. För att illustrera utvecklingen såväl i 
fallkommunerna som annorstädes  inbegriper studien även vissa inslag av kvantitativt 
material, jag har dock här inga ambitioner att göra en kvantitativ jämförande studie över 
energi- och klimatutsläppsutvecklingen mellan de två kommunerna. Studiens fokus ligger på 
kommunernas arbete och faktorer som påverkar detta, vilket behandlas på ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. 

2.2 Abduktiv metod  
Vanligtvis skiljer man inom forskningen mellan två olika förklaringsmodeller: induktion och 
deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2008; Johansson, 2000b). Den 
empiribaserade induktiva forskningsansatsen utgår från många enskilda fall där observerade 
samband anses vara generellt giltiga, medan den teoribaserade och hypotesdrivna deduktiva 
ansatsen utgår från en generell regel som används som förklaringsmodell för forskningens 
empiri (Bryman, 2008).  Alvesson & Sköldberg (2008) menar att den som följer dessa 
ansatser alltför strikt riskerar att ”sätta tvångströja på sin forskning”. De förordar istället 
abduktion, en ansats som är mindre vanlig inom samhällsvetenskaplig forskning, men som 
ofta används inom fallstudier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den abduktiva metoden har 
drag av både induktion och deduktion, men kan inte reduceras till en blandning av dessa då 
den tillför nya moment och är av helt annan karaktär än de förra (Johansson, 2000b).  

Alvesson och Sköldberg (2008) konstaterar att både induktion och abduktion utgår från 
empiriska fakta, men det abduktiva perspektivet avvisar inte teoretiska förföreställningar och 
ligger på så sätt närmare deduktionen. Det innebär att analysen av empirin enligt den 
abduktiva metoden kan förekommas av eller kombineras med studier av tidigare teori, men 
för att använda teorin som inspiration för att upptäcka nya mönster som ger förståelse 
snarare än att mekaniskt appliceras på enskilda fall. I den abduktiva forskningsprocessen 
sker ett växelspel och utbyte mellan (tidigare) teori och empiri genom vilket båda omtolkas i 
skenet av varandra. Empirin, menar Alvesson och Sköldberg, är således en nödvändig 
friktionsyta för att generera teori, den föranleder teorin samtidigt som den hjälper till att 
kritiskt stämma av och bidra med nya idéer till teorin. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Abduktion innebär enligt Alvesson och Sköldberg (2008:55) att ”ett (ofta överraskande) 
enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, 
förklarar fallet ifråga. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser (nya fall)…/… 
Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels 
justeras och förfinas även teorin (dvs. det föreslagna övergripande mönstret)”. Inriktningen 
på underliggande mönster – förståelse – skiljer således abduktiv metod från induktiv och 
deduktiv metod (ibid.). Johansson menar att abduktionen skiljer sig från induktionen som är 
en kvantitativ slutledning medan abduktionen är kvalitativ och introducerar något nytt 
(Johansson, 2000b).  

Johansson menar vidare att abduktion är syntetiserande och bidrar till ny kvalitativ kunskap 
genom att formulera ett möjligt svar på ett problem eller händelse utifrån ofullständiga eller 
begränsade fakta; abduktionen pekar ut det som är möjligt, det som kan vara sant och 
innebär således ett moment av mer eller mindre väl grundad gissning (Johansson, 2000b; 
2002). Dessa möjliga svar (”så här kan det vara”) kan ses som ett slags hypotes. Detta 
kreativa moment medför därmed, enligt Johansson, en större risk för misstag än induktion 
och deduktion (Johansson, 2000b).  För att övertyga belackare som tvivlar på abduktionens 
validitet kan denna nya insikt/hypotes sedan testas medelst deduktiv metod: efterföljande 
forskning kan sedan revidera, förfina eller kanske t o m falsifisera hypotesen (ibid.).   

I fallstudien (och delfallstudierna) används ett analytiskt ramverk som stöd för analys och 
diskussion kring utvecklingen i de två fallkommunerna. Utvecklingen av ramverket har skett 
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på ett abduktivt sätt i ett växelspel mellan teori och empiri, där jag utifrån det empiriska 
materialet sökt finna teoretiska infallsvinklar som passar in. Urvalet av teoretiska 
infallsvinklar har skett på olika sätt. Vissa teorier har jag stött på i olika doktorandkurser, 
andra har jag funnit genom att läsa vetenskaplig litteratur och där i första, andra eller tredje 
ledet funnit användbar teori. I andra fall har jag fått förslag från mina handledare. Vissa 
teorier har visat sig vara användningsbara och därmed vävts in i ramverket, medan andra 
inte har fungerat lika bra och därmed lagts åt sidan. Såväl ramverket som analyserna har 
justerats och förfinats under arbetets gång. Ambitionen har varit att i det analytiska 
ramverket inkludera kompletterande ansatser och perspektiv som korresponderar med 
resultat i empirin.  

Avhandlingen fokuserar på att tolka och söka förstå olika faktorer och drivkrafter som ligger 
bakom kommunernas val och ställningstagandet. I denna avhandling pekar analyser och 
slutsatser ut möjliga och troliga (och välgrundade) förklaringar till olika utvecklingar (i 
enlighet med Johansson, 2000b). Jag är medveten om att min undersökning inte är komplett 
och att det även kan finnas andra kompletterande förklaringar. För att starkare belägga de 
”hypoteser” (Johansson, 2000b) som fallstudien kommer fram till och göra dem mer 
generaliserbara kan jag eller andra i senare skede genomföra motsvarande undersökningar i 
andra kommuner genom att använda samma upplägg som i denna studie och jämföra 
resultaten. 

2.3. Fallstudiemetodik 
Huvuddelen av denna avhandling baseras på en jämförande fallstudie (kapitel 8) som 
inbegriper två delfallstudier i Alingsås och Västerås kommuner (kapitel 6 och 7). Nedan 
diskuteras olika syn på vad fallstudiemetodik innebär och hur jag förhåller mig till detta i 
avhandlingsarbetet. 

2.3.1 Fall, avgränsning och kontext 
Fallstudier handlar om detaljerad och ingående analys av ett enda fall (individ, organisation, 
situation) – enfallstudie – eller studiet av ett fåtal fall som jämförs – flerfallstudie (Bryman, 
2002; Yin, 2003). Fallstudiemetodiken används för att undersöka ett verkligt samtida 
avgränsat system/fall (eller flera avgränsade system/fall) över tid, genom detaljerad och djup 
datainsamling som inbegriper flera olika informationskällor (Cresswell, 2013). I princip 
handlar ett fall om samspelet mellan olika faktorer i en viss situation och 
fallstudiemetodikens styrka är att forskaren, genom att fokusera på en speciell företeelse eller 
händelse, ges möjlighet att synliggöra de faktorer som påverkar den aktuella företeelsen 
(Bell, 1987).  

Yin definierar fall som en empirisk undersökning av en komplex enhet som är sammanvävd 
med sin omgivning (Yin, 2003; Johansson, 2007). Stake (1995) har en likartad syn, men 
beskriver som att fallet kan ses som ett slutet system med sammankopplade faktorer och 
element. Även Johansson (2000a) ser fall som fenomen som framträder i ett avgränsat 
sammanhang, ett fenomen i sin kontext. Fallets avgränsning till omgivningen kan vara 
otydlig men fallet är alltid knutet till en viss plats och tid (Johansson, 2007). Fallets 
kontextuella förutsättningar behöver tas med eftersom de unika fallen är komplexa 
samhälleliga fenomen som endast kan förklaras och förstås i sitt sammanhang (Yin, 2003, 
Johansson, 2007).  

Fall kan vara av olika natur och kan definieras utifrån olika avgränsningssätt. Ett falls sociala 
avgränsning handlar om den sociala enhetens art eller storlek – till exempel en individ, en 
roll, en grupp, en organisation eller bygemenskap. En annan grund för att bestämma ett falls 
avgränsning kan vara rumslig, till exempel en byggnad, ett bostadsområde eller en stad. 
Ytterligare ett sätt att definiera ett fall är att avgränsa det i tid. Det kan då handla om en 
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händelse, en process med början och slut, en episod eller en tidsperiod. (Miles & Huberman, 
1994 enligt Johansson, 2000a) 

Gemensamt för olika fallstudier är enligt Johansson1 (2000a) att deras studieobjekt är ett fall 
som är en komplex fungerande enhet som undersöks i sitt naturliga sammanhang med en 
mångfald av metoder, dessutom ska de vara samtida. Johansson (2007a:70)  diskuterar 
sammansmältningen mellan fallstudier och historiska studier: 

”Det finns ett ”Nu” som är fallstudieforskningens domän och det finns ett ”då” som är 
historieforskningens område; där emellan finns ett ”nyss”, där historieforskning och 
fallstudieforskning möts och deras metoduppsättningar är lika relevanta. De kan 
sammansmälta”. 

I denna avhandling avgränsas fallet på flera olika sätt och inbegriper alla tre sätt som Miles 
och Huberman (1994) tar upp. Det primära studieobjektet i denna fler fallstudie är den 
kommunala organisationen (främst förvaltningar och kommunägda företag) i Alingsås 
respektive Västerås, vilket således är fallstudiens sociala avgränsning. Den sociala 
avgränsning innebär även att studien har ett tjänstemannaperspektiv, vilket innebär att jag 
endast har intervjuat kommunala tjänstepersoner och inte politiker. Kommunernas 
planering, beslut och åtgärder syftar till att påverka utvecklingen (inklusive 
energianvändning och klimatpåverkan) i hela den geografiska kommunen som således är 
fallstudiens rumsliga avgränsning, även om jag i huvudsak studerar utvecklingen i de två 
kommunernas centralorter. Dessutom tas hänsyn till (aktörs- och strukturbaserade) 
händelser utanför både den kommunala organisationen och den geografiska kommunen, det 
vill säga de kontextuella förutsättningarna utanför fallet/systemet. Därför inbegriper 
avhandlingen även hur energi- och klimatfrågorna hanteras och styrs på olika samhällsnivåer 
(kapitel 4).  Tidsmässigt avgränsas fallstudien tydligt då det är utvecklingen inom 
tidsperioden 1990-2014 som studeras. Då fallstudien inleds drygt 25 år tillbaka i tiden kan 
den sägas handla om ”nyss” (Johansson, 2000a), eller en närhistorisk fallstudie. Även 
tidsmässigt är det viktigt att vara kontextuell då dagens och morgondagens förutsättningar 
påverkas av vad som hänt tidigare, varför även ett visst historiskt perspektiv inkluderas i 
olika delar av avhandlingen. Vad gäller övriga avgränsningar, dvs. val och ställningstaganden 
gällande olika perspektiv och sakområden som inte inkluderas i studien, hänvisas läsaren till 
avsnittet om avgränsingar i kapitel 1. 

Valet av fallkommuner (studieobjekt) i denna flerfallstudie är främst ett 
strategiskt/analytiskt val  (Johansson 2000a) av fallkommuner som är intressanta i sig, då de 
på olika sätt uppmärksammats som förebilder inom energi- och klimatområdet och som jag 
tror det finns mycket att lära från. Västerås har ett av landets mest välutvecklade 
kraftvärmesystem och var först i landet att introducera fjärde generationens fjärrvärme och 
Alingsås är känt för Passivhuscentrum och de kommunala bolagens ny- och ombyggnation 
med passivhusteknik. På så sätt kan kommunerna anses vara vad Patton kallar unika fall, och 
vilka jag valt för att de är unika i sig och är inte ett instrumentellt val för att fokusera på 
fallens generaliserbarhet (se nästa avsnitt).  

För fallstudierna har jag valt att endast intervjua tjänstepersoner inom den kommunala 
förvaltningen och de kommunägda bolagen, och därmed medvetet valt bort att intervjua 
politiker och aktörer utanför den kommunala organisationen. Detta urval innebär att jag 
eventuellt missat intressanta och viktiga aspekter som skulle kunnat öka förståelsen för 
utvecklingen i kommunerna. I mitten av avhandlingsarbetet övervägde jag att även intervjua 
politiker, men jag valde att stå fast vid denna avgränsning då det empiriska materialet redan 
var mycket omfattande.    

                                                             
1 Johansson baserar sin sammanställning på Yin, 1994; Merriam,1994; Stake, 1995 och Miles & Huberman, 1994) 
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Inledningsvis diskuterades även att ha med ytterligare en fallkommun (Växjö, kända för sitt 
klimatarbete) i fallstudien. Detta valdes dock bort efter att arbetet med den första 
delfallstudien i Västerås påbörjats och det framgick att fallstudiearbetet med två kommuner 
skulle bli tillräckligt omfattande och tidskrävande.  

2.3.2 ”Intrinsic” och instrumentella fallstudier, val av fall, djup eller generaliserbarhet 
Stake skiljer mellan fallstudier som är fokuserade på själva fallet i sig (intrinsic case studies) 
och fallstudier som är mer instrumentellt orienterade och söker efter en mer allmän 
förståelse av ett problem eller fråga genom att studera ett särskilt fall (Stake, 1995). I det 
senare fallet används fallet således som ett instrument för att uppnå någonting annat. 
Johansson (2000a) konstaterar dock att fallstudier kan vara en hybrid mellan de två 
fallstudietyperna och därmed ha en dubbelavsikt.  

Olika fallstudieteoretiker lägger olika vikt vid olika kännetecken. Stake (1995) anser att det är 
det enskilda fallet och dess säregenhet och komplexitet som är studiens fokus och av största 
intresse, medan Yin (1993) lägger större tonvikt på metodik, dvs. hur fallet utforskas.  
Johansson (2000a) menar att de mest framträdande dragen i fallstudiens metodik är hur 
man går tillväga för att välja fall, göra resultaten trovärdiga och att generalisera. Patton 
(1990) lyfter fram olika typer av fall, exempelvis kritiska fall, extrema/unika fall eller 
avslöjande (revealatory) fall.  

Vid ”intrinsic” fallstudier är det aktuella fallet studiens huvudpunkt och valet grundas på en 
motivering till varför detta fall är lärorikt eller viktigt att studera2; denna urvalsmetod brukar 
kallas analytisk, strategisk eller teoretisk, beroende på forskningstradition (Johansson, 
2000a). Stake, som är en förespråkare för ”instrinsic case studies”, förordar att valet av fall 
inte bestäms av dess representativitet utan utifrån hur mycket vi kan lära av det; ofta är det 
bättre att lära mycket från ett ovanligt fall än lite från ett representativt fall (Stake, 1998 
enligt Johansson, 2000a). Det är emellertid inte bara Stake som anser att det är det enskilda 
fallet och dess säregenhet och komplexitet som är studiens fokus och av största intresse 
(Stake (1995). Bell (1987) konstaterar att fallstudiemetodikens styrka är möjligheten att på 
djupet och i ingående detalj studera ett särskilt fall eller en avgränsad aspekt på ett problem 
under en begränsad tidsperiod. Det är således fallstudiens djup och inte bredd som är av 
intresse (Bryman, 2002; Flyvbjerg, 2006).  

Vid instrumentella fallstudier är valet av fall avgörande för att kunna generalisera till teori 
(Johansson, 2000a.). Detta poängteras av Yin, vars vetenskapliga ideal är experimentet och 
som förordar fallstudier med målet att utveckla och generalisera teorier, dvs. analytisk 
generalisering (Yin, 2003). Generaliserbarhet handlar om möjligheten att applicera studiens 
resultat inom andra förhållanden. För att avgöra detta är det viktigt att förklara studiens 
genomförande, under vilka premisser den genomförts samt vilka avvägningar och tolkningar 
som gjorts. Tillvägagångssätt vid val av studieobjekt och intervjupersoner samt vid val av 
metod bör framgå tydligt (Dalen, 2007).  

Ifrågasättandet av kvalitativa fallstudiers generaliserbarhet utöver den empiriska basen 
beror, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), på epistemologisk3 ståndpunkt och vad man 
menar med generalisering. De menar att successiva utvidgningar av teorins empiriska 
tillämpningsområde inom en viss möjlig domän4 både är möjliga och önskvärda inom 

                                                             
2 Motivet till val av fall kan variera: att fallet är kritiskt för att utmana eller befästa en teori, det är unikt, typisk 
representant av enb kategori eller informationsrikt, med mera (Johansson, 2000a).   
3 Epistemologi (ungefär samma betydelse  som ”kunskapsteori”) handlar om synsättet av vad kunskap egentligen 
är, en ståndpunkt som berör vad som ska accepteras som kunskap (Bryman, 2002:465).  
4 Med domän avser Alvesund och Sköldberg (2008:53) här den mängd empiriska företeelser  som teorin maximalt 
kan gälla, t ex kan en teori om svenska kommuner kan maximalt gälla alla svenska kommuner.  
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kvalitativa studier som i ett kunskapsrealistiskt perspektiv räknar med icke-observabler  
(mönster och tendenser som är gemensamma och underliggande för flera ytfenomen).  

Ytterligare en skillnad mellan Yins och Stakes syn på fallstudiernas roll och potential är att 
Yin förordar fallstudier som skapar förklarande berättelser som visar på samband mellan 
orsak och verkan, medan Stake istället betonar fallstudiens möjligheter att gestalta en 
trovärdig och sammanhängande helhetsbild av ett fenomen/händelse (Johansson 2000a).   

Flerfallstudien i denna avhandling ska i första hand se som en ”intrinsic” fallstudie, då jag 
främst är intresserad av att fokusera på och förstå vad som ligger bakom utvecklingen i de två 
kommunerna, och vad som skiljer sig och är lika i de två kommunerna och vad det kan bero 
på. Avsikten med avhandlingen är således inte att direkt kunna generalisera resultaten i 
fallstudien till alla andra svenska kommuner. I diskussionskapitlet diskuterar jag dock vilka 
resultat från fallstudien som kan tänkas överensstämma även i andra delar av landet. Frågan 
om generaliserbarhet diskuteras vidare i senare avsnitt om validitet (2.4.2). 

Valet av en större och en mindre kommun gjordes med tanke att eventuellt kunna finna 
skillnader som kan förklaras av kommunens storlek. För att säkerställa möjligheten att 
studera kommuner där det verkligen sker en tydlig utveckling inom bebyggelse- och 
transportsektorerna valde jag två fallkommuner som ligger inom tillväxtregioner. 

2.3.3 Teoretisk referensram och fallstudietyp 
Yin (2003) förordar att en fallstudie genomförs utifrån en teoretisk ram, oberoende om 
studien är explorativ, beskrivande eller förklarande. Föregående utveckling av teoretiska 
hypoteser kan hjälpa till såväl vid utformning av studiens forskningsdesign som vid 
insamling och analys av data och generalisering av resultat (ibid.).  

Är detta en explorativ, beskrivande eller förklarande fallstudie? Jag ser den som en blandning 
av alla tre. Avhandlingens breda perspektiv på kommunalt energi- och klimatarbete innebär, 
efter vad jag har erfarit, att det är ett nytt territorium som utforskas och därmed kan ses som 
en explorativ studie. Min ambition är att kunna förklara vad det är som påverkar 
kommunernas ambitioner, planering, åtgärder och resultat vad gäller bebyggelsens och 
transporternas energianvändning och klimatpåverkan – åtminstone i de aktuella 
fallkommunerna. Vad och varför gör man som man gör – och inte gör – och vad är det för 
krafter som är viktiga i denna utveckling? Inte desto mindre är detta en i hög grad 
beskrivande studie, som redovisar utvecklingen och arbetet i de två kommunerna över ett 
kvarts sekel, vilket kan ha ett egenvärde i sig.  

I avhandlingen använder jag mig av ett teoretiskt baserad analytiskt ramverk (se kapitel 5). 
Ramverket ligger till grund för att fördjupa forskningsfrågorna och är ett stöd vid insamling 
och analys av det empiriska materialet. Man kan således säga att jag snuddar vid Yins 
hypotetiskt-deduktiva linje, utan att för den skull ha en positivistisk syn på verkligheten. Jag 
ställer inte upp hypoteser som jag sedan testar på empirin och därefter stärker eller 
falsifierar. Jag har inte heller en induktiv ansats där jag samlar på mig en mängd empiriska 
bevis som jag genererar hypoteser utifrån. 

Däremot har jag utifrån teori (som valts ut med hänsyn till det empiriska materialet) 
formulerat ett analytiskt ramverk som används som stöd för att analysera vad som händer i 
de två delfallstudierna samt i den komparativa tvärfallstudien och diskussionen. Det 
analytiska ramverket har utvecklats efter hand och fastställts tämligen sent i 
avhandlingsarbetet. Snarare än att från början utgå från en viss teori har jag under 
avhandlingsarbetets gång abduktivt (se avsnitt 2.2) arbetat fram och sammanställt det 
teoribaserade analytiska ramverket som anpassats till det emiriska materialet från de två 
kommunerna. Trots detta kan det dock finnas ett antal teoretiska (ej nödvändigtvis 
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rivaliserande) möjliga förklaringar (hypoteser) i bakgrunden som styrt forskningens 
inriktning, inklusive mina förförståelser som kan vara såväl akademiskt som professionellt 
och privat förvärvade. Jag har dock inledningsvis hållit dörren öppen för andra tänkbara 
förklaringar, antingen genom att hitta befintlig (annan) teori som stödjer mina observationer 
eller möjligtvis generera nya förklaringar.  

2.4 Reliabilitet och validitet  
Vid utvärdering av forskning är de två begreppen och utvärderingskriterierna reliabilitet och 
validitet centrala.  Oavsett metodik för insamling av information är det viktigt att kritiskt 
granska dess tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) (Bell, 1993). Bryman menar 
att begreppet reliabilitet, men även validitet, främst är aktuella, relevanta och tillämpbara 
inom kvantitativ forskning (Bryman, 2002 & 2008). Medan vissa kvalitativa forskare 
försöker tillämpa begreppen på den kvalitativa forskningens praxis finns det andra som 
menar att begreppens bakgrund inom den kvantitativa forskningen gör att de inte är 
användbara eller lämpliga i kvalitativa sammanhang (Bryman, 2002; Kvale, 1996). Vissa 
kvalitativa forskare använder begreppen men inte på riktig samma sätt som 
ursprungsmeningen, medan andra föreslås att kvalitativa undersökningar borde bedömas 
och utvärderas utifrån andra kriterier och att alternativa begrepp används (ibid.) (se 2.7.1 och 
2.7.2, nedan) .   

I detta avsnitt förklaras och diskuteras nedan dessa två nyckelbegrepp och olika sätt att 
förhålla sig till dem i kvalitativa forskningssammanhang.  

2.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om metodikens tillförlitlighet och konsistens, dvs. möjligheten att uppnå 
samma eller liknande resultat vid upprepade tillfällen, om att säkerställa att resultaten inte 
påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser (Bryman, 2002; Dalen, 2007). Graziano 
och Raulin (1989) ser reliabilitet som mätmetodens pålitlighet; om vi mäter något är det 
viktigt att vi mäter den på ett sätt så att det blir samma resultat om någon annan på samma 
sätt mäter samma sak. Detta kallas ibland replikerbarhet: metoder för insamling och analys 
av data ska vara möjlig att kontrolleras (och även upprepas) av andra forskare (Bryman, 
2008). Detta kan vara svårt inom kvalitativ forskning då forskaren ofta har en stor del av det 
material som produceras, vilket ibland medför att reliabilitetsbegreppet anses vara 
opassande inom kvalitativa studier (Dalen, 2007). Om forskaren tillhandahåller en fyllig 
dokumentation av forskningsprocessen kan dock utomstående kunna skapa sig en 
uppfattning om materialets tillkomst (ibid.). Undersökningsmetoder har vanligtvis inte 
fullständig (eller saknar ibland helt) reliabilitet, det handlar snarare om en skala på vilken en 
metod har mer eller mindre reabilitet (Graziano & Raulin, 1989). 

Lincoln och Guba (1985, enligt Bryman, 2002:45) föreslår att man inom kvalitativ forskning 
istället för reliabilitet använder begreppet trovärdighet (”trustworthiness”) som ett kriterium 
för en kvalitativ studies kvalitet. Ett annat alternativt begrepp kopplat till reliabilitet är 
pålitlighet (”dependability”) som handlar om att uppnå liknande resultat vid ett annat 
tillfälle (Bryman, 2002:46). Genom att återinföra begreppen validitet och reabilitet i 
vardagligt tal vill Kvale istället (1996) avmystifiera begreppen. Kleven (1995) är däremot 
tveksam till att använda vardagliga (norska) ord som översättning för reliabilitet då det 
skapar förvirring om ordets egentliga betydelse; pålitlighet, noggrannhet och precision är alla 
korrekta översättningar men har även andra betydelser. Kleven förespråkar istället en syn på 
reliabilitet som relativ frånvaro av tillfälliga mätfel; systematiska fel, som inte är 
slumpmässiga eller tillfälliga, slår lika för alla undersökta objekt och är därmed ett problem 
vad gäller studiens validitet (Kleven, 1995 ). Kleven (1995) anser att denna definition 
fungerar bra för såväl kvantitativa som kvalitativa studier.  
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I detta kapitel söker jag att på ett transparent sätt redovisa för avhandlingens 
undersökningsdesign och –metod för att den ska uppfattas som trovärdig (Lincoln & Guba, 
1985) inom forskningssamhället. Genom att redovisa hur undersökningen har lagts upp och 
genomförts kan andra skapa sig en uppfattning om materialets tillkomst. Detta påverkar 
även studiens pålitlighet (Bryman, 2002) då det ger möjlighet att ta ställning till möjligheten 
att uppnå liknande resultat vid ett annat tillfälle. Det gör det även möjligt för andra, men 
även för mig själv, att på samma sätt genomföra en motsvarande studie i andra kommuner 
(och därmed även undersöka generaliserbarheten i resultaten i denna studie).  

Källkritik handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) om värdering och tolkning av data. 
Då forskaren inte iakttar verkligheten direkt utan genom något slags medium kan detta 
treledade förhållande mellan ”verklighet-källa-forskare ” medföra förvrängning av 
information,  mycket hända på vägen mellan verklighet och forskare (Alvesson & Sköldberg, 
2008:219). Inom källkritiken skiljer man inledningsvis mellan kvarlevor och berättande 
källor, där de senare är källor som lämnats avsiktligt och informationen har passerat genom 
ett subjektivt medium som medför förskevningsrisker och därför, enligt källkritisk värdering, 
inte är lika mycket värda som kvarlevor. Inom källkritiken värderas källors äkthet (är det en 
äkta källa eller förfalskning, hade upphovsmannen ärliga intentioner?) och uppgiftlämnarens 
grad av medvetet eller omedvetet intresse av att vinkla informationen (tendenskritik) 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Centrala frågor vad gäller tendenskritiken är vem som talar 
och med vilket syfte. Ytterligare viktiga källkritiska aspekter som påverkar risk för 
förvrängning är avstånd och beroende, där det första berör hur långt bort i tid och rum källan 
befinner sig från händelsen och det andra handlar om hur många led informationen passerat 
innan den nått källan (jämför viskningsleken) (ibid.).  

Som beskrivs i avsnitt 2.5.5 (nedan) så har jag i denna avhandling använt olika typer av källor 
och intervjuat tjänstepersoner från olika bolag och förvaltningar för att triangulera data. 
Såväl intervjuer som de dokument som studerats och analyserats är berättade källor där det 
finns vissa förskevningsrisker. De kommunala dokumenten som använts som källor i 
avhandlingen har hämtats från kommunernas webbplatser eller arkiv och bör därför anses 
vara äkta (inte förfalskningar). Däremot finns utifrån ett tendenskritiskt perspektiv vissa 
förskevningsrisker vad gäller de kommunala dokumentens och intervjupersonernas 
uppgifter, då det kan vara så att de framställer skeenden, lyfter fram respektive döljer saker 
utifrån bakomliggande intressen som jag inte uppfattat. Dessutom finns en skevhetsrisk vad 
gäller tidsmässigt avstånd, vilket jag märkt vid flera intervjuer då intervjupersonerna har 
svårt att minnas vad som hände i kommunen längre bak i tiden.  

2.4.2 Validitet 
Reliabilitet går att uppnå utan validitet, men är nödvändig för att uppnå validitet (Bell, 1987; 
Bryman, 2002, Graziano & Raulin, 1989; Kleven, 1995). Begreppet validitet är därmed, enligt 
Bryman (2002), i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet. Validitet är ett mått på 
hur väl en fråga mäter eller beskriver vad man avser mäta eller beskriva (Bell, 1987; Graziano 
& Raulin, 1989). En studies validitet beror således på lämplig forskningsmetod och 
forskningsdesign.  Validitet handlar emellertid inte endast om mätningen/testet utförts på ett 
korrekt sätt utan i hög grad om att slutsatserna som dras från resultatet är korrekta, dvs. 
lämpliga, ändamålsenliga, meningsfulla och användbara (Bohrnstedt, 2000). Validitet 
handlar enligt Bryman om huruvida en undersöknings slutsatser hänger ihop eller inte 
(Bryman, 2002).  

Bryman (2002) delar in validitet i olika huvudsakliga slag. Begreppsvaliditet (ibland även 
teoretisk validitet) handlar om huruvida ett mått för ett begrepp faktiskt speglar det som 
begreppet ska beteckna.  Intern validitet handlar oftast om kausalitet, dvs. om en slutsats 
som inbegriper ett kausalt förhållande (samband mellan orsak och verkan mellan två eller 
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fler variabler är hållbart eller inte). Extern validitet handlar om huruvida resultaten från en 
undersökning kan generaliseras och gälla även utanför den specifika undersökningens 
kontext. (Bryman, 2002) 

Kopplat till validitetsbegreppet finns även alternativa begrepp anpassade till kvalitativ 
forskning. Tillförlitlighet (”credibility”) motsvarar enligt Bryman (2002:46) den interna 
validiteten, men handlar snarare om hur troliga eller sannolika resultat är istället för 
statistisk sannolikhet och kausala samband. Överförbarhet (”transferability”) motsvarar den 
externa validiteten, huruvida och i vilken omfattning resultaten är tillämpbara i andra 
sammanhang. (ibid.).  

Som tidigare nämnts är detta är i huvudsak en ”instrinsic” flerfallstudie som främst fokuserar 
på att söka förstå och förklara utvecklingen i de två fallkommunerna och är inte utformad 
som en instrumentell fallstudie med huvudsakligt syfte att generalisera resultatet. Därmed 
inte sagt att det i diskussionskapitlet går att diskutera frågor som möjligtvis kan vara giltiga 
även i andra kommuner (abduktionens utpekande av vad som kan vara möjligt och sant, 
enligt Johansson, 2000b). Flerfallstudien kan således ses som en hybrid mellan ”intrinsic” 
och instrumentell fallstudietyp med dubbel avsikt (enligt Johansson, 2000a), även om 
studiens syfte och fokus är ”intrinsic”.  På sikt finns möjlighet att använda avhandlingens 
undersökningsdesign och upprepa motsvarande studier av andra kommuner, vilket på ett 
induktivt sätt skulle kunna bredda underlaget samt bekräfta och/eller falsifiera slutsatser 
från denna avhandling i ett bredare sammanhang.  Vad gäller den interna validiteten så 
väljer jag att istället använda det för den kvalitativa forskningen mer lämpliga begreppet 
tillförlitlighet (Bryman, 2002). I en i huvudsak kvalitativ samhällsvetenskaplig studie som 
denna är det svårt att med säkerhet fastslå kausalitet, istället bör studiens resultat och 
slutsatser bedömas utifrån hur troliga eller sannolika de är. Det innebär att denna studie 
visar på samband mellan olika fenomen, utan att för den skull hävda fullständigt samband 
mellan orsak och verkan. 

Förförståelse och värderingars påverkan 
Den tidiga samhällsvetenskapens krav på fullständig objektivitet är numera inte trovärdig då 
vi idag har större medvetenhet om att forskare (precis som andra medmänniskor) har 
värderingar – som speglar deras personliga åsikter, föreställningar, känslor och subjektiva 
uppfattningar – och som de inte kan ha full kontroll över eller helt frigöra sig ifrån och som 
därför påverkar forskningen (Bryman, 2002). Denna förförståelse (eller förföreställning) 
formas av de erfarenheter och kompetens som forskaren samlat på sig över tid (Tebelius & 
Patel, 1987). Förförståelsen kan grundas på allmänna föreställningar utifrån personliga 
upplevelser och samhällsdeltagande, på forskarens kunskapssyn och ämneskunskap samt på 
de teoretiska förföreställningar som påverkar perspektivet som hen formar sina slutsatser 
ifrån (Johansson-Lindfors, 1993). Forskarens värderingar kan dyka upp och störa under olika 
skeden av forskningsprocessen (val av forskningsområde och metoder, utformning av 
forskningsdesign och tekniker för datainsamling, tolkning och analys av data samt 
slutsatserna) (Bryman, 2002). Därför är det viktigt att forskaren stärker sin medvetenhet om 
och är öppen med sina värderingar, skevheter och bakomliggande antaganden genom att 
reflektera över hur de kan påverka forskningens resultat (Bryman, 2002). Genom att tydligt 
redogöra för sin förförståelse kan utomstånede bedöma de gjorda tolkningarna (Dalen, 
2007). 

Personligen är jag sedan gymnasietiden intresserad av miljöfrågor och hållbar utveckling, 
vilket förstärktes när jag läste specialinriktade hållbarhetskurser då jag studerade till 
planeringsarkitekt. Min utbildnings- och yrkesbakgrund som planeringsarkitekt innebär att 
jag i grunden har en positiv inställning till samhällsplanering och dess möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen i en mer positiv och hållbar riktning, även om nära tjugo år i praktik 
och forskning har bidragit till en mer realistisk och pragmatisk bild av detta. Utbildnings- och 
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yrkesbakgrunden som i hög grad berört stadsbyggnad och fysisk planering bidrar även till en 
tilltro till att hantera utvecklingsfrågor utifrån ett fysiskt och rumsligt perspektiv, utan att för 
den skull anse mig vara miljödeterminist. Därtill har jag under de senaste 12 åren arbetat 
med olika praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt som handlat om att integrera 
hållbara energiperspektiv i den kommunala fysiska planeringen. Denna bakgrund har i allra 
högsta grad påverkat min förförståelse och avhandlingens inriktning och utformning av syfte 
och frågeställningar, och har möjligen även haft en viss påverkan på analys och tolkning av 
data samt slutsatser även om jag försökt att ”nollställa” detta. 

Vidare har valet att bygga upp mitt analytiska ramverk utifrån kommun-interna och –externa 
strukturer och aktörer påverkats av mina tidiga erfarenheter som student där jag genom 
studentuppsatser i kulturgeografi6 upptäckte betydelsen av både strukturella och 
individbaserade förklaringar som ligger bakom utveckling och förändring i en organisation 
och att dessa aspekter kan vara såväl interna som externa. Även detta är en del av min 
förståelse som påverkan studiens upplägg och innehåll. 

2.5 Forskningsdesign och forskningsmetod 
Forskningsdesign berör det ramverk forskaren valt för att samla in och analysera data, 
medan forskningsmetod berör olika tekniker för att samla in data (Bryman, 2008). I denna 
avhandling har jag använt mig olika tekniker för att samla in data: intervjuer med 
kommunala tjänstepersoner, studier av kommunala och andra dokument samt studier av 
forskningslitetratur och annan litteratur, nyhetsförmedling etc. I detta avsnitt redovisas för 
genomförandet av datainsamlingen av det empiriska materialet och de ställningstaganden 
som gjorts. 

2.5.1 Ostrukturerade och halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer 
I denna avhandling har intervjuerna genomförts som ostrukturerade och i huvudsak 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Vid kvalitativa forskningsintervjuer betonas det 
generella vid formulering av inledande forskningsfrågor, med en tyngd på och intresse för 
respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Den kvalitativa forskningsintervjun är 
flexibel och ger intervjuaren möjlighet att vid behov avvika från den förbestämda 
intervjuguiden. Intervjun tillåts att röra sig i olika riktningar och vara följsam till den riktning 
som svaren utvecklas i, vilket ger möjlighet till fylliga och detaljerade svar samt kunskap om 
vad respondenten anser vara relevant och viktigt. Intervjuaren kan följa upp svaren med nya 
frågor, vilket ger möjlighet till fördjupning och anpassning till viktiga frågor som dyker upp 
efter hand, i enlighet med Bryman (2011). 

Det finns enligt Bryman (2011) två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer: 
ostrukturerade och halvstrukturerade (semi-strukturerade) intervjuer. Den ostrukturerade 
intervjun baseras på ett antal teman och respondenten får svara och associera tämligen fritt. 
Intervjuaren reagerar endast på saker som är värda att följa upp med en fråga, intervjun 
liknar till sin natur ett vanligt samtal. I den halvstrukturerade intervjun har forskaren en 
samling med mer specifika teman som ska beröras (intervjuguide), men respondenten får 
utforma svaren tämligen fritt på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte alltid ställas i samma 
ordning som formulerat i intervjuguiden och frågor som inte är med kan också ställas om de 
anknyter till respondentens tidigare svar. Mellan dessa två huvudtyper finns plats för en 
variation, men oftast ligger kvalitativa intervjuer nära antingen den ena eller den andra. 
(Bryman, 2011). 

I denna studie är det empiriska intervjumaterialet huvudsakligen inhämtat genom kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer med anställda inom de två kommunernas förvaltningar och 
                                                             
6 Studentuppsatserna på B- och C-nivå genomfördes under 90-talet och handlade om högskolors roll i och 
betydelse för det lokala näringslivet. 
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bolag, under 2012 (Västerås) och 2014 (Alingsås). På grund av sjukdom vid det inplanerade 
intervjutillfället fick några intervjuer genomföras per telefon. Dessutom har vissa 
uppföljningsfrågor samt frågor som endast handlat om att inhämta detaljinformation om en 
specifik fråga ställts per telefon eller e-post. Intervjupersoner, intervjudatum och typ av 
intervju redovisas i tabell 2.1 och 2.2 nedan. 
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Tabell 2.1: Genomförda intervjuer med tjänstepersoner i Alingsås kommun. För att i viss 
mån anonymisera intervjupersonerna används referenskoder istället för namn.  

Kommun: Alingsås 

Referens-
kod 

Organisation Arbetsfunktion Datum Intervjutyp 

AE1 Alingsås Energi Vd 2014-05-06 Öga mot öga 

AE2 Alingsås Energi Värmechef 2014-05-06 Öga mot öga 

AH1 Alingsåshem Vd 2014-04-29 Telefon 

AKLK1 Kommunledningskontoret Utvecklingschef 2014-04-22 Öga mot öga 

AKLK2 Kommunledningskontoret Planeringschef/ 
miljöplanerare 

a) 2012-02-22 

b) 2014-05-22 

Öga mot öga 

Öga mot öga 

AKLK3 Kommunledningskontoret Kollektivtrafik-
planerare 

2014-05-19 Öga mot öga 

AKLK4 Kommunledningskontoret Miljöstrateg 2014-05-22 Öga mot öga 

AKLK5 Kommunledningskontoret Energirådgivare-
/strateg 

2014-05-19 Öga mot öga 

AKLK6 Kommunledningskontoret Enhetschef 2014-06-24 Öga mot öga 

APH1 Passivhuscentrum Passivhusexpert 2014-05-09 Öga mot öga 

APH2 Passivhuscentrum Verksamhetsledare 2014-05-06 Öga mot öga 

ASBK1 Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnads-
chef 

2014-05-20 Öga mot öga 

ASBK2 Samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt 2014-04-21 Öga mot öga 
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Tabell 2.2: Genomförda intervjuer med tjänstepersoner i Västerås stad. För att i viss mån 
anonymisera intervjupersonerna används referenskoder istället för namn.  

Kommun: Västerås 

Referens-
kod 

Organisation Arbetsfunktion Datum Intervjutyp 

VFK1 Fastighetskontoret Energiexpert a) 2012-03-13 

b) 2012-12-04 

c) 2013-04-04 

Öga mot öga 

Telefon 

E-post 

VFK2 Fastighetskontoret Projektledare, 
exploatering 

2012-03-13 Öga mot öga 

VM1 Mimer Teknik- & miljöchef 2012-04-23 Telefon  

VME1 Mälarenergi Miljöutvecklare 2012-05-23 Öga mot öga 

VME2 Mälarenergi Internkonsult 2011-12-15 Öga mot öga 

VME3 Mälarenergi Ansvarig, elnät 2012-11-21 Telefon 

VME4 Mälarenergi Distributionschef 2011-12-15 Öga mot öga 

VSBK1 Stadsbyggnadskontoret Energi- och 
klimatrådgivare 

2012-03-12 Öga mot öga 

VSBK2 Stadsbyggnadskontoret Detaljplanechef 2012-03-12 Öga mot öga 

VSBK3 Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt 2012-02-29 Öga mot öga 

VSBK4 Stadsbyggnadskontoret Fd planchef 2012-03-13 Öga mot öga 

VSLK1 Stadsledningskontoret Miljöstrateg (chef) 2012-11-02 Öga mot öga 

VSLK2 Stadsledningskontoret Klimatstrateg 2012-02-28 Öga mot öga 

VSLK3 Stadsledningskontoret Miljöstrateg 2012-02-28 Öga mot öga 

VSLK4 Stadsledningskontoret Miljöstrateg 2012-03-12 Öga mot öga 

VSLK5 Stadsledningskontoret Tjänsteperson 2012-08-03 Öga mot öga 

VTNS1 Tekniska nämndens stab Transportrådgivare 2012-05-14 Telefon 

VTNS2 Tekniska nämndens stab Transportplanerare 2012-05-23 Öga mot öga 

VTNS3 Tekniska nämndens stab Utvecklingsstrateg a) 2012-05-14 

b) 2013-01-09 

Öga mot öga 

E-post 

VTNS4 Tekniska nämndens stab Enhetschef 2012-10-12 Telefon 
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Inför intervjuerna hade jag förberett mig genom att läsa in mig på kommunernas 
styrdokument samt andra dokument med information om aktuella temaområden. Det fanns 
dock dokument som jag ännu ej fått tillgång till, eller (som det visade sig) inte hade 
kännedom om vid tillfället utan uppmärksammades om vid intervjun.   

Nästan alla intervjuer genomfördes öga-mot-öga på intervjupersonernas kontor och tog 45-
75 minuter, vanligtvis cirka 60 minuter. Vid intervjuerna förde jag anteckningar och gjorde 
särskilt noggranna anteckningar vid frågor som jag ansåg var särskilt intressanta eller 
uttalanden som var värda att eventuellt citera. Intervjuerna inleddes med att jag 
presenterade intervjuns och forskningsprojektets syfte. Därefter genomfördes intervjuerna i 
två delar. Den första delen utgick från en intervjuguide med tio frågor (se bilaga D) och 
genomfördes som en halvstrukturerad intervju. Den andra delen var friare och mer specifikt 
anpassad till intervjupersonen och dennes arbetsområde, med syfte att få en djupare kunskap 
om kommunens arbete inom dessa specifika sektorer och/eller projekt. Vissa intervjuer 
genomfördes utifrån intervjuguide och dess ordningsföljd, medan andra var mer flytande. I 
det senare fallet fick jag svar på vissa frågor från guiden utan att behöva ställa frågorna. Om 
inte så fick jag ställa dem allt eftersom intervjun fortskred. Jag ställde följdfrågor för att 
säkerställa att jag förstått rätt och för att följa upp intressanta trådar i respondenternas svar.  

Inför urvalet av intervjupersoner gjorde jag inledningsvis en lista med potentiella 
intervjupersoner i kommunerna som jag ansåg borde sitta inne med intressant och relevant 
information. Jag utgick från personer som varit centrala i de kommunala styrdokument jag 
tagit del av, samt sökt via kommunens hemsida eller växel om funktioner/tjänster som jag 
ansåg vara lämpliga att intervjua. Då det var möjligt (om de arbetade kvar på kommunen, 
eller om jag fick tag på dem på annat sätt, intervjuade jag tjänstepersoner som varit med 
ända sedan 90-talet, men flera av tjänstepersonerna hade en kortare bakgrund inom den 
aktuella kommunen.  I tidigt skede diskuterades huruvida även politiker skulle intervjuas, 
men efter att material först inhämtats från tjänstemannaorganisationen insåg jag efter 
diskussion med mina handledare att det skulle innebära alltför mycket material att hantera i 
denna avhandling (licentiat var ju redan genomförd). Dessutom gör min bakgrund som 
praktiserande planerare att jag i detta fall främst var intresserad av att studera frågan utifrån 
ett tjänstemannaperspektiv. Vid vissa intervjuer fick jag tips från intervjupersonen om 
lämpliga personer att intervjua, vilket jag vid ett fåtal tillfällen använde mig av (så kallat 
snöbolls- eller kedjeurval (Bryman, 2008).  

Våren 2018 kontaktades intervjupersonerna per e-post7 och gavs möjlighet att ge synpunkter 
på hur deras svar använts. Hela delfallstudien som redogjorde för utvecklingen i respektive 
kommun (exklusive analyserna) skickades, med information om på vilka sidor de refererades 
eller citerades. Ett fåtal synpunkter inkom och innebar endast smärre revideringar: något 
enstaka citat togs bort och omformulerades som löptext och vissa justeringar har gjorts för 
att försvåra identifiering av enskilda tjänstepersoner i de fall detta efterfrågats. En följd av 
detta är att intervjupersonernas genus har neutraliserats (”hen”). 

2.5.2 Dokumentstudier, kommunfallstudier 
Fallstudien baseras på studier av kommunala dokument och intervjuer med tjänstepersoner i 
respektive kommun med tillhörande kommunägda bolag. Insamlingen av dokument (digitala 
och analoga) från båda kommunerna inleddes våren 2011. Inledningsvis sökte jag och 
hämtade hem material från respektive kommuns respektive de kommunala bolagens 
webbplatser. Jag började med att hämta hem aktuella strategiska styrdokument 
(planer/program/strategier etc) ifrån respektive sektor (fysisk planering, trafikplanering, 
energiplanering, miljö/hållbarhetsarbete), kommunala visioner samt årsredovisningar från 
                                                             
7 Vissa intervjupersoner gick ej att nå med e-post då de avslutat sin anställning på kommunen och jag inte hade 
tillgång till ny e-postadress. Till dessa personer skickades materialet istället med post till hemadressen. 
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kommuner och bolag. Utifrån dessa kunde jag ofta finna spår bakåt till motsvarande 
styrdokument som föregått dem, ibland även andra värdefulla dokument (till exempel 
utredningar).  Med hjälp av respektive kommuns arkiv kunde jag få tillgång till dessa äldre 
styrdokument (och andra dokument), både per mejl och post samt att jag själv kunde ta del 
av materialet i de kommunala arkiven. I de fall jag inte fann några ledtrådar bakåt i tiden i 
styrdokumenten fick jag hjälp med att få fram tidigare styrdokument och utredningar från 
kommunernas arkiv. För att komplettera informationen från de officiella kommunala 
dokumenten har jag även sökt och hämtat in information från internet, bland annat från 
lokaltidningar.  

Innan intervjuerna med de kommunala tjänstepersonerna genomfördes sammanställde jag 
det skriftliga materialet för respektive kommun, för att på så sätt vara så väl förberedd som 
möjligt vid genomförandet av intervjuerna med kommunala tjänstepersoner. Då jag 
fortfarande hade vissa luckor i mina kommunala dokumentstudier passade jag vid vissa av 
intervjutillfällena på att fråga tjänstepersonerna om vissa dokument som jag kunde få en 
kopia på eller hjälp med hur jag skulle anskaffa dokumentet. Dokumentinsamling och –
analys har även fortsatt efter intervjuerna genomförts, då nya uppslag kommit upp i 
samband med sammanställning av fallstudier och analyser.    

2.5.3 Dokumentstudier, övriga empiriska studier 
För att skapa en förståelse för olika kommun-externa faktorer som påverkar kommunerna 
har jag även samlat in bearbetat information om internationell (framförallt FN och EU) och 
nationell styrning av energianvändning och klimatpåverkan, samt om bebyggelsens och 
transporternas energianvändning och miljöpåverkan. Vad gäller flernivåstyrningen har jag 
främst förlitat mig till offentliga dokument från myndigheter och politiska församlingar 
(propositioner, utredningar, lagar, regelverk), främst i form av digitala dokument tillgängliga 
via internet. Jag använder mig även av information från massmedia. Kapitel 3, om 
bebyggelsens och transporternas energianvändning och miljöpåverkan, baseras till stor del 
ett kapitel i min licentiatuppsats (Lundström, 2010:kap. 2), men innehållet har i hög grad 
kompletterats, uppdaterats och omarbetats. 

2.5.4 Litteraturstudier 
Avhandlingens teoribaserade delar är till vis del baserade på litteratur som presenterats och 
lästs genom de olika doktorandkurser som är en del av forskarutbildningen. För min del 
genomfördes kurserna under perioden 2006-2012. Delar av denna kurslitetratur används i 
denna avhandling, medan andra delar av kurslitteraturen har varit av indirekt nytta och lett 
mig vidare till annan litteratur som berörts och refererats till i kurslitetteraturen. Annan 
forskningslitteratur som används i avhandlingen har jag tagit till mig genom 
rekommendationer från mina handledare.   

2.5.5 Analys av insamlad information 
Utvecklingen i de två fallkommunerna har analyserats med huvudsakligt stöd av det 
analytiska ramverk som presenteras i kapitel 5. Även information som presenteras i kapitel 3 
och 4 (energianvändning/klimatpåverkan respektive flernivåstyrning av energi- och 
klimatpolitik) bidrar till ramverket och analyserna.  

Kvalitativa studier giltighet och relevans (validitet) kan kontrolleras genom triangulering, 
vilket innebär att samma samhällsfenomen studeras utifrån olika metoder, datatyper, 
teoretiska perspektiv eller forskare för att skapa en mer objektiv bild av fenomenet (Ahrne & 
Svensson 2011; Bryman, 2002). Detta överensstämmer väl med Pattons (1987, enligt 
Johansson, 2000a) förklaring av olika sätt att triangulera: datatriangulering innebär att 
flera källor används för att samla data om samma fenomen;  forskartriangulering betyder att 
flera forskare studerar samma fenomen; teoritriangulering att samma data analyseras 
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utifrån från olika principer; och metodtriangulering att flera metoder används för att samla 
data om samma fenomen. Johansson (2000a) menar att triangulering är det viktigaste sättet 
att göra resultatet av en fallstudie trovärdigt.  

Genom att genomföra olika typer av analyser (teoritriangulering) kan en fallstudies validitet 
stärkas (Johansson, 2000a). Yin (1994, enligt Johansson, 2000a) föreslår fyra olika 
analysmetoder. Komparativa analyser, eller mönsterjämförelser, innebär att iakttagna 
mönster jämförs med förutsagda mönster eller mönster kända från andra fall.  Att gestalta en 
berättelse handlar om att skapa en förklarande berättelse som visar på orsakssamband 
(vilket Yin föredrar) eller att gestalta en sammanhängande och trovärdig helhetsbild av ett 
fenomen (motsvarar  Stakes synsätt). En tidsserieanalys visar ordningen olika händelser 
eller handlingar inträffar, hur intensiteten varierar över tid eller hur länge de sträcker sig i 
tid. Slutligen kan man analysera programmets logiska modell, dvs. analysera antagande om 
samband som ett program (framförallt sociala och organisatoriska reformprogram) 
innehåller. (Johansson, 2000a) 

Genom olika typer av triangulering har jag försökt stärka studiens trovärdighet (Johansson, 
2000a) och tillförlitlighet (Bryman, 2002). Studien inkluderar tre av Yins (1994) fyra 
föreslagna analysmetoder. Jag har försökt att i de två kommunfallen gestalta en berättelse av 
hur man i de två kommunerna arbetat med energi- och klimatfrågorna i bebyggelse- och 
transportsektorerna. Jag har framförallt försökt skapa en sammanhängande helhetsbild över 
denna utveckling, och till viss del utifrån det analytiska ramverket förklara utvecklingen med 
hänsyn till interna och externa strukturella och aktörsbaserade faktorer som påverkat 
utfallet. Framställningen av dessa kommunfallstudier har strukturerats med syfte att visa på 
utvecklingen över tid.  Den komparativa analysen återfinns i kapitel 8 (jämförande analys) 
där jag jämför utvecklingen i Alingsås och Västerås och lyfter fram både likheter och 
skillnader i de två fallkommunerna, och vad det kan bero på.  

För att triangulera data från olika informationskällor har jag använt mig av olika metoder, 
intervjuer med kommunala aktörer och studier av kommunala och andra dokument (urval av 
intervjupersoner och dokument presenteras i ett senare avsnitt i detta kapitel). Trots att jag 
har använt mig av olika metoder och källor har jag inte kunnat triangulera alla påståenden i 
intervjuer och dokument.  Jag har försökt att triangulera analyserna utifrån olika teoretiska 
utgångspunkter genom att utveckla och använda en analytisk referensram med inslag från 
olika teoretiska ansatser som stöd, vilket beskrivits tidigare i detta avsnitt. Jag har dock inte 
haft möjligheten att involvera fler forskare i detta avhandlingsprojekt, varför 
forskartriangulering inte har varit aktuellt. 
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3. BEBYGGELSENS OCH TRANSPORTERNAS 
ENERGIANVÄNDNING OCH KLIMATPÅVERKAN 
Syftet med det här kapitlet är att ge läsaren en grundläggande kunskap om samband mellan 
bebyggelse8, transporter, energi och klimatpåverkan, men det ligger också till grund för 
analyser i senare delar av avhandlingen. Vissa delar kan av vissa läsare ses som basal 
information och självklarheter, medan det är nya områden för andra.  

Det första avsnittet ger en introduktion till system och systemtänkande, vilket är viktigt inte 
minst i frågor som berör energi och klimatpåverkan. Därefter följer ett avsnitt som tar upp 
olika faktorer som påverkar energianvändningen (el och värme) i byggnader. Detta följs av 
ett avsnitt som berör bebyggelsens energitillförsel, dvs. de energibärare och energislag som 
används för att värma upp och förse byggnaderna med el och varmvatten, och deras 
klimatpåverkan. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som handlar om faktorer som påverkar 
transporternas energianvändning och klimatpåverkan, och inte minst hur 
bebyggelsestrukturen kan påverka detta.   

3.1 Systemperspektiv 
För att förstå hur såväl energibehov och energitillförsel hänger samman med såväl varandra 
som med bebyggelseutvecklingen kan det vara behjälpligt att studera frågorna ur ett 
systemperspektiv. 

3.1.1 System 
System kan förstås som en ”samling av element som hänger samman med varandra så att de 
bildar en ordnad helhet” (Nationalencyklopedin, 2009f). Ingelstam (2002) utvecklar 
förklaringen och fastställer att ett system består av komponenter mellan vilka det finns 
samband (ibland kallat nätverk eller organisation) och att dessa komponenter och samband 
bildar någon form av helhet. Vidare ska det finnas en systemgräns som utskiljer systemet 
från resten av världen, till vilken systemet har en koppling då det i princip aldrig är slutet. 
Den ”rest av världen” som har betydelse för (men inte ingår i) systemet kallas för systemets 
omgivning. Att förstå kopplingen mellan systemet och dess omgivning är, betonar Ingelstam, 
lika viktigt som förståelse av systemet i sig.  

Förändringar inom en del av systemet påverkar även andra delar av systemet (interna 
samband), men förändringar i omgivningen kan också påverka systemet eller vice versa 
(externa samband), menar Ingelstam (2002). Huvudsakligt fokus sätts dock på vad som 
händer inom det aktuella systemet. Var man väljer att sätta systemgränsen påverkar således 
vad som studeras. Ju mer som omfattas av systemet, desto mer komplexa blir sambanden. 
Ett exempel på komplexa system är urbana system som kan innefatta en mängd subsystem 
som exempelvis energisystem, transportsystem etc (Ingelstam, 2002).  

3.1.2 Sociotekniska (infra)system 
Teknisk infrastruktur som energisystem, transportsystem etc innefattar inte endast det fasta 
nätverket utan inbegriper det flöde av varor, människor och information som nätverket 
hjälper till att leverera9 (Kaijser, 1994). Tidigare sågs energisystem främst som tekniska 

                                                             
8 Bebyggelsebegreppet kan ibland, vid en vid tolkning, inbegripa såväl byggnader som vägar, broar och annan av 
människan byggd infrastruktur. I det här fallet används begreppet synonymt med byggnader.  
9 För att få med infrastrukturens systemkaraktär använder Kaijser istället begreppet infrasystem (Kaijser 1994).  



26 
 

system, men sedan under senare decennier har det blivit allt vanligare att se energisystem 
som sociotekniska system där teknik och samhälle samspelar och där det är människan som 
formar systemet (Kaijser m.fl., 1988). Utifrån ett sociotekniskt systemperspektiv är 
institutionella (organisatoriska, ekonomiska och rättsliga) aspekter lika viktiga som tekniska 
(läs mer om strukturer och institutioner i kapitel 4) (Kaijser m.fl., 1988; Kaijser, 1994).  

Hughes (1983) konstaterar att det är svårt att ändra riktningen på utvecklingen av stora 
sociotekniska system, men poängterar att de inte är autonoma. Om man vill ändra 
utvecklingens riktning måste vara medvetna om att systemen inte endast är tekniska utan 
snarare är kulturella artifakter, vilket innebär att man även behöver ta hänsyn till behovet av 
att ändra värderingar och institutioner (ibid.). Även Kaijser m.fl. (1988) påtalar den tyngd 
och tröghet som större sociotekniska system innebär och svårigheten att ändra dess 
färdriktning. Inom de etablerade systemen finns en rörelseriktning som främjar vissa 
tekniker och motverkar andra. ”Yttre händelser eller kraftiga påtryckningar är nödvändiga 
för att de ska ändra riktning” (Kaijser m.fl., 1988:14) 

Det som främst utmärker ett infrasystem är den grundläggande funktion som systemet 
uppfyller (Kaijser, 1994). I avsnitt 3.1.4-5 diskuteras de två infrasystemen energisystem och 
transportsystem. 

3.1.3 Utvecklingen av stora sociotekniska system 
I sin utvecklingsmodell för större elsystem skiljer Hughes (1983) på fyra huvudsakliga 
stadier/faser (phases) i elsystemens utveckling, inom vilka dominerande egenskaper 
utvecklas. Modellen har därefter använts även för att förklara utvecklingen även i andra 
socio-tekniska system (Joerges & Hughes, 1988; Kaijser m.fl., 1988).  

Det första stadiet berör systemets innovations- och utvecklingsfas där de dominerande 
aktörerna är ”uppfinnar-entreprenörer” (tekniker) som styr systemets utveckling (Hughes 
1988). Kaijser m.fl. (1988) kallar detta etableringsfasen och berör både utvecklingsarbete 
(uppfinnande) och systemets etablering på marknaden (innovation). Push-pull-mekanismer 
handlar om huruvida det är marknadskrafter som drar eller teknisk-vetenskaplig utveckling 
som trycker fram uppfinningar. För att etablera ett nytt energisystem10 behöver användarna 
övertygas om systemets fördelar11, vilket kan vara svårt (ibid.).  

Nästa stadium – transferfasen enligt Hughes (1988) och expansionsfasen enligt Kaijser m.fl. 
(1988) – handlar om tillväxt och att expandera systemet  geografiskt (nya kunder) eller på 
nya marknader (gamla och nya kunder). Kaijser m.fl. (1988) påpekar att ett ledningsburet 
energisystems expansion behöver vara tämligen balanserad vad gäller ökning av 
leveranskapacitet och efterfrågan, då överkapacitet i leveransledet innebär onödigt höga 
kapitalkostnader och underkapacitet riskerar driva kunder till konkurrerande energisystem. 
Geografisk expansion för ledningsburna energisystem – vilket kan innebära att tidigare 
mindre isolerade system knyts samman till färre större system – är dessutom komplicerade, 
långsamma och kostsamma (ibid.).  

 
                                                             
10 Kaijser m.fl. (1988) menar att offentligägda tekniska verk ofta planerat mer långsiktigt och satsat på gedigna 
och investeringstunga lösningar medan privata företag ofta varit mer kortsiktiga och försiktiga och därför valt 
system med lägre initial kostnad.  
11 Ofta krävs en demonstrationsanläggning, som visar att den fungerar i praktiken, för att förmå någon att köpa 
den nya tekniken (Kaijser m.fl., 1988). 
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Det tredje utvecklingsstadiet kännetecknas av fortsatt tillväxt genom effektivisering och 
optimering av systemet, för att sedan konsolideras; systemutvecklingen leds nu av ekonomer 
och administratörer (Joerges & Hughes, 1988). 

Det fjärde stadiet utmärks av en betydande rörelsemängd (substantial momentum)  (Hughes 
1983; Kaijser m.fl., 1988). Denna mognadsfas innebär att det sociotekniska systemet har 
massa (fysiska och investeringstunga artefakter) och utvecklingsriktning. Detta kännetecknas 
bland annat av en enhetlig teknisk utformning och aktörer (personer och organisationer) som 
utvecklat en gemensam systemkultur, dvs. ett gemensamt synsätt om hur systemet bör 
utvecklas (Hughes 1983; Kaijser m.fl., 1988). Systemkulturen i ett moget system riskerar att 
man missar att upptäcka nya möjligheter som ligger utanför systemets huvudfåra12  (ibid.). 
Den kan även leda till vad Donald Schön kallar dynamisk konservatism, till exempel att 
”ledande aktörer i systemet aktivt motarbetar en ny teknik eller andra förändringar som de 
uppfattar som ett hot mot systemets grundläggande intressen eller mot deras egen position 
inom systemet”  (Kaijser m.fl. 1988). Vidare kan nya tekniska lösningar förändra 
positionerna bland aktörerna inom ett system; en konflikt mellan olika grupperingar inom 
systemet som handlar om teknikval kan i grunden handla om en maktstrid (Kaijser m.fl. 
1988). 

Kaijser m.fl. (1988) påpekar vidare att sociotekniska system därefter kan träda in i en 
stagnationsfas med marknadsmättnad och minskade leveranser.  

3.1.4 Energisystem 
Då systemavgränsning är en grundläggande fråga inom systemtänkandet beror följaktligen 
definitionen av begreppet energisystem på var man väljer att avgränsa systemet. Ibland 
betraktas användning och tillförsel av energi som separata delsystem, i andra fall som delar 
av en större helhet – energisystem (Kaijser m.fl., 1988; Kaijser, 1994)). Energisystem kan 
vidare avgränsas geografiskt (t ex nationella, regionala eller lokala system), men 
avgränsningen kan även vara teknisk (t ex kraftsystem eller fjärrvärmesystem). En byggnad 
kan studeras som ett energisystem likaväl som en stadsdel, en kommun eller hela Norden. De 
olika energisystemen kan bestå av olika delsystem vilka i sin tur kan delas in i ytterligare 
delsystem (se figur 3.1 om olika systemgränser för uppvärmning).    

Jonsson m.fl. (2008) menar att den traditionella synen på energisystem i alltför hög grad 
fokuserat på energiproduktionssystemet och negligerat energianvändningssystemet och 
behov/beteende. Under 1980-talet utvecklades i USA Demand Side management, ett försök 
att vidga systemgränsen till att även inkludera frågor som rörde efterfrågan på energi, 
exempelvis energieffektiviseringsåtgärder. Men även detta synsätt är, enligt Jonsson m.fl. 
(2008), utbudscentrerat och exkluderar människans aktiviteter och behov. Författarna 
efterfrågar istället ett mer integrerat systemperspektiv som innefattar alla tre subsystemen 
(produktion, användning och behov/beteende).  

Omfattningen av bebyggelsens energibehov och klimatpåverkan beror således på var man 
väljer att sätta systemgränsen. Detta kan beskrivas genom ett exempel som utgår från ett hus 
som värms upp med direktverkande el. Om systemgränsen sätts vid byggnadens yttervägg är 
husets klimatpåverkan i princip noll, då huset i sig inte släpper ut några växthusgaser, och 
energibehovet är just det som husägaren köper av elleverantören. Om systemgränsen istället 

                                                             
12 Tänka utanför boxen”, som vi säger idag.  
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är Sveriges gränser är det mixen av elproduktion i Sverige som styr energibehov och 
miljöpåverkan. Eftersom den svenska elmixen till allra största del består av vatten- eller 
kärnkraft (se avsnitt 3.3) är klimatpåverkan relativt liten. Dock är primärenergibehovet13 
betydligt större än den inköpta elenergin då kärnkraftsproduktionen har en låg 
verkningsgrad och gör sig av med en hel del överskottsenergi då värmen från kylvattnet inte 
utnyttjas utan spolas ut i havet. Eftersom vi har en gemensam nordisk elmarknad så kan det 
tyckas naturligt att begränsa systemet runt de nordiska länderna (exklusive Island). Då ökar 
klimatpåverkan betydligt då framförallt den danska elproduktionen till stor del består av 
kolkondenskraftverk. Vi är på sikt på väg mot en integrerad europeisk elmarknad och den 
europeiska elmixen är i ännu högre grad uppbyggd på fossila bränslen vilket i sin tur ökar 
klimatpåverkan. Detta exempel illustrerar att systemavgränsningen (både rumsligt och i tid) 
är avgörande för att kunna bedöma bebyggelsens primärenergibehov och klimatpåverkan (se 
även figur 3.1).  

 

Figur 3.1: Systemgränser för uppvärmning. Källa: Danestig 2009, med hänvisning till 
Persson m.fl.,  2005. Figuren illustrerar det tekniska energisystemet för byggnader. 
Systemgränsen kan dras vid det enskilda husets väggar (gräns 1); här kan den enskilde 
fastighetsägaren påverka energisituation genom exempelvis åtgärder i byggnadens 
klimatskal eller ha en lägre inomhustemperatur. Byte av värmesystem eller komplettering 
med exempelvis solfångare ingår i energisystemet om systemgränsen görs något vidare 
(gräns 2) och beaktar åtgärder utanför byggnaden. Ju längre bort systemgränsen sätts 
desto mer komplext blir systemet. Frågor som exempelvis växthuseffekten behöver ses i ett 
globalt perspektiv (gräns 5). 
 

 
                                                             
13 Med primärenergibehov menas den energimängd som krävts ur olika ursprungliga energikällor för att leverera 
en energibärare. Se en mer utförlig beskrivning i kapitel 3.3.4.1. 
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Ingelstam (2002) poängterar att det sammanhängande systemet är mer än summan av 
delarna, det är sambanden som är intressanta. Enskilda åtgärder som kan verka vara 
lämpliga utifrån ett snävt begränsat systemperspektiv kan ibland visa sig vara mindre 
lämpliga sett ur ett vidare systemperspektiv. Ett exempel på denna problematik är hur 
klimatmässigt bra det är att bygga energisnåla passivhus, där den tillförda värmen under 
årets kallaste dagar kommer från en direktverkande elpatron, jämfört med mer 
konventionella hus med högre värmetäthet (se avsnitt 3.3.1) som innebär en större 
sannolikhet att bebyggelsen kan försörjas med (i många fall) klimatvänlig fjärrvärme14. 
Energimyndigheten menar dock att valet av värmesystem nästan aldrig motiverar byggnader 
med lägre energiprestanda – energieffektiva byggnader bör alltid eftersträvas, samma sak 
gäller för bilar som bör vara bränslesnåla oberoende bränsle (Energimyndigheten, 2008b) 

3.1.5 Transportsystem 
Syftet med transportsystem är, enligt Kaijser (1994), att förflytta varor och människor så 
snabbt, billigt och bekvämt som möjligt; många system utför både gods- och 
persontransporter, ibland samtidigt. Över tid har olika transportsystem utvecklats och vuxit, 
vilka skiljer sig åt vad gäller karaktär: medan sjö- och luftfart till stor del kan utnyttja 
naturliga nätverk kräver väg- och (framförallt) spårtrafik stora infrastrukturinvesteringar. 
Nätverkens utbredning avgör mellan vilka punkter det aktuella transportsystemet kan 
transportera människor och varor; vägsystemet har här en fördel då det med bil kan erbjuda 
transporter dörr-till-dörr. Men även integrationen mellan de olika transportsystemen är 
viktiga, på nationell och regional nivå är den sammantagna integrerade utbredningen av alla 
transportsystem viktigare än enskilda systems utbredning. (Kaijser, 1994) 

En annan viktig aspekt för transportsystem är tidsaspekten, som enligt Kaijser (1994) 
handlar om såväl färdmedels hastighet som frekvens och regelbundenhet i transportflödet 
(det senare gäller framförallt kollektiva transportsystem). Tre avgörande faktorer som 
påverkar individers och organisationers val av transportsystem är utbredning, pris och 
prestanda (snabbhet, bekvämlighet, tillförlitlighet m m). För persontransporter, särskilt resor 
i tjänsten, är prestanda en tungt vägande faktor. (Kaijser, 1994)  

3.2 Bebyggelsens energianvändning 
Omfattningen av byggnaders energianvändning (och därmed indirekt deras påverkan på 
växthuseffekten) beror på var man sätter systemgränsen. En byggnad behöver energi under 
hela dess livscykel, från vaggan till graven. Ett livscykelperspektiv på byggnaders 
energianvändning och klimatpåverkan innebär att hänsyn tas till alla skeden i en byggnads 
”liv”. Det finns olika sätt att dela in byggnaders livscykel i olika skeden eller faser, ett sätt är 
uppströms och nedströms (Liljenström, m.fl., 2015). Uppströms kan ses som 
energianvändning och klimatpåverkan innan byggnaden börjat användas (inbyggd 
energianvändning och klimatpåverkan), vilket inkluderar råvaruutvinning, 
materialproduktion, transporter och uppförandet av byggnaden; medan nedströms 
inbegriper aktiviteter efter byggandets uppförande: drift, rivning och hantering av 
rivningsavfall (ibid.). 

Sett i ett historiskt perspektiv har byggnaders energianvändning och klimatpåverkan främst 
uppstått nedströms, under byggnadens driftskede (Liljenström m.fl., 2015). Tidigare studier 

                                                             
14 Det bör dock noteras att det finns exempel på fjärrvärmeförsörjda hus som byggts utifrån passivhusteknik och –
standard, till exempel i Stadsskogen i Alingsås och kvartert Råseglet i Västerås (se delfallstudier i kapitel 6 och 7). 
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från tempererade eller kalla regioner som Sverige visar att energianvändningen är större 
nedströms under driftfasen15 (Joelsson, 2008). Uppströms energianvändning och 
klimatpåverkan har ökat markant genom byggandets industrialisering och ökande 
användning av energiintensivt producerade material som stål, aluminium, cement och glas 
(Huberman & Pearlmutter, 2007). Detta i kombination med allt mer energisnåla byggnader 
och ökad användning av förnybara energikällor under driften innebär att det sker en 
förskjutning där andelen energianvändning och klimatpåverkan ökar uppströms 
(Liljenström, m. fl., 2015; Boverket, 2015b).  

Även om vissa miljöklassningssystem numera kräver livscykelanalyser för högsta klassning 
ligger användningen av livscykelberäkningar på en relativt låg nivå i Sverige och i de flesta 
länder (Boverket, 2015b). Statens styrning av byggnaders energianvändning genom 
Boverkets byggregler ställer endast krav under driftfasen, hänsyn tas inte till uppströms 
energianvändning och klimatpåverkan (eller rivningsfasen).  

Nedan följer därför endast en genomgång av faktorer som påverkar byggnaders 
energianvändning i driftskedet (klimatpåverkan tas upp i 3.3). Uppdelningen baseras på 
Bagge m.fl. (2004) som påpekar att den totala energianvändningen i ett hus är ett samspel 
mellan följande faktorer: användarnas val och beteende, byggnadernas tekniska 
energiprestanda samt placering och lokalklimat16.  

3.2.1 Användarnas beteende och val 
Energibehovet i byggnader kan i hög grad påverkas av användarnas val och beteende. 
Undersökningar visar att familjesammansättning, beteende och vanor kan medföra upp till 
50 procent skillnad i energianvändning när ett hus byter ägare (Bagge m.fl., 2004). Genom 
att välja ytsnåla (och volymsnåla) bostäder och lokaler minskar uppvärmningsbehovet. 
Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad minskar energibehovet för 
uppvärmning med 5 procent (Energimyndigheten, 2006a). Listan på enkla energibesparande 
åtgärder kan göras lång och inbegripa frågor om bad/dusch, diskning, belysning, apparaters 
energiprestanda m m, etc (se Lundström, 2010). 

3.2.2 Byggnaders tekniska prestanda 
Golv, väggar, tak och fönster utgör en byggnads klimatskal. Ett bra klimatskal hindrar 
värmen från att läcka ut (transmissionsförluster) och bidrar därmed till att minska behovet 
av energi. Denna förmåga att bromsa värmeflödet anges med ett s k U-värde; genom att 
isolera husets golv, tak och väggar väl, använda fönster med lågt U-värde samt bygga med 
god luft- och vindtäthet kan byggnadens värmeförluster reduceras (Hagentoft, 2002). 
Passivhus17 är benämningen på mycket välisolerade och lufttäta (men välventilerade) hus 
med värmeåtervinning som i princip inte behöver tillföras energi för uppvärmning; i Sverige 
behövs dock viss energi tillföras för uppvärmning under vinterhalvårets kallaste dagar samt 
för uppvärmning av tappvarmvatten (Wall & Jansson, u.å.). Det senare försörjs dock delvis 
med solfångare under de ljusa årstiderna. Det första passivhuset byggdes 1991 i Tyskland, 
och det är i Tyskland, Schweiz och Österrike som passivhusbyggande och annat 

                                                             
15 I konventionella svenska hus från 1990-talet sker 85 procent av energianvändningen och 70-90 procent av 
miljöpåverkan under driftsfasen (Joelsson, 2008).  
16 Ytterligare en grundläggande faktor för byggnaders energibehovet, som inte tas upp här, är dess storlek – 
bebyggelseytan, eller snarare volymen (se diskussion i Lundström, 2010). 
17 Under senare år har passivhuskonceptet utvecklats till nollenergihus (producerar lika mycket energi som 
används under året) och plusenergihus (producerar mer energi än vad som används under året).  
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lågenergihusbyggande (t ex Minergie) utvecklades under 90-talet (Wall & Jansson, u.å.; 
Boverket, 2006b). Det dröjer först till 2001 som de första passivhusen står färdiga i Sverige: 
radhus i Lindås utanför Göteborg (Wall & Jansson, u.å.). I Alingsås bygger de kommunala 
bolagen inte passivhus utan ”med passivhusteknik”, vilket innebär att man bygger på samma 
sätt som passivhus men att man även är inkopplade på fjärrvärmenätet som förser husen 
med tappvarmvatten och viss stödvärme vid behov (Alingsåshem m.fl., 2013). 

Även byggnadens form och volym påverkar värmeförlusterna. Hagentoft (2002) påpekar att 
det finns skaleffekter vad gäller byggnadens omslutningsarea (väggar, golv, tak); 
transmissionsförlusterna är proportionella mot omslutningsarean och ventilationsförlusterna 
mot byggnadens volym, vilket får till följd att transmissionsförlusternas betydelse minskar ju 
större byggnadsvolymen är.   

Ovanstående resonemang gäller såväl nyproduktion som om- och tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse. Eftersom byggnader ofta har en lång livslängd och dagens bebyggelse står för 
huvuddelen av den totala byggnadsstocken, även om man blickar flera årtionden in i 
framtiden, är det bland den befintliga bebyggelsen – som oftast har dåliga energiprestanda –  
som de stora energieffektiviserings- och klimatpåverkanspotentialerna finns inom 
bebyggelsesektorn. Både vad gäller användarsidan och tillförselsidan. (Energimyndigheten, 
2009).   

3.2.3 Byggnaders placering och lokalklimat 
Byggnadens värmeförluster påverkas av det lokala klimatet på den plats som byggnaden är 
placerad, genom att planera och bygga klimatanpassat går det att minska energibehovet för 
uppvärmning. Detta innebär att placera byggnader i lägen med bra lokalklimat, dvs. i skydd 
från vind (Bokalders & Block, 2003; Givoni, 1991 och Brown & Gillespie, 1995) samt undvika 
lågpartier och skuggiga norrsluttningar där det är kalluftssjöar (Bokalders & Block, 2003). 
Tidigare ansågs att placeringen av byggnaderna kunde bidra med energibesparing på upp till 
25 procent (Bokalders & Block, 2003). Senare studier tyder dock på att placeringsrelaterade 
energivinster för moderna byggnader byggda enligt senare års energikrav snarare ligger kring 
fem procent (Boverket 2009a).  

Byggnadens placering påverkar även möjligheten att ta tillvara respektive skydda sig från 
solinstrålningen. Solfångare och solceller, framförallt de senare, är känsliga för skuggning 
som kan orsakas av närliggande byggnader eller vegetation (Lundgren & Wallin, 2003). För 
bostäder brukar man sträva efter att tillvarata solens värme i så hög grad som möjligt, medan 
man för kommersiella och offentliga lokaler, med relativt höga internlaster, snarare strävar 
efter att undvika solens värmeeffekter (Lundgren & Wallin, 2003). Med passiv solenergi 
menas att man utan mekaniska hjälpmedel utnyttjar solinstrålningens energi i form av värme 
(även dagsljus) för att minska behovet av tillförd energi för uppvärmning (och belysning). 
Genom att orientera fönster främst mot söder och skapa en mer tillsluten fasad mot norr kan 
solinstrålningens värme lagras i huskroppen. Om man dessutom bygger med tunga stommar 
(betong, tegel etc) ökar byggnadens kapacitet att lagra värmen under dagen för att sedan 
utnyttja värmen på natten då väggar eller golv avlämnar den lagrade värmen (Andrén, 1999).  

Aktiv solenergi innebär att man med hjälp av tekniska anordningar utnyttjar 
solinstrålningens energi för att värma upp hus eller tappvarmvatten (solfångare) eller alstra 
elektricitet (solceller). Solfångare och solceller placeras ofta på tak, men ibland även på 
fasader eller fristående på marken. Solvärme kan täcka ungefär 50 procent av det årliga 
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värmebehovet av tappvarmvatten utan säsongslagring (Kjellsson, 2004). En nackdel med 
solenergin är att den tillför som mest energi under sommarhalvåret, men ger ett mycket 
blygsamt tillskott under de mörka vintermånaderna då värmebehovet är som störst. 
Solenergi kan dock säsongslagras genom att solfångare under sommarhalvåret värmer upp 
vatten som magasineras på olika sätt (ackulumatortank, berggrund, bergrum, lera eller 
akvifärer) för att under vinterhalvåret användas till uppvärmning eller tappvarmvatten. 
Lagringen innebär vissa energiförluster, studier vid Umeå universitet visar på cirka 10 
procents förluster (Bertilsson m.fl., 2007).  

3.2.4 Bebyggelsens energianvändning i Sverige 
Bostads- och servicesektorn står för nära 40 procent av landets totala energianvändning, av 
hela sektorns energianvändning står hushåll och lokaler för ungefär 90 procent 
(Energimyndigheten, 2017a, se även figur 3.2). Det innebär att hushållen står för en knapp 
fjärdedel av den totala energianvändningen i landet.  

Sektorns energianvändning har enligt Energimyndigheten varit relativt konstant sedan 1970, 
med en långsamt minskande trend sedan 1990-talet. Idag står el och fjärrvärme för 
huvuddelen av sektorns energianvändning då de ersatt användningen av olja, men så har det 
inte alltid varit. Användningen av petroleumprodukter (främst olja) dominerade under 
efterkrigstiden men har minskat dramatiskt under de senaste 40 åren, mest omfattande 
under 70- och 80-talen för att därefter successivt minska i en stadig takt. 2015 har 
oljeanvändningen minskat med 90 procent jämnfört med 1970. Istället ökar elanvändningen 
under 70-, 80- och 90-talen för att därefter stabiliseras och är alltjämt idag den största 
energibäraren inom sektorn. Användningen av fjärrvärme ökar sedan 1970 och utgör sedan 
en bit in på 90-talet den näst största energibäraren i sektorn. Användningen av biobränsle 
har ökat och utgör idag en större andel än petroleumprodukter (olja), men står för en 
betydligt mindre andel än el och fjärrvärme (se figur 3.3). (Energimyndigheten, 2017a) 

 

 

 



33 
 

 

Figur 3.2: Fördelning mellan delsektorers energianvändning i bostads- och servicesektorn 
2015. Källa: Energimyndigheten (2017a).  
 

 

Figur 3.3: Energianvändning (TWh) i bostads- och servicesektorn 1970-2015.                
Källa: Energimyndigheten (2017a).  
 

Sektorns minskade energianvändning beror främst på minskad tillförd energi för 
uppvärmning och varmvatten som främst beror på ersättningen av olja med el och fjärrvärme 
och ökat antal värmepumpar, men även på energieffektiviseringsåtgärder i befintligt 
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byggnadsbestånd. Elanvändnigen för uppvärmning ökade drastiskt fram till slutet av 80-talet 
för att därefter minska, däremot har användningen av hushållsel fortsatt att öka på grund av 
ökat antal hushåll och fler apparater (trots energieffektivare apparater).  
(Energimyndigheten, 2017a). 

Uppvärmning och varmvatten står enligt Energimyndigheten (2017a) idag för drygt hälften 
av den totala energianvändningen inom bostads- och servicesektorn. Småhus värms idag 
främst upp (inklusive tappvarmvatten) med el. Användningen av biobränslen har minskat i 
småhusen under 10-talet men står fortfarande för en betydande andel medan 
fjärrvärmeanvändningen fortfarande är lägre. Oljeanvändningen har närapå fasats ut i 
småhusen. Uppvärmningen av flerbostadshus och lokaler domineras tydligt av fjärrvärme, 
medan uppvärmning med biobränsle är ovanligt. Fjärrvärmen är särskilt dominerande inom 
flerbostadshussektorn medan användningen av elvärme är större än i flerbostadshus. 
(Energimyndigheten, 2017a, se även figur 3.4) 

 

Figur 3.4: Energianvändning (TWh) för uppvärmning och varmvatten i småhus, 
flerbostadshus och lokaler 2015. Källa: Energimyndigheten (2017a). 

Användningen av värmepumpar har ökat stadigt i småhusen sedan 90-talet och idag har över 
hälften av landets småhus installerat värmepump, vilket bidragit till att andelen köpt energi 
för uppvärmning av småhus minskat med en tredjedel sedan millennieskiftet 
(Energimyndigheten, 2017a).   

Under 90-talet var hushållskundernas energipriser relativ stabila men ökade kraftigt under 
hela 00-talet, främst på grund av ökade bränslepriser och energiskatter. Under 10-talet har 
dock el- och oljepriset minskat (se figur 3.5). 
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Figur 3.5: Energipriser (öre/kWh) för hushåll och lokaler 1970-2015, i 2016 års prisnivå. 
Källa. Energimyndigheten (2017a). 
 

3.3 Bebyggelsens energitillförsel och dess klimatpåverkan 
Lågt energibehov och effektiv energianvändning är önskvärt, men också ur klimatsynpunkt 
är det viktigt att den energi som används i bebyggelsen är hållbar, dvs. i detta fall i så låg 
omfattning som möjligt bidrar till utsläpp av växthusgaser.  I det här avsnittet diskuteras den 
energi som tillförs bebyggelsen, samt faktorer som påverkar distributionssätt och olika 
energislags klimatpåverkan. Men först en introduktion av några viktiga energibegrepp. 

3.3.1  Primärenergibehov och exergi 
Olika energislag har olika primärenergibehov. Med primärenergibehov menas den 
energimängd som krävts ur olika ursprungliga energikällor för att leverera en energibärare, t 
ex bränslen, fjärrvärme eller el (Henning & Palm, 2006). Primärenergin för bränslen 
motsvarar ungefär energiinnehållet i bränslet samt den energi som behövs för utvinning, 
förädling och transport av bränslet, medan elektricitetens primärenergibehov kan variera 
avsevärt beroende på hur elen produceras (Henning & Danestig, 2009).  

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är begreppet exergi, eller energikvalitet, som betecknar 
olika energislags användbarhet och förmåga till arbete. Elektricitet har störst 
användningsområde, dvs. det kan användas till många olika energitjänster, såväl drift av 
maskiner, transporter och belysning som till processvärme och uppvärmning av bebyggelse; 
dessutom har el ofta låga förluster vid omvandling till olika energitjänster. Näst mest 
exergi/energikvalitet har fossila bränslen, följt av biobränslen och sist solvärme och 
geoteknisk värme. (Riksdagen, 2008; Kaijser m.fl., 1988) 

3.3.2 Olika energislags primärenergibehov och klimatpåverkan 
Nedan följer en redogörelse för primärenergibehovet och klimatpåverkan för de energibärare 
som tillförs den svenska bebyggelsesektorn. 
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Elektricitet 
El har ett högt exergivärde, vilket innebär att det kan användas för såväl att driva maskiner 
och apparater som för belysning och uppvärmning. Uppvärmningen kan ske på olika sätt: 
direktverkande el (elradiatorer som kopplas direkt till elnätet), vattenburet system med 
elpanna eller elkassett eller värmepump. Värmepumpar är ett mer energieffektivt sätt att 
använda el för uppvärmning då de utnyttjar värmen i berggrunden, jorden, luften eller sjöar 
och genom värmeväxling ger upp till fem gånger så mycket energi som den behöver el för att 
driva värmepumpen (Energimyndigheten, 2018d) 

För el som produceras i kondenskraftverk (kol- eller kärnkraftverk) är primärenergin ungefär 
tre gånger så stort som den producerande elenergin (Henning & Palm, 2006). Vid 
elproduktion med vind- och vattenkraft är omvandlingsförlusterna försumbara (SCB, 2002; 
Henning & Danestig, 2008). Den el som produceras i kraftvärmeverk (tillsammans med 
värme) motsvarar nästan den primärenergi som tillförs (Henning & Danestig, 2008). 
Verkningsgraden i svenska kraftvärmeverk uppskattas till kring 90 procent 
(Fjärrvärmeutredningen, 2005). 

Den svenska elproduktionen har sedan kränkraftens tillkomst under 1970-talet dominerats 
av vattenkraft (2015: 47  procent av elproduktionen) och kärnkraft (34 procent), medan 
elproduktionen från kraftvärmeanläggningar varit marginell; under senare år har den 
utbyggda vindkraften (2015: 10 procent) inneburit att den överstiger kraftvärmens 
elproduktion (Energimyndigheten, 2017a, se även figur 3.6). Den svenskproducerade elen 
säljs på en nordisk elmarknad och ”beblandas” därmed el producerad i Danmark (tre 
fjärdedelar fossilt och resten vattenkraft och biobränslen), Finland (hälften fossilt och hälften 
biobränslen samt vatten- och kärnkraft) och Norge (98 procent vattenkraft) 
(Energimyndigheten, 2009). Det innebär att den svenskproducerade elen är relativt 
”klimatvänlig”. Växthusgasutsläppen18 (koldioxidekvivalenter) från den svenska elmixen var 
år 2008 36 gram/kWh (primärenergivärde 2,1) medan utsläppen för den nordiska elmixen 
var 97 gram/kWh (primärenergi 1,74) (Gode m.fl., 2011). Inom hela EU är de 
klimatpåverkande utsläppen betydligt högre, 2005 var utsläppen för den europeiska mixen 
(EU25) 415 gram/kWh (Elforsk, 2008). Med tanke på att vi successivt integreras i en 
gemensam europeisk elmarknad kommer en allt större andel av elen på marknaden vara 
producerad av koleldade kondenskraftverk från den europeiska kontinenten som i hög grad 
bidrar till utsläpp av växthusgaser (Elforsk, 2008). 

 

                                                             
18 Beräkningarna avser svensk elproduktion kompenserat för import och export av fysisk el samt 
distributionsförluster i elnätet, hänsyn har dock inte tagits till handel med ursprungsgarantier eller liknande. 
(Gode m.fl., 2011) 
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Figur 3.6: Sveriges elproduktion (TWh) per kraftslag och total elanvändning 1970–2015. 
Kommentar:  I posten Vattenkraft ingår vindkraft till och med 1996. 
Källa: Energimyndigheten (2017a). 
 

För att beräkna miljöpåverkan från förändringar i elanvändningen eller elproduktionen 
brukar man ibland använda begreppet marginalel, som i detta fall kan definieras som den 
elproduktion som tillkommer då elanvändningen ökar (Sköldberg m.fl., 2006). På kort sikt 
tyder mycket på att denna marginalel på den nordiska elmarknaden ofta produceras av 
danska kolkondenskraftverk med höga rörliga kostnader, dock ej alltid. Dessutom varierar 
marginalelbehovet kraftigt under och mellan olika år, bl a beroende på klimat (kalla 
temperaturer ökar användningen) och tillgång till vatten i vattenkraftsmagasinen. Utsläppen 
från marginalel kan därför variera kraftigt från år till år, från 400 till 750 kg koldioxid/MWh, 
enbart kolkondenskraftverk medför utsläpp av 750-950 kg koldioxid/MWh el (Elforsk, 
2008).  

Tidigare rekommenderade Energimyndigheten (2006b) att miljövärdering av el i alla 
sammanhang skulle beräknas med marginalel, med Norden som systemgräns. I en senare 
underlagsrapport (Energimyndigheten, 2008b) är myndigheten dock mer osäker om hur 
marginalel och dess miljöpåverkan ska beräknas. På längre sikt, då elproduktionsystemet har 
utvecklats, kommer marginalelen sannolikt produceras på annat sätt; många (exempelvis 
Sköldberg m.fl., 2006; Henning & Danestig, 2008) uppskattar att naturgasdrivna 
kondenskraftverk kommer att stå för marginalelen på längre sikt. Sköldberg m.fl. (2006) 
påpekar dock att olika styrmedel – t ex skatter, handel med utsläppsrätter och 
elcertifikatsystem – påverkar hur marginalelen kommer att produceras på både kort och 
längre sikt då det bland annat påverkar investeringsbeslut i kraftindustrin. Fler 
kraftledningar mellan Norden och den europeiska kontinenten ökar dessutom integrationen 
med den europeiska elmarknaden.  
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Fjärrvärme 
Fjärrvärmen introducerades i Sverige först i slutet av 1940-talet, men byggdes snabbt ut i ett 
tiotal av våra större och medelstora städer under 1950-talet, av vilka vissa även kom att bygga 
kraftvärmeverk. Fjärrvärmeverk utan kraftvärme uppfördes i många medelstora städer under 
1960- och 70-talen. I de svenska fjärrvärmenät används varmvatten som värmebärare, 
medan gas används i vissa andra länder. (Frederiksen & Werner, 2008) 

Frederiksen & Werner (2008:11) definierar fjärrvärme som ”ett tekniksystem som används 
för att förse stadsdelar eller hela städer med värme från ett gemensamt 
värmeledningssystem, som oftast har vatten som distributionsmedium och värmebärare. 
Dessa stora värmedistributionssystem matas med värme från en eller flera stora 
värmeproduktionsanläggningar.” Med kraftvärme menas att man vid produktionen 
producerar både el och värme och på så sätt utnyttjar den tillförda energin mer effektivt, 
verkningsgraden höjs. Sett ur ett elproduktionsperspektiv skulle man kunna säga att 
fjärrvärmen är en restprodukt från elproduktionen. I Sverige är andelen fjärrvärmeverk med 
kraftvärme relativt låg jämfört med andra europeiska ”fjärrvärmeländer” , vilket sannolikt 
har att göra med utbyggnaden av kärnkraften under 1960- och 70-talen. Under senare år har 
dock antalet kraftvärmeverk ökat i Sverige. (Frederiksen & Werner, 2008) 

Sedan 1990-talet har det blivit allt vanligare att producera och distribuera fjärrkyla, främst 
till lokaler med höga internlaster. Vanligtvis produceras fjärrkyla med hjälp av 
värmepumpar/kylmaskiner som utnyttjar energin från spillvärme i industrier eller från 
sjövatten (ibland samtidigt med fjärrvärmeproduktion), eller direkt använda kallt 
bottenvatten från sjö eller hav (även kallat frikyla). Efter en kraftig och långvarig expansion 
sedan tidigt 90-tal har fjärrkyleleveranserna emellertid minskat något de senaste åren. 
(Energimyndigheten, 2017a).  

Fjärr- och kraftvärmens sammansättning varierar mellan olika produktionsanläggningar och 
olika tillfällen vilket medför att dess primärenergibehov och klimatpåverkan varierar. Vid 
vissa tillfällen (vinter) kan värmebehovet vara extra stort och vid dessa ”toppar” kan 
fjärrvärmeproduktionen kompletteras med produktionsanläggningar med billiga fasta 
kostnader, vilket ofta innebär fossila bränslen. 2008 var den svenska fjärrvärmemixens 
utsläpp av växthusgaser 89 gram/kWh19 (primärenergivärde 0,79) (Gode m.fl., 2011).  

Trenden är att biobränslen inom fjärrvärmeproduktionen ökar, framförallt trädbränsle och 
avfall, och de andra energibärarna minskar i andel (se figur 3.7). År 2016 stod ”återvunnen 
energi” (avfall) för hälften av den svenska fjärrvärmemixen, medan två femtedelar var 
förnybara bränslen och endast sju procent fossila bränslen (Energiföretagen, 2018b). Ur 
klimatsynpunkt är således fjärrvärme i allmänhet, och kraftvärme i synnerhet, en relativt bra 
och effektiv energibärare, även om lokala förutsättningar kan variera och marginalvärmen 
vid topplaster ofta kan produceras av fossila bränslen.  

 

 

 

                                                             
19 Den fortsatta utfasningen av fossila bränslen i svenska (kraft) värmeverk  innebär att utsläppen idag är lägre, 
ungefär 70 gram/kWh (Energiföretagen, 2018a).  
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Figur 3.7: Tillförd energi för svensk fjärrvärmeproduktion (TWh) 1970-2015 
Källa: Energimyndigheten (2017a) 
 

En fördel med fjärrvärme och kraftvärme är enligt Frederiksen och Werner (2008) den 
storskaliga och ofta centraliserade produktionen som drivs av professionell personal med 
sakkunskap, vilket medför effektiva produktionsprocesser jämfört med små enskilda 
värmeanläggningar i varje hus. Denna centralisering medför även en nackdel då värmen 
behöver distribueras i rörledningar, ibland ganska långa sträckor, vilket medför s k 
distributionsförluster. Dessa är ungefär 10 procent i svenska fjärrvärmenät; i långa grövre 
transitledningar kan värmeförlusterna vara ringa (1-2 procent) medan de kan vara desto 
större i småhusområden – upp till 30 procent (Frederiksen & Werner, 2008).  

Värmetäthet är ett mått på hur stort värmebehovet är inom en viss yta (värmetäthet = 
exploateringsgrad x värmebehov, mäts i kWh/kvm, år) (Ranhagen & Ekelund, 2004). 
Värmetätheten är med andra ord högre ju tätare exploaterat ett område eller stadsdel är, men 
det kan även bero på att byggnadernas energiprestanda är låg. Ett höghusområde är således 
mer lönsamt att fjärrvärmeförsörja än ett glest villaområde, och ett område med äldre hus är 
mer lönsamt att fjärrvärmeförsörja än ett område med nya hus med bättre energiprestanda. I 
och med de senare decenniernas omfattande utbyggnad av kraftvärmeanläggningar – för att 
kunna producera el i kraftvärmeverken krävs en avsättningsmarknad för ”restprodukten” 
värme – har det blivit allt vanligare att utvidga fjärrvärmenäten även till stadens mer perifera 
och glest bebygga områden och ansluta småhus. De senaste årens allt hårdare energikrav i 
byggregler, och en ökad användning av värmepumpar och värmeåtervinningssystem, har 
dock medfört att det är svårare att företagsekonomiskt ”räkna hem” anslutning av småhus då 
investeringskostnaderna för ledningssystemet är höga samt att vissa hushåll väljer att enbart 
utnyttja fjärrvärmen för uppvärmning av tappvarmvatten (Lundström, 2010).   
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Fjärrvärmen står sedan flera år tillbaka inför många utmaningar: minskad efterfrågan på 
fjärrvärme, ändrade kundkrav, regelförändringar och problematisk kostnadsstruktur 
(Fjärrsyn, 2011). Den minskade efterfrågan, framförallt på lite längre sikt, beror på 
bebyggelsens energieffektivisering20 ( i befintliga byggnader och nya byggnader med små 
värmebehov), men även på en allt minskande återstående potential att konvertera  till 
fjärvärme, effektivare värmepumpar (konkurrens) och ett varmare klimat (ibid.)  Ändrade 
kundkrav innebär bland annat ökade miljökrav, bristande förtroende (kan leda till kundflykt 
eller regelförändringar) och vilja att kunna påverka egna uppvärmningskostnader (Fjärrsyn 
2011). På kostnadssidan finns ett stort kapitalkrävande reinvesteringsbehov (särskilt 
distributionssystemen), stora fasta kostnader, pris- och utbudsförändringar på 
energimarknaderna samt höga avkastningskrav från ägare (konskurrenskraften äventyras) 
(Fjärrsyn, 2011).  

Bioenergi 
Bioenergi är energi som framställs ur biomassa (exempelvis växter, slam, slaktavfall) och är 
en förnybar energikälla eftersom biomassa kontinuerligt nybildas (Skogsstyrelsen, 2017). Till 
skillnad från fossila bränslen, som vid förbränning ger ett nettotillskott till atmosfärens 
koldioxidhalt, ses koldioxiden som bildas vid förbränning av biomassa som återcirkulerad i 
ny biomassatillväxt (Ranhagen & Ekelund, 2004). Förutsatt att biomassan är hållbart 
producerad (den kommer från produktionsskogar och jordbruk där kolförråden i biomassa 
och mark bibehålls) ersätter förbränningen av biomassan en del av den nedbrytning som sker 
naturligt vilket innebär att balansen i kolförråd kan upprätthållas (Skogsstyrelsen, 2017). 

Biobränslen kan vara fasta (t ex ved, pellets), flytande (t ex etanol) eller gasformiga (t ex 
biogas, naturgas). Biobränslen används främst för att värma upp småhus, närmare bestämt 
en tiondel av de svenska småhusen, men är även en viktig och omfattande del i 
fjärrvärmemixen. Merparten av småhusen (framförallt på landsbygden) värms upp med 
brännved, en mindre (men ökande) andel använder flis, pellets eller bricketter. Under 
perioden 2000-2007 ökade pelletanvändningen i bostadssektorn mer än 700 procent 
(Energimyndigheten, 2009). Men under 10-talet har användningen av biobränslen minskat i 
småhussektorn (Energimyndigheten, 2017a).  Primärenergin för ovanstående biobränslen 
motsvarar ungefär energiinnehållet i bränslet, dock finns vissa energiförluster för utvinning, 
förädling och transporter (Henning & Danestig, 2009).  

Medan fjärrvärme och elvärme är bekvämt för den enskilde fastighetsägaren kräver 
uppvärmning med egen biobränslepanna en viss egen arbetsinsats samt förvaringsutrymme 
för lagring av ved eller pellets vilket kan vara en nackdel vid val av uppvärmningssätt, 
framförallt för enskilda småhusägare. Däremot finns en fördel med de bioeldade vattenburna 
värmesystemen med ackumulatortankar då de, framförallt under sommarhalvåret, med 
fördel kan kombineras med solfångare som värmer vatten både för uppvärmning och 
tappvatten. 

 

                                                             
20 Energieffektiviseringen i bebyggelsen minskar den årliga fjärrvärmeleveransen med 1 – 2 procent 
per år, och takten förväntas bestå även på längre sikt (Fjärrsyn 2018:8). 
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Torv 
Torv är en organisk jordart som bildas långsamt över lång tid genom ofullständig 
nedbrytning av framförallt växtmaterial och används för energiändamål eller odling och strö 
(Naturvårdsverket, 2016; Skogsstyrelsen, 2017). Torv har sedan början av 1980-talet använts 
i större omfattning i svenska kraft- och värmeverk, bland annat på grund av torvens 
fördelaktiga pris, goda tillgång och förbränningstekniska aspekter21 (Burvall & Öhman, 
2006). Den goda tillgången beror på att omkring en femtedel av Sveriges landyta täcks av 
torv, vilket gör Sverige till ett av världens torvmarkstätaste länder (Naturvårdsverket, 2016; 
Olsson, 2015). Förutom den goda tillgången beror det fördelaktiga priser till stor del på att 
torv i Sverige är undantagen energi- och koldioxidskatt (Sweco, 2015).  

När elcertifikatssystemet22 introducerades 2003 byggdes inledningsvis mycket torvbaserad 
kraft ut, för att därefter i hög grad ersättas av biobränsle och senare allt mer av 
vindkraftsutbyggnad (Sweco, 2015). Att använda torv som bränsle har dock under en längre 
tid ifrågasatts utifrån klimat- och förnybarhetsperspektiv (Burvall & Öhman, 2006). Även om 
torv bildas av biomassa och nybildas betydligt snabbare än kol, olja och naturgas så räknas 
torv i de flesta sammanhang (EU och FN) som ett icke-förnybart bränsle, (Naturvårdsverket, 
2018f). Torvens totala effekt på växthusgasbalansen är komplex, men ur ett 
klimatgasperspektiv kan torv anses motsvara fossila bränslen i ett tidsperspektiv upp till 
några hundra år (ibid.). Förbränning av torv bör därför i ett klimatperspektiv ses på samma 
sätt som förbränning av fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2016; Skogsstyrelsen, 2017). 
Enligt Naturvårdsverket är det inte rimligt att subventionera torvanvändning för 
energiändamål som det görs idag, varför man anser att  torv inte bör ingå som ett 
stödberättigat bränsle i elcertifikatsystemet samt att energiskattebefrielsen för torv som 
bränsle ska tas bort (Naturvårdsverket, 2016). 

Olja 
Olja används bland annat för uppvärmning och för att producera bränslen som bensin och 
diesel. Användningen av olja för att värma upp bebyggelsen har i Sverige minskat dramatiskt 
sedan 1970-talet och står numera för endast drygt åtta procent av bostads- och 
servicesektorns totala energianvändning och andelen minskar successivt 
(Energimyndigheten, 2017a). Primärenergimässigt är oljan relativt effektiv, dock behövs 
extra energi för utvinning, förädling och transporter (Henning & Danestig, 2008). 
Klimatmässigt medför emellertid olja (tillsammans med andra fossila bränslen som bensin, 
diesel, kol och naturgas) vid förbränning ett nettotillskott till atmosfärens koldioxidhalt och 
bidrar därmed till ökad växthuseffekt (Ranhagen & Ekelund, 2004). 

Naturgas/stadgas och biogas 
Naturgas är en fossil råvara medan stadsgasen är en produkt som idag i Sverige oftast 
produceras av ungefär hälften fossil metangas23 och hälften luft (Gasföreningen, 2018). Trots 
att naturgasen är en fossil produkt är den ur klimathänseende bättre än olja och kol som 
innehåller fler kolatomer per energienhet (Energigas, 2018). Biogas är en energirik 
koldioxidneutral och förnybar energibärare som produceras i naturliga processer där 
mikroorganismer bryter ned organiskt material (Naturvårdsverket, 2012a). Stadsgas 
                                                             
21 Torv sameldas ofta med trädbränslen i värme- och kraftvärmeverk då den har positiva förbränningstekniska 
effekter (Burvall & Öhman, 2006).  
22 Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som introducerades i Sverige 2003 med syfte att öka 
produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt (Energimyndigheten, u.å.).  
23 Även biogas kan användas; tidigare var det vanligt att producera stadsgas av torv och ved (Gasföreningen, 
2018).  
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distribueras via rörledningar i några svenska städer och används främst inom industrin, men 
även av hushåll för uppvärmning och matlagning (gasspisar) (Gasföreningen, 2018).  

Natur- och stadsgasen står för en ytterst liten andel av den svenska energitillförsel (knappt 
två procent) och endast en dryg procent av energitillförseln för bebyggelsen 
(Energimyndigheten, 2018a). Huvuddelen av den naturgas som används för 
uppvärmningssyfte i Sverige används värme- och kraftvärmeverk (t ex kraftvärmeverken i 
Malmö och Göteborg) med en mindre andel används för de ungefär 20 000 småhus med 
gaspannor  - till skillnad från Danmark som har 330 000 gasuppvärmda småhus (Näslund, 
1996; Swedegas, 2018b; Gas i ditt hus, 2018).  

Fordonsgas24 används som drivmedel för person- och kommersiell vägtrafik och 
introducerades i Sverige i början av 1990-talet då den i huvudsak av fossil naturgas 
(Energimyndigheten, 2017a). Därefter har andelen biogas ökat och står sedan 2008 för minst 
hälften av fordonsgasens energiinnehåll, enligt fordonsgasbranschens gemensamma 
åtagande; 2015 bestod cirka tre fjärdedelar av fordonsgasens energiinnehåll av biogas (ibid.) 

Naturgasen introduceras, enligt det statliga gasföretaget Swedegas, på den svenska 
marknaden vid mitten av 1980-talet då den första etappen av gasnätet – från danska Dragör 
till Helsingborg – stod färdig 1985; etappvit byggs nätet ut till Göteborg 198825. Konkreta 
planer på att därefter expandera gasnätet såväl till ”trestadsområdet” (Trollhättan, 
Vänersborg och Uddevalla) som Stockholm och utbyggnad lades dock på is. Först 2004 
byggdes ytterligare en etapp, men då till Stenugnssund och dess kemiska industriföretag; 
från och med 2014 börjades biogas matas in i stamnätet, om än i blygsam omfattning. 
(Swedegas, 2018a) 

3.3.4 Bebyggelsesektorns klimatpåverkan 
I den svenska klimatstatistiken redovisas el- och fjärrvärmeproduktionens utsläpp separat 
från bostäder och lokaler, vilket innebär att det saknas uppgifter om bebyggelsesektorns 
totala utsläpp av växthusgaser i Naturvårdsverkets klimatstatistik. Om vi endast ser till 
utsläppen från bränsleförbränning för uppvärmning i enskilda byggnader minskar de årliga 
utsläppen från bostäder och lokaler i Sverige med 87 procent mellan 1990 och 2016, vilket 
beror på att oljeuppvärmningen har ersatts med framförallt fjärrvärme och värmepumpar 
(vars klimatpåverkan tillskrivs sektorn el- och fjärrvärmeproduktion). Den största 
utsläppsminskningen har skett i bostadssektorn (-91 procent). Den kraftiga reduktionen av 
utsläpp innebär att bostads- och lokalsektorn 2016 endast stod för två procent av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser.(Naturvårdsverket, 2018c) 

Om vi även ser till utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen blir bebyggelsesektorns 
utsläpp högre, då sektorn 2016 stod för ungefär nio procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Mellan 1990 och 2016 minskade de årliga utsläppen med 27 procent, främst på 
grund av minskad användning av fossila bränslen till fördel för ökad förbränning av 
biobränsle och avfall. (Naturvårdsverket, 2018d)  

                                                             
24 2015 fanns 161 publika och 60 icke-publika (bussdepåer etc) tankställen för fordonsgas (Energimyndigheten, 
2017a).   
25 Det statliga gasbolaget Swedegas bildades 1976 för att introducera naturgas på den svenska marknaden 
(Swedegas, 2018). 
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Då det i statistiken inte framgår i vilken omfattningen el- och fjärrvärmeproduktionens 
utsläpp kan skrivas på bebyggelsesektorn kan jag här inte exakt fastslå bebyggelsesektorns 
utsläpp av växthusgaser. Dock kan konstateras att den idag torde understiga en tiondel av de 
totala utsläppen i Sverige och att minskningen av utsläppen har varit exceptionell tack vare 
utfasad användning av olja både i enskilda pannor och i el- och fjärrvärmeproduktionen samt 
ökad användning av fjärrvärme och värmepumpar.  

  

Figur 3.8: Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler 1990-2015, 
per typ av byggnad. Källa: Naturvårdsverket (2017) 

 

Figur 3.9: Utsläpp av växthusgaser från el- och värmeproduktion, 1990-2015.  
Källa: Naturvårdsverket (2017)  
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3.4 Transporternas energianvändning, energitillförsel och klimatpåverkan26 
Våra aktivitetsmönster, exempelvis hur vi förflyttar oss, kan relateras till tre nivåer av 
förutsättningar: omgivande strukturer (yttre förhållanden som t ex service och organisation 
av fysisk miljö), individuella resurser (mellannivå – t e x privatekonomi, ålder, utbildning, 
körkortsinnehav) samt hushållets inre processer i samspel med individuella motiv (inre 
förhållanden, t ex önskemål, värderingar och preferenser). Dessa nivåer samspelar och 
påverkar varandra. (Jonsson och Johansson, 2003) 

I Lundström (2010) konstateras att en minskad energianvändning för persontransporter kan 
uppnås på flera sätt, genom att: 

• minska det totala transportarbetet (antalet resta kilometer), och/eller i kombination 
med att  

• minska energianvändningen per rest personkilometer, vilket kan ske genom 
energieffektivare fordonspark eller byte till mer energieffektiva transportsätt (t ex 
mindre ensamåkande i bil till förmån för samåkning, kollektivtrafik, gång eller cykel). 

Vidare kan transportrelaterad klimatpåverkan minskas genom att energianvändningen 
minskar enligt a och b ovan, men även genom att  

• minska andelen resor med transportsätt baserade på fossila bränslen till fördel för 
transportsätt med inga eller låga växthusgasutsläpp, och/eller  

• i högre grad använda teknik och bränslen som bidrar till låga eller inga 
klimatpåverkande utsläpp. (Lundström, 2010) 

3.4.1 Bränslen och fordons tekniska prestanda 
Fordon blir i regel allt energieffektivare vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp per rest 
kilometer, men minskningen kompenserar inte de ökade utsläppen från det ökade 
transportarbetet. De flesta prognoser inom transportområdet pekar mot att såväl gods- och 
persontransporterna som energianvändningen kommer att öka, trots ökad energieffektivitet; 
rörligheten ökar i samma takt som användningen av privatbilar (Monzón & Nuijten, 2006). 
Denna trendutveckling, som å ena sidan är ett uttryck av ökat ekonomiskt välstånd och 
personlig frihet, visar sig å andra sidan vara ohållbar på många andra sätt: minskad tillgång 
till energi, ökade kostnader för energi samt påverkan på det globala klimatet (ibid.) Studier 
visar att kraftig teknikeffektivisering är viktigt och nödvändigt men inte tillräckligt för att 
klara de globala klimatmålen, därtill krävs att volymerna av resande och godstransporter inte 
fortsätter att öka (Nilsson m.fl., 2013; Åkerman m.fl., 2007; Åkerman & Höjer, 2005). 
Liknande resonemang för Vägverket i sin handlingsplan för begränsad klimatpåverkan 
(Vägverket, 2009).  

                                                             
26 Avsnittet behandlar transporter i form av persontrafik och berör inte godstrafik (se avgränsning i kapitel 1).. 
Eftersom fordonsparkens teknik- och bränsleutveckling är en fråga som ligger utanför samhällsplaneringens 
domäner kommer dessa frågor endast beröras som hastigast. Även beteendefrågorna kommer behandlas relativt 
kortfattat.  Fokus i detta avsnitt ligger istället på kopplingen mellan bebyggelsestruktur och resande samt hur 
detta påverkar energibehovet och utsläpp av växthusgaser. 
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3.4.2 Påverkan på beteende och val av färdmedel 
Teknisk utveckling behöver således kompletteras med beteendeförändringar som ändrade 
resvanor, färdmedelsval, distansarbete etc (Nilsson m.fl., 2013:42). Emellertid finns ett glapp 
mellan å ena sidan oro och medvetandet om transporternas klimatpåverkan och, å andra 
sidan, faktiska åtgärder för att minska denna påverkan (Winslott-Hiselius & Smidfelt 
Rosqvist, 2016). Ett sätt att hantera detta glapp (men också öka medvetandet) är mobility 
management-åtgärder.   

Mobility management 
Mobility management är ett samlingsnamn för en mängd olika policyåtgärder för att minska 
bilresandet och/eller öka användningen av mer hållbara transportsätt. Dessa kan grovt delas 
in i hårda och mjuka åtgärder, där fysiska åtgärder i infrastrukturen, trängselskatter och 
parkeringsbegränsningar är exempel på hårda åtgärder medan mjuka åtgärder handlar om 
frivillig förändring genom information, kampanjer och dylikt (Winslott-Hiselius & Smidfelt 
Rosqvist, 2015). Svenska mobility management-åtgärder är vanligast antingen persontrafiks-
kampanjer där deltagarna uppmuntras att testa nya resebeteenden eller 
informationskampanjer inom organisationer eller på lokal eller regional nivå för att öka 
medvetandet om fördelarna med hållbart resebeteende (ibid.). 

En genomgång av studier av nordeuropeiska åtgärder som syftat till byte från bil till aktiva 
färdsätt (gång eller cykel) visar att nära alla studier visade positivt resultat vad gäller byte av 
transportsätt (Scheepers m.fl., 2014). Men åtgärderna kan bli betydligt effektivare. Winslott-
Hiselius och Smidfelt Rosqvist (2015) menar att det genom mobility management-åtgärder 
går att förändra människors attityder och normer mot ett mer hållbart resande vad gäller 
resmönster och val av transportsätt, men för att få större effekt krävs långsiktiga strategier 
och att mobility management-arbetet är en del av ett större arrangemang.   

Överflyttning från bil till cykel- och kollektivtrafik 
En studie av ett antal svenska kommuners (Malmö, Mölndal, Norrköping och Örebro) 
cykelplanering visar att kommunerna genomför olika ambitiösa satsningar, men att 
cykelplaneringen inte är en integrerad del i stadsplaneringen och strategiska 
samhällsplaneringen utan drivs av enskilda individer (Lindkvist Scholten m. fl., 2018).  

Förutom överföring av personresor med bil till gång och cykel kan även överflyttning till 
kollektivtrafik ofta – men inte alltid – medföra minskad klimatpåverkan (Holmberg, 2013). 
Kollektivtrafikens miljönytta beror på beläggningen, dvs. hur många som reser i bussen och 
bilen (då det påverkar energianvändning/klimatpåverkan per resenär), fordonens 
energiprestanda och bränslenas klimatpåverkan (ibid.) (se även 3.4.1).  

Bilen är en svår konkurrent och bilåkande uppfattas i allmänhet som ett bekvämare, 
flexiblare och snabbare sätt att förflytta sig på jämfört med andra trafikslag (instrumentella 
motiv till bilåkande), dessutom är bilåkandet bland vissa laddat med känslor av oberoende, 
frihet, glädje och avkoppling samtidigt som bilen kan vara en viktig statussymbol och 
identitetsmarkör (affektiva-symboliska motiv) (Bergstad m.fl., 2011). En genomgång av 
studier om vilka kvaliteter inom kollektivtrafiken som har potential att flytta över från bil- till 
kollektivtrafikresande, visar att pålitlighet (punktlighet) är den viktigaste faktorn som 
attraherar bilanvändare, följt av reseutbudets omfattning (frekvens), pris, restid (hastighet), 
tillgänglighet (närhet), bekvämlighet och enkelhet (Redman m.fl., 2013). Hittills har 
utvecklingstrenden inneburit att bilresandet ökar då hushållens inkomster växer, vilket i 
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tillväxttider innebär att kollektivtrafiken hela tiden måste förbättras bara för att behålla sin 
marknadsandel (Holmberg, 2013).  

En annan utmaning som kollektivtrafiken står inför sedan millennieskiftet är att 
kostnadsökningarna är betydligt större än utbudsökningarna och att taxorna under ännu 
längre tid ökat snabbare än både konsumentprisindex och bränslepriser (Holmberg, 2013). 
Nettokostnaden för lokal och regional kollektivtrafik varierar stort över landet: Stockholms 
län är extremt då kollektivtrafiken skattesubventioneras med över 3000 kronor per invånare; 
Västra Götaland betalar näst högst subventioner i landet (cirka 2000 kronor) medan 
Västmanland betalar näst lägst (cirka 1000 kronor) (Sveriges kommuner och landsting, 
2014b). Enskilda kommuner kan göra ”tillköp”, dvs. genom tilläggsfinansiering träffa avtal 
med den regionala kollektivtrafikmyndigheten27 om en bättre kollektivtrafik än vad 
myndigheten annars skulle erbjuda, till exempel utökad trafik eller reducerade biljettpriser 
(ibid.). Fram till 2012 hade landstingen och kommunerna ansvar för kollektivtrafiken i 
respektive län, därefter infördes ny lagstiftning som innebar att varje län/region fick en ny 
regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för kollektivtrafiken i länet (Trafikanalys, 
2012). 

Därtill utmanar kollektivtrafikbranschen28 sig själv ytterligare, genom att 2008 (efter den 
statliga utredningen Koll Framåt) presentera två fördubblingsmål: fördubbla 
kollektivtrafikresandet till 2020 jämfört med 2006 samt fördubbla kollektivtrafikens 
marknadsandel av motorburna resor på längre sikt (2030) förutsatt att staten skapar de 
nödvändiga förutsättningarna för att göra detta möjligt (Partnersamverkan för Fördubblad 
kollektivtrafik, 2009; WSP, 2016). En gemensam vision och affärsmodell för styrning mot 
fördubblingsmålet togs fram av branschens partnerskap (ibid.).  Sedan fördubblingsarbetet 
inleddes har antalet kollektivtrafikresor ökat, antalet lokala och regionala resor ökade med 
nära en femtedel under perioden 2007–2013 medan marknadsanadelen ökat från 18 till 27 
procent under samma period (Leufstadius, 2015). Därefter har dock utvecklingen mattats av 
och minskat något (WSP, 2016). Holmberg (2013) påpekar att effektiviseringen av 
kollektivtrafiken inte enbart kan ske genom åtgärder av branschen själv, prioritering av 
kollektivtrafiken i gatunätet samt en bebyggelseplanering som gynnar kollektivtrafiken måste 
också till. 

Detta för oss visare till nästa avsnitt. 

3.4.3 Bebyggelsestrukturens påverkan på personresandet 
En litteraturgenomgång visar att den fysiska planeringen har en, åtminstone teoretisk, stor 
potential att påverka resandet i en mer hållbar riktning; transportforskarnas oenighet består 
främst i synen på huruvida det är önskvärt samt möjligheten att i praktiken förändra 
bebyggelsestrukturen i en så stor omfattning att det ger påtaglig effekt (Holmberg & 
Brundell-Freij, 2012). Westford (2004) menar dock att sambanden är komplexa och att det 
kan vara svårt att bevisa klara samband mellan förändringar i den urbana formen och 
trafikarbete då det kan finnas andra indirekta förklaringar som påverkar utfallet. 

                                                             
27 Fram till 2012 hade landstingen och kommunerna ansvar för kollektivtrafiken i respektive län, därefter infördes 
ny lagstiftning som innebar att varje län/region fick en ny regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för 
kollektivtrafiken i länet (Trafikanalys, 2012:68-69). 
28 I”Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik” ingår Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet och Sveriges kommuner och 
landsting.(Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik, 2009) 
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Bebyggelsestrukturen kan påverka resande på olika sätt: lokalisering (i förhållande till andra 
orter, målpunkter och transportinfrastruktur), dess struktur och form, markanvändning 
(utbud och blandning av olika funktioner/aktiviteter), bebyggelsetäthet samt utformning av 
området och gatunätet (Holmberg & Freij-Brundell, 2012:1). Detta överensstämmer i hög 
grad med de rön som Cervero tillsammans med andra forskare har kommit fram till – fem29 
viktiga variabler gällande samband mellan bebyggelse och resande, vilka alla på engelska 
börjar med bokstaven D: density (täthet), diversity (mångfald/blandning), design, 
destination accessibility (tillgänglighet till destinationen) och distance to transit (avstånd till 
kollektivtrafik) (Ewing & Cervero, 2010).  

Täthet (density) 
Täthet kan mätas på olika sätt, men den intressanta variabeln är dock alltid mängd per 
areaenhet. I en teoretisk-matematisk analys visar Bertaud (2003, enligt Hagson 2012) att 
trafikarbetets omfattning kan variera betydligt beroende på hur befolkningstätheten fördelas 
i olika delar av staden; hög täthet i centrum medför mindre trafikarbete än om täta delar 
lokaliseras i utkanten eller sprids ut över olika delar av staden (Hagson, 2012). 

Newman och Kenworthy (1989) har visat på ett tydligt samband mellan invånartäthet och 
bensinförbrukning, där städer med hög befolkningstäthet har lägre bensinförbrukning per 
capita än de glesare städerna. I glesa städer, som de amerikanska, finns en mycket stor 
potential att minska bensinanvändningen genom förtätning, medan det i europeiska städer 
råder ett linjärt samband mellan förtätning och minskning av bensinkonsumtion – en 
procents förtätning innebär en procents minskning av bensinanvändningen (Jonsson och 
Johansson, 2003). Dessa rön möter dock viss kritik, bland annat för att där inte går att 
urskilja betydelsen av inkomst, bilinnehav eller olika stadsformsegenskaper samt att täthet 
döljer variationer i livsstil och livsform (Westford, 2004). Wegener (1996) menar att 
sambandet är lika tydligt om faktorn bensinförbrukning per capita byts ut till bensinkostnad. 
Studier i Norge visar dock att bensinkonsumtionen är lägre i städer med högre 
befolkningstäthet, även då faktorer som inkomst och bilinnehav har neutraliserats (Næss 
1996, enligt Westford 2004). 

 

                                                             
29 Ursprungligen var det endast tre D:n: density, design och design (Cervero & Kockelman, 1997). Utöver dessa 
kan man även lägga till ett sjätte D, demand management (efterfrågestyrning inklusive parkeringsutbud och –
kostnader), och ett sjunde, demographics (befolkningssammansättning, även om detta inte är en fråga om byggd 
miljö) (Ewing & Cervero, 2010). 
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Figur 3.8. Kurvan visar sambandet mellan bensinanvändning/person och 
befolkningstäthet. Källa: Newman & Kenworthy (1989). 

Ur ett transportperspektiv med energi- och klimatfokus innebär täthet flera fördelar, menar 
Næss (2012). Städer med hög befolkningstäthet medför i genomsnitt kortare avstånd mellan 
bostäder, arbetsplatser och service jämfört med mer utspridda städer, vilket medför kortare 
resor till arbete, service och familj/vänner samt större möjligheter att sammankoppla resor 
med olika syften. Hög befolkningstäthet ger också bättre förutsättningar för bra 
kollektivtrafik (högre turfrekvens och kortare gångavstånd till hållplatser och stationer) och 
de kortare avstånden mellan olika funkti0ner innebär att en högre andel målpunkter ligger 
inom gång- och cykelavstånd. Täthetens avståndsreducerande effekter är större i stora städer 
jämfört med mindre. I mindre tätorter är oftast avståndet till större tätorter  (med större 
utbud av  arbetsplatser, service och fritidsaktiviteter) viktigare än den lilla tätortens täthet. 
(Næss, 2012) 

Genom att förtäta våra städer, innerstäder och förorter, finns en förhoppning om ett minskat 
trafikarbete och att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt och färre ska använda bilen. 
Genom att ha en hög befolkningstäthet längsmed kollektivtrafikstråk (TOD, Transit Oriented 
Development), framförallt vid stationer, skapas ett stort befolkningsunderlag för 
kollektivtrafiken. Sådana planeringstrategier får stöd i flera nordiska forskningsprojekt som 
berör bebyggelsestruktur och resande. I en norsk studie om sambanden mellan 
tätortsstruktur och resvanor framgår att stadsplaneringsstrategier med fokus på stadsmässig 
förtätning (befolknings- och arbetsplatstäthet, serviceutbud och avstånd till centrum) 
kombinerade med effektiva kollektivtrafiktransportsystem kan bidra till att minska 
biltrafiken i större tätorter (Engebretsen & Christiansen 2011). Sett utifrån ett regionalt 
perspektiv är tätorterna i städernas utkanter mest biltrafikintensiva (ibid.). Liknande resultat 
visar en modellstudie om regional bebyggelsestruktur, resande och energianvändning för 
persontransporter i Skåne, där Holmberg och Brundell-Freij (2012) konstaterar att 
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bebyggelsetäthet och graden av självförsörjning med arbetsplatser är de faktorer som mest 
påverkar resandets energianvändning; kollektivtrafikens turutbud har en mindre påverkan 
som dock är signifikant. Därtill påverkas resandets energianvändning, om än i lägre grad, 
även av serviceutbud, avstånd till regionalt centrum och tillgång till järnväg (ibid.)   

Avstånd och lokalisering av bebyggelse 
Empiriska studier i flera olika skandinaviska städer visar ett starkt samband mellan 
reslängden med motorburna fordon och var i staden/stadsregionen en bostad ligger; ju 
närmare stadens centrum desto mindre trafikarbete och energibehov och vice versa. 
Förutsättningarna är dock olika beroende på stadens storlek. Ju mindre stad, desto snabbare 
ökar den totala reslängden då avståndet bostad-stadscentrum ökar. Naess forskning visar 
dock att reslängden med motortrafik totalt sett är längre för boende i Stor-Köpenhamn 
jämfört med boende i de mindre städerna Aalborg och Fredrikshamn (skillnaden är 60-70 
km/vecka). (Naess, 2006) 

Naess (2006) påpekar vidare att ökningen av den totala reslängden beroende på avståndet 
mellan bostad och stadscentrum når en brytpunkt varefter reslängden börjar avta. I de mest 
perifera delarna av en stadsregion ligger således reslängden i princip på samma nivå som i 
stadsregionens mest centrala delar. Studier i finska kommuner visar enligt Naess på liknande 
resultat, gällande arbetspendlande. Studier i Sverige visar på högre energianvändning för 
transporter ju högre den regionala populationen koncentrerades kring den största staden i 
regionen. Naess slutsatsen är således att bostäder i halvperifera lägen i en stadsregion skapar 
högst behov av motoriserade transporter; ur energi- och klimatsynpunkt förordas då snarare 
bostäder nära (eller i) stadscentrum eller långt ute i periferin utanför den större stadens 
influensområde.  (Naess, 2006)  

Erfarenheter från Danmark, Norge och Nederländerna visar att när arbetsplatser 
omlokaliseras från ett perifert till ett centralt läge, eller i läge mycket nära pendeltågstation, 
minskar bilresandet dramatiskt (Westford, 2004; Ranhagen, 2006).  

Funktionsblandning 
Utveckling av mer funktionsblandade städer bär på en förhoppning om bland annat minskat 
resande då man i högre grad förväntas bo, arbeta och utnyttja service i samma stad eller 
stadsdel. Detta överensstämmer med Cervero med fleras tidigare studier (Ewing & Cervero, 
2010). Både Westford (2004) och Jonsson (2002) påpekar dock att funktionsblandning inte 
nödvändigtvis leder till ett minskat transportarbete, men bidrar till att ökade möjligheter till 
minskat tvunget resande.  

Wegener (1996) riktar emellertid kritik mot synsättet att det endast är genom en återgång till 
funktionsblandade och kompakta städer som det urbana bilåkandet kan minskas. Hans 
simuleringsmodellstudie för Dortmundregionen, som studerade sambanden mellan 
markanvändning och transporter, visar att en kombination av ökade kostnader för bilåkande 
och förbättringar i kollektivtrafiken kan bidra med väsentlig minskning i energianvändning 
och CO2-utsläpp utan större förändringar av stadsregionens markanvändning och utan 
oacceptabla minskningar i mobilitet. (Wegener, 1996) 
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Strukturellt bilberoende 
Bilberoende och strukturell tvångsrörlighet är begrepp som handlar om hur den utglesade 
bebyggelseutvecklingen bidrar till strukturella inlåsningseffekter och brist på alternativ till 
bilåkande; dessa utforskas och diskuteras i internationella studier av transporter och 
bebyggelse, men har inte (men borde, enligt Hagson) studerats i nordisk kontext (Hagson, 
2012). Enligt Newman och Kenworthy (1999) handlar bilberoende (automobile dependence) 
om städer och samhällen som planerats och utvecklats utifrån bilen, vilket resulterat i att 
andra transportsätt marginaliseras till den grad att det i princip inte finns några reella 
alternativ för personresande än att ta bilen. Bilberoende är därtill en självförstärkande 
process där den prognosbaserade trafikplaneringen, som inte förmår att erkänna fenomen 
som inducerad trafik (se nedan) och institutionaliserat bilberoende (Newman & Kenworthy, 
1999), bidrar till ”en ond spiral och självuppfyllande profetia av trängsel, vägbyggande, 
stadsutglesning  och mer vägbyggande” (Newman & Kenworthy , 1999:140, min 
översättning).  

Urry med flera (enligt Mattioli, 2013:4-5) använder begreppet bilsystem, vilket kan likställas 
med bilberoende som ett samhällsproblem på makronivå. Urry ser bilsystemet som ”ett 
paradigmatiskt exempel på hur ett fossilbaserat, stigberoende sociotekniskt system har låsts 
in i ett särskilt utvecklingsmönster (ökat bilägande och bilanvändning) som ett resultat av ett 
antal relativt små och tillfälliga händelser under det sena artonhundratalet” (Mattioli 2013:4, 
min översättning). Bilsystemets självförstärkande dynamik beror på dess förankring i 
vardagslivet, fragmentiseringen av rummet (som gör att bilen behövs) och positiv feedback 
som förstärker bilsystemets benägenhet att expandera, vilket innebär att bilen ses som 
lösningen till de trängselproblem den själv skapat (Dennis och Urry, 2009, enligt Mattioli 
2013).  

Mattioli ser bilberoende (car dependence) som  

”en dynamisk, oupphörlig och självförstärkande makro-social process med systemiska 
egenskaper, vilket resulterar i ständigt ökande nivåer av bilägande och användning av bilar 
(trafikarbete) som starkt motstår avsiktliga försök till förändring, trots ökad medvetenhet om 
dess negativa externa effekter. Det agerar främst genom omstrukturering av samhället i 
riktning mot rumsliga och tidsmässiga strukturer som tenderar att kräva användning av bil 
för att få tillgång till tjänster och möjligheter. Bilberoendet har följaktligen en grundläggande 
rättvisedimension, eftersom det tenderar att successivt öka klyftan mellan bilsystemets 
fördelar för bilanvändare och situationen för icke-bilanvändare, vilket i sin tur är en 
avgörande drivkraft för dess fortsatta dynamik.” (Mattioli 2013:5)  

Inducerad trafik 
Urrys och Newman & Kenworthys diskussion om trängsel, vägbyggande och 
självförstärkande processer kan kopplas till begreppet inducerad30 trafik (eller inducerat 
resande/inducerad efterfrågan). Inducerad trafik handlar om att investeringar i ny 
vägkapacitet framkallar nytt och ökat resande som inte tidigare fanns (ökat utbud leder ofta 
till ökad efterfrågan) och misslyckas därmed att bygga bort den trängseln som ofta var det 
bakomliggande syftet med vägbygget (Cervero, 2003; Hagson, 2012). De nya vägarna innebär 
snabbare bilresor mellan målpunkter vilket bidrar till att den relativa attraktiviteten för 

                                                             
30 Ett svengelskt begrepp som kommer från engelskans Induced som betyder framkallad eller förorsakad.  
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andra transportsätt minskar samt att tidsvinsterna utnyttjas till att resa mer och längre – 
detta innebär att transporterna och trafikarbetet ökar (Rosqvist Smidfelt m.fl., 2011). 

Det ökade vägutbudet får verkningar på kort och lång sikt (Cervero, 2003). På kort sikt 
medför ökad vägkapacitet beteendeförändringar då resor som tidigare inte var möjliga nu 
genomförs, man väljer nya resmål och rutter, försvunna/minskade bilköer gör att fler väljer 
bilen istället för andra färdsätt (Hagson, 2012). På längre sikt får det strukturella effekter på 
bebyggelseutvecklingen (”inducerad stadsstruktur”) då hushåll och företag utnyttjar det 
”tillgänglighetslandskap”  som uppkomit och väljer att etablera sig längre ut i periferin. 
(ibid.) 

Handelns lokalisering och påverkan på transporter 
I Sverige har den inrikes rörligheten ökat från en mil per dag från 1950-talets början till 
ungefär fyra mil 1990, det är nästan helt och hållet bilresandet som står för denna förändring 
mot en ökad geografisk rörlighet (Vilhelmson, 1990). Enligt den nationella 
resvaneundersökningen för 2012-2013 rör vi oss 44 km om dagen, varav service- och 
inköpsresor står för 9 procent av längden och 12 procent av antalet resor (Trafikanalys, 
2014).  

Den ökade urbaniseringen innebär att städerna tar större andelar av 
detaljhandelsmarknaden på omlandets bekostnad. En stark trend inom den svenska handeln 
sedan 90-talet är expansionen av externa köpcentrum, och i storstäderna även ökad handel i 
större förortscentrum, medan sällanköpsvaruhandeln i mindre orter och handeln i mindre 
bostadsområden har haft det svårare att klara sig. De externa köpcentrumens expansion har 
medfört utmaningar för cityhandeln där butiker konkurrerats ut, men i större och 
mellanstora städer har cityhandlen klarat sig förhållandevis bra. (Bergström, 2010).   

Konsumenterna har blivit allt mer rörliga och mer benägna att åka längre för att besöka 
attraktiva handelsplatser och butiker, särskilt vad gäller sällanköpsvaror. Därtill är 
varukonsumtion inte endast en rationell inköpsprocess utan shopping kan bidra till positiva 
upplevelser31 som ökar konsumentens vilja att förflytta sig längre. I viss mån kan vi se hur 
vissa handelsplatser utvecklats till viktiga turistmål, till exempel i Ullared. (Bergström, 2010) 

I sin avhandling om hållbar inköpsresor konstaterar Wärnhjelm (2015) att resultaten från de 
olika studier som gjort om hur handelns strukturomvandling påverkar transportbehov, 
resebeteende och miljö inte är helt entydiga. Lokala faktorer och olika tillvägagångssätt 
påverkar möjligheten att generalisera studierna, men det finns vissa samband som är 
gemensamma. Handel som lokaliseras i tätorten medför mindre utsläpp per besökande bil än 
externt lokaliserad handel, ju längre utanför tätorten desto större effekt, enligt Wärnhjelm. 
Detta gäller särskilt i små och medelstora städer, då de externa handelsetableringarna inte 
ligger mellan arbete och hem lika ofta som i storstäder och storstadsområden. Vidare är 
andelen inköpsresor med bil högre för externt lokaliserad handel jämfört med handel i 
städernas centrum. (Wärnhjelm, 2015). Studier i Norge visar att bilresandet dominerar alla 
slags inköpsresor i hela landet, men att bilanvändningen minskar kraftigt och gång- och 
cykelresandet ökar kraftigt med ökande befolkningstäthet (Engebretsen m.fl., 2010) 
Wärnhjelm konstaterar emellertid att ”Den byggda miljön gör det allt svårare att nå 

                                                             
31 Bäckström (2011) menar att nöjesshopping är ett komplext fenomen där konsumenterna ofta kombinerar både 
rationella och eskapistiska/nöjesinriktade värden.    
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nödvändiga och önskvärda mål och samtidigt behålla valfriheten att välja färdmedel” 
(Wärnhjelm, 2015:66, jämför diskussionen om strukturellt bilberoende ovan). 

Handel- och servicesektorns geografiska utveckling sker ofta på initiativ från kommersiella 
intressenter som anpassar sig efter konsumenternas drivkrafter och processer som är interna 
inom näringarna (Forsberg, 1995, enligt Wärnhjelm, 2015). Nya handelsetableringar lockar 
med nya arbetstillfällen och attraktiv servicenivå, varför kommuner som konkurrerar med 
grannkommunerna om köpkraft, inflyttade invånare och arbetstillfällen ofta bejakar en 
sådan utveckling (Davies, 1995, enligt Wärnhjelm, 2015). Handelns i allt högre grad externa 
lokaliseringsmönster bidrar emellertid även med negativa konsekvenser som ekonomisk 
nedgång i vissa stadskärnor, ökat biltrafikarbete i kommunerna samt minskad tillgänglighet 
med gång-, cykel och kollektivtrafik. Wärnhjelm konstaterar att ”Även om kommunerna har 
planmonopolet så utsätts de i praktiken för hårda påtryckningar från handels- och 
byggintressen och spelas ut mot varandra i kampen om tillväxt, service och arbetstillfällen” 
(Wärnhjelm, 2015:85).  

3.4.5 Transporternas energianvändning och klimatpåverkan i Sverige 
År 2015 stod inrikes transporter för knappt en fjärdedel av landets totala slutliga 
energianvändning (Energimyndigheten, 2017a). Inrikes vägtrafik stod för över fyra 
femtedelar av hela transportsektorns energianvändning (inklusive utrikes sjö- och luftfart), 
om man endast ser på inrikes transporter stod vägtrafiken för 94 procent av 
energianvändningen (ibid., se även figur 3.9). Generellt sett har energianvändningen i de 
inrikes transporterna ökat sedan 1970-talet, men har efter toppåret 2007 minskat32 
(Energimyndigheten, 2017a:, se även figur 3:10). 

 

Figur 3.9: Transportsektorns energianvändning (TWh) 2015, fördelad på inrikes och 
utrikes transporter samt delsektorer. Källa: Energimyndigheten (2017a). 

                                                             
32 Den ökning för 2015 som redovisas  i figur 2.10 berodde bland annat på att rekordmånga personbilar såldes 
under 2015, vilket innebar en ökad fordonsflotta. Energianvändningen var dock 2015 lägre än rekordåret 2007. 
(Energimyndigheten, 2017a)  
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Under en längre tid finns en trend mot minskad bensinanvändning och ökad 
dieselanvändning inom vägtrafiken. Enligt Energimyndigheten är diesel sedan 2010 det 
vanligaste drivmedlet och 2012 stod dieselbilar för två tredjedelar av nybilsförsäljningen. 
Även andelen bilar som drivs med alternativa bränslen (el-, gas- och etanolbilar) ökar under 
00- och 10-talen och stod 2016 för sex procent av nybilsförsäljningen. Om vi ser till själva 
drivmedlen så ökar användingen av biodrivmedel (biodiesel, biogas, etanol) snabbt under 10-
talet och stod 2015 för 15 procent av energianvändningen för inrikes transporter (se figur 
3.11). Ökningen berör främst användingen av biodiesel som ökar snabbt under 10-talet och 
står för 80 procent av biodrivmedelanvändningen 2015, medan biogasanvändningen ökar 
marginellt och etanolanvändningen minskar. (Energimyndigheten, 2017a) 

 

Figur 3.10: Slutlig energianvändning (TWh) i transportsektorn, inrikes, 1970–2015.  
Källa: Energimyndigheten (2017a).  
 
 

 

Figur 3.11: Användning av biodrivmedel i transportsektorn (TWh), inrikes, 1995–2015. 
Källa: Energimyndigheten (2017a). 
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Utvecklingen av transporternas klimatpåverkan i Sverige 
Enligt Naturvårdsverket (2017b) står transportsektorn för ungefär en tredjedel av de totala 
utsläppen av växthusgaser i Sverige, varav huvuddelen (93 procent) kommer från vägtrafiken 
(se figur 3.12). Denna fördelning har varit tämligen konstant under hela den aktuella 
undersökningsperioden 1990-2014. Personbilstrafiken står för två tredjedelar av vägtrafikens 
utsläpp, medan trafiken med tunga lastbilar står för en dryg femtedel och den lätta 
lastbilstrafiken för en knapp tiondel (se figur 3.13). (Naturvårdsverket, 2017b) 

Enligt Naturvårdsverkets (2017b) statistik ökade transportsektorns utsläpp av växthusgaser 
med 6-7 procent från 1990 fram till slutet av 00-talet då de kulminerade och har därefter 
successivt minskat. År 2016 var sektorns utsläpp 15 procent lägre än 1990. Ser vi endast till 
vägtrafiken, som dominerar sektorn, så kulminerade utsläppen 2007 varefter de har minskat, 
trots fortsatt ökat trafikarbete.  År 2016 var vägtrafikens utsläpp av växthusgaser10 procent 
lägre jämfört med 1990. Utsläppsökningarna fram till 2007 berodde främst på ökade utsläpp 
från tung och lätt lastbilstrafik (se figur 3.13). (Naturvårdsverket, 2017b) 

Om vi zoomar in ytterligare ett steg på Naturvårdsverkets (2017b) statistik och ser till 
personbilstrafiken så minskar den sina klimatpåverkande utsläpp med 19 procent under 
perioden 1990 till 2016, trots en fortsatt ökande trend vad gäller trafikarbetet (+21 procent) 
(se figur 3.14). Denna frikoppling (de-coupling) mellan utsläpp och trafikarbete inleddes 
bland personbilstrafiken redan i mitten av 90-talet men accentuerades tio år senare. Fram till 
2007 var personbilsutsläppen någorlunda konstanta varefter de minskat (se figur 2.14) tack 
vare ökad användning av diesel och biodrivmedel (både genom låginblandning i fossil diesel 
och ökad andel ren biodiesel), men även ersättningen av äldre fordon med energieffektivare 
personbilar har bidragit till utvecklingen. Mellan 2014 och 2015 ser vi dock ett avbrott i den 
nedåtgående trenden med en procents utsläppsökning, då energieffektivisering och 
biobränslen inte rådde på den ökade trafiken. (Naturvårdsverket, 2017b) 

De minskade klimatpåverkande utsläppen inom personbilstrafiken kan förklaras med 
energieffektivare fordon, att diesel i hög grad ersatt bensin samt att användning av 
förnybara bränslen ökat (enligt redovisningen om trafikens energianvändning i avsnittet 
ovan). Drivmedelsförbrukningen minskar på grund av att dieselmotorer är energieffektivare 
än bensinmotorer och att diesel har även ett högre energiinnehåll än bensin, vilket bidrar till 
lägre utsläpp. (Naturvårdsverket, 2017b) 
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Figur 3.12: Utsläppen av växthusgaser från transporter i Sverige (koldioxidekvivalenter).   
Källa: Naturvårdsverket (2017b).  
 

 

 

Figur 3.13: Förändringar av vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp 
(koldioxidekvivalenter). Källa: Naturvårdsverket (2017b).  
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Figur 3.14: Trafikarbetet för svenska personbilar samt dess utsläpp av 
koldioxidekvivalenter. Källa: Naturvårdsverket (2017b).  
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4. ENERGI- OCH KLIMATPOLITISK STYRNING PÅ GLOBAL, 
EUROPEISK, NATIONELL OCH KOMMUNAL NIVÅ 
I det här kapitlet presenteras olika sätt och medel att styra samhällsutvecklingen och om 
utvecklingen till en flernivåstyrning där samhällsutvecklingen styrs på olika besluts- och 
samhällsnivåer och i högre grad än tidigare involverar fler aktörer i beslutsprocesserna. 
Därtill diskuteras olika kommunkoncept och svenska kommuners uppdrag 
handlingsutrymme. I den resterande delen presenteras hur den politiska styrningen av 
energi- och klimatfrågorna hanterats och utvecklats på global, europeisk (EU), nationell 
(Sverige) och kommunal nivå under senare årtionden. Kapitlet bidrar även med underlag till 
det analytiska ramverket som presenteras i kapitel 5. 

4.1 Om styrning och styrmedel 

4.1.1 Olika typer av styrning 
Inom governanceforskningen delas, enligt Montin (2007), styrning och samordning ofta 
teoretiskt in i hierarkisk, marknads- och nätverksstyrning33. Ett exempel på den hierarkiska 
uppifrån- och ned-styrningen är de globala klimatmålen, där staterna utifrån logiken mål- 
och regelstyrning förväntas ha makt och resurser att styra utvecklingen genom olika slags 
instrument och styrmedel (juridiska, ekonomiska, informativa) för att genomföra fattade 
beslut och uppnå satta globala och nationella mål. Marknadsstyrningen utgår från en mängd 
självständiga aktörer som drivs av lönsamhetsintressen, varför det är viktigt att utveckla 
incitament som gör det lönsamt och intressant för dessa aktörer att utveckla produkter och 
tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan (till exempel EU:s handel med utsläppsrätter 
och det svensk-norska systemet för (gröna) elcertifikat). Inom nätverksstyrningen är staten 
en av flera ömsesidigt beroende aktörer. Då ingen enskild aktör har tillräckliga egna resurser 
för att ha kontroll över ett politikområde krävs samarbete med andra aktörer (jmf 
governance-diskussionen nedan).  Horisontella nätverk berör aktörer på samma nivå medan 
vertikala nätverk uppmuntras och styrs uppifrån av statliga myndigheter etc. (Montin, 2007) 

4.1.2 Från governing till governance och flernivåstyrning 
Under efterkrigstiden utvecklades den moderna välfärdsstaten, med en växande och starkare 
offentlig sektor och rationalistisk hierarkisk styrning och beslutsfattande. Men i början av 
1980-talet börjar den moderna välfärdsstatsmodellen att krackelera (Elander & Strömberg, 
2001). Den nya globala, strukturella kontext som det sena 1900-talets ekonomiska och 
teknologiska utveckling bar med sig innebar, enligt Healey m. fl. (2003) nya utmaningar 
vilka vissa ansåg det offentliga styrsystemet inte klarade av att hantera, medan andra menade 
att det snarare handlar om en ökad medvetenhet om samhällets komplexitet och att stater 
och kommuner inte har möjlighet att styra all utveckling inom sina geografiska gränser. Den 
offentliga sektorn, menade vissa, hade inte längre de ekonomiska resurser eller maktmässig 
legitimitet att styra utvecklingen som man tidigare gjort (ibid.). Under den här tiden kan vi se 
en utveckling där den traditionella offentliga styrningen (governing) till viss del ersätts av 
governance (ibid.). Governancebegreppet är svårt att direktöversätta till svenska, men von 
Sydow definierar governance på ett sätt jag anser vara belysande och fruktbart:  

”Governance är en styrningsprocess i situationer där enskilda aktörer inte har kapacitet att 
på ett effektivt sätt hantera problem på egen hand eller i situationer där aktörer ömsesidigt 
har att vinna på samarbete. Governance handlar om att arbeta över nivå- och sektors-
gränser inom den offentliga sektorn såväl som mellan offentlig, privat och frivillig sektor.” 
(von Sydow, 2004:20, min översättning) 

                                                             
33 Montin (2007) påpekar att klimatpolitikens framgång är beroende av alla tre styrningsformerna. 
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Healey m.fl. (2003) ser governance som ett samspel mellan offentliga och privata aktörer där 
de medverkande aktörerna har möjlighet att påverka politiken och den lokala utvecklingen. 
Rhodes (2000) konstaterar att det inom public policy-forskningen finns många olika 
tolkningar av governance-konceptet34, men menar själv att governance handlar om 
självorganiserade nätverk som karakteriseras av ett ömsesidigt beroende, resursutbyte, 
spelregler och en minskad makt för den offentliga sektorn. Montin (2007) ser governance 
som en ändrad styrningsroll för staten som här sätter ramarna för organisationers (offentliga 
och privata) handlande  och uppmundrar till samarbete mellan olika aktörer och är själv en 
aktör i dessa nätverk; samarbetet baseras på gemensamma intressen och mål hos 
självständiga men ömsesidigt beroende aktörer.  

Kritiska röster varnar för risken att den offentliga sektorn lassar över ansvaret till 
medborgarna samt att starka grupper (ofta företag) i alltför stor grad påverkar politiken, att 
ansvaret blir otydligt samt begränsad öppenhet vid beslutsfattande (Healey m.fl., 2003). 
Elander och Blanc (2001) menar dock att det inte handlar om att ersätta det gamla 
styrelsesättet utan att governance ska ses som ett komplement som underställs den 
representativa demokratin.  

von Sydows definition, enligt citatet ovan, stämmer till stor del överens med vad Keskitalo 
(2010) menar med multi-level governance (flernivåstyrning), det vill säga beslutsfattande 
som styrs av såväl offentlig som privat sektor och äger rum i flera olika geografiska skalor och 
inom olika sektorer. Beslutsfattande och styrning sker numera, enligt Keskitalo, i allt högre 
grad genom komplexa, sammankopplade och överlappande styrningssystem på olika 
geografiska nivåer och olika typer av aktörer och nätverk (ibid.). Detta gäller inte minst 
energi- och klimatpolitiken, vars styrning på olika geografiska och institutionella nivåer 
redovisas i efterföljande avsnitt (4.2-5) i detta kapitel. 

4.1.3 Olika typer av styrmedel 
Käpp, morot och predikan är enligt Vedung (2009) den politiska maktutövningens 
ursprungliga former. Beskrivet på ett annat sätt är den offentliga maktens tre grundläggande 
redskap för att styra utvecklingen administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel 
(Montin, 2007, Vedung, 2009).  

Enligt Vedung (2009) omfattar de administrativa styrmedlen regleringar och restriktioner, 
dvs. ett politiskt eller administrativt organs föreskrifter som målgruppen har att lyda. Den 
som inte följer regleringarna riskerar ofta (men inte alltid) något slag av negativa sanktioner, 
exempelvis böter, fängelse eller annan bestraffning. Med ekonomiska styrmedel försöker den 
offentliga makten att uppnå ett önskvärt handlande eller tillstånd genom att ge eller ta ifrån 
någon materiella resurser. Beskattning och avgiftsbeläggning av miljöfarliga verksamheter 
samt bidrag och förmånliga lån till miljövänliga verksamheter är enligt Vedung exempel på 
miljöpolitiska ekonomiska styrmedel som gör det dyrare respektive billigare att vidta en viss 
åtgärd. Genom att använda informativa styrmedel försöker den styrande makten påverka 
genom övertygelse, övertalning eller faktaupplysning, exempelvis rådgivning och utbildning. 
Den informativa styrningen kan vara kunskapsöverförande eller pläderande. Vedung påpekar 
att alla tre styrmedelstyper kan vara positivt eller negativt postulerade, det vill säga de är 
antingen främjande eller hämmande.  (Vedung, 2009) 

 

                                                             
34 Några exempel på de tolkningar som Rhodes tar upp är governance som den minimala staten (så lite politisk 
styrning som möjligt), governance som new public management (konkurrensutsättning och den offentliga sektorn 
ska styras som den privata), governance som ökat internationellt ömsesidigt beroende (staternas auktoritet 
urholkas, överstatliga samarbeten och gemensam styrning krävs). (Rhodes, 2000)   
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I praktiken är det vanligt att olika styrmedel kombineras i paket. Vedung (2009) skiljer 
mellan horisontell och vertikal paketering av styrmedel, där den förra innebär att mer än ett 
styrmedel riktas mot samma målgrupp samtidigt för att uppnå ett och samma ändamål. 
Vertikal paketering innebär att en högre styrnivå använder styrmedel mot en lägre styrnivå 
som i sin tur förväntas rikta styrmedel mot en ännu lägre nivå (jmf Montins hierarkiska 
styrning, 4.1.1, ovan). Ett exempel på det senare  är FN:s klimatkonventioner med tillhörande 
protokoll (Kyoto- och senare Parisprotokollen, se avsnitt 4.3), där de deltagande länderna i 
sin tur förväntas införa styrmedel riktade mot regional och/eller kommunal nivå och därmed 
bidra till förändringar som minskar utsläppen av växthusgaser (ibid.). Därtill kan styrmedel 
paketeras kronologiskt, dvs. styrmedel för/mot någonting införs successivt över tid 
(Andersson & Vedung, 2008). 

Tjallingi (1995, enligt Grip 2013) graderar styrmedlen i en sexgradig skala, från påverkande 
till tvingande styrmedel (se tabell 4.1). 

Tabell 4.1. Tjallingis (1995) skala med styrmedel, baserad på van Manens teorier. Källa: 
Grip (2013) 
1. Påverkande Information, social påverkan 
2. Stödjande Fysiska resurser och möjligheter 
3. Uppmuntrande Subsidier, ekonomiska incitament 
4. Avskräckande Avgifter och straff 
5. Begränsande Fysiska restriktioner 
6.  Tvingande Lagar, förordningar 
 

4.2 Om kommuner 

4.2.1 Kommunernas historiska framväxt 
Det tidiga 1800-talets liberala våg i Europa innebar, enligt Nilsson (2013), att den svenska 
riksdagen efter långt och träget utredningsarbete 1862 utfärdar Sveriges första 
kommunalförordningar. 1900-talets tilltagande industrialisering och urbanisering samt 
utvecklingen till ett välfärdssamhälle innebar nya utmaningar och uppgifter för det 
kommunala uppdraget. Ökat kommunalt ansvarstagande för ny teknisk infrastruktur (vatten 
och avlopp, renhållning, gator och vägar, gasverk, och ibland sedermera el- och värmeverk 
samt tillhörande distributionsnät), lokaltrafik, bostäder, skola, barnomsorg, socialomsorg, 
kultur, fritid etc innebar en omfattande expansion av den kommunala sektorn, särskilt under 
efterkrigstiden (ibid.) Under 1990-talets sista decennier blev miljö- och hållbarhetsfrågor ett 
allt viktigare kommunalt åtagande och utmaning. (Nilsson, 2013) 

Till skillnad från många andra länder organiserades välfärdssamhället i hög grad på lokal 
nivå, det vill säga av kommunerna (Elander & Strömberg, 2001). Välfärdssamhällets 
utveckling och kommunernas tillväxt innebar att förhållandet mellan politik och förvaltning 
förändrades, vilket innebar färre förtroendevalda och fler tjänstepersoner (Kolam, 2007). 
Större kommuner med fler uppgifter som krävde specialistkunskaper innebar en ökad 
professionalisering av den kommunala förvaltningen (ibid.). Den traditionella tydliga 
uppdelningen av förvaltningen i olika sektorer med en professionell specialisering var en 
effektiv organisatorisk struktur under stora delar av 1900-talet, men under senare decennier 
ses ofta problem med denna uppdelning då allt fler samhällsproblem (t ex miljöfrågor) kräver 
lösningar över sektorsgränserna (Palm & Wihlborg, 1997).  
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För att de många små landskommunerna skulle klara de nya urmaningarna genomfördes 
omfattande kommunreformer 1952 och 1971-74 där två eller flera kommuner (städer, 
köpingar, landskommuner) slogs samman till en större (Sveriges kommuner och landsting, 
2013). Samgåendet var inledningsvis frivilligt men blev på 1970-talet tvingande (Nilsson, 
2013).  

4.2.2 Vad är en kommun? 
Kommuner är komplexa fenomen och kan förstås och beskrivas utifrån olika perspektiv 
(Palm & Wihlborg, 2007).  

Enligt Nilsson (2013:22) kan en kommun beskrivas som ”en geografisk enhet för visst lokalt 
självstyre och egenförvaltning”. Begreppet kan dock vidgas om man ser det ur andra 
perspektiv, menar Nilsson. Ett exempel är ett perspektiv utifrån förhållandet mellan stat och 
kommun, där Nilsson menar att fyra olika uppfattningar kan urskiljas: 
gemenskapskommunen, kontraktskommunen, organismkommunen och 
förvaltningskommunen. Gemenskapskommunen är frivillig och växer fram spontant över tid 
för att lösa lokala angelägenheter gemensamt för allas bästa, medan kontraktskommunen är 
mer formell, rationell och mekanisk och utgår från ett tydligare samhällskontrakt. Båda 
kommuntyperna har rättslig kompetens och är politiska självständiga. Organismkommunen 
ingår i ett tydligt hierarkiskt samhällssystem där staten är högst upp och kommunerna 
underordnade, nästan som statliga förvaltningsorgan på lokal nivå. Förvaltningskommunen 
är ett slags förlängning av organismkommunen och är ett redskap för att genomföra beslut 
från regering och riksdag. De två senare kommuntyperna är enligt Nilsson inte frivilliga och 
spontana och tillkommer utifrån överhetens åtgärder, dock garanteras de viss självständighet 
som beskattningsrätt och val av egna politiska organ. De olika kommunmodellerna har 
existerat samtidigt, men med olika blandningar och betoningar vid olika tider. (Nilsson, 
2013) 

Kommunkonceptet kan även ses ur andra perspektiv. Palm och Wihlborg (2007) menar att 
vad som sker i kommunerna kan betraktas och förstås utifrån fyra olika perspektiv: 
kommunen som gemenskap, plats, institution och organisation. Genom att se kommunen 
som en gemenskap sätts fokus på kommuninvånarna som ”ett folk” som tillsammans på 
demokratisk grund är med i beslutsfattandet om utvecklingen i kommunen. Enligt 
kommunallagen är kommunerna fria att vidta vilka åtgärder de vill, förutsatt de har ett 
allmänt intresse med anknytning till kommunens invånare och/eller dess geografiska 
område. Det senare tar oss vidare till perspektivet kommunen som plats, det vill säga den 
rumsliga geografiska avgränsingen av kommunen i ett territorium. Under senare år har 
platsmarknadsföring blivit allt vanligare även bland kommuner: ”För kommuner uppstår 
idag en slags konstruerad konkurrens som möts av kommunala ”varumärken” som resurs för 
en lokal identitet och människors identifikation med sin kommun, men också för 
näringslivsetablering, utbildning, idrott och kultur” (Palm & Wihlborg, 2007: 37). Palm och 
Wihlborg konstaterar vidare att medborgarskapets geografiska grund under senare år 
utmanats då den enskilde kommuninvånarens anknytning till den geografiska kommunen 
minskar i samband med att arbetsmarknadsregionerna växer. Vidare att det både i forskning 
och praktik blir allt svårare att förstå och fastställa var den enskildes medborgarskap är 
lokaliserat. Urbanisering, globalisering och europeisering ställer nya krav på betydelsen av 
platser och hur utvecklingen på lokal nivå organiseras, samtidigt utmanas tolkningar av vad 
som är politiskt möjligt och rimligt. (Palm & Wihlborg, 2007) 

Det tredje kommunperspektivet, enligt Palm och Wihlborgs (2007) sätt att se det, är 
kommunen som institution, vilket uppmärksammar olika formella och informella regler och 
lokala föreställningar om hur saker och ting bör fungera och styras. Skiftet ”från government 
till governance” (se avsnitt 4.1.2) är en viktig institutionell förändring (se avsnitt 5.3) som 
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uppkommit då statens och kommunernas makt och förmåga att styra samhällsutvecklingen 
har försvagats. Kommunen som organisation berör kommunen som politisk organisation 
(förtroendevalda politiker) som leder och får operativt stöd av sin förvaltning och sina bolag 
(tjänstepersoner) som driver kommunens olika verksamheter. Då tjänstepersonerna har 
professionella kompetenser inom respektive område sker styrningen ofta genom av 
politikerna fastställda mål och riktlinjer som tjänstepersonerna i förvaltning och bolag sedan 
mer i detalj utformar till strategier och åtgärder som genomförs. Budgeten35 är en central del 
av den kommunala styrningen då den målbaserade styrningen möjliggörs genom att resurser 
avsetts för den aktuella verksamheten. (Palm & Wihlborg, 1997) 

Fokus sätts i denna avhandling på kommunen som organisation och hur den påverkas av 
och påverkar olika institutioner (se ovan, samt avsnitt 5.1 och 5.3) och hur det i sin tur 
påverkar utvecklingen i kommunen som plats (territoriet, den geografiska kommunen).  

4.2.3 Det kommunala självstyret och reglering av kommunernas verksamhet 
Regeringsformen (RF) och kommunallagen (KL) reglerar kommunernas36 rätt till 
kommunalt självstyre samt grundläggande frågor om vad kommuner får och inte får göra. 
Regeringsformen stipulerar att 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas 
under lagarna.”   (Kungörelse om beslutad ny regeringsform 1974:152, 1 kap. 1§) 

Sverige och de nordiska länderna tillhör det nordeuropeiska kommunsystemet som 
kännetecknas av ett relativt omfattande kommunalt självstyre som garanteras genom den 
egna beskattningsrätten, samtidigt som kommunerna är starkt statligt kontrollerade 
(Nilsson, 2013). Relationen mellan stat och kommun kan ses som en förhandlad ordning, där 
kommunerna förväntas följa riksdagsbeslut (som kan baseras på internationella 
överenskommelser) men där det kommunala självstyret medför en relativt sett hög grad av 
självständighet vilket innebär att det inte är en entydig hierarkisk organisering (Montin, 
2007). Kommunerna har således rätten att fatta beslut i egna frågor, men också ansvar för att 
organisera och erbjuda en väl fungerande kommunal verksamhet, då detta kräver resurser 
har de även beskattningsrätt för att finansiera verksamheten (Nilsson, 2013). 

I kommunallagens37  andra kapitel fastställs kommunala angelägenheter, dvs. vad kommuner 
får och inte får göra (Kommunallag 2017:725, 2 kap.). I kommunallagen (KL) framgår att 
kommuner själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens område (dvs. kommunens som plats, den geografiska kommunen) eller deras 
medlemmar, men inte sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun eller 
någon annan ska ha hand om (Kommunallag 2017:725, 2 kap. §§1-2). Vidare får kommuner 
driva näringsverksamhet förutsatt att den drivs utan vinstsyfte och syftar till att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommuninvånarna (Kommunallag 
2017:725, 2 kap. §7).  

Ur ett juridiskt perspektiv finns enligt Kolam (2007)  tre olika slags kommunala uppgifter: 

                                                             
35 Vad gäller de kommunala bolagen så står de för en ansenlig andel av kommunernas omsättning (25 procent) 
och kapital (45 procent). Kommunallagen stipulerar att verksamheten i kommunala bolag måste tjäna 
kommuninvånarna, vinst får inte vara det primära målet. Det hindrar dock inte att de kommunala bolagen delar 
ut vinst till sina ägare. (Palm & Wihlborg, 2007) 
36 Kommunallagen berör både kommuner och landsting. 
37 En ny kommunallag (SFS 2017:725) trädde i kraft 2018 och ersatte den gamla lagen från 1991 (SFS 1991:900). 
Den nya lagen har en ny struktur och ett mer enhetligt språk, den större förändringen jämfört med tidigare berör 
förenklade regler för delegationsbeslut (JP Infonet, 2018). 
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• Uppgifter som kommunerna måste göra (specialreglerad verksamhet, föreskrivet i 
lagar och förordningar), 

• Uppgifter som kommunerna får göra, men som är reglerade (särlagar), och 

• Uppgifter som kommuner får göra om de vill (allmän kompetens, frivillig 
verksamhet). 

Kolam (2007) konstaterar att frivilliga kommunala åtaganden i allt högre grad tenderar att 
ses som naturliga och nödvändiga offentliga åtgärder varför de förvandlas till reguljära 
kommunala göromål.  

4.2.4 Kommunägda bolag 
Under 1900-talet driver kommunerna främst sin energiverksamhet (produktion och/eller 
distribution av el, gas eller värme) som en del av den kommunala förvaltningen, men sedan 
1980-talet har det varit en tydlig trend att flytta över denna verksamhet i kommunägda bolag 
(Regional energi, u.å.).  

I kommunägda bolag är det kommunfullmäktige som beslutar om styrelsens 
sammansättning. Bolagsstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin 
verksamheten, säkerställa en effektiv ledning, och följa upp och kontrollera vd:s förvaltning. 
Vidare ansvarar styrelsen för att kommunfullmäktige får ta ställning i viktiga och principiella 
ärenden innan bolaget fattar beslut. (Sveriges kommuner och landsting, 2006) 

Genom bolagsordning och ägardirektiv kan ägaren (kommunen) styra bolaget genom 
verksamhetsmål och ekonomiska mål som enligt Sveriges kommuner och landsting”skall 
vara en ledstjärna för bolagsstyrelsen och företagsledningen” (Sveriges kommuner och 
landsting, 2006:6). Sveriges kommuner och landsting menar vidare att styrningen inte 
endast bör i formell mening i bolagsordning och ägardirektiv utan bör kompletteras genom 
återkommande dialog mellan ägare och bolag.    

4.3. Energi- och klimatpolitisk styrning på global nivå 
Vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 1992 tas beslut om 
handlingsprogrammet Agenda 21, med mål och riktlinjer för att uppnå en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. I handlingsprogrammet betonas vikten av att hållbarhetsarbetet bedrivs 
av alla berörda individer, grupper och organisationer på alla samhällsnivåer - särskilt viktiga 
är de lokala myndigheterna (kommunerna) i samråd med invånarna. (Nationalkommittén för 
Agenda 21 och Habitat, 2003; Naturvårdsverket, 1998; FN-förbundet UNA Sweden, 2012). 
Kring millennieskiftet 2000 introducerar FN millenniedeklarationen, som senare 
konkretiseras i åtta mätbara millenniemål38, för att skapa förutsättningar för hållbar global 
utveckling med särskilt fokus på förbättringar för fattiga människor (United Nations, 2014). 
Efter målåret 2015 ersätts millenniedeklarationen och dess mål med Agenda 2030 och dess 
17 globala mål (och 169 delmål) för hållbar utveckling39 (Regeringskansliet, 2015).  

Dessförinnan har FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 
bildats 1988. Den konstaterar två år senare att de antropogena (av människan påverkade) 
klimatförändringarna utgör ett globalt hot. Två år efter Riokonferensen träder FN:s 
                                                             
38 Exempel på millenniemål är halvera jordens fattigdom och hunger (mål 1), se till att alla barn får gå i 
grundskola (mål 2), minska barnadödligheten (mål 4), säkra en [miljömässigt] hållbar utveckling (mål 7) (United 
Nations, 2014).  
39 Jämfört med millenniemålen har de 17 globala målen breddats och inkluderar nu även mål som berör hållbar 
energi för alla (mål 7), hållbara städer och samhällen (mål 11), hållbar konsumtion och produktion (mål 12), 
bekämpa klimatförändringarna (mål 13) samt ekosystem och ekologisk mångfald (mål 14) (Regeringskansliet, 
2015) (Agenda 2030-delegationen, 2017).  
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ramkonvention kring klimatförändringar (ofta kallad klimatkonventionen) i kraft, med 
långsiktigt mål att stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären för att förhindra för 
människan skadliga klimatförändringar. Det viktigaste tillägget till konventionen är 
Kyotoprotokollet, vilket förhandlas fram 1997 och träder i kraft 2005, som innebär att alla 
utvecklade länder (utom USA) rättsligt förbinder sig att minska sina utsläpp av växthusgaser 
med minst fem procent under åren 2008–2012 (jämfört med basåret 1990)40 . Länderna åtar 
sig därefter 2012 för ytterligare och mer omfattande minskningar under åren 2013–2020, 
där EU-ländernas åtaganden innebär att utsläppen ska minska med 20 procent till 2020 
(jämfört med 1990). (Naturvårdsverket, 2017a) 

Efter Kyotoprotokollet är det svårt att skapa bredare internationella 
klimatöverenskommelser: efter bakslag vid FN:s klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 
(COP15) lyckas man vid  konferensen i Cancún (COP16) året efter komma överens om att 
begränsa den globala uppvärmningen till under två grader41 (Rummukainen, 2015). Vid 
konferensen i Doha 2012 (COP18) förlängs Kyotoavtalet för perioden 2013–2020 
(Naturvårdsverket, 2017a). Vid klimatkonferensen i Paris 2015 (COP21) enas dock i princip 
alla världens länder att om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal som tar vid efter 
Kyotoprotokollet från 2020. Parisavtalet har som mål att hålla den globala uppvärmningen 
långt under två grader Celsius jämfört med förindustriell nivå samt sträva efter att begränsa 
ökningen till 1,5 grader (Regeringen, 2016). I november 2016 träder Parisavtalet i kraft då 
tillräckligt många länder ratificerat det (United Nations, 2016).  

4.4. Energi- och klimatpolitisk styrning på EU-nivå  
Den Europeiska unionen (EU) är världens största energiimportör och står för en femtedel av 
världens energianvändning, vilket innebär stora kostnader och ett beroende av import av gas 
olja från länder utanför unionen. EU:s energipolitiska mål handlar således om trygg 
energiförsörjning och energipriser som bibehåller EU-ländernas konkurrenskraft, men även 
om att skydda miljön och bidra till det globala klimatarbetet och bidra till utbyggnad av 
energinäten. (Europeiska kommissionen, 2015).  

4.4.1 Direktiv, färdplaner och övergripande energi- och klimatmål 
EU:s klimatarbete inleds 1990 då unionen lovar att koldioxidutsläppen inom EU år 2000 ska 
ligga kvar på 1990 års nivå (Europeiska kommissionen, (2014a). Under 90-talet tar man fram 
strategiska energimål om förnybar energi- och elanvändning till 2010 som sedan blir 
vägledande direktiv för medlemsländerna (Europaparlamentet, 2017a). Sedan 1996 ingår 
tvågradersmålet i EU:s klimatarbete (Rummukainen, 2015). 

Klimatförändringsprogrammet från 2000 introducerar bland annat ett europeiskt 
handelssystem för utsläppsrätter, ett led i att uppnå EU:s klimatmål enligt Kyotoprotokollet 
(European Commission, 2000). Under 00-talet tas det fram energihandlingsplaner – och 
strategier med mål för minskad energianvändning och klimatutsläpp (-20 procent till 2020). 
Klimatmålen skärps till 30 procent till 2020 och 60–80 procents minskning till 2050 
förutsatt att även andra industrinationerna gör liknande åtaganden (Europaparlamentet, 
2018a). Ett klimat- och energipaket med bindande lagar som träder i kraft 2009 ska bidra till 
att klimat- och förnybarmålen ska uppnås; lagstiftning fastställer nationella mål för förnybar 

                                                             
40 EU åtar sig att minska utsläppen med 8 procent under 2008-2012. (Naturvårdsverket, 2017a) 
41 Det så kallade tvågradersmålet är en tolkning av klimatkonventions andra artikel som handlar om att världen 
ska undvika farlig mänsklig påverkan. Det handlar om att begränsa den globala uppvärmningen till under två 
grader jämfört med det förindustriella klimatet, för att därmed begränsa klimatförändringarnas effekter. Kritik 
förekommer huruvida tvågradersmålet är tillräckligt kraftfullt eller realistiskt. (Rummukainen, 2015) 
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energi utifrån EU-ländernas olika utgångslägen och möjligheter att öka produktionen av 
förnybar energi42 (Europeiska kommissionen, 2015).  

EU:s energiskattedirektiv från 2003 fastställer regler om beskattning av produkter som 
används som motorbränsle och bränsle för uppvärmning samt elektricitet, bland annat 
omfattas miniminivåer och skattebefrielser (Europeiska kommissionen, 2018). Direktivet 
berör dock inte utsläpp av växthusgaser. Frågan om att införa en koldioxidskatt på EU-nivå 
har emellertid diskuterats under en längre tid och 2011 presenterade kommissionen ett 
förslag om att revidera energiskattedirektivet genom att samordna EU-ländernas beskattning 
av bränsle (Europaportalen, 2016). Nivån på medlemsländernas energiskatter föreslås utgå 
från två delkomponenter: koldioxidinnehåll och energiinnehåll (European Commission, 
2011). Syftet var att anpassa energiskatterna med EU:s nu mer ambitiösa klimatåtaganden 
(och komma åt de utsläpp som inte täcks in genom handeln med utsläppsrätter), främja 
energieffektivitet samt underlätta den inre marknaden genom att undvika ett lappverk av 
miljöfrämjande skatteregler på nationell nivå (ibid.). Under våren 2018 genomförde 
kommissionen ett samråd kring utvärdering av energiskattedirektivet från 2003 (Europeiska 
kommissionen, 2018).  

2010 fastställs EU:s Europa 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, där energi- 
och klimatfrågorna utgör tre av strategins fem centrala mål (Regeringen, 2018; Europeiska 
kommissionen, 2010). I de bindande 20/20/20-målen kompletteras det tidigare nämnda 
klimatmålet med ytterligare två mål till år 2020: 20 procent förnybar energi och 20 procent 
högre energieffektivitet (Europeiska kommissionen, 2014). Då indikationer tyder på att man 
endast kommer nå halvvägs mot energieffektivitetsmålet för 2020-strategin tar 
kommissionen i början av 10-talet fram en ny handlingsplan och energieffektivitetsdirektiv 
med vägledande nationella energieffektivitetsmål43. I färdplanen för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 2050 (Europeiska kommissionen, 2011) fastställs viktiga faktorer som 
ska forma EU:s klimatåtgärder samt presenteras femåriga milstolpar för växthusgasutsläpp 
inom olika sektorer med målet att minska klimatutsläppen inom EU med 80 procent fram till 
2050 (ibid.).  

Hösten 2014 beslutas om ett nytt klimat- och energiramverk med mål till 2030. De nya 
energi- och klimatmålen för 2030, som ingår i Parisavtalet, innebär bland annat att 
utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent lägre än 1990, 27 procent av (netto) 
energianvändningen ska baseras på förnybar energi och energieffektiviteten ska förbättras 
med 27 procent44  (Naturvårdsverket, 2014). På längre sikt lovar EU vidare att minska 
utsläppen med 80 till 95 procent (jämfört med 1990 års nivåer) till 2050, förutsatt att andra 
utveckade länder gör det samma (EU, 2018). 

Vi kan således se hur EU:s klimat- och energimål skärps över tid och anpassas till 
förändringar i de internationella klimatöverenskommelser som sker inom FN-systemet. Även 
kraven på medlemsländerna skärps då man inte når de satta målen, dock är det även 
fortsättningsvis upp till de enskilda medlemsländerna att i detalj styra utvecklingen 
hemmavid.  

                                                             
42 Till exempel är det nationella målen för förnybar energi 2020 i Malta endast tio procent medan det i Sverige, 
som har en väl utvecklad och avancerad energisektor baserad på bioenergi och vattenkraft, är 49 procent. 
Medlemsländerna får fritt satsa på vilka energikällor de vill, förutsatt att de tar hänsyn till EU-målen om förnybar 
energi. (Europeiska kommissionen, 2014a & 2015a)  
43 Hur dessa minimikrav ska skärpas är dock upp till medlemsländerna själva. 
44 I en konsekvensanalys konstaterar Naturvårdsverket att flera av målsättningarna i klimat- och energiramverket 
inte är tillräckligt ambitiösa. Bland annat skulle klimatmålet för EU-länderna (-40 procent) behöva skärpas till 
50–55 procent för att ta ett globalt ansvar. (Naturvårdsverket, 2014).  
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4.4.2 Mål och styrdokument för delsektorer 
EU arbetar även med olika styrdokument kopplade till specifika sektorer med syfte att uppnå 
de bredare energi- och klimatmålen. Ett exempel är direktiven om byggnaders 
energiprestanda från 2002 som syftar till att främja en förbättrad energiprestanda i 
byggnader samtidigt som hänsyn tas till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet45. 
Det är ett så kallat ramdirektiv, vilket innebär att medlemsländerna själva väljer metod och 
kravnivåer inom angivna ramar när direktivet ska införas i respektive lands lagstiftning. 
Direktivet arbetas om 2009 – 2010, vilket bland annat innebär att medlemsstaterna senast 
vid utgången av 2020 ska se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader46 samt 
vidta åtgärder för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära-
nollenergibyggnader. (Boverket, 2010; Energimyndigheten, 2018c).  

I 2009 års direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 
finns bland annat ett transportmål som innebär att minst 10 procent av energianvändningen 
inom vägtrafiksektorn ska vara från förnybara energikällor (Energimyndigheten, 2014a). Ett 
annat exempel är energieffektiviseringsdirektivet från 2012 som fastställer en gemensam ram 
för att nå målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020, som även syftar till att bana 
väg för ytterligare energieffektivisering efter år 2020. Direktivet innehåller också 
bestämmelser som ska undanröja hinder och övervinna marknadsmisslyckanden som 
hindrar effektiv tillförsel och användning av energi, transportsystemet ingår dock inte. 
(Energimyndigheten, 2018e)  

4.4.3 Ekonomiska och informationsstyrmedel  
Den styrning på EU-nivå som redovisats ovan visar exempel på den hierarkiska uppifrån-
och-ned-styrningen med främst juridiska styrmedel, där strategier, mål och direktiv från 
kommissionen ställer krav på medlemsländerna att agera för att uppnå unionens olika 
energi- och klimatmål som i sin tur till stor del (men inte alltid) baseras på globala 
överenskommelser inom FN-systemet. Det bör dock påtalas att detta i hög grad är ett slags 
nätverksstyrning/flernivåstyrning (multi-level governance) där EU-besluten behöver 
förankras bland unionens medlemsländer och att de faktiska och mer konkreta styrningen 
och åtgärderna sker i respektive medlemsland.  

Vidare utgör de ekonomiska och informativa styrmedlen viktiga verktyg i unionens 
verktygslåda. Ett tydligt och viktigt ekonomiskt och marknadsbaserat styrmedel är EU:s 
handelssystem med utsläppsrätter för växthusgaser (EU Emissions Trading System – EU 
ETS) som infördes 2005 som en hörnsten i EU:s strategi för minskade utsläpp av 
växthusgaser (European Commission, 2016). Handelssystemet reglerar knappt hälften av 
utsläppen av växthusgaser inom EU och omfattar utsläpp inom el- och värmeproduktion, 
energi-intensiva industrier och civilflyg inom EU47 (ibid.).  

Genom strukturfonder och andra forsknings- och utvecklingsfonder uppmuntrar och 
finansierar EU olika europeiska innovations- och utvecklingsprojekt som berör 
energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Här kan det handla både om 
investeringsstöd som process- och informationsstöd för kunskaps- och 
kompetensutvecklingsstöd. Ett exempel på det senare är Borgmästaravtalet (Covenant of 

                                                             
45 Direktivet innehåller i huvudsak fem krav som ska införas i medlemsstaterna: metodik för beräkning av 
byggnaders integrerade energiprestanda, minimikrav på energiprestanda för nya byggnader och för stora 
renoveringar/ändringar av byggnader, energicertifiering av byggnader, samt besiktning av värmesystem. 
(Energimyndigheten, 2018e) 
46 I 2010 års direktiv om byggnaders energiprestanda fastställs att ”alla nya byggnader måste ha en 
energiförbrukning på nära noll senast den 31 december 2020” (Europaparlamentet, 2018a). 
47 För perioden 2013-2020 minskas utsläppstaket för el- och värmeproduktion och industri årligen med 1,7 
procent vilket innebär 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser 2020 jämfört med 2005; för flyget begränsas 
minskningen till 5 procent (European Commission, 2016). 
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Mayors) som lanserades av EU-kommissionen år 2008 med syfte att engagera och hjälpa 
borgmästare (kommuner) att förbinda sig till att uppnå EU:s klimat- och energipolitiska 
mål48 (Borgmästaravtalet, 2018). Ett annat exempel är det europeiska utvecklingsprojekt är 
SPECIAL (2013-2016) där planeringsorganisationer från åtta EU-länder deltog kunskaps- 
och kompetensutveckling tillsammans och på hemmaplan med syfte att integrera hållbara 
energiperspektiv i kommunal fysisk planering (Lundström m.fl., 2016).  

4.5. Energi- och klimatpolitisk styrning på nationell nivå  
Då en mycket stor del av utsläppen av växthusgaser har sitt ursprung i energianvändningen 
finns det tydliga samband mellan energi- och klimatpolitiken (Energimyndigheten & 
Naturvårdsverket, 2004). Det kan vara svårt att skilja dem åt, men nedan försöker jag i den 
mån det är möjligt att presentera utvecklingen av den svenska klimat- , energi-,  plan- och 
bygg- samt transportpolitiken i separata delar. Jag inleder dock med det bredare 
hållbarhetsarbetet inom Agenda 21-paraplyet, som till stor del fokuserar på miljömässigt 
hållbar utveckling.  

4.5.1 Brett hållbarhetsarbete introduceras genom Agenda 21 
I en internationell jämförelse är det svenska Agenda 21-arbetet unikt, då alla svenska 
kommuner arbetar med Agenda 21 på lokal nivå, ofta tillsammans med olika organisationer 
och föreningar (Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 2003). Det stora genomslaget 
i Sverige kan delvis förklaras av det långtgående kommunala självstyret, men även av aktiva 
eldsjälar på lokal nivå samt statligt stöd – och inte minst ett aktivt arbete från 
Naturskyddsföreningens sida (Eckerberg & Forsberg, 1998). Den svenska regeringen fastslår 
att genomförande av Agenda 21 främst är en kommunal angelägenhet varför man inte 
formulerar några centrala direktiv om hur arbetet ska genomföras (Nationalkommittén för 
Agenda 21 och Habitat, 2003). Tillsammans med Miljövårdsberedningen och 
kommunförbundet genomför regeringen en nationell seminarieserie för att stimulera det 
lokala Agenda 21-arbetet, vilket även uppmuntras av ett statligt stöd till kommuner och 
organisationer49 (ibid.).  

Inledningsvis handlar det kommunala Agenda 21-arbetet till stor del om miljöfrågor som 
kompostering, källsortering och förnybar energi, men breddas sedan och inkluderar även 
exempelvis kultur, folkhälsa och integration (Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 
2003). Vid utgången av 1996 har hälften av landets kommuner anställt lokala Agenda 21-
samordnare (Eckerberg & Forsberg, 1998). Till stor del för att lindra 1990-talets ekonomiska 
kris och höga arbetslöshet satsar staten på Gröna Jobb, halvårslånga statsfinansierade 
kommunala praktikanställningar där praktikanter (ofta ungdomar) bland annat hjälper A21-
samordnarna med miljöinformation. (Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 2003).  

I en studie av det svenska Agenda-21-arbetet konstateras att det under 90-talet sker en stor 
förändring vad gäller både attityder och miljöåtgärder på kommunal nivå. Det inledande 
arbetet har visserligen handlat om icke-kontroversiella frågor och ”lättplockade frukter”, men 
vid slutet av 90-talet tycks fler kommuner vara på väg in i en andra Agenda 21-fas med mer 
genomgripande (globalt) miljöarbete, till exempel med miljömål. Dock finns bland de 

                                                             
48 Borgmästaravtalet är idag (2018) en världsomspännande rörelse som samlar fler än 7000 lokala och regionala 
myndigheter i 57 länder som kan dra lärdom av tio års erfarenheter och få teknisk och metodologisk hjälp från 
särskilda kanslier (Borgmästaravtalet, 2018).  
49 Mellan 1994 och 1096 avsätts 25 miljoner kronorför stöd till kommuner och organisationer vilket fördelas på 
137 olika projekt  (Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 2003). Dessutom tillsätts resurser till 
Naturvårdsverket för att arbeta med samordning och informationsspridning. De statliga stöden välkomnas av 
kommunerna – 1995 inkommer över 500 projektansökningar – som dock anser att det behövs betydligt mer 
pengar för hållbarhetsarbetet; och jämfört med andra statliga satsningar (som vägutbyggnad, som går i motsatt 
hållbarhetsriktning) är statens ekonomiska åtaganden för Agenda 21-arbetet blygsamt (Eckerberg & Forsberg, 
1998).  
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kommunala Agenda 21-samordnarna en missnöjdsamhet med statens hållbarhetsarbete då 
de anser att många nationella policyer och investeringar (särskilt inom transport- och 
energisektorerna) går tvärtemot de lokala hållbarhetsstrategierna. (Eckerberg & Forsberg, 
1998) 

4.5.2 Svensk klimatpolitik 
Klimatpolitiken är, enligt Montin (2007) en del av den bredare miljöpolitiken, där 
miljömålssystemet  intar en central roll. Regeringen har det övergripande ansvaret för 
miljömålen och rapportering och dess myndighet Naturvårdsverket har ansvar för att driva 
och samordna miljöarbetet och miljömålsuppföljningen. Samordningen av miljömålsarbetet 
mellan myndigheterna samordnas av det av regeringen inrättade Miljömålsrådet. På regional 
nivå är det länsstyrelserna som har det övergripande och samordnande ansvaret samt att 
anpassa och konkretisera miljökvalitetsmålen till den regionala nivån. Klimatpolitiken 
organiseras hierarkiskt med myndigheter som har ansvar för olika sektorer och genom en 
samverkansmodell där olika aktörer förväntas bidra till att de globala och nationella 
klimatmålen uppnås, se figur 4.1. (Montin, 2007.). 

 
 

 
Figur 4.1 Huvudaktörer inom klimatpolitiken. (GUS = gemensamt uppföljningssystem och 
RUS = regionalt uppföljningssystem.) Källa: Montin (2007).  
 
Våren 1991 antar riksdagen propositionen om en god livsmiljö och fastställer därmed för 
första gången mål (och riktlinjer) för den övergripande miljöpolitiken, vars ambitioner avses 
förverkligas ”genom ett brett, integrerat och decentraliserat arbete (Regeringen, 1991b:1). 
Dessutom ställs krav på att miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) införs i bland annat 
naturresurslagen och lagen om kommunal energiplanering införs. Utifrån propositionen 
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strukturerar Naturvårdsverket arbetet utifrån 13 miljöhot för att nå miljöpolitikens mål, 
varav klimatpåverkande gaser utgör ett hot (Miljömål.se, 2018b).  

Dessa uttalade miljöhot är embryon till de 15 (numera 16) nationella miljökvalitetsmål som 
riksdagen beslutar om 1999 och där ”begränsad klimatpåverkan” är ett av målen:  

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig.  

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. 

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås."  (Miljömål.se, 2018a) 

Därefter preciserar riksdagen miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan kopplat till 
tvågradersmålet50.  Våren 2002 antar riksdagen Sveriges klimatstrategi51 (proposition 
2001/02:55) som anger att de svenska utsläppen av växthusgaser under perioden 2008-2012 
(medelvärde) ska vara minst fyra procent lägre än 1990 (Energimyndigheten & 
Naturvårdsverket, 2004). Dessa kortsiktiga delmål kombineras med ett långsiktigt mål för 
205052 samt styrmedel som ska prioriteras på kort sikt. Målet ska följas upp, med särskilda 
kontrollstationer 2004 och 2008; om prognoserna visar på behov kan nya åtgärder föreslås 
och/eller målen omprövas (Regeringen, 2002a).  

I de sammankopplade klimat- och energipropositionerna från 2009 formuleras ett delmål53 
för miljökvalitetsmålet begränsad miljöpåverkan som innebär en minskning54 av utsläppen 
av växthusgaser med 40 procent till 2020 (jämfört med 1990), samt en vision för 2050 där 
Sverige har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser 
i atmosfären (Regeringen, 2010a, 2009b, 2009c). Dessutom preciseras miljökvalitetsmålet 
utifrån tvågradersmålet. (ibid.) I miljömålspropositionen året efter revideras 
miljömålsstrukturen med generationsmål55 som anger samhällsomställningens riktning inom 
en generation, miljökvalitetsmål som anger miljötillståndet som miljöarbetet ska leda till 
samt etappmål (som ersätter delmålen) som anger steg på vägen för att uppnå de 
generations- och miljökvalitetsmålen (Regeringen, 2010).  

                                                             
50 Riksdagens precisering lyder: ”Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader 
Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över 
förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.” 
(Miljömål.se, 2018c)  
51 Klimatstrategin baseras huvudsakligen på underlag från den parlamentariska Klimatkommittén (1998-2000) 
med uppdrag att föreslå en samlad svensk klimatstrategi och åtgärdsprogram. Utöver miljökvalitetsmål och 
korta/långa utsläppsmål föreslogs ett åtgärdsprogram med ett baspaket med omedelbara åtgärder och ett 
tilläggspaket som kunde införas senare befintliga styrmedel inte bedöms vara tillräckliga.(Energimyndigheten & 
Naturvårdsverket, 2004) 
52 Målet för 2050 är lägre än utsläpp än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska 
ytterligare  (Vägverket, 2004a; Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2004). 
53 I miljömålspropositionen året efter ersätts miljökvalitetsmålens delmål med så kallade etappmål, som beslutas 
av regeringen. Klimatfrågans vikt och komplexitet gör dock att dess etappmål även fortsättningsvis ska fastställas 
av riksdagen. Innebörden i etappmålet är dock samma som i delmålet.   (Regeringen, 2010) 
54 Minskningen berör den sektor som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter och jämförs med 
utsläppsnivåerna 1990. 
55 Generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser” (Regeringen, 2010a:21) 



69 
 

I januari 2018 trädde Sveriges klimatlag (2017:720) i kraft, vilket bland annat innebar nya 
och långsiktiga mål för utsläpp av växthusgaser, med fem etappmål för Sveriges utsläpp av 
växthusgaser fram till 2045, inklusive ett särskilt mål för inrikes transporter (se tabell 3.2) 
(Naturvårdsverket, 2017a).  

Tabell 4.2: Sveriges aktuella etappmål för en begränsad klimatpåverkan 
Källa: Miljömål.se (2018a) 
Utsläpp av växthusgaser i Sverige Minskning  
Till 2020 40%, jämfört med 1990 
Till 2030 63%, jämfört med 1990 
Till 2040 75%, jämfört med 1990 
Till 2045 100%, jämfört med 1990 
Utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter Minskning 
Till 2030  70%, jämfört med 2010 

4.5.3 Svensk energipolitik 
Ungefär samtidigt som propositionen om god miljö56 antar riksdagen våren 1991 en ny 
proposition om energipolitiken som konstaterar att energipolitikens långa och kortsiktiga 
mål är att trygga tillgången på el och annan energi med konkurrenskraftiga villkor samt att 
energipolitiken ska utgå ifrån naturens och miljöns bärkraft – klimatfrågan är central 
(Regeringen, 1991a:2). I 1997 års energipolitiska beslut lägger staten fast en strategi för 
omställningen av energisystemet för att minska klimatpåverkan från energianvändning och -
produktion. I det energipolitiska programmet ingår två delprogram varav det kortsiktiga 
programmet (fram till 2002) främst syftar till att ersätta minskad kapacitet i elproduktionen 
på grund av stängningen av Barsebäcks kärnkraftverk57. Medan det långsiktiga programmet 
fokuserar på forskning, utveckling, demonstration och energipolitiskt motiverade 
klimatinsatser och avslutas 2004. (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2004) 

Fem år senare (2002) godkänner riksdagen ett nytt energipolitiskt program, som bland annat 
ska ersätta det avslutade kortsiktiga programmet. Den nya energipolitiska 
överenskommelsen innebär framförallt en förändrad inriktning för styrmedel för utveckling 
på kort sikt. Även om riktlinjerna från 1997 års energipolitiska beslut ligger fast medför det 
nya programmet också en långsiktig inriktning för omställning av energisystemet när det 
kommer till främjande av förnybar elproduktion och effektivare energianvändning. 
(Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2004) 

Vid mitten av 00-talet, sker inom den statliga förvaltningen ett aktivt arbete med frågor 
rörande bebyggelsens energiprestanda. EU:s direktiv från 2002 om byggnaders 
energiprestanda är en starkt bidragande orsak. 2003 tillsätter regeringen Utredningen om 
byggnaders energiprestanda som 2004 och 2005 levererar två betänkanden om 
energideklarationer och effektivare energianvändning (Utredningen om byggnaders 
energiprestanda, 2005). År 2006 tillsätts Energieffektiviseringsutredningen och samma år 
ställs, i det nationella programmet för energieffektivisering, mål för bebyggelsens 
energianvändning, som ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, 
jämfört med 1995, dessutom ska bebyggelsesektorns fossilberoende vara brutet till 2020 
(Regeringen, 2006a). 

 
                                                             
56 Propositionen baseras på en överenskommelse56 mellan regeringen (Socialdemokraterna) och de två 
oppositionspartierna Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet om riktlinjer för energipolitiken.  (Regeringen, 
1991a). 
57 Barsebäcks två kärnkraftsreaktioner tas ur drift 1999 respektive 2005, efter regeringsbeslut (Barsebäck kraft, 
2018).  
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Även Boverket blir mer aktivt inom bebyggelsens energianvändning vid denna tid, några 
exempel ges nedan. För att möta förslag från Utredningen om byggnaders energiprestanda 
inrättar Boverket 2005 ett energiråd med ledamöter från bransch och akademi (Boverket, 
2006c). Hösten samma år presenterar Boverket i rapporten Piska och Morot en bred 
genomgång av olika möjliga styrmedel för en effektivare energianvändning i bebyggelsen 
(Boverket, 2005). Några månader senare ger Boverket ut boken Energisk arkitektur, där man 
med internationella exempel redovisar för hur god arkitektur kan kombineras med 
energieffektivt byggande (Boverket, 2006b).  

Under 1990- och 00-talen finns ett delmål inom nationella miljökvalitetsmålet God Bebyggd 
Miljö som berör bebyggelsens energianvändning. Målet till 2010 är tämligen vagt 
formulerat58 men i och med regeringens nationella program för energieffektivisering och 
energismart byggande formuleras 2005 ett nytt (delvis kvantifierat) energimål: bebyggelsens 
energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, jämfört 
med 1995; dessutom ska andelen förnybar energi öka kontinuerligt och beroendet av fossila 
bränslen för uppvärmning ska brytas till 2020 (Regeringen, 2005a). 

4.5.4 Svensk plan- och byggpolitik 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Dagens 
plan- och bygglag trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare plan- och bygglagen från 
1987. I lagen framgår att planeringen av mark och vatten är en kommunal angelägenhet 
(vardagligt benämnt som ”det kommunala planmonopolet”) och ”att dess bestämmelser 
syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” (Plan- och 
bygglag, 2010:900, kap.1, §1). PBL innehåller framförallt bestämmelser om procedurerna för 
de olika planinstituten översiktsplanering, detaljplanering och bygglovhantering, och till viss 
del även vad planerna ska innehålla59.  

Kommunerna ges i PBL möjlighet att använda ett antal planinstitut: översiktsplan (hela eller 
större delar av kommunen), detaljplan (begränsade delar av kommunen), 
områdesbestämmelser (begränsade områden där detaljplan saknas – oftast på landsbygden) 
och regionplan (samordning av flera kommuners planering) (Thune Hedström & Lundström, 
2013). Dessutom reglerar PBL den efterföljande kommunala hanteringen av bygglov och 
anmälan. Regionplanering är än så länge en tämligen ovanlig företeelse i landet och 
områdesbestämmelser blir allt ovanligare i kommunernas planering, varför dessa 
planinstitut inte studeras vidare (ibid.).  

Översiktsplanering 
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön i hela den geografiska kommunen, den är dock inte 
juridiskt bindande (Plan- och bygglag, 2010:900, kap.3, §§1-3). Översiktsplanens aktualitet 
ska prövas varje mandatperiod (Plan- och bygglag, 2010:900, kap.3, §27). Det är även möjligt 
att ändra översiktsplanen för en viss del av kommunen (en så kallad fördjupning 
översiktsplanen, ofta förkortat FÖP) som får redovisas mer detaljerat än den 
kommuntäckande översiktsplanen (Plan- och bygglag, 2010:900, kap.3, §23; Thune 
Hedström & Lundström, 2013). Den går även att ändras genom ett tillägg med syfte att 

                                                             
58 Energidelmålet till 2010 lyder: ”Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar 
och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras 
för att på sikt minska samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar.” (Boverket, 2007a:17) 
59 För en något mer ingående genomgång av den svenska plan- och bygglagstiftningen hänvisas till Thune 
Hedström & Lundström (2013) 
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tillgodose ett särskilt allmänt intresse60 (ibid.). I översiktsplanen ska kommunen redovisa 
hänsynstagande till allmänna intressen (särskilt riksintressen) samt redovisa planens 
miljökonsekvenser enligt Miljöbalkens bestämmelser om strategisk miljöbedömning (Plan- 
och bygglag, 2010:900, kap.3, §4).  

De minimikrav som ställs på översiktsplaneringen i PBL innebär kortfattat att kommunen i 
en planprocess med öppet samråd och utställning tar fram en plan som grovt redovisar en 
struktur för huvuddragen i den fysiska utvecklingen kommunen, ett slags kommunal 
avsiktsförklaring och lokaliseringsbedömning. Lagstiftningen hindrar dock inte kommuner 
att är mer ambitiösa vad gäller djup och bredd i såväl planens innehåll som process. En 
översiktsplan som är väl förankrad bland såväl allmänhet som politiker kan ha en tyngd som 
vägvisare även om planen i sig inte är juridiskt bindande. (Boverket, 2009b). 

Enligt Fredriksson (2015) är dock svenska översiktsplaner ofta alltför allmänna och inte 
tillräckligt strategiska för att ligga till grund för avvägningar kring framtida utveckling som 
utgår utifrån ett helhetsperspektiv. Mäntysalo m.fl. (2015) konstaterar att kommuner i 
Finland, Sverige och Norge i högre grad använder planinstrument utanför ordinarie 
planlagstiftning, vilket riskerar att skapa ett legitimitetsproblem då lagstiftningens juridiska 
krav på öppenhet, rättvisa och ansvar inte garanteras.  

I ett energi- och klimatsammanhang kan översiktsplaneringen företrädesvis ses som ett 
forum för att styra framförallt lokalisering av infrastruktur och ny bebyggelse, vilket 
framförallt kan påverka transportarbetet men till viss mån även energiförsörjningen 
(Lundström, 2010). Enligt Boverket (2009a) är översiktsplaneringen ett viktigt verktyg då de 
genom planeringen av lokalisering av bebyggelse och anläggningar kan påverka 
energihushållning och energiförsörjning, inte minst vad gäller transporter. 

Detaljplanering 
Inför byggnation i sammanhållen bebyggelse ska lämpligheten prövas i detaljplan (Plan- och 
bygglag, 2010:900, kap.3). I detaljplaner, som är juridiskt bindande, reglerar kommunen vad 
(användning/funktion), var, och hur bebyggelse får (eller inte får) uppföras. I begränsade 
områden där detaljplan saknas kan även områdesbestämmelser användas, där endast 
grunddragen för tillkommande bebyggelse regleras (Plan- och bygglag, 2010:900, kap.4, 
§§41-42). I detaljplanelagda områden ligger planen sedan till grund för bygglov.  

De flesta detaljplaner omfattar tämligen begränsade geografiska områden, men ibland kan 
detaljplanerna även omfatta stora områden och kan då behandla mer strategiska frågor. 
Exempelvis arbetar Stockholms stad i princip med detaljplaneprogram istället för 
fördjupningar av översiktsplaner. I programmet dras de översiktliga riktlinjerna upp och i det 
efterföljande detaljplaneskedet kan programområdet delas upp i ett flertal detaljplaner. 
(Lundström, 2010) 

Möjligheten att med detaljplan direkt styra byggnadernas energianvändning är ytterst 
begränsad (Lundström, 2010). Byggnaders energiprestanda (vid nyproduktion eller 
omfattande om- och tillbyggnad) regleras i Boverkets byggregler (BBR) och kommunerna kan 
inte i detaljplan ställa högre krav än föreskrivna minimikrav i BBR (Boverkets 2009a). 
Däremot kan kommunen genom detaljplaneringen indirekt påverka byggnadens värmebehov 
på flera sätt, bland annat genom att begränsa byggrätten (hur stort man får bygga) eller 
reglera var bebyggelse får och inte får uppföras – placering, orientering och exponering av 
                                                             
60 Det vanligaste exemplet på sådana så kallade tematiska tillägg till översiktsplanen är vindbruksplaner. En 
bidragande orsak till detta är statliga stöd till främst kommunerna för planeringsinsatser för vindkraft för att 
skapa en planmässig beredskap för att främja vindkraftsutbyggnaden. Totalt sökte 212 kommuner och 13 
länsstyrelser stödet och arbetade med att ta fram planeringsunderlag eller arbetat med vindkraft i 
översiktsplaneprocessen. (Boverket, 2018b) 
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byggnader (och vegetation) som är bra ur lokalklimatsynpunkt (Lundström, 2010) (se kapitel 
3 om bebyggelsens energianvändning).  

PBL medger inte kommuner att i detaljplan reglera uppvärmningsform – till exempel krav på 
anslutning till fjärrvärmenät, förbud mot individuell uppvärmning eller förbud mot 
direktverkande el – eller värmesystem (Boverket, 2009a)61. Inte heller 
uppvärmningssystemets utformning får regleras i detaljplan då detta styrs av 
Byggnadsverksförordningen62. Däremot kan kommunerna genom detaljplaneringen indirekt 
styra utformning och placering av bebyggelse  som kan gynna vissa energislag (solvärme, 
solel, geovärme m m). Boverket konstaterar att den fysiska planeringen har en potential att 
styra mot tätarare bebyggelse vilket gynnar kollektiva trafik- och energilösningar, men 
detaljplaneringens tendens att numera arbeta med mindre detaljplaner minskar detta 
planinstruments styrmöjlighet (Boverket, 2009a).  

För en mer utförlig genomgång av den fysiska planeringens möjligheter att påverka 
energianvändning och klimatpåverkan, hänvisas läsaren till min licentiatavhandling 
(Lundström, 2010) och Boverkets rapport Piska och morot (2009a).  

Bygglov 
Bygglov krävs för nybyggnad, tillbyggnad och omfattande ändring (Plan- och bygglag, 
2010:900, kap.9, §2). I bygglovet och efterföljande anmälan säkerställs att föreslagen 
byggnad uppfyller de olika tekniska egenskapskrav som krävs (Plan- och bygglag, 2010:900, 
kap.8, §4). Utformnings- och tekniska egenskapskraven enligt PBL och Plan- och 
byggförordningen (PBF) preciseras i Boverkets byggregler med föreskrifter och allmänna råd 
(BBR)63. I BBR återfinns de krav på energiprestanda för nybyggnation och omfattande om- 
och tillbyggnad.   

BBR är i ständig förändring då olika avsnitt revideras med ojämna mellanrum. Den senaste 
versionen är BBR26 som trädde ikraft 1 juli 2018 (Boverket, 2018a). Detta innebär att BBR 
sedan dess införande 1994 har ändrats 25 gånger. För energikraven innebar BBR 12 från 
2006 enligt Boverket (2015a:18) ”ett paradigmskifte” då det infördes ett renodlat 
funktionskrav64 på energianvändning i färdig byggnad. Därefter har energikraven skärpts 
kontinuerligt. Omfattande förändringar infördes 2009 (BBR15) för byggnader med elvärme 
och 2012 (BBR19) även för andra byggnader65, efter ett omfattande revideringsarbete i dialog 
med bransch och andra myndigheter (Boverket, 2011a). Ytterligare skärpningar66 infördes i 
BBR22, 2015, då även en fjärde klimatzon infördes (Svensk byggtjänst, 2015). 

I och med ändringen av energikapitlet som introducerades i den näst senaste versionen 
(BBR25) sommaren 2017 fördes EU:s krav på nära-nollenergiregler in i de svenska 

                                                             
61 Tidigare fanns dock en möjlighet att delvis styra detta i samband med införandet om lagen om kommunal 
energiplanering (1977:439) då ellagen (1902:71) ändrades och elleverantörerna fick rätt att vägra leverera el för 
uppvärmning i ett område där det fanns eller skulle anläggas ett fjärrvärme- eller naturgasnät. Då kommunerna 
vid denna tidpunkt oftast var huvudmän både för el- och fjärrvärmenäten kunde de neka elleverans för 
uppvärmning i områden där kommunen ägde fjärrvärmenäten. Denna möjlighet försvann 1998 då ellagen 
(1997:857) ändrades. (Boverket, 2009a) 
62 Syftet med förordningens bestämmelse om flexibla lösningar är att i senare skede underlätta övergång till olika 
energislag för uppvärmning, inte att styra val av uppvärmningssätt (Boverket, 2009a).  
63 BBR föregicks 1989-1994 av Boverkets nybyggnadsregler (NR) och dessförinnan av Svensk Bygg Norm (SBN, 
1968-1989) respektive Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan (BABS, 1947-1968) (Boverket, 2016). 
64 Med funktionskrav menas att föreskriften anger vilken funktion som ska uppnås, men detaljstyr inte hur detta 
ska göras för att inte hindra teknisk utveckling (Boverket, 2018c). Ambitionen att överge detaljregler till förmån 
för mera funktionsbaserade krav hade funnit sedan 1960-talet, men 1970-talets oljekris innebar att ett antal 
detaljkrav infördes för att bryta oljeberoendet (Boverket, 2015a).  
65 Förändringarna i BBR19 innebar att energikraven skärptes med cirka 20 procent för byggnadens specifika 
energianvändning (kWh per m2 och år) och genomsnittlig värmeisolering (W/m2K) (Boverket, 2011a). 
66 Energikraven för flerbostadshus och lokaler skärptes med cirka tio procent (Svensk byggtjänst, 2015). 
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byggreglerna.  Några av de mer betydande förändringarna är, enligt Boverket (2018d), 
ändrad systemgräns (från levererad energi till byggnaden till primärenergi), begreppet 
specifik energianvändning ersätts av primärenergital (gäller byggnadens energiprestanda), 
primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas samt 
klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.  Regeländringarna 
innebar dock, enligt Boverket, ingen skärpning av energikraven, utan de uttrycks på ett nytt 
sätt (Boverket, 2018d). 

Kommunala energikrav och ändring i PBL 
Efter en enkätundersökning bland landets kommuner 2007 (varav drygt tre fjärdelar av 
landets kommuner deltog) kunde Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstatera att 
nära en fjärdedel av kommunerna arbetade med krav på byggnaders energiprestanda när 
kommunen äger marken; knappt en tiondel arbetar med frivilliga då kommunen inte äger 
marken (Sveriges kommuner och landsting, 2007).  

Dessa kommunala särkrav uppskattas inte av bygg- och fastighetsbranschen, men inte heller 
av regeringen som i början av 2010-talet tillsätter ett flertal utredningar med syfte att 
förenkla, effektivisera och snabba på plan- och byggprocessen. I slutet av 2011 tillsätter 
regeringen en utredning för att se över bestämmelserna om genomförande av detaljplaner, 
ett år senare utökade uppdraget att även utreda förutsättningarna för att förenkla och 
förkorta plan- och byggprocessen (Plangenomförandeutredningen, 2013). De kommunala 
energikraven för byggnader på mark som kommunen upplåter är centrala i direktiven för 
Byggkravsutredningen som tillsätts av regeringen hösten 2011 (Byggkravsutredningen, 
2013). De kommunala särkraven anses kostnadsdrivande och därför inte önskvärda. För att 
undvika lagstiftning som förbjuder kommunala energikrav går Sveriges kommuner och 
landsting, Miljöstyrningsrådet, branschexperter, forskare och kommunrepresentanter 
samman för att ta fram ett förslag för att samordna kommunernas energikrav, för att 
underlätta för byggbranschen (Offentliga affärer, 2012). Detta initiativ hjälper dock inte då 
riksdagen sommaren 2014 beslutar om förändringar i PBL och en ny lag om kommunala 
markanvisningar (Sveriges kommuner och landsting, 2014a; Boverket, 2018e). Förändringen 
av en paragraf i PBL, som träder ikraft i januari 2015, innebär att 

”En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där 
kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett 
byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i 
samband med genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är 
dessa krav utan verkan.” (Plan- och bygglag, 2010:900, kap.8 §4a) 

Dåvarande bostadsministern Stefan Attefall, som låg bakom lagändringen om kommunala 
särkrav, menar i en debattartikel att 

”byggnormer ska vara nationella och olika kommuner får inte ställa särkrav på ett 
byggnadsverks tekniska egenskaper. Om en kommun trots detta ställer särkrav ska dessa 
vara utan verkan. Förslaget innebär att det blir tydligt att kommunen inte får ställa krav som 
går längre än vad som framgår av plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, till exempel 
när det gäller energikraven. Det gör att det blir lättare för byggherrar och byggbolag som 
verkar i olika delar av landet att bygga på ett rationellt sätt. Tidigare har regeringen också 
gett Boverket i uppdrag att se över och skärpa energikraven för att se till att det vi bygger blir 
långsiktigt hållbart. Med gemensamma byggregler i hela landet skapar vi bättre 
förutsättningar för ett smart byggande till lägre kostnader.” (Attefall, 2014).  

SKL (Sveriges kommuner och landsting) och flera tongivande kommunpolitiker beklagar 
beslutet då det medför att kommunerna förlorar ett av sina viktigaste verktyg för att främja 
hållbar utveckling, medan det hyllas av Sveriges Byggindustrier; Malmös kommunalråd 
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Karolina Skog (sedermera miljöminister) påtalar att staden kommer fortsätta med tuffare 
energikrav tills man stoppas av domstol (Energirådgivarna, 2014). Två år efter 
lagändringarna råder dock mellan fastighetsägare och byggindustri å ena sidan och 
kommunala företrädare å andra sidan delade meningar om huruvida ändringarna innebär ett 
förbud mot kommunala energisärkrav då kommuner agerar som markägare och inte som 
planmyndighet (Söderholm, 2016; Wellhagen & Silverfur, 2016). 

4.5.5 Svensk transportpolitik 
Miljöfrågorna har ingått i de transportpolitiska propositionernas övergripande mål och som 
enskilda delmål ända sedan slutet av 1980-talet (Regeringen, 2009a). De senaste antagna 
transportpolitiska målen är från propositionen från 2009, i stället för delmål delas målen upp 
i ett funktionsmål (tillgänglighet) samt ett hänsynsmål som berör säkerhet, miljö och hälsa 
(ibid.). Funktionsmålet preciseras bland annat med att förutsättningarna för kollektivtrafik, 
gång och cykel ska förbättras, medan hänsynsmål bland annat innehåller preciseringar 
kopplat till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och målsättningen om en 
fossiloberoende fordonsflotta 2030 (Trafikanalys, 2018).   

Det finns inga specifika miljökvalitetsmål för transporter, däremot relateras 
transportsektorns utveckling till miljökvalitetsmål som Begränsad klimatpåverkan och God 
bebyggd miljö. På uppdrag av regeringen tar dock Vägverket fram en Klimatstrategi för 
vägtransportsektorn 2004, som förutom strategier och fokusområden innehåller kortsiktiga 
och långsiktiga mål för vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp: till 2020 ska de minska med 
tio procent och till 2050 med 40 procent, i förhållande till 199067. Trafikverket poängterar att 
det krävs mycket kraftfulla åtgärder för att klara målen. (Vägverket, 2004).  

I klimatpropositionen 2009 anges att tio procent av energin i transportsektorn ska vara 
förnybar 2020 samt att den långsiktiga prioriteringen (det kallas inte mål) att Sverige ska ha 
en fossilbränslefri fordonsflotta 2030, som ska ses som ett steg på vägen mot visionen där vi 
inte har några  nettoutsläpp av växthusgaser 2050 (Regeringen, 2009b). Detta har 
Trafikverket och Utredningen för fossilfri fordonstrafik senare tolkat som en minskning av 
vägtrafikens koldioxidutsläpp från med 80 procent till 2030, jämfört med 2010 (Trafikverket, 
2014). I övrigt är det Sveriges generella mål för 2020 om 20 procent effektivare 
energianvändning och 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser (jämfört med 1990) 
som även är styrande för transportsektorn (Trafikverket, 2018a).   

4.5.6 Energi- och klimatpolitiska styrmedel i Sverige 
Nedan följer några exempel på juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel som har 
bäring på kommunernas hantering av energianvändning och klimatpåverkan inom 
bebyggelse och transporter.  

Juridiska styrmedel 
Möjligheterna att styra bebyggelsens, och delvis transporternas, energianvändning och 
klimatpåverkan har tidigare beskrivits i avsnitt 3.3 och 3.4 och behandlas inte vidare här. 
Istället berörs kortfattat några lagar som berör kommunernas möjlighet att påverka 
energianvändning och/eller klimatpåverkan inom aktuella sektorer.  

                                                             
67 I klimatstrategin lyfter verket fram tre insatsområden för att klara Sveriges klimatmål: energieffektivisering på 
kort och lång sikt, storskalig introduktion av förnybara bränslen samt påverka av transportefterfrågan och ökad 
samverkan mellan transportslagen. Ekonomiska styrmedel ses som de främsta möjligheterna att stödja 
utvecklingen mot ett transportsnålt och energieffektivt transportsystem. Trafikverket påpekar att målen inte ska 
ses som förslag på transportpolitiska mål för vägtransportsektorn, utan enbart som ett stöd i strategin. 
(Trafikverket, 2004) 
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Miljöbalken (SFS: 1998:808) 
Miljöbalken (MB) trädde i kraft 1999 och ersatte då en mängd andra miljörelaterade lagar. 
Dess syfte är att ” främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (Miljöbalk, 1998:808, kap.1 §1). Det 
finns regler som sammankopplar miljöbalken med andra lagar, inklusive PBL.  Till exempel 
ska planläggning och bygglovprövning tillämpa miljöbalkens bestämmelser om hushållning 
med mark och vatten (Miljöbalk, 1998:808, kap.3 & 4). Vidare ska kommuner som upprättar 
planer och program (exempelvis sådana enligt PBL) göra en strategisk miljöbedömning om 
en betydande miljöpåverkan kan antas medföras (Miljöbalk, 1998:808, kap. 6 §3).  

Miljöbalken kräver även att myndigheter och kommuner ska ansvara för att 
miljökvalitetsnormer följs  (Miljöbalk, 1998:808, kap.5 ½3). Tillsammans med 
luftkvalitetsförordningen (2010:477) reglerar miljöbalken hur länsstyrelser och kommuner 
ska agera då en miljökvalitetsnorm för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas 
(Naturvårdsverket, 2018b). Detta har betydelse för el- och värmeproduktionsanläggningar, 
men även vägtrafiken.  

Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439)  
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun i sin planering främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel samt ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi (energiplan) som beslutas av 
kommunfullmäktige (Lag om kommunal energiplanering, 1977:439 §§1 & 3).  

Lagen introduceras 1977 till följd av den första energikrisen, men vagt formulerad lagtext 
innebar att det inledningsvis fanns en osäkerhet huruvida det var ett krav eller en 
rekommendation för kommunerna att ta fram energiplaner. Lagen revideras 1985 vilket 
innebär att energianvändarnas roll förstärks, energiplaneringen ska hantera både produktion 
och distribution samt vara översiktlig och utgöra en del av kommunernas översiktsplanering. 
Det senare visade sig dock vara svårt att genomföra, bland annat på grund av olika arbetssätt 
och paradigm inom fysisk och energiplanering (Ivner, 2009, Engström, 1988).  

Lagens styrstyrka har varit omdiskuterad. Hösten 2006 saknade drygt en fjärdedel av 
Sveriges kommuner en energiplan och av de kommunala energiplaner som fanns var ungefär 
60 procent mer än tre år gamla (Energimyndigheten, 2006). Dessutom visar forskning under 
00-talet att det främst är andra faktorer än den kommunala energiplaneringen som påverkar 
det lokala energisystemet (Ivner, 2009; Palm, 2004). I sin licentiatavhandling om kommunal 
energiplanering visar Stenlund (sedermera Ivner) att energiplaneringen är mindre 
framgångsrik då mål eller visioner ägs av privata aktörer (Stenlund, 2006). För att 
energiplaneringen ska bli effektiv och åtgärder genomföras måste den ha en allmän 
acceptans; därför, menar Stenlund, är det viktigt att såväl privata som kommunala aktörer 
bjuds in att delta i energiplaneringsprocessen (ibid.). Stenlund pekar vidare på att det är 
svaga kopplingar mellan energiplaneringen och den fysiska planeringen som bedrivs i 
kommunerna, trots den starka koppling som finns mellan energianvändning och fysiska 
strukturer. Detta konstateras även av Ranhagen (2012) och Lundström m.fl. (2016).  

Engström (1988) pekar på svårigheterna att integrera fysisk planering med energiplanering. 
En viktig orsak är att de två planeringsprocesserna har olika struktur och skilda behov av 
kunskapsunderlag vid olika tidpunkter under processen: ”Planerarna från respektive 
planeringsform talar förbi varandra” (Engström 1988:154). En annan orsak är att den fysiska 
planeringen av tradition främst har fokuserat på ny bebyggelse medan energiplaneringen i 
hög grad riktas mot det befintliga byggnadsbeståndet. Engström är således tveksam till tids- 
eller processmässig samordning mellan de två planeringssystemen och förordar istället att 
den allmänna kunskapen om system och systemsamband höjs så att goda beslut kan fattas 
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samt att riktade statliga stöd för ombyggnads- och upprustningsåtgärder genom de 
kommunala energiplanerna ”kan kanaliseras till åtgärder som i det specifika området är mest 
ändamålsenliga för att uppnå resurshushållning och god miljö” (Engström 1988:162). 

I sin doktorsavhandling om energiplanering konstaterar Jenny Ivner (2009) att uppfyllelsen 
av energiplanernas mål var bäst inom områden som kommunerna själva har rådighet inom, 
bland annat energieffektivisering i det kommunala fastighetsbeståndet samt 
fjärrvärmeexpansion. I en översyn av energiplanelagen konstaterar Energimyndigheten att 
lagen har ett viktigt syfte men att dess utformning till stor del är föråldrad. Bland annat anses 
att kraven på en energiplan ändras till krav på en energi- och klimatstrategi som inriktas på 
de åtgärder som kommunen har rådighet över samt att strategin ska aktualitetsprövas varje 
mandatperiod. (Energimyndigheten, 2014b) 

Pumplagen (SFS 2005:1248) 
Den så kallade pumplagen (Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, 
2005:1248) innebär att de största bensinstationerna från och med 2006 måste tillhandahålla 
förnybara drivmedel, exempelvis etanol eller biogas; sedan 2009 behöver även mindre 
säljställen tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel (Transportstyrelsen, 2011). Samtidigt 
som beslutet om pumplagen fattade riksdagen ett beslut om att öka användningen av 
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel till minst 5,75 procent till 2010, som en del av 
EU:s biodrivmedelsdirektiv (Sveriges Riksdag, 2010). Lagen ansågs vara drivmedelsneutral, 
men i praktiken har det främst installerats pumpar för E85 (etanol) (ibid.).  

Ekonomiska styrmedel 
Statliga ekonomiska styrmedel utgår vanligvis från lagar och förordningar, men avses här 
snarare som ekonomiska snarare än juridiska styrmedel. 

Negativa styrmedel - beskattning 
Att beskatta energi är inte nytt i Sverige, men från att ursprungligen främst ha införts utifrån 
fiskala skäl (stärka statsfinanserna) börjar energiskatterna från 1980-talets slut även 
motiveras utifrån miljöskäl (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2006; Flood & 
Manuchery, 2015). Vid den stora skattereformen 1991 genomförs en så kallad skatteväxling 
då flera nya miljöskatter införs, inklusive koldioxidskatt, samtidigt som skatter på 
förvärvsinkomster sänks (Andersen, 2010). Koldioxidskattens nivåer baseras på olika 
bränsles kolinnehåll, men vissa bränslen är av olika anledningar befriade från 
koldioxidskatten, till exempel biobränslen och torv för el- och värmeproduktion, alla 
bränslen för elproduktion samt flygbränslen (Naturvårdsverket, 2003). Ytterligare en 
skatteväxlingsstrategi antas av riksdagen 2002, vilket bland annat innebär att 
koldioxidskatten (och elskatten) höjs; under perioden 2001-2010 beräknas 30 miljarder 
kronor ha växlats över (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2004).   

Då den införs 1991 är koldioxidskatten lika stor för alla användare, varefter justeringar 1993 
och 1997 innebär betydligt lägre skatt för industrin och mellan 2000 och 2006 ökar 
skattesatsen för hushåll och tjänsteföretag med 150 procent medan industrins effektiva 
skattesats inte berörs (se figur 4.2) (Lewin, 2009). Enligt Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten (2007:73) har energi- och koldioxidskatterna troligen varit de viktigaste 
klimatrelaterade styrmedlen i Sverige. Under de senaste tio åren har svenska regeringar 
justerat nivån på energi- och koldioxidskatterna för bränslen som används i anläggningar 
som inkluderas i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter (EU ETS), med syfte att 
samordna de europeiska och svenska ekonomiska styrmedlen (Regeringen, 2017a). Generellt 
sett har kraftvärmeproduktionen haft betydligt lägre skatt på koldioxidutsläpp jämfört med 
värmeproduktionen (ibid.)  
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Figur 4.2: Skattesats på koldioxid 1991-2008, öre per kilogram, löpande priser.  
Källa: Lewin (2009)  
 
Andra exempel på skattestyrmedel för att styra energianvändning och klimatpåverkan inom 
transportsektorn är fordonsskatt68, och förmånsbeskattning av tjänstebilar 
(Energimyndigheten, 2007). 

Positiva styrmedel: stöd, bidrag och subventioner 
Inom bebyggelsesektorn har staten, särskilt sedan 00-talet, försökt styra bebyggelsens 
energianvändning och klimatpåverkan med en mängd olika, relativt kortvariga, ekonomiska 
stöd (bidrag) riktade till fastighetsägare, till exempel för energieffektivisering, konvertering 
från direktel eller oljepanna till vattenburna uppvärmningssystem (fjärrvärme, 
biobränsle/värmepump/sol) samt installation av solvärme och solel (Naturvårdsverket & 
Energimyndigheten, 2006).  

Inom energisektorn styr staten utvecklingen inom el- och värmeproduktionen, bland annat 
genom investeringsstöd och skattesubventioner till kraftvärmeproduktion i allmänhet (och 
biobränsleeldad sådan i synnerhet), etanolproduktion, vindkraft och solvärme (Regeringen, 
1991a:2). Vad gäller transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan styr staten med 
positiva  ekonomiska incitament som skattebefrielse för klimatneutrala drivmedel, 
miljöklassning av drivmedel, miljöbilspremie och subventioner till kollektivtrafik 
(Rikstrafiken) (Energimyndigheten, 2007).  

Därtill bidrar staten med stöd särskilt riktade till kommuner för energirådgivning (se 
efterföljande avsnitt om informativa styrmedel).  

Statliga stödprogram för lokala hållbarhetsinvesteringar på lokal nivå 
Ett omfattande statligt stödprogram för lokalt hållbarhetsarbete inleds 1998 då kommuner 
tillsammans med företag och organisationer ges möjlighet att söka statliga medel för 
delfinansiering av ekologiskt hållbara investeringar (lokala investeringsprogram, LIP). 
Kommunerna ansvarar för de lokala investeringsprogrammen, deras prioriteringar och 
genomförande. Totalt tilldelas bidrag till 211 lokala investeringsprogram i 161 kommuner. 
Under de tio år som satsningen varar investeras nära 25 miljarder kronor i de lokala 
investeringsprogrammen, varav två tredjedelar av de totala kostnaderna är direkta 
                                                             
68 Även fordonsskatten hade inledningsvis ett fiskalt syfte men har senare baserats på fordonens vikt 
och drivmedel och senare fordonets utsläpp av koldioxid (Energimyndigheten, 2007). 
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miljöinvesteringar. LIP-satsningen följs upp av en liknande, men mer nischad mot 
klimatåtgärder och inte lika omfattande, satsning på lokala klimatinvesteringsprogram 
(Klimp). Syftet är att uppmuntra kommuner och andra lokala aktörer att göra långsiktiga 
klimatinvesteringar och på så sätt bidra till uppfyllelse av svenska klimatmål. Den femåriga 
Klimp-satsningen fokuserar på färre men mer kostsamma investeringsprogram i endast 21 
kommuner. Investeringsvolymen uppgår till knappt en tredjedel av LIP-investeringarna (se 
tabell 3.3). De LIP- och Klimp-stödda projekten innebär att utsläppen av 
koldioxidekvivalenter minskar med 1,7 miljarder ton per år (2012), till en kostnad av cirka 80 
kr per ton.  Detta utgör knappt tre procent av de totala utsläppen i Sverige på 61,4 miljoner 
ton samma år. Energieffektiviseringsåtgärder i byggnader uppskattas bidra till 3,5 TWh per 
år. (Lundström, 2013) 

Tabell 4.3: Statens LIP- och Klimp-satsningar på lokal nivå 1998-2017.  
Källa: Lundström (2013) 
 Genom-

förande- 
tid 

Antal 
program 

Antal miljö-
/klimat-
åtgärder 

Antal 
kommuner 

Total 
investering  

Statligt 
bidrag  

LIP 1998-2008 211 1835 161 24,5 mdkr 4,4 mdkr 
Klimp 2003-2017 126 900 21 8 mdkr 1,5 mdkr 
 

Klimp-satsningen fasas ut från och med 2008 och följs av Delegationen för hållbara städer 
vars ledamöter utses av regeringen hösten 2008 och tillsammans med ett litet kansli har i 
uppdrag att främja hållbar stadsutveckling. Under perioden 2008-2012 tilldelar delegationen 
totalt 357 miljoner kronor till 98 föregångsprojekt som driver på utvecklingen och stärker 
Sveriges position som föregångsland inom hållbar stadsutveckling. Mer än 80 procent av 
medlen går till nio investeringsprojekt medan resten går till 89 mindre kostsamma 
”planeringsprojekt”. Det är främst kommuner som tilldelas medel, men även andra offentliga 
organ, företag och föreningar. Även om större av medlen går till miljömässiga 
hållbarhetsprojekt (energieffektivisering, förnybar energiproduktion med mera) stöttar man 
även projekt med fokus på sociala aspekter. (Lundström, 2013) 

Informativa styrmedel 
Förutom juridiska och ekonomiska styrmedel arbetar staten med olika slags informativa 
styrmedel, med syfte att öka kunskapen om och/eller påverka individers och organisationers 
beteenden, val och åtgärder.  

Kommunal energi- och klimatrådgivning 
Kommunal energirådgivning har bedrivits i Sverige i över 40 år, under större delen med olika 
former av statligt stöd som påverkats av tidens strömningar och samhällsutmaningar 
(Energimyndigheten, 2015a). 1970-talets energikris (oljekris) medförde att ett statligt stöd 
till kommunal energirådgivning introduceras under 1970-talets andra hälft, vilket bidrog till 
att energirådgivning bedrevs i en majoritet av landets kommuner (ibid). Det statliga stödet 
upphörde dock 1986, vilket innebar att energirågivningen helt eller delvis avvecklades i 
nästan samtliga kommuner (ibid.). I och med 1997 års energipolitiska proposition En 
uthållig energiförsörjning återinfördes dock det statliga stödet69 då regeringen ansåg det 
vara viktigt att kommunerna har specialiserad energirådgivningskompetens70 och att el- och 
bränsleleverantörernas information kompletteras med oberoende energiråd (Regeringen, 

                                                             
69 Det statliga ekonomiska stödet utbetaldes som ett grundbidrag och ett invånarrealterat bidrag (Regeringen,  
1997).   
70 Den kommunala energirådgivningen hade i allmänhet lagts på de kommunala konsumentvägledarna 
(Regeringen, 1997). 
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1997). Dessutom ansågs lokal kunskap och nätverk vara viktiga aspekter (ibid.) 
Energirådgivningens främsta syfte var då att stödja åtgärderna för minskad elanvändning för 
uppvärmning (Regeringen, 2002a).  

I 2002 års energipolitiska proposition Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig 
energiförsörjning konstaterades att kommunal energirådgivning bedrevs i närapå alla 
landets kommuner, men att energirådgivningen inte haft några påvisbara effekter på 
hushållselanvändningen samt att rådgivande i princip rör val av uppvärmningssystem när 
konsumenterna redan haft för avsikt att byta. Även denna gång betonades vikten av lokalt 
förankrad rådgivning med kännedom om lokala förhållanden och nätverk. Rådgivningen 
föreslogs breddas och även omfatta informationsinsatser till mindre företag och industrier. 
Det statliga stödet till kommunal energirådgivning, samt regionala energikontor71 utökades; 
dessutom introducerades stöd till vidareutbildning för allmän kompetenshöjning bland de 
kommunala energirådgivarna. Vidare föreslogs Energimyndigheten tillsammans med andra 
myndigheter initiera ett kompetensutvecklingsprogram för energirådgivare.  (Regeringen, 
2002a) 

År 2003 bedrevs enligt Energimyndigheten kommunal energirådgivning i alla landets 
kommuner. I samband med att Förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- 
och klimatrådgivning ändrades 2008 utvidgades den  kommunala energirådgivningen till att 
även omfatta rådgivning om klimatpåverkan samt transporter. Dessutom tilläts 
energirådgivningen även att arbeta med kommunens egna fastighetsbestånd, under ett år och 
förutsatt att kommunen var med och finansierade verksamheten. (Energimyndigheten, 
2015a) 

För att inte negativt påverka privata energikonsultföretag belades den kommunala 
rådgivningsverksamheten med vissa restriktioner. De kommunala energi- och 
klimatrådgivarna får exempelvis inte genomföra analyser (t ex energikartläggning), 
energideklarationer samt inte heller arbeta med kommunal energiplanering eller fysisk 
planering då kommunerna ska ha egna resurser och kompetenser för detta. 
(Energimyndigheten, 2008a) 

Figur 4.3, nedan, visar utvecklingen av den kommunala energirådgivningens utveckling 
sedan den infördes 1977.  

 

                                                             
71 13 regionala energikontor hade vid denna tidpunkt bildats av länsstyrelser, kommunförbundet, näringsliv och 
kommuner, ofta med samordningsansvar för de kommunala energirådgivarna. I propositionen konstateras att 
Energimyndighetens kompetensutvecklingssamarbete med de regionala kontoren skulle kunna utvecklas och även 
involvera andra kommunala kompetenser som Agenda 21-samordnare, LIP-samordnare, konsumentrådgivning m 
m. (Regeringen, 2002a) 
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Figur 4.3: Den kommunala energi- och klimatrådgivningens utveckling och förhållande till 
samhällstrender inom energiområdet, enligt Energimyndigheten. Källa: 
Energimyndigheten (2015a) 

Kunskaps- och kompetensutveckling 
Med syfte att höja energikompetensen i svenska kommuner inleder Energimyndigheten 2003 
programmet Uthållig kommun, först med fem pilotkommuner och sedan utvidgat till att 
omfatta ett femtiotal svenska kommuner till och med 2012. Delprojektet Fysisk planering 
(forsknings- och utvecklingsprojekt) fokuserar på att öka utbytet mellan kommunernas 
samhällsplanerare, trafikplanerare och energiexperter och därmed öka energikompetensen 
och integrera hållbara energiperspektiv i den fysiska planeringen. (Lundström, 2013; 
Ranhagen, 2013)  

Ett liknande svenskt forsknings- och utvecklingsprogram, med fokus på de kommunala 
trafik- och stadsplanerarna, är Den goda staden (2005-2010) som finansieras av 
Trafikverket72, med syfte att öka kunskap, förståelse och samverkan mellan olika aktörer 
(professioner och organisationer på olika samhällsnivåer) (Lundström, 2013). Ett arv av 
projektet är den kvalificerade processledarutbildning för samordnad bebyggelse- och 
transportplanering som fortfarande ges av KTH än idag.   

Samordning, kunskapsutbyte och informationsspridning 
Projektbidragen står för huvuddelen av Delegationen för hållbara städers budget, men 
delegationen arbetar även som en nationell arena för hållbar stadsutveckling genom 
kunskapsspridning, samordna dialoger och samarbeten samt underlätta offentligt-privat-
                                                             
72 Projektet var dock ett samarbete mellan de deltagande kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt 
Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting.  
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samarbeten. En fördel är att det är en neutral arena som inte ”ägs” av någon särskild 
sektorsmyndighet. 2012, då delegationen lyckats bygga upp ett nätverk och bli den nationella 
mötesplats och kunskapsarena som efterfrågades, avslutas projektet och delegationen läggs 
ned. (Lundström, 2013) 

Den samordnande och informativa delen av delegationens uppdrag återupptas delvis av 
Plattformen för hållbara städer då Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 
Tillväxtverket och Trafikverket 2014 får ett gemensamt regeringsuppdrag att upprätta och 
förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Fram till slutet av 2017 bidrar 
Plattformen för hållbara städer med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att bidra 
till samverkan och samordning inom hållbar stadsutveckling. En viktig del i uppdraget är att 
öka tvärsektoriella samverkan för att möta städers, tätorters och stadsregioners olika 
förutsättningar och behov för driva på deras hållbara utveckling. (Plattformen för hållbara 
städer, 2018)  
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5. ANALYTISKT RAMVERK: AKTÖRERS OCH 
STRUKTURERS PÅVERKAN 
I det här kapitlet går jag igenom olika teoretiska ansatser som ligger till grund för det 
analytiska ramverk som jag använder som stöd vid analys av utvecklingen i de två 
fallstudiekommunerna. Kapitlet utgår från den akademiska spänning mellan strukturers och 
aktörers betydelse för samhällsutveckling och leder sedan vidare till teoretiska ansatser som 
försöker integrera de två, vilket följs av en teoretisk fördjupning av strukturella/ 
institutionella ansatser.  Avslutningsvis syntetiseras och kombineras delar av de presenterade 
teoretiska ansatserna i det analytiska ramverket (se figur 5.1, nedan). Urvalet av teori har 
skett genom en lång abduktiv process (se metodkapitel) där jag i växelspel mellan teori och 
empiri successivt kunna ringa in teorier som är relevanta för denna studie.  

 

 
Figur 5.1: Kapitlets struktur.  
 

5.1 Strukturer, aktörer och integrerade analytiska ramverk 

5.1.1 Struktur och aktörer, holism och individualism  
Relationen mellan människa och samhälle eller individ och kollektiv är ett problem som 
ständigt diskuterats inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Persson, 2008:35). Den 
vetenskapliga diskussionen om struktur och agentskap/agens (på engelska: structure-agency) 
kan kortfattat definieras som en debatt som ”berör frågan om i vilken utsträckning vi som 
aktörer förmår forma vårt öde ställt mot vilken utsträckning vårt öde bestäms av yttre 
krafter” (McAnulla 2002: 271, min översättning). Frågan om struktur-agens är en meta-teori 
som inrymmer olika teoretiska och metodologiska ramverk för analys på olika nivåer (Mole & 
Mole, 2010). Det är till stor del en central metodologisk fråga inom samhällsvetenskaperna, 
men det är även en viktig ontologisk fråga (List och Spiekermann,2013; Archer 1996). 

Inom samhällsvetenskaperna har under lång tid funnits ett tydligt motsattsförhållande 
mellan de som betonar aktörer/individer respektive samhälle/strukturer som 
samhällsanalysens främsta studieobjekt (List och Spiekermann,2013; Archer 1996). Frågan 
om aktörers/individers beroende eller oberoende av övergripande samhälleliga strukturer är 
lika gamla som det samhällsvetenskapliga tänkandet (Boglind, 1998). De olika perspektiv 
som betonar aktörers/individers roll brukar tillföras gruppen (metodisk) individualism 
medan de som ser strukturer som de främsta ”förklaringsmodellen” brukar inrymmas inom 
samlingsnamnet holism (eller icke-reduktionism)73 (List och Spiekermann, 2013). Under 
senare år har allt fler sökt en integration av de två perspektiven där strukturer och aktörer 

                                                             
73 Archer (1996) använder begreppsparet ”individualism” och ”kollektivism”. Lundquist (1994:1-2) 
använder begreppsparet ”voluntarism” och ”determinism”. 
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utvecklas i ett samspel. Struktureringsteori och analytisk dualism är två teoretiska 
inriktningar som utvecklats inom detta tredje  (mellan-)spår. 

5.1.2 Samhälls- och beslutsanalys med aktörer i fokus 

Metodisk individualism (fokus på individ och agentskap) 
Individualismen utgår från att allt socialt samspel består av samspel mellan individer; det 
som händer i ett samhälle kan i slutändan hänföras till de beslut och aktiviteter gjorda av 
samhällets individer, dock kan individernas handlingsutrymme begränsas av såväl sina egna 
begränsningar som av andra individers beteende (Arrow, 1994). Idén om att samhällsanalys 
ska utgå från individen går tillbaka till upplysningsfilosofer som Hobbes och Locke och 
utvecklas vidare under 1800-talet av nationalekonomer som J.S. Mill, Max Weber och Carl 
Menger (List & Spiekermann, 2013; Arrow, 1994). Den senare var ledande inom den 
österrikiska skolan som starkt bidragit till att det individualistiska perspektivet till stor del 
genomsyrat nationalekonomiskt tänkande och metodik (Arrow, 1994).  

Enligt Weber kan vi förstå och förklara samhället endast utifrån individers intentionella 
handlingar och kollektiv ska endast ses som resultat av och sätt att organisera individer (List 
& Spiekermann, 2013). Hayek och Popper menade, enligt List och Spiekermann, att 
abstraktioner som exempelvis ”samhälle” och ”ekonomiska system” borde undvikas för att 
förklara samhället (ibid). Denna syn på samhällsvetenskaplig metod kallade Schumpeter 
metodologisk individualism, vilket List & Spiekermann definierar som ”tesen att goda 
samhällsvetenskapliga förklaringar endast ska hänvisa till fakta om individer och deras 
samspel med varandra, inte till några enheter, egenskaper eller orsaker på högre samhällelig 
nivå” (List & Spiekermann, 2013:2, min översättning).  

Miljöentreprenörer i offentlig sektor 
Ekonomen Joseph Schumpeter, entreprenörskapsforskningens fader, såg entreprenörer som 
förändringsaktörer som ifrågasätter och bryter mot traditioner och istället utvecklar nya och 
annorlunda tillvägagångssätt (Beveridge & Guy, 2005). Forskningen om entreprenörskap har 
således sitt ursprung inom ekonomiska discipliner, men har också utvecklats inom andra 
vetenskapliga discipliner som sociologi, psykologi och social-psykologi (Taylor och Walley, 
2004). Under senare år har utvecklingen av innovationer inom miljöområdet ökat 
uppmärksammats, vilket även visar sig inom entreprenörsforskningen som börjat intressera 
sig för ”green entrepreneurs” , ”environmental entrepreneurs” och ”eco-preneurs” 
(Beveridge, Ross & Guy, Simon, 2005).  

Entreprenörsbegreppet berör inte endast egenföretagare utan kan även inkludera aktörer 
inom större organisationer (”intraprenörer”), såväl offentliga som privata (Taylor och Walley, 
2004:59). Teske och Schneider (1994) skiljer mellan politiska entreprenörer (folkvalda 
politiker) och byråkratiska entreprenörer (tjänstepersoner), och menar att det på 
kommunnivå främst är folkvalda politiker som står för det entreprenöriella ledarskapet, men 
även högre tjänstepersoner kan agera som entreprenörer.  

Byråkratiska entreprenörer 
Teske och Schneiders byråkratiska entreprenörer74 är aktörer på chefstjänstemannanivå  
som bidrar till att skapa dynamisk policy-förändring i det samhälle de verkar i (1994). De 
behöver förhålla sig till utmaningar och möjligheter både internt (motivera medarbetare och 
genomföra ny policy) och externt (interagera med politiker, intressegrupper, högre 
förvaltning och media för att skapa koalitioner). Nya policies behöver säljas in både för 
medborgarna och de folkvalda. Genom att hjälpa politikerna att se bra ut kan managers 
                                                             
74 Teske och Schneiders (1994) beskrivning av den byråkratiska entreprenören baseras på en studie 
som berör kommunchefer i cirka 1000 amerikanska kommuner. 
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skapa starka allianser och därmed bygga upp ett förtroende som kan användas för att minska 
politiska begränsningar i deras arbete att genomföra innovativ policy (Teske & Schneider, 
1994). 

Ekonomiska teorier betonar entreprenörens vinstintresse som den starkaste drivkraften hos 
entreprenörer. När det gäller drivkrafter för policyentreprenörer i offentlig förvaltning 
saknas en klar konsensus (Howard 2001).Vissa pekar på egenintressen som att utveckla den 
egna karriären (högre lön, högre prestige inom professionen) och/eller att öka sin makt över 
resurser eller öka sin organisations makt och inflytande (Teske och Schneider, 1994; Howard 
2001). Andra drivkrafter kan vara motivation att uppnå politiska mål och lösa problem samt 
en vilja att tjäna samhället (Teske och Schneider, 1994). Entreprenöriella 
chefstjänstepersoners huvudsakliga strategi är att hantera frågor på ett lugn sätt bakom 
kulisserna och att arbeta inom existerande maktstrukturer snarare än att försöka stjälpa 
omkull dem (ibid.).  

Enligt Teske och Schneider (1994) hämtar entreprenöriella chefstjänstepersoner ny kunskap 
och idéer främst från professionella organisationer och nätverk (det är till dessa som deras 
identitet är knuten), media och andra kommuner. Det som driver dem att införa idéerna 
beror oftast på eget ledarskap, men även på krav från politiker eller medborgare. Då en 
tjänsteperson inte behöver väljas om efter några år är den byråkratiska entreprenörens 
pliktkänsla ofta lika stark till professionens yrkesetik som till politiska påtryckningar från de 
folkvalda (Gormley, 1989, enligt Teske och Schneider,1994).  

Policyentreprenörer 
Magalhães m.fl. (2002) lyfter fram vikten av ”kritiska förändringsaktörer” (critical change 
agents) som arbetar för att mobilsera de resurser och den beslutsmakt som behövs för att 
förändra policy. Enligt John W. Kingdon (2003) spelar så kallade policyentreprenörer en 
viktig roll för policyförändringar (mer om Kingdons analytiska ramverk i avsnittet 5.2). Dessa 
policyentreprenörer är aktörer som förespråkar och arbetar för att få igenom olika 
policyförslag och finns både inom och utanför den offentliga sektorn, bland såväl folkvalda 
som tjänstepersoner. Policyentreprenörerna investerar resurser i form av tid, energi, rykte 
och ibland pengar för att på sikt få ”avkastning” på sin investering. Bakgrunden till 
policyentreprenörernas engagemang kan enligt Kingdon variera. Det kan helt enkelt vara så 
att de ser ett problem och att detta har en lösning som de förespråkar. Men ofta letar de 
problem som kan kopplas till en favoritlösning de förespråkar, vilket kan bero på personligt 
intresse (till exempel den egna karriären eller stärka sin organisations position), egna 
ideologiska övertygelser och värderingar eller att man tycker om att vara med i maktspelet. 
(Kingdon, 2003)  

Kingdon (2003) menar att det är ytterst sällan som enskilda individer på egen hand påverkar 
att en fråga får hög status på den politiska agendan, men vissa individer kan vara mer 
centrala än andra. Policyentreprenörer finns på många olika positioner i samhällslivet, det är 
snarare individernas egenskaper som gör dem till viktiga aktörer. Egenskaper som auktoritet 
(expertis, förmåga att föra andras talan eller en innehavande en viktig beslutsfattande 
position), politiskt kontaktnät, förhandlingsförmåga och uthållighet (vilja och möjlighet att 
lägga ned tid och resurser för att på längre sikt få sin vilja igenom). (2003)   

Gröna tjänstemannaaktivister (green inside activists) 
I studier av lokalt miljöarbete i svenska kommuner har Erik Hysing och Jan Olsson 
identifierat och analyserat så kallade gröna tjänstemannaaktivister (green inside activists) 
(Hysing & Olsson, 2011). Denna typ av kommunala tjänstepersoner, som identifierats i en 
knapp fjärdedel av Sveriges kommuner, är starkt bidragande till att dessa kommuner har en 
högre miljöranking än andra kommuner (Hysing & Olsson, 2011)   
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Hysing och Olssons gröna tjänstemannaaktivist är en tjänsteperson i offentlig tjänst som har 
en relativt hög grad av självbestämmande och expertbaserad auktoritet samt tillgång till både 
det offentligas och civilsamhällets olika resurser i form av information, kunskap, nätverk, 
finansiering med mera. Denna gröna tjänstemannaaktivist är därtill en politisk aktör så till 
vida att hen inte drar sig för att främja egna värderingar när hen arbetar i den offentliga 
förvaltningen för att skapa mer miljövänlig policy och åtgärder (Hysing & Olsson, 2011). De 
gröna tjänstemannaaktivisterna skiljer sig från andra miljötjänstepersoner såtillvida att de 
oftare är involverande i policyskapande, har fler omfattande horisontella och vertikala 
nätverk (i vilka de ofta har en ledande funktion). Därtill förordar de i högre grad ofta både 
radikala och moderata samhällsförändringar samhällsförändringar, men är beredda att sluta 
sina jobb om organisationens policy står emot deras värderingar (2011). 

Hysing och Olsson (2011) har identifierat fem egenskaper som gröna tjänstemannaaktivister 
besitter: 

Positionen som offentlig tjänsteperson75 ger aktivisten tillgång till offentliga resurser 
(information, finansiering, legitimitet och politiska kontakter) och viktiga politiska processer 
och arenor. Placeringen i centrum av miljöarbetet, och nära den politiska och administrativa 
makten, används strategiskt för att påverka offentligt beslutsfattande (government policy) 
och åtgärder i en miljövänlig riktning. Detta ”innanförskap” är mycket viktigt för att kunna få 
till stånd mer omfattande förändring av policy. 

• Hen har ett relativt stort eget handlingsutrymme och kan arbeta relativt självständigt 
utan större restriktioner från chefer eller politiker. 

• Hen är en expert inom sitt område och använder sin fackkunskap för att skapa en 
expertbaserad auktoritet inom miljörelaterade områden. Hen använder även sin 
kunskap om det politiska och administrativa landskapet för att hitta lämpliga arenor 
och/eller beslutsfattare som är öppna för förändring.  

• Hen är engagerad i civilsamhället/föreningslivet och använder dessa nätverks 
resurser (kunskap, information, opinionsskapande m m) för att påverka government 
policy och åtgärder. 

• En gröna tjänstemannaaktivist har gröna värderingar och är beredd att ta 
professionell ställning för dessa värderingar76. 

Hysing och Olsson (2011) menar att Kingdons policyentreprenör (se ovan) kan ses som en 
roll eller funktion snarare än en särskild aktör, och kan vara alla slags aktörer inom en 
policyprocess som kan ha olika motiv och värderingar som står bakom deras arbete. En gröna 
tjänstemannaaktivist, däremot, är en specifik aktör, en tjänsteperson som arbetar för att 
förändra i en riktning som överensstämmer med hens personliga värderingar. En gröna 
tjänstemannaaktivist har möjlighet att påverka både policy och strukturella förutsättningar 
för policyskapandet och kan på egen hand öppna policyfönster. Till skillnad från Kingdons 
policyentreprenör som likt en surfare väntar på den stora vågen – att policyfönstret ska 
                                                             
75 Hysing och Olssons koncept baseras på enkäter med miljöchefer och miljöinspektörer i svenska kommuner. De 
som identifierades som green inside activists hade i högre grad (jämfört med övriga i studien) något slags 
chefsposition med personal- och budgetansvar och arbetade i högre grad med medborgardialoger, projektarbete 
och utveckling av kommunala policies och mål snarare än myndighetsutövning och miljökontroll. Deras nätverk 
involverade i högre grad tjänstepersoner på nationell och internationell nivå samt politiker och representanter 
från det lokala näringslivet. De är dessutom mer aktivt engagerade och drivande i nätverksarbetet.  (Hysing & 
Olsson 2011) 
76 Detta behöver inte betyda att personen ifråga har en ideologisk inställning om radikala samhällsförändringar 
som ”deep-green ecologism”, det kan lika gärna handla om moderata förändringar genom ekologisk 
modernisering och hållbar utveckling. (Hysing & Olsson, 2011) 
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öppnas. Hysing och Olsson menar att deras gröna tjänstemannaaktivist-koncept påminner 
om Lipskys (1980) gatubyråkrat (street-level bureaucrat) då båda koncepten ser 
tjänstepersoner som mer eller mindre autonoma aktörer som påverkar policy, snarare än 
politikers neutrala instrument (Hysing och Olsson, 2011).   

 

5.1.2 Samhälls- och beslutsanalys med strukturer i fokus 

Holism (fokus på samhälle och strukturer) 
I en mer allmän betydelse har strukturbegreppet, enligt Boglind (1998), haft en dominerande 
roll inom modernt samhällstänkande under lång tid då såväl 1700-talstänkare som 
Montesquieu och Henri Saint-Simon, som 1800-talstänkare som Auguste Compte och Alexis 
Toqueville arbetade inom en holistisk tradition. Den franske filosofen Compte förespråkade 
en metodologisk holism där samhället förstås och studeras som en helhet och inte reduceras 
till sina delar, en syn som sedan vidareutvecklas av landsmannen Émile Durkheim. I 
Durkheims sociologi är samhällsstrukturen ett tvingande och tinglikt mönster som utgör den 
(ofta osedda) ramen för människans tänkande och handlande. (Boglind, 1998) 

Durkheim såg samhällets struktur som ett tvingande mönster utanför individen, uppbyggt av 
tre kategorier av social fakta (Boglind, 1998). Sociala fakta erfars som externa begränsningar 
eller tvång snarare än inre drivkrafter, de är allomfattande i hela samhället och inte knutna 
till särskilda individer (Ritzer, 2008). Sociala fakta ska, enligt Durkheim, behandlas som ting 
och studeras empiriskt genom observation och experiment (ibid.).  

Den första och mest stabila kategorin av sociala fakta, ”morfologiska fakta77”, består av 
kulturens spår i den materiella (t ex vägar, landskap, befolkningsfördelning). En något 
mindre stabil kategori är icke-materiella ”sociala institutioner”, vilket inbegriper kulturella 
företeelser som individer uppfattar som naturliga (t ex språk, normer, lagar, sedvänjor, 
värderingar). Den tredje och minst stabila kategorin ”sociala strömningar” innefattar 
exempelvis massbeteenden och moden). Även om social fakta kan ses som resultat av 
mänsklig handling menar Durkheim att sociala fakta ska betraktas som självständiga i 
förhållande till enskilda aktörer och de kan inte förklaras utifrån individers avsikter. 
Helheten är mer än summan av sina delar, samhället är något annan och mer än summan av 
individerna.  (Boglind, 1998)  

5.1.3 Samhälls- och beslutsanalys med integrerad struktur – aktörs-ansats 
Inom sociologin har det sedan 1980-talet utvecklats olika teoretiska försök till att bryta sig 
loss från denna tydliga dikotemi mellan struktur och agens. I den europeiska sociologin är 
det struktureringsteorin som främst försökt brygga över denna klyfta, medan den 
amerikanska sociologin utvecklat teori kring mikro-makro-integrering (Willmott, 1999; 
Ritzer, 2008). Mikro-makro-integrering handlar om att koppla samman teorier och 
analysnivåer på både mikro- och makronivå. Det finns många likheter mellan mikro-makro-
integration och agens-struktur-integration, men även tydliga skillnader. Inom mikro-makro 
kan aktörer (agents), som ofta agerar på mikronivå, även vara kollektiv (Ritzer, 2008).  

Giddens struktureringsteori 
Den brittiske sociologen Anthony Giddens struktureringsteori från 1984 berör samspelet 
mellan externa strukturerande krafter/tryck och hur aktörer svarar på dessa, betonar det 
formativa samspelet mellan ”structure” och ”agency” (Giddens, 1986). Med denna teori ville 
Giddens utveckla ett aktörscentrerat perspektiv där hänsyn även tas till samhällets 

                                                             
77 I sina tidiga arbeten ser Durkheim morfologiska fakta som yttersta förklaringsgrund. Boglind, 1998:30) 
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övergripande strukturer, en ansats att överskrida klyftan mellan struktur och agentskap. 
Giddens ser en ”dualitet” 78 mellan struktur och agens som inte kan separeras från varandra: 
aktörer påverkar strukturerna och strukturerna påverkar aktörerna (Ritzer, 2008:223).  

Ett grundläggande antagande i Giddens struktureringsteori är människans förmåga att 
reflektera över och reglera sina handlingar. Enligt Giddens finns nästan alltid möjlighet att 
”handla annorlunda” – människan är aldrig fullständigt determinerad av faktorer hen inte 
kan kontrollera eller påverka. Dock kan handlingar utifrån medvetna intentioner och val leda 
till oavsedda konsekvenser. Även om vi inte har en total valfrihet (vi påverkas av olika 
faktorer) så har vi enligt Giddens en förmåga att välja hur vi vill handla i olika situationer 
(Johansson, 1998).  

Med ”strukturernas dualitet” (the duality of structures) menar Giddens, i motsats till 
Durkheim, bland annat att strukturer inte nödvändigtvis behöver vara tvingande eller 
begränsande utan kan samtidigt vara möjliggörande (Giddens, 1986:25). Det innebär dock 
inte att de strukturella egenskaperna hos sociala system ibland kan vara utanför de enskilda 
aktörernas kontroll (ibid).  

Strukturer består, enligt Giddens (enligt Johansson, 1998), av regler och resurser. Regler är 
ofta tysta och vaga föreskrifter som uppstår i vardagligt samspel, de bidrar till såväl 
meningsskapande som gränsdragningar och sanktioner. De flesta regler är inte 
formaliserade, snarare skapas och reproduceras de genom aktiv handling. Strukturer skapas 
då regler kopplas till resurser, det vill säga kapaciteter att ändra på den sociala omgivningen. 
Resurser handlar således om makt, människors förmåga att påverka och förändra sociala 
skeenden. Allokativa resurser berör kapaciteter att påverka den materiella omgivningen 
medan auktoritativa resurser berör kapaciteter att kontrollera och styra människor. 
(Johansson, 1998) 

Beskrivet på ett annat sätt identifierar Giddens tre sammankopplingar genom vilka detta 
samspel/interaktion av resurser flödar (enligt Healey 2006): 

• Materiella resursflöden: varor och tillgångar, teknologier, finans, arbetskraft 

• Flödet av auktoritativa resurser eller föreskrivande/reglerande makt: att reglera 
andras beteende genom formella och informella normer, koder, lagar etc. 

• Idéflödet (och referensramar): makten att skapa nya föreställningar och forma 
identiteter och värden. 

Dessa flöden flätas samman i olika tid och rum. Då de följer stabila mönster skapar de 
strukturella krafter som starkt påverkar möjligheter för människor. Men dessa mönster kan 
förändras över tiden, genom förändringar i samspelen samt individers/aktörers arbete med 
att både realisera och motarbeta traditioner och negativa krafter (Healey 2006). Så länge 
man har möjlighet att kunna välja mellan olika handlingsalternativ (att handla annorlunda) 
har man enligt Giddens makt (Johansson, 1998). Människors aktiva handlingar i vardagen 
bidrar således till att skapa och förändra olika strukturer, vilket i förlängningen bidrar till att 

                                                             
78 Inom den rivaliserande teorin analytisk dualism, utvecklad av den brittiska sociologen Margaret Archer, 
förespråkas,  istället för Giddens dualitet som överskrider skillnaden mellan struktur och agentskap, en dualism 
då struktur och agentskap snarare ska betraktas som ”två skilda strata78 som är irreducibla till varandra samtidigt 
som de är inbördes beroende” (Persson, 2008:37). Archer föreslår istället att fokus riktas mot samspelet mellan 
struktur (det objektiva) och agentskap (det subjektiva) och hur de påverkar varandra (Persson, 2008). Genom att 
särskilja de två kan vi bättre analysera den dynamiska relation mellan agenters reflexivitet, intentionalitet och 
handlingskraft i förhållande till de strukturella villkorerens begränsande, motiverande och möjliggörande krafter 
(Ritzer, 2008; Persson, 2008). 
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mer eller mindre abstrakta system skapas. Dessa system kan, i sin tur, kontinuerligt skapas 
och reproduceras genom människors handlingar (ibid.) 

Lundquists kontextuella analysmodell 
Ytterligare en samhällsvetare som, bland annat med stöd i Giddens, anser att såväl 
aktörsperspektiv som strukturaspekter är nödvändiga för analys av politiska fenomen, 
särskilt om de befinner sig i förändring, är den svenske statsvetaren Lennart Lundquist 
(1984).  Aktörs- respektive strukturcentrerade analysperspektiv ska enligt Lundquist inte ses 
som motsättning till varandra, då de snarare är komplementära. Lundquist benämner 
modeller som inkluderar både strukturella och aktörsaspekter kontextuella modeller. Han 
konstaterar att det inte finns någon självklar utgångspunkt för en kontextuell modell då dess 
holistiska karaktär medför ett närapå obegränsat antal möjligheter. Vid analys av styrning 
kan det dock, enligt Lundquist, vara intressant att studera aktörers (individers och 
organisationers) autonomi, vilket avser aktörernas handlingsutrymme såväl som deras 
handlingsförmåga. Det finns enligt Lundquist två metodologiska typer av studier där 
kontextuella analyser är praktiskt genomförbara i empiriska studier, komparativa 
(jämförande) undersökningar och analyser med långa tidsperspektiv79. I dessa fall är det 
strukturella inslaget tillräckligt påtagligt för att kunna hanteras, menar Lundquist (1984).  

Lundquists (1984) skisserar upp en kontextuell analysmodell vars komposition består av de 
grundläggande huvudelementen (plan): aktörer, naturen (den fysiska omgivningen) och 
strukturer emellan vilka det föreligger en komplicerad kommunikation. Lundquist beskriver 
strukturer som mönster i naturen (fysisk struktur), i relationen mellan aktörer 
(samhällsstruktur) och i relationen mellan aktörer och naturen (ekologisk struktur) (1984). 
Samhällsstrukturerna är tämligen stabila, men inte för evigt oföränderliga. 
Samhällsprocesser är samhällsstrukturer som ses utifrån ett tidsperspektiv och kan 
analyseras med hjälp av utvecklingsteorier. Lundquist argumenterar för nödvändigheten av 
en dynamisk samhällsanalys: ” Det är inte möjligt att förstå strukturer utan processer, och 
det är inte möjligt att förstå processer utan en utvecklingsteori” (1984:3). Vidare skiljer 
Lundquist mellan två former av samhällsstruktur. Beteendestrukturen är resultatet av 
människors individuella och kollektiva handlande bestämt av en given samhällsstruktur 
medan idéstrukturen utgörs av det mönster som människors normer och 
verklighetsuppfattningar bildar. I enlighet med bland annat Giddens sker enligt Lundquist en 
ständig interaktion mellan strukturer och aktörer, där strukturer är det avsedda eller 
oavsedda resultatets av aktörers handlande. Aktörerna har varierade grader av autonomi från 
strukturerna, även om de påverkas av dem. (Lundquist, 1984) 

Lundquist (1984) konstaterar att det finns en stor mångfald av olika samhällsvetenskapliga 
modeller för att studera aktörer. Aktörer tillskrivs oftast egenskaper som medvetenhet och 
förmåga till handling, vilket tyder på att aktörer är individer, samtidigt som statsvetenskapen 
ofta studerar (stora) organisationer. Lundquist pekar på olika dimensioner av 
organisationsbegreppet (monolit-koalition, autonomi-dominans samt avsiktlighet), men 
konkluderar att ett instrumentellt organisationsbegrepp måste vara öppet och att precisering 
får ske i anknytning till det aktuella studieobjektet.  

Mångfalden av aktörer gör det, enligt Lundquist (1984), svårt att finna ett tillräckligt 
generellt aktörsbegrepp som också är analytiskt meningsfullt. Ett fokus på individer har en 
stor pedagogisk fördel då det för de flesta ger en intuitiv vardagskänsla för problemet och 
relationen är relativt enkel. Samtidigt kan studiet av organisationer vara viktigt då 
”Organisationer kan erbjuda förhållanden vilka på ett avgörande sätt påverkar 
individerna…/… tex vad de uppfattar som problem, vilka lösningar de utformar, och vilka 

                                                             
79 Vilket överensstämmer med denna avhandlings flerfallstudie som både intar ett tämligen långt tidsperspektiv 
(kvarts sekel) och delvis är komparativ.  
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handlingar de åstadkommer” (Lundquist, 1984:6). Aktörsbegreppet är således, menar 
Lundquist, komplicerat och kräver preciseringar för att vara användbart vid empirisk 
forskning.  

5.2 Kingdons analytiska ramverk med multipla strömmar 
Ytterligare en analytisk modell som, om än mer implicit, inkluderar både aktörer och 
strukturella krafter och förändringar är John W. Kingdon analytiska ramverk för att studera 
policyprocesser: multipla strömmar-modellen (multiple  streams) Kingdon, 2003). Kingdon 
menar att den rationella (planerings-/besluts-) teorins ordningssamma och stegvisa 
arbetsprocess inte beskriver verklighetens beslutsprocesser (2003:77-79). Utifrån Cohen, 
March och Olsens (1972) Garbage Can Model utvecklar Kingdon ett ramverk för att förstå 
hur och varför en fråga förs upp på den politiska dagordningen och förändrar policy 
(Kingdon 2003). 

Även om Kingdons ramverk utvecklats för att studera beslutsfattande på federal nivå i USA 
så har det använts i mängder av akademiska studier över hela världen, inom många olika 
akademiska fält och sektorer samt policynivåer. Rawat & Morris (2016) har studerat hur 
Kingdons modell använts sedan tillkomsten 1984 och konstaterar att modellen inte bara är 
användbar för att studera processer kring agendasättande, utan fungerar även bra som 
analysmodell för beslutsfattande och genomförande av policy. Modellen används mest i 
kvalitativa fallstudier med longitudinell karaktär där man följer policyutvecklingen över 
längre tidsspann (ibid.).   

Kingdons ramverk fokuserar på tidiga skeden i policyskapandet: hur frågor kommer upp på 
dagordningen och hur alternativa förslag formuleras. Med dagordning menas de begränsat 
antal frågor eller problem som politiker, tjänstepersoner och andra experter inom ett särskilt 
område seriöst beaktar (Kingdon, 2003). Kingdon skiljer mellan den politiska dagordningen 
(”governmental agenda”) och beslutsdagordningen (”decision agenda”), där den förra berör 
frågor som personer inom och omkring ”government” seriöst beaktar medan de senare 
endast berör frågor som lyfts upp inför officiellt politiskt beslutsfattande (Kingdon, 
2003:142). 

Två faktorer som bidrar till att en fråga uppmärksammas och lyfts upp på den politiska 
dagordningen är aktörer (participants) och strömmar (streams). Aktörerna kan enligt 
Kingdon (2003) innefatta såväl politiker och tjänstepersoner som olika individer eller 
grupper utanför den offentliga förvaltningen, exempelvis massmedia, intressegrupper och 
den breda allmänheten. Kingdon lyfter fram tre typer av strömmar (processer) som är viktiga 
vid policyskapande: problemströmmar, policyströmmar och politikströmmar.  

Problemströmmen 
Inom problemströmmen finns förhållanden som beslutsfattare och allmänheten vill 
förändra, här handlar den principiellt intressanta frågan om varför vissa problem får 
uppmärksamhet och andra inte (Kingdon, 2003). Huruvida problem hamnar högt upp på 
den politiska/beslutsfattande dagordningen eller ej beror enligt Kingdon dels på olika sätt 
som samhällsfrågor uppmärksammas och dels på hur de definieras som problem). 
Indikatorer är ett sätt som kan bidra till att en samhällsfråga uppmärksammas, då det visar 
på omfattningen av och förändringar inom en särskild fråga (till exempel växthuseffekten), 
vilket kan pocka på beslutsfattares uppmärksamhet. Indikatorerna kan enligt Kingdon vara 
rutinmässiga med återkommande uppföljning och utvärdering eller mer tillfälliga och 
fokusera på ett särskilt problem vid en särskild tidpunkt (t ex en utredning eller ett 
forskningsprojekt). Problem kan även medvetandegöras genom byråkraters dagliga 
verksamhet.  Beslutsfattare ser enligt Kingdon ofta förändringar som problem jämfört med 
vad ett stabilt läge gör, då det signalerar en förändring i systemets tillstånd. Alla frågor 
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behöver dock inte definieras som problem, men gör det då det obeserverade tillståndet 
strider mot ens värderingar (Zahariadis, 2007; Rönnbäck 2008). 

Trots att indikatorer visar på olika svårigheter är det enligt Kingdon (2003) inte självklart att 
beslutsfattare uppfattar dessa frågor som problem. Ibland uppmärksammas inte frågorna 
som problem förrän tydligare händelser uppstår, som en kris eller naturkatastrof . Dessa kan 
ibland fungera som en tidig varning som uppmärksammar något som på sikt kan leda till mer 
omfattande problem och behöver åtgärdas, men ibland uppmärksammas inte problemet först 
efter en andra kris som inte kan bortförklaras som en isolerad händelse. Händelser eller ting, 
som i ett nötskal beskriver en verklighet så som många uppfattar den, kan fungera som 
symboler som förstärker bilden av ett problem och därmed bidra till att en fråga lyfts upp 
som ett problem även bland beslutsfattare. Även beslutsfattares personliga erfarenheter kan 
förstärka problembilder inom en fråga. (Kingdon, 2003) 

Problem tenderar att försvinna som prioriterade frågor på den politiska dagordningen. Ett 
skäl till detta är att politiker och/eller tjänstepersoner anser att problemet är löst – fokus 
riktas därmed åt ett annat håll (Kingdon, 2003). Även om ett problem inte har lösts (eller 
uppfattas så) eller behandlats kan det försvinna från dagordningen, då det kräver tid, mycket 
arbete och mobilisering av många aktörer samt politiska kostnader att hålla kvar en fråga 
högt uppe på den politiska dagordningen. Ytterligare ett skäl till att en fråga gradvis förlorar i 
prioritet och försvinner från dagordningen kan vara att frågan som initialt 
uppmärksammades med optimism och nyhetens behag på sikt ses som uttjatad eller alltför 
ekonomiskt och socialt kostsam för att genomföra. (Kingdon, 2003)  

Policyströmmen 
I det som Kingdon (2003) kallar policyströmmen lanseras en mängd olika idéer, förslag och 
lösningar, där vissa snabbt sållas bort som oseriösa eller konstiga medan andra överlever, 
ibland efter vissa justeringar. Ibland introduceras helt nya förslag men oftast är det förslag 
som består av mutation eller kombination av flera tidigare idéer. Processen med att generera, 
diskutera, omformulera och seriöst beakta olika åtgärdsförslag äger till största del rum bland 
specialister (”communities of specialists”) inom ett särskilt område (Kingdon 2003:143).  

Två viktiga kriterier för att idéer och förslag ska överleva i policyströmmen är enligt Kingdon 
(2003) teknisk genomförbarhet (technical feasibility) och värderingsmässig acceptans (value 
acceptability). Den tekniska genomförbarheten handlar om att ha ett genomarbetat förslag 
som går att genomföra, medan den värderingsmässiga acceptansen handlar om att ett förslag 
är kompatibelt med policyspecialisternas80  värderingar och ideologi, vilket ökar dess chans 
att överleva. Urvalet av policyförslag påverkas även av hur policyspecialister uppskattar 
acceptansen eller motståndet för ett visst förslag. Är de uppskattade kostnaderna rimliga eller 
behöver förslaget bantas ned för att rymmas i budgeten? Kommer förslaget accepteras bland 
allmänheten, viktiga särgrupper eller den politiska majoriteten, eller behöver förslaget 
anpassas?  (Kingdon, 2003) 

För att bereda väg för sina förslag försöker policyentreprenörer (se tidigare avsnitt 5.1.2) 
”mjuka upp” såväl beslutsfattare (”policy communities”) och särskilda sektorer 
(”communities of specialists”) som allmänheten genom att vänja dem med nya idéer och 
bygga upp en acceptans för förslagen (Kingdon, 2003: 128). När det senare dyker upp en 
möjlighet för att få igenom sina förslag har det förebredande arbetet bearbetat beslutsfattare 
och allmänhet som nu är förberedda, vilket ökar chansen för att förslaget tas upp till 
beslutsdagordningen. När väl ett sådant policyfönster (se nedan) öppnas gäller det att ha ett 
väl genomarbetat och accepterat förslag redo, då det sällan finns tid att utveckla ett helt nytt 

                                                             
80 Kingdon talar om ett ”community of specialists” (2003: 132-137). Sådana policypecialister är exempelvis 
akademiker, experter och tjänstepersoner inom olika sektorer (Kingdon, 2003). 
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förslag som ska gå igenom den långdragna processen av övervägande, diskussion och 
revidering. (Kingdon, 2003)    

Politikströmmen 
I politikströmmen bestäms vilka frågor som lyfts upp på den politiska dagordningen 
(Kingdon, 2003). Förändringar i politikströmmen –  som beror på påverkan från 
intressegrupper,  förändringar i valda församlingar eller byråkratier samt förändringar i den 
allmänna opinionen – har en starkt påverkan på den politiska dagordningen och dess aktörer 
(ibid.)  

Den allmänna opinionen förändras över tid och speglar enligt Kingdon (2003) medborgarnas 
syn i en fråga vid en viss tid. Den påverkar den politiska dagordningen och de beslut som 
fattas. Förändringar i den allmänna opinionen behöver enligt Kingdon inte nödvändigtvis 
innebära en förändrad syn bland den stora massan, utan kan beröra olika aktiva sociala 
rörelser bestående av ett mindre eller större antal individer (rörelser som i och för sig på sikt 
kan attrahera den stora massan). Rönnbäck lyfter fram massmedia som en viktig aktör som 
kan lyfta en fråga i den allmänna debatten och påverka dagordningen (Rönnbäck, 2008). 
Förändringar i opinionen och samhällsklimatet kan enligt Kingdon (2003) innebära att 
tidigare inte genomförbara förslag lyfts fram som genomförbara, medan andra inte längre 
anses vara acceptabla. Policyspecialister och beslutsfattare påverkas även av mer 
organiserade intressegruppers påverkansarbete (lobbying) (ibid.). Intressegruppers 
kampanjer och lobbyarbete kan enligt Zahariadis (2008) fungera som indikatorer för 
beslutsfattare huruvida deras idéer verkar vara genomförbara eller ej. 

Förändringar inom politiska församlingar innebär oftast förändring i prioriteringar på den 
politiska dagordningen (Kingdon, 2003). Nya politiska majoriteter kan uppstå vid val och 
ledande politiker i en politisk församling eller förvaltning kan bytas ut till andra (ibid.). 
Zahariadis (2008) menar att kombinationen av allmän opinion och förändringar i politiskt 
ledarskap utgör den starkaste effekten vad gäller påverkan på den politiska dagordningen.  

Till skillnad från policyströmmen, där konsensus främst utvecklas genom att övertyga om ett 
förslags styrka, vilar konsensus- och koalitionsbyggandet inom politikströmmen på 
förhandling med ett givande och tagande mellan parterna (Kingdon, 2003). När det blir 
alltför politiskt kostsamt att hålla fast vid ens ursprungliga ställningstagande öppnas ett 
policyfönster (se nedan) för kompromisslösningar mellan olika parter (ibid.).  

Policyfönster och sammankoppling av strömmar 
De separata strömmarna sammanfaller vid kritiska tidpunkter då problem har 
uppmärksammats, en lösning/förslag har arbetats fram inom ”policycommunityt”, 
förändringar på den politiska spelplanen öppnar upp för förändring och de potentiella 
hindren inte är allvarliga (Kingdon, 2003:165). Här spelar policyentreprenörer en viktig roll i 
sammankopplingsprocessen genom att knyta lösningar till problem, komma över hinder 
genom att omformulera förslag och dra nytta av politiska fördelaktiga händelser (ibid). 

Problem och politik kan på egen hand påverka den politiska agendan, men sannolikheten att 
frågan lyfts upp på beslutsdagordningen ökar dramatiskt om alla tre strömmarna binds 
samman. Ingen av strömmarna är i sig själva tillräckligt starka för att stadigvarande få upp 
en fråga på beslutsdagordningen. En fråga kommer sannolikt relativt snabbt försvinna från 
beslutsdagordningen om inte alla tre strömmar sammanfaller i tid. (Kingdon, 2003)  

Enligt Kingdon (2003) innebär ett policyfönster en möjlighet för olika aktörer att under en 
kort tidsperiod propagera för sina lösningar eller att sätta fokus på deras särskilda problem. 
Öppna policyfönster ger möjlighet att påverka beslutsagendan vilket innebär att en fråga får 
en mer aktiv status än om den endast finns på den politiska agendan. Öppnande av ett 
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policyfönster kan vara väntat, men sker ibland tämligen oförväntat. Policyfönster kan stängas 
av olika anledningar: deltagarna har (eller upplever att) de har tagit tag i problemet genom 
beslut eller agerande; de kan ha misslyckats med att agera; den händelse som gjorde frågan 
togs upp på dagordningen är inte längre aktuell; nyckelpersoner byts ut; eller det saknas 
färdiga alternativ/förslag. För att tillfället inte ska rinna förbi gäller det, enligt Kingdon, att 
policyentreprenörer är redo när väl ett policyfönster öppnar sig: de måste ha färdiga förslag 
och väldokumenterade problem. Om man inte tar tillfället i akt och agerar medan fönstret är 
öppet får man vänta tills nästa gång ett liknande tillfälle ges, vilket kan dröja. (Kingdon, 
2003) 

Kingdon (2003) skiljer mellan två slags kategorier av policyfönster: problemfönster och 
politikfönster. Problemfönster handlar om beslutsfattare som uppfattar angelägna problem 
och söker lösningar i policyströmmen. Politikfönster öppnas vid nya politiska förutsättningar 
dvs. förändring i den politiska strömmen, till exempel efter val, som kopplas till 
förslag/lösningar (utan krav på förändringar i problem- eller policyströmmen). 
Problemfönster och politikfönster behöver dock inte vara isolerade händelser. Förslag som 
anammas vid problemfönster har betydligt större chans att överleva om de även har politisk 
acceptans och förslag som lyfts fram i samband med politikfönster har större kraft om de kan 
knytas till aktuella problem. (Kingdon, 2003) 

 
Figur 5.2: Kingdons multipla strömmar. Illustration av författaren. 
 
 

5.3 Institutionell förändring och institutionell kapacitet 
I avsnitt 5.1.2 framgår att institutioner är en kategori av de strukturella aspekter som 
påverkar och styr aktörers handlingar. I detta avsnitt förs ett fördjupat resonemang kring 
institutioner, institutionell förändring och institutionell kapacitet. 

5.3.1 Institutioner och institutionell förändring 
Inom statsvetenskapen har det över tid utvecklats olika inriktningar inom institutionell 
teoribildning och studier. Rhodes (1995, enligt Rönnbäck, 2008) skiljer mellan tre 
inriktningar. Konstitutionella studier är en del av den traditionella institutionalismen, med 
fokus på formella lagar och regler. Public administration studerar institutionella 
arrangemang som tillhandahåller offentlig service och ligger nära organisationsteori; 
byråkratier, formella organisationer och institutioner är här viktiga studieobjekt, medan 
mindre vikt läggs vid politiska institutioner.  
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Nyinstitutionalismen, däremot, lägger enligt North (1990)större vikt vid institutioner som ses 
som samhällets spelregler, ett av människan skapat ramverk av begränsningar som formar 
samspelet mellan människor och strukturerar såväl politik, ekonomi och samhälle. 
Förändringar av institutioner påverkar hur våra samhällen utvecklas över tid, varför detta är 
viktigt för att skapa en historisk förståelse av samhällelig förändring. Institutioner ger våra 
vardagsliv struktur och reducerar osäkerheter, de definierar och begränsar individers 
valmöjligheter. De kan vara både formella (regler påhittade av människor) och informella 
(etikett och uppförandekoder), de kan vara skapade (till exempel lagar) eller utvecklade över 
tid (sedvänjor). (North, 1990)    

North (1990) är tydlig med att skilja mellan institutioner och organisationer, trots att båda 
hjälper till att strukturera mänskligt samspel. Organisationer är olika slags samfund – till 
exempel politiska samfund som politiska partier, kommuner, myndigheter; ekonomiska 
samfund som företag eller ideella samfund som kyrkor och föreningar – det vill säga grupper 
av individer som gått samman för ett gemensamt syfte för att uppnå vissa mål.  Institutioner 
är de underliggande spelreglerna som påverkar organisationernas tillkomst och utveckling. 
Tillsammans med ekonomiska krafter fastställer institutionerna möjligheterna i ett samhälle, 
medan organisationerna finns till för att tillvarata dessa möjligheter och över tid förändra 
dessa institutioner. (North, 1990).  

Vanligen förändras institutioner inkrementellt snarare än på abrupta sätt, enligt North 
(1990), då inkrementell förändring springer ur de politiska och ekonomiska 
organisationernas entreprenörer som uppfattar sig kunna skapa förbättringar genom att 
marginellt förändra det existerande institutionella ramverket. Även om formella regler 
ändras över en natt (till exempel vid val) finns en informell tröghet inbyggd i våra sedvänjor, 
traditioner och uppförandekoder. Dessa kulturella begränsningar innebär inte bara en 
koppling mellan det förflutna och nu- och framtiden, det hjälper oss, menar North, att förstå 
och förklara den historiska utvecklingen och dess förändring (ibid.) 

5.3.2 Institutionell kapacitet 
Polk (2011) definierar institutionell kapacitet som administrativa och politiska 
organisationers förmåga att svara på och hantera aktuella samhälleliga och miljömässiga 
utmaningar genom processer som berör beslutsfattande, planering och genomförande. Enligt 
Healey m.fl., 2003 handlar institutionell kapacitet om aktörers förmåga att fatta beslut som 
överensstämmer med antagna mål samt att skapa förutsättningar för att kunna genomföra 
dem. Den institutionella kapaciteten berör bland annat förmågan att göra relationella 
kopplingar över kulturgränser och organisatoriska uppdelningar (Healey, 1997).  

Innes, Gruber m.fl. (1994 enligt Healey m.fl., 2003) menar att institutionell kapacitet byggs 
upp av tre olika slags resurser som används och genereras i interaktiva konsensusbyggande 
governance-sammanhang: intellektuellt kapital (kunskapsresurser), socialt kapital (tillit och 
social förståelse genom möten) och politiskt kapital (kapacitet till kollektivt handlande). 
Detta har Healey m.fl. (2003) i sitt ramverk för kommuners institutionella kapacitet 
modifierat – delvis i samklang med Giddens resursbaserade struktursyn – till 
kunskapsresurser, relationella resurser och förmåga att mobilisera, vilket beskrivs närmare 
nedan. 

Kunskapsresurser  
Kunskapsresurser berör enligt Polk (2011) både formell och informell slags expertis och 
kunnande och innefattar formell, tyst och erfarenhetsbaserad kunskap. Enligt Healey m.fl. 
(2003) omfattar kunskapsresurserna även de referensramar som kunskapen baseras på, 
deras integration i olika policysfärer och öppenhet till nya idéer. 
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Magalhães m.fl. (2002) lyfter fram fyra olika planeringsrelaterade dimensioner av 
kunskapsresurser: kunskapsutbud, referensramar, kunskapsintegration samt öppenhet och 
förmåga till lärande. När aktörerna har tillgång till och kan lära sig av ett brett 
kunskapsutbud om vad, varför och hur något ska göras stärks den institutionella kapaciteten 
(ibid.). För att utveckla den institutionella kapaciteten är det viktigt att utveckla olika 
aktörers referensramar samt söka integrera och översätta de olika involverade aktörernas 
kunskap och referensramar för varandra för att uppnå ett ömsesidigt lärande och utbyte av 
kunskap och erfarenheter samt skapande av gemensamma referenser (Magalhães m.fl., 
2003; Innes & Booher, 2010). Patrik Tornberg (2009) finner att det kan vara svårt att skapa 
en gemensam förståelse mellan aktörer med olika profession och utbildningsbakgrund samt 
mellan olika sektorsförvaltningar inom den kommunala organisationen. Vad gäller öppenhet 
och förmåga till lärande menar Magalhães m.fl. (2002) att detta stärker den institutionella 
kapaciteten då de involverade aktörerna kan ta in och använda nya idéer för att utveckla sin 
förståelse och sitt handlande samt inspireras.   

Relationella resurser 
De relationella resurser som utvecklas mellan planeringens aktörer är viktiga vid deltagande i 
gemensamma processer (Magalhães m.fl., 2002). Vad finns det för sociala nätverk som 
knyter samman aktörerna, hur är dessa uppbyggda och bygger relationerna på förtroende och 
ömsesidighet?  

Fyra aspekter är, enligt Magalhães m.fl. (2002) viktiga för uppbyggnad av relationella 
resurser i en planeringskontext. Det första gäller utbredningen och sammankopplingen av 
nätverken: om det finns nätverk som kopplar samman flertalet av berörda aktörer stärks den 
institutionella kapaciteten. Om nätverkens uppbyggnad (morfologi) gör det möjligt att koppla 
samman många olika aktörer och nätverk och som skapar varaktiga relationer stärks den 
institutionella kapaciteten. För det tredje stärks de relationella resurserna och den 
institutionella kapaciteten om det finns länkar mellan olika nätverk (aktörer som ingår i olika 
nätverk), om det finns möjligheter för utbyte mellan olika nätverk samt om det finns 
värderingar som sammanlänkar aktörer. Närvaron av socialt kapital (förtroende och 
ömsesidighet mellan aktörerna) kan stärka sammanhållandet inom en organisation 
(bonding) såväl som förena olika grupper eller organisationer (bridging) (Rydin & Holman, 
2004 enligt Polk, 2011). För det fjärde avgörs förmågan att handla av maktfördelningen inom 
enskilda nätverk och kopplingen mellan nätverket och sammanslutningar med formell makt. 
(Magalhães m.fl., 2002) 

Mobiliseringsförmåga 
Förmågan att mobilisera kunskap och nätverk är viktig för att ifrågasätta och förändra 
rådande perspektiv, strukturer och planeringspraktik. Dessa frågor inkluderar såväl aktörs- 
som strukturperspektiv. Bland annat betonar Magalhães m.fl. (2002) fram vikten av kritiska 
förändringsaktörer (critical change agents) som arbetar för att mobilsera de resurser och den 
beslutsmakt som behövs. 

Magalhães m.fl. (2002) lyfter vidare fram tre dimensioner som särskilt berör aktörernas 
mobiliseringsförmåga. Möjlighetsstrukturer berör aktörernas möjlighet att frambringa 
resurser för förändring genom möjlighet att utforska och utveckla möjligheter till kollektivt 
handlande samt möjligheter att utveckla agendor som lockar till mobilisering, till exempel 
genom en inspirerande gemensam vision (Haughton m.fl., 2010, enligt Norell-Bergendahl, 
2016). Det är viktigt att aktörerna har möjlighet att identifiera och får tillgång till de 
institutionella arenor där de viktigaste resurserna och makten att styra finns. Healey (2007) 
ser institutionella arenor som de sammanhang där frågor ramas in (framing) och strategier 
formas. Vigar m.fl. (2000, enligt Norell-Bergendahl, 2016) använder det närliggande 
begreppet policyarenor, ” som de institutionella sammanhang där olika intressenter möts för 
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att diskutera frågor och sprida idéer av relevans för policyutveckling eller för att samla de 
resurser som krävs för ett gemensamt agerande för förmågan att mobilisera och stärka den 
institutionella kapaciteten” (Norell-Bergendahl, 2016:31).  Den tredje och sista dimensionen 
gällande mobiliseringsförmåga handlar om aktörernas tillgång till ett stort utbud av olika 
tillvägagångssätt för mobilisering samt deras möjlighet att välja det mest effektiva 
tillvägagångssättet för att skapa och vidmakthålla momentum (Magalhães m.fl., 2002). 
Healey m.fl. (2003) lyfter här fram aktörernas tillgång till makt vad gäller handlingsförmåga 
eller beslutsmakt (finansiering och reglering).  

5.4 Stigberoende  
Stigberoende (path dependence) är ett begrepp som handlar om svårigheten att avvika från 
en redan vald och upptrampad stig. 

”Varje steg längs en viss stig medför konsekvenser som gör denna stig allt mer attraktiv 
inför nästa steg. Allteftersom sådana effekter ackumuleras skapas en god (eller ond) cirkel 
av självförstärkande aktiviteter.” (Pierson, 2000:253, min översättning) 

Margaret Levi (1997, enligt Pierson 2000) gör istället en liknelse med ett träd, där det är 
enklare att fortsätta klättra på samma gren istället för att vända om och börja klättra upp för 
en annan gren (även om detta är möjligt).   

5.4.1 Stigberoende ur ett ekonomiskt perspektiv 
Stigberoendekonceptet utvecklades ursprungligen inom nationalekonomisk forskning om 
teknikutveckling under 1980-talet. För att en stigberoende utveckling ska ske krävs, enligt W. 
Brian Arthur (1994), en teknologi som är självförstärkande (self-reinforcement) och som är 
föremål för positiv återkoppling (positive feedback). För att positiv återkoppling ska ske 
behöver det finnas ökande avkastning (increasing returns), dvs. ökad produktion eller 
användning av en viss produkt leder till ökad nytta, vilket är fallet vid fasta eller höga 
initialkostnader då kostnaden per enhet minskar för varje vara som produceras (Arthur 
1994). I en process med ökande avkastning ökar sannolikheten att man ska följa den inslagna 
vägen för varje nytt steg man tar i denna riktning, då den relativa nyttan av den aktuella 
aktiviteten jämfört med andra möjliga alternativ ökar över tid (ibid.). Kostnaderna för att 
byta väg ökar (Pierson, 2000).  

Arthur (1994) har summerat den ökande avkastningen egenskaper: 

• Oförutsägbarhet: tidiga händelser har stor betydelse/effekt och är delvis 
slumpmässiga, samtidigt som många utfall är möjliga och vi kan inte i förväg 
förutsäga utfallet. 

• Oflexibilitet: ju längre vi kommit i processen desto svårare blir det att byta från en stig 
till en annan – till slut kan man bli fastlåst vid en lösning. 

• Icke-ergodicitet: Slumpmässiga händelser i tidiga skeden går inte att upphäva, även 
små händelser kan påverka senare skeden. 

• Potentiell stig-ineffektivitet: På längre sikt kan ett utfall/resultat som låsts in generera 
sämre lönsamhet än ett alternativ som man tidigare avstått ifrån. 

Arthur (1994) lyfter även fram fyra egenskaper hos en teknologi och dess samhälleliga 
kontext som skapar ökande avkastning: 
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• Höga startkostnader/fasta kostnader: vilket ger starka incitament för individer och 
organisationer att identifiera och hålla fast vid ett alternativ. 

• Inlärningseffekter: ju mer man använder en teknologi ju mer nytta har man av den 
(”learning by doing”) 

• Samordningseffekter: nyttan för en individ ökar om fler använder samma teknologi, 
detta är särskilt viktigt när en teknologi behöver vara kompatibel med en tillhörande 
infrastruktur, t ex mjukvara-hårdvara 

• Adaptiv förväntan: en vilja att ”satsa på rätt häst” gör att man väljer att handla på ett 
visst sätt för att man tror/räknar med att fler kommer göra så. 

5.4.2 Stigberoende ur ett statsvetenskapligt perspektiv 
Stigberoendekonceptet har därefter spridit sig till och utvecklats inom andra 
forskningsinriktningar. I Douglass Norths teori om institutionell förändring (mer om 
institutionell förändring i avsnittet 5.3, ovan) är stigberoende ett viktigt koncept (North, 
1990). North anser att stigberoende-konceptet med fördel kan användas i institutionell 
analys då Arthurs mekanismer även är aktuella för institutioner. Institutionella förändringar 
sker dock främst inkrementellt då aktörer tenderar att vilja minimera transaktionskostnader 
(resursanvändning), varför institutionella strukturer ofta kvarstår och därför, i Norths 
mening, är stigberoende. (North, 1990)   

Även Paul Pierson (2000) menar att konceptet med fördel kan användas i studier av den 
politiska sfären då ökande avkastning alltid är närvarande i politiska institutioner som ofta 
har höga initialkostnader och har lärandeeffekter. De huvudsakliga egenskaperna hos 
stigberoendeprocesser stödjer, enligt Pierson, många av de huvudsakliga anspråk som finns 
inom historiska institutionella statsvetenskapliga analyser. Han menar att 
stigberoendeprocesser är historiska då politisk utveckling ska ses som en process som 
utvecklas över tiden och de är institutionella eftersom många av samtidens politiska 
konsekvenser av dessa tidsmässiga processer är inbäddade i institutioner (formella regler, 
policystrukturer eller normer) (ibid). Pierson ser stigberoende som en samhällelig process 
som baseras på dynamiken i ökande avkastning, som kan utgöra ett ramverk för att utveckla 
viktiga utsagor inom den historiska institutionalismens forskning. (Pierson, 2000) 

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är stigberoende-konceptets viktigaste roll att förklara 
mönster av hur institutioner kommer till, bibehålls och förändras, menar Pierson (2000). 
Tiden är här en viktig komponent, då det är viktigt när och i vilken ordning saker och ting 
sker. Initialt kan många olika utfall vara möjliga, men relativt små eller tillfälliga händelser 
kan få stora konsekvenser; när väl ett val eller handling har gjorts kan det vara mycket svår 
att ändra. Kostnaden av att byta från ett alternativ till ett annat ökar med tiden. Enligt 
Pierson avbryts ofta politisk utveckling av kritiska formativa moment eller tidpunkter som 
formar samhällslivet därefter.  (Pierson2000).  

Pierson (2000) menar att såväl formella institutioner som offentlig policy påverkar och 
begränsar den politiska sfären. När institutioner väl är etablerade är de svåra att förändra; 
individer och organisationer anpassar sig till befintliga institutioner. Policy är oftast enklare 
att ändra än formella regler och institutioner, men utgör icke desto mindre mycket starka och 
varaktiga begränsningar som styr politiska aktörers beteende och signalerar vad som måste 
göras eller inte får göras. Både policy och formella institutioner utformas ofta med avsikt att 
vara svåra att upphävas, antingen för att de som formulerar dem vill binda upp sina 
efterträdare eller för att politiska aktörer ofta är tvingade att binda upp sig själva. (Pierson, 
2000) 
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Pierson (2000) konstaterar att stigberoendeprocesser är aktuella i sammanhang där det 
politiska livet påverkas av fyra egenskaper: 

• Flera jämvikter: initialt är flera olika utfall/resultat möjliga. 

• Tillfälligheter: små händelser kan få stora och långvariga konsekvenser om de sker vid 
rätt tidpunkt. 

• Tidpunktens och ordningsföljdens kritiska roll: när något händer kan vara avgörande, 
ju tidigare något händer desto viktigare.  

• Tröghet (när en ökande avkastnings- process är etablerad kan positiv feedback leda 
till enkel jämvikt som i sin tur motverkar förändring) 

 

5.5 Planeringsteoretiska ansatser 
Som presenterats i avsnitt 4.2 kan kommuner ses och studeras utifrån ett institutionellt 
perspektiv (kommunen som institution, Palm och Wihlborg, 2007) genom att 
uppmärksamma formella och informella regler och föreställningar om hur kommunens 
verksamhet och styrning. Synen på samt förändring och genomförande av kommunens 
samhällsplanering är således, särskilt med tanke på denna avhandlings inriktning, en central 
fråga. I detta avsnitt presenteras därför olika planeringsteoretiska perspektiv på planeringens 
objekt, organisation och genomförande. 

5.5.1 Planeringsteorins objekt och ansatser 

Planeringsteorins objekt 
En viktig fråga inom den planeringsteoretiska diskursen är vad som är dess grundläggande 
fokusområde. Faludi (1987:5) lyfter fram kontroversen mellan procedur- respektive 
innehållsförespråkare (the ”procedural versus ”substantivist” controversy”. Denna kontorvers 
handlar om huruvida planeringsteori ska handla om studier och analys av planeringens form 
(dess organisation och processer – ”theory of planning”) eller om planeringens föremål 
(planers  innehåll – ”theory in planning”) (Faludi 1973:2-4). Faludi konstaterar att 
planeringsteori bör handla om planeringens processer och organisation och inte dess sakliga 
innehåll (Faludi, 1973 & 1987). 

”Planeringsmetodologi är en teori om planeringen metoder…/… som försöker klarlägga 
dess förfaranden, metoder och underliggande logik…/…försöker lösa problem som berör 
planeringens struktur, status och produkter: planer och slutligen operationella beslut.” 
(Faludi 1987:134, min översättning) 

Planeringsteori ska, enligt Faludi (1987), bidra till att hjälpa planerare att förbättra sina 
prestationer. Han påpekar att kunskap och forskning om planeringens sakliga innehåll är 
viktigt, men inte tillräckligt, för planeringen: ”den talar inte om för oss vad vi ska göra” 
(Faludi, 1987:72, min översättning).   

Denna dualistiska syn (uppdelningen process-innehåll) har kritiserats av post-positivistiska 
planeringsforskare som menar att kunskap om normativa frågor (planeringens innehåll) 
genomsyrar frågor rörande planeringens processer (Allmendinger, 2002). Allmendinger 
påpekar att man i planeringen alltid har använt sig av olika exogena teorier, dvs. teorier som 
utvecklats inom discipliner utanför planering, för att förstå och utveckla planeringens  teori 
och praktik, och han föreslår att detta är något som borde bejakas (ibid.). 
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Planeringsteoretiska diskurser/positioner/ansatser 
Planeringsforskningen har inom plantänkandets utveckling identifierat ett antal 
paradigmatiska skiften, genom vilka olika diskurser (Strömgren 2000), positioner (Khakee 
2000; Healey, McDougall & Thomas, 1982) eller ansatser (Strömgren, 2007; Khakee, 2000) 
med olika syn på planeringens mål och medel kan skönjas. Larsson och Jalakas använder 
begreppet ansats för att betona att det handlar om planeringsideal snarare än faktiskt 
praktiserad planering  (Larsson & Jalakas, 2014). Hur denna utveckling av planeringsteorin 
ska beskrivas råder det dock ingen konsensus om (Khakee 2000; Strömgren 2007). 

Innes (1995, enligt Khakee 2000) beskriver en utveckling av planeringsteorin som 
springande ur två paradigm: den rationella respektive den kommunikativa planeringsteorin.  
Healey, McDougall och Thomas (1982, enligt Khakee 2000) delar däremot in 
planeringsteorins utveckling i sju tydliga ”positioner” där den rationella planeringsmodellen 
följs av inkrementalism, advokatplanering och implementeringsinriktad planering (alla en 
vidareutveckling av den rationella ansatsen), och därtill tre positioner som ifrågasätter den 
rationella ansatsen: neo-marxism (politisk-ekonomisk ansats), ny humanism och 
pragmatism. Friedmann (1987, enligt Khakee, 2000) skiljer istället mellan fyra 
(idéhistoriska) teoretiska traditioner inom planeringstoerin: socialreformistisk, 
policyanalytisk, samhällelig inlärning samt social mobilisering. Utifrån dessa landar han dock 
i en positionsbeskrivning som liknar Healey, McDougall och Thomas (Khakee:2000). Khakee 
(2000) urskiljer själv åtta planeringsteoretiska positioner: rationell allsidig planering, 
inkrementell planering, advokatplanering, implementationsinriktad planering, strategisk 
planering, generativ planering, förhandlingsplanering och kommunikativ planering.81  Faludi 
(1981, enligt Healey, McDougal & Thomas, 1982 enligt Khakee, 2000) delar istället in 
planeringsteorin i tre olika paradigm (distinkt perspektiv  inom vilket problem och lösningar 
definieras) som har en objekt-centrerat, kontroll-centrerat eller beslutsbaserad syn på 
planering. 

Med utgångspunkt i Khakees positionsindelning väljer jag att fortsättningsvis att fokusera på 
följande ansatser: rationell planering, inkrementalism, strategisk planering samt 
kommunikativ/kollaborativ planering. I enlighet med Innes indelning i två 
planeringsteoretiska paradigm kommer jag att lägga störst vikt vid de rationella och 
kommunikativa (kollaborativa) inriktningarna. Men jag inleder först med en kort redovisning 
av situationen innan planeringsteorins, dvs. tänkandet kring planeringens metod (Faludi, 
1987), födelse, vilket jag kallar ”proto-planeringsteori”.  

Proto-planeringsteori – situationen innan den akademiska planeringsteorins 
intåg 
Den tidiga efterkrigstidens stadsplanerare var fortfarande, som under tidigare århundraden, 
främst arkitekter och ingenjörer, vilket i hög grad påverkade hur man definierade 
planeringens uppgift. Enligt Taylor (2007) handlade stadsplaneringen och dess teoretiska 
diskussion i huvudsak om hur städers fysiska miljö skulle utformas och byggas, dvs. fysisk 
planering och stadsbyggnad (planering som urban design). Stadsplanering sågs som 
arkitektur, men i en större skala – vilket fortfarande är ett vanligt synsätt inte minst inom 
arkitektkåren (Ahlava & Harris, 2003). Planeringens uppgift var således att producera 
planritningar som så detaljerat som möjligt visade hur marken skulle bebyggas. 
Stadsplaneringen sågs som en framför allt teknisk och opolitisk aktivitet:  

                                                             
81 Khakee utesluter den neo-marxistiska politisk-ekonomiska ansatsen då han menar att den pekar på den rationella teorins 
brister utan att ange förbättringar. Dock spelar den neo-marxistiska ansatsen en viktig indirekt roll inom generativ och 
kommunikativ planeringsteori. (Khakee 2000)   
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”stadsplaneringens praktik utgick inte från empirisk forskning och teori. Planer och 
planeringsbeslut baserades till stor del på intuition eller, snarare, på förenklade estetiska 
uppfattningar om stadens form som innefattade fysiska deterministiska antaganden om 
hur man bäst kan tillgodose städers olika ekonomiska och sociala liv.” (Taylor 2007:14, min 
översättning) 

Dock bedrevs viss planering, särskilt på regional nivå, med en mer utvecklad och systematisk 
metodik med inspiration från den skotske biologen och sociologen Patrick Geddes (Hall, 
1992; Hall, 2002). Geddes  ses idag, åtminstone inom den engelskspråkiga världen, som en 
av den moderna stadsplaneringens grundare och inspiratör (Mualam, 2016; Shoshkes, 2016; 
Goist, 1974). Geddes utvecklade och förordade under 1900-talets första decennier ett 
strukturerat tillvägagångssätt som alltid utgick från att planförslag baseras på en föregående 
grundlig undersökning och analys, även känt som SAP-metoden: Survey-Analysis-Plan 
(Goist, 1974; Taylor, 2007; Hall, 1992). 

 

5.5.2 Rationella planeringsansatser  

Chicagoskolan 
Under 1950-talet uppstår en reaktion mot frånvaron av metodisk medvetenhet inom 
planeringens praktik, utbildning och forskning. Samhällsvetenskapernas tillväxt vid 
amerikanska universitet under det tidiga 1900-talet bidrar till att en ny syn på planering82 
utvecklas under efterkrigstiden, med högre krav på vetenskaplig stringens. Tongivande i 
denna teori-, metod- och utbildningsutveckling var den så kallade Chicagoskolan som lade 
grunden till den rationella planeringsansatsen (Faludi 1987).  

En kritik riktades mot utbildningsväsendet, som enligt kritikerna riskerade att utbilda 
studenter till mångsysslare som vet lite om nästan allt, men aldrig tillräckligt om något 
(Davidoff & Reiner, 1962). Istället efterfrågades utbildning och forskning som riktade in sig 
på planeringens specifika kompetensområde, där planering sågs som en bredare och mer 
generell kunskap, profession och aktivitet än den traditionella stads- och regionplaneringen; 
med uttalat fokus att utveckla planeringens teori och metod (Davidoff & Reiner, 1962; Faludi 
1987).  

En annan kritik berörde planeringspraktiken, som antingen baserades på den geddesianska 
SAP-metodiken eller den ”creative leap-metodik83” som de arkitektur- och designbaserade 
planerarna använde sig av (Faludi, 1987). Ett allvarligt problem med båda dessa 
tillvägagångssätt, menar Faludi, är att de inte synliggör (de hoppar över) det viktiga steget 
som översätter inhämtad kunskap till handling84. Den rationella planeringsmodellen handlar 
först och främst om kvaliteten på beslut, dvs. att dra rätt slutsatser utifrån den information 
som finns tillgänglig; det primära kravet på ett beslut är att man övervägt dess konsekvenser, 
annars går det inte bedöma dess förtjänster (Faludi, 1987). Rationaliteteten bedöms enligt 
Alexander (2000) utifrån hur väl ett argument eller handling kan försvaras med acceptabla 
argument; rationell planering handlar således om att kunna förklara, argumentera och ge 
skäl för en viss handlingsinriktning. 

                                                             
82  ”Planering” användes som ett generellt begrepp för människors strävan att styra utvecklingen genom att lösa 
problem och därmed närma sig sin framtidvision. (Faludi 1987)  
83 Med ”creative leap” syftar Faludi på arkitekter och formgivares snilleblixtar till planförslag som endast baseras 
på personlig intuition och känsla, utan rationell argumentation. (Faludi 1987:kap1) 
84 Enligt Faludi (1987) var det Meyerson and Banfield (1955) som först började intressera sig för just detta steg;  
eftersom planering framförallt handlar om att minska klyftan mellan kunskap och handling så menar Faludi att 
detta är starten för planeringsteorin. 
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”Den rationella planeringen är inte bra planering därför att den producerar bättre beslut: 
den är bra planering därför att den kan redogöra för de föreslagna 
handlingsinriktningarna” (Alexander, 2000:243, min översättning). 

Vidare uppmärksammar SAP-metodiken inte problem- och målformuleringen som ett steg i 
planeringen samt förutsätter bara ett planförslag istället för flera; därtill saknas ett 
genomförandeperspektiv då det i SAP antyds att planeringsprocessen slutar efter att planen 
tagits fram (Taylor 2007).   

Planering handlar, enligt Chicagoskolans Myerson & Banfield, om att utforma ett 
åtgärdsförslag med syfte att uppnå vissa mål och en effektiv planering är en sådan som leder 
till att måluppfyllelsen maximeras (Faludi, 2012)85. Då en åtgärd som valts på ett rationellt 
sätt förmodas ha störst möjlighet att maximera uppfyllelsen av de relevanta målen, menar de, 
är ”rationell planering” och ”effektiv planering” samma sak86 (Myerson & Banfield, 1955:314, 
enligt Faludi 2012:66). Framtagandet av en rationell plan, dvs. rationellt val av en viss 
handlingsriktning, handlar enligt Banfield (198587) i princip om samma tillvägagångssätt 
som vid ett rationellt beslutstagande : alla möjliga handlingsåtgärder ska redovisas och 
konsekvensbedömas innan man väljer det förslag med mest gynnsamma konsekvenser88. 

Banfield (1985) delar in den rationella planeringsprocessen i fyra huvudsteg: 

1. Lägesanalys (analysis of situation): analysera de möjligheter och begränsningar som 
påverkar planeringen  

2. Målformulering (end reduction and elaboration): konkretisera, förtydliga och snäva 
in vagt formulerade mål så de blir mer operationella samt tydligt förklara vad målen 
innebär. 

3. Framtagande av alternativa förslag (the design of courses of action): på en mer 
generell nivå kan det handla om att beskriva de viktigaste åtgärderna (key actions) 
eller åtagandena. 

4. Konsekvensanalys (the comparative evaluation of consequences): Alla konsekvenser – 
både avsedda och icke avsedda, önskade och icke önskade – ska behandlas.  

Perloff (1957, enligt Faludi 1987) påpekar även vikten av att, efter planens/åtgärdens 
genomförande, följa upp dess effekt på uppställda mål och, vid behov, ta fram 
förbättringsförslag. 

Taylor (2007) identifierar fem huvudsteg i den rationella planeringsprocessen, som till stor 
del (men inte till fullo) samstämmer med Banfields (och Perloffs) steg: 

                                                             
85 Banfield konstaterar dock att organisationer oftast inte försöker maximera uppfyllelse av målen (”to use 
resources effectively”, som han också kallar det) utan istället nöjer sig med åtgärder som anses vara tillräckligt 
goda eller tillfredsställande – ”satisfice”, för att använda Herbert A. Simons koncept. (Banfield, 1985:179).  
86 Inget beslut kan dock uppnå perfekt rationalitet då ingen har möjlighet att överskåda alla möjliga alternativa 
förslag eller alla de konsekvenser alternativa förslag kan medföra. Däremot kan beslut fattas utifrån mer eller 
mindre kunskap om alternativ, konsekvenser och mål– därmed kan vissa beslut och beslutsprocesser anses vara 
mer ”nästan-rationella” än andra  (Myerson & Banfield 1955:314, enligt Faludi 2012:66; ). 
Planeraren/beslutsfattaren har således att anpassa sig till hur mycket tid och andra resurser som står till 
förfogande (Banfield, 1985). 
87 Banfields text publicerades ursprungligen 1959 (Banfield, 1985). 
88Banfield konstaterar att sannolikheten att finna rationella beslutsprocesser är lägre inom offentliga 
organisationer än privata, då de förras mål ofta består av kompromisser mellan oförenliga intressen. Därtill är 
målsystemet i offentliga organisationer betydligt mer komplexa än i privata organisationer, vilket gör hela 
beslutsprocessen svårare och mer omfattande, och med större risk att vissa mål får stryka på foten till förmån för 
andra (1985).  
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1. Definiering av mål och/eller problem (olika grupper kan ha olika syn) 

2. Framtagande av alternativa planförslag 

3. Utvärdering av de alternativa planförslagen, vilket kräver systematisk analys och 
sofistikerade tekniker 

4. Genomförande av planen 

5. Uppföljning av planens effekter och måluppfyllelse 

Den rationella planeringsmodellen är enligt Taylor (2007) normativ i den mån att den talar 
om hur man idealt bör bedriva en planeringsprocess. Modellen bygger dock på en 
instrumentell rationalitet då den handlar endast om planeringens form (processen) som ses 
som en metod eller ett medel för att nå vissa uppsatta mål. Vilka dessa materiella mål är eller 
bör vara säger emellertid den rationella planeringsmodellen inget om. (Taylor 2007) 

Choice theory – utveckling av den rationella planeringsansatsen 
Chicagoskolans utveckling av den rationella planeringemodellen har vidareutvecklats och 
utmanats över åren. Ett av de viktigare bidragen till utvecklingen av rationell planeringsteori 
anses vara Davidoff och Reiners ”A choice of theory of planning” (1962), där de lanserar en 
generell teori som författarna menar berör all slags planering och inte endast stadsplanering. 
Författarna ser intuition som alltför svag grund för beslutsfattande och påpekar att planerare 
måste agera på ett icke-godtyckligt sätt (”a theory of nonarbitrary planning”, 1962:103). 

Davidoff och Reiner definierar planering som ”en process för att fastställa lämpliga 
framtida handlingsinriktningar” (Davidoff & Reiner, 1962:103, min översättning). Här 
handlar ”fastställa” om att ta reda på och förvissa sig om förslagens lämplighet och 
”lämpliga” antyder att planering berör frågan om värden och mål. ”Handlingsinriktningar”  
handlar om att relatera mål och medel, men även att åtgärder är ett (eventuellt) resultat av 
planeringen, varför en planeringsteori även behöver belysa problem som berör 
genomförande.  

Planeringen fyller, enligt Davidoff och Reiner (1962), tre huvudsakliga syften89 

• Effektivitet och rationell handling: Planeringens effektiviteten mäts utifrån hur väl de 
uppsatta målen uppfylls. Då optimering kräver fullständig kunskap avfärdar 
författarna detta, men planeringen bör ske på ett effektivt tillvägagångssätt. 

• Marknadskorrigering: Marknaden kan inte lösa alla problem, planeringen kan hjälpa 
marknaden att fungera mer effektivt alternativt vara ett beslutsstöd för ett icke-
marknadsbaserat ekonomiskt system.  

• Ändra eller vidga urvalet: Planeringen kan vidga och uppmärksamma de olika val som 
står till buds vad gäller mål och medel, även mer omfattande visionära och radikala 
framtidsbilder  

Davidoff och Reiner (1962) betonar vidare att planeringsprocessen måste inledas med 
formulering av värden och mål, följt av identifiering av medel (framtagande av alternativ) och 
avslutas med att förslagen genomförs. Identifiering av medel innebär dels att ta fram minst 

                                                             
89 De berör här planeringens ultimata mål (externa syften) och inte dess innehållsmässiga frågor (interna syften) 
(Davidoff & Reiner, 1962). 
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ett alternativ till nuläget90 och dels att utvärdera alternativen utifrån både hur de uppfyller 
målen91 och sannolikheten att de uppnås av att de kan nås – bästa alternativet ska väljas. 
Vidare lyfter de fram planerings roll att följa upp och återkoppla mot målen huruvida 
utvecklingen följer planens tänkta riktning och, om så inte är fallet, föreslå åtgärder som 
bättre leder mot de uppställda målen, eller omformulera målen. (Davidoff & Reiner, 1962) 

Davidoff och Reiner (1962)  lyfter fram fem grundläggande drag som karaktäriserar 
planering: 

• Måluppfyllelse: Mål kan visa en riktning eller fastställa sluttillstånd, de är inte 
oåterkalliga men är föremål för analys. Åtgärder fyller inget egenvärde utan är 
instrument för att uppnå målen.  

• Utövande av val: Val av mål, medel och alternativ är intellektuella handlingar.  

• Framtidsorientering: Planering berör förändringar i framtiden. 

• Handling: Planering handlar om att åstadkomma resultat och uppnå mål. 

• Helhetssyn (comprehensiveness): Planering handlar om att samordna delarna av ett 
system och planerarna måste kunna tydliggöra olika alternativs konsekvenser.  

Davidoff och Reiner (1962) konstaterar att vi människor inte har full kunskap och ofta 
handlar ologiskt och att våra möjligheter att kalkylera och kontrollera därmed är begränsade: 
”Snarare än att uppnå en perfekt rationalitet kommer människan onekligen att fortsätta 
handla utifrån en begränsad rationalitet” (Davidoff & Reiner, 1962:104, min översättning). 
Vidare lyfter de fram den demokratiska principen att offentligt beslutsfattande och åtgärder 
ska spegla klientens (såväl den direkta uppdragsgivaren, t ex arbetsgivaren, som de som 
påverkas av planeringen) vilja och värderingar. Planeraren ska inte pådyvla klienten sina 
egna värderingar, oavsett hens tekniska kompetens eller visdom. (Davidoff & Reiner, 1962) 

5.5.3 Inkrementella planeringsansatser 
Den inkrementella skolan ser planering och beslutsfattande som en successiv utveckling i 
många små steg, snarare än ett fåtal stora (och genomplanerade) hopp. Dess förgrundsgestalt 
Charles E. Lindblom är kritisk till den rationella synen på beslutsfattande och planering , vars 
metodik endast kan användas för att hitta lösningar på enkla och småskaliga problem med få 
variablar att ta hänsyn till (Lindblom, 1959). Planerare och beslutsfattare har, menar 
Lindblom, varken intellektuell kapacitet eller tillräckligt med information, tid eller pengar för 
att använda den omfattande och detaljerade rationella planeringsmetodiken för mer 
komplexa utmaningar.  Istället tenderar planerare och beslutsfattare att hanka sig fram 
(”muddling through”, Lindblom 1959:88) genom att förenkla och korsbefrukta mål- och 
förslagsformulering och göra arbetet mer hanterbart, vilket Lindblom menar är att föredra. 
Genom att endast göra små, stegvisa förändringar undviks stora och avgörande misstag som 
är svåra att reparera. Med erfarenhet från tidigare stegvisa förändringar besitter planeraren 
och beslutsfattaren en kunskap om sannolika konsekvenser för liknande framtida steg. Det 
aktuella policyförslaget ses inte som den slutgiltiga lösningen på ett problem, utan ett av 
många steg i samma riktning. (Lindblom, 1959) 

                                                             
90 Författarna motsätter sig starkt planeringspraxisen att endast lägga fram ett planförslag och betonar vikten av 
att ta fram och utvärdera flera alternativa förslag. (Davidoff & Reiner, 1962) 
91 Indikatorer bör tas fram för att senare kunna bedöma ett programs effektivitet, dvs. måluppfyllelse. 
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Även Kingdon (2003) pekar på inkrementella inslag i policyskapande och dess framtagande 
av alternativa åtgärder, även om förändringar på den politiska agenda tenderar att vara mer 
abrupta. 

5.5.4 Kommunikativa och kollaborativa planeringsansatser  
Efter hand utvecklas även ett missnöje med de systembaserade och processrationella 
planeringsmodellerna. Under 1980-talet börjar nya synsätt på planering växa fram: 
kollaborativ, kommunikativ, deliberativ planering… Här finns många olika förgreningar som 
dock har ett gemensamt i kritiken mot den rådande expertbaserade planeringspraktik 
baserad på rationella, vetenskapliga metodik och kunskapssyn. Hädanefter samlar jag alla 
dessa inriktningar under begreppen kommunikativ och kollaborativ planering. 

Från en starkt planerande offentlig sektor till governance med bredare 
inflytande 
Det sena 1900-talets utveckling utmärks av snabba omvandlingsprocesser som drivs på av 
starka utvecklingskrafter som urbanisering, regionförstoring och globalisering med ett ökat 
fokus på tillväxt, konkurrens och attraktion samtidigt som miljöförstöring är ett växande hot 
bidrar till en allt mer (åtminstone upplevd) komplex planeringskontext –  planeringen har att 
göra med ”en ny verklighet” (Fredriksson, 2011:66; Fredriksson 2015:9; Cars & Engström, 
2008:5).Vissa kritiker menar (enligt Healey m.fl., 2003) att den då rådande 
planeringspraktiken inte klarar av att anpassa sig till de nya utmaningar i den nya globala, 
strukturella kontext som man uppfattar att det sena 1900-talets ekonomiska och 
teknologiska utveckling medför. En utveckling som även innebär strukturella förändringar på 
lokal nivå. Andra anser däremot att det snarare handlar om en ökad medvetenhet om 
samhällets komplexitet och att kommuner inte har möjlighet att styra all utveckling inom 
sina geografiska gränser (ibid.). Den offentliga sektorn, menar vissa, har inte längre de 
ekonomiska resurser eller maktmässig legitimitet att styra utvecklingen som man gjort 
tidigare (ibid.). 

1980-talets neoliberala våg innebär enligt Healey m.fl. (2003) att det tidigare rationalistiska, 
sekventiella beslutsfattandet ifrågasätts och utmanas. Offentliga myndigheters aktivitet ska 
reduceras till förmån för ökade privatiseringar och avregleringar. Marknaden ska få ett större 
ansvar för samhällets utveckling, så även inom planeringen. Men även föreningslivet, 
folkrörelser och andra organiserade intressegrupper krävs större inflytande över 
utvecklingen och planeringen. Inom planeringspraktiken introduceras kommunikativa och 
samarbetsbaserade arbetssätt inom offentlig förvaltning och planering. (Healey m.fl., 2003) 

För en utförligare diskussion kring skifte från offentlig styrning (governing) till governance, 
se avsnitt 4.1.2. 

Det kommunikativa/kollaborativa planeringsperspektivet 
Jessop (enligt Healey m.fl., 2003) ser governance som en reflexiv rationalitet där aktörer 
med gemensamma intressen men olika bakgrund i dialog- och samarbetsformform utbyter 
information med syfte att nå konsensus. Win-lose kan istället bli win-win. Det är en syn som 
stämmer väl överens med den nya syn på planering som utvecklats sedan 1980-talet (med 
tidigare embryon), ett kommunikativt och samarbetsinriktat (kollaborativt) perspektiv som 
kritiserar den rationella planeringen för att vara elitistisk, ha en felaktig kunskapssyn, 
fokusera alltför mycket på substantiell måluppfyllelse samt inte vara ändamålsenlig. Inom 
det kommunikativa planeringsperspektivet ses planering framförallt som en inkluderande 
och interaktiv social process där samtalet står i centrum. Healey (1997) liknar planering med 
en dialog eller konversation där man utbyter kunskap och synpunkter.  
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Mångfald 
I kommunikativa/kollaborativa planeringsprocesser tillåts alla berörda komma till tals och 
diskutera, såväl planerare, experter och politiker som de intressenter som berörs av ett visst 
planeringsprojekt; processdeltagarna är jämlika och öppna både för att dela med sig av sin 
egna och att ta till sig de andra deltagarnas synpunkter, behov och kunskaper (Innes & 
Booher, 2010). Genom denna öppna diskussion kommer gruppen fram till gemensamma 
”sanningar” och värderingar (Healey, 1997). Hendriks m.fl. (2007) kallar potentialen för att 
uppnå detta ideal deliberativ förmåga, som dels handlar om en mångfald av åsikter (många 
infallsvinklar – åsikter ifrågasätts), dels om öppenhet att ändra åsikt (flexibilitet att ta till sig 
ny kunskap som eventuellt kan leda till ändrade åsikter och perspektiv).Ett brett deltagande i 
dialogbaserade planerings- och beslutsprocesser, där deltagarna delar med sig av 
erfarenheter, kunskap och idéer, ger ett brett urval av alternativ att undersöka och utveckla 
(Innes & Booher, 2010).  

Processvinster och effektivitet 
Kollaborativa planeringsprocesser kan dock vara svåra, tidskrävande och dyra, något som 
såväl Innes och Booher (2003, enligt Taylor, 2007) som Healey m.fl (2003) medger. Men, 
menar förespråkarna, en bra process kan på sikt löna sig, dels för att processens resultat är 
bra och dels för att själva processen i sig tillför värde. Genom den breda och öppna 
planeringsprocessen, där många olika perspektiv blandas och diskuteras, finns goda 
förutsättningar för att få fram bra och genomtänkta beslut (Hendriks m.fl., 2007). Beslut som 
är tagna efter en process baserad på ömsesidig förståelse och konsensussökande samt med 
alla intressenter inblandade är robusta och håller lång tid framöver, och är därmed effektiva 
(Innes & Booher, 2010: 9-10). En process där alla inblandade varit med äger dessutom större 
legitimitet hos allmänheten (Innes & Booher, 2003 samt Healey, 1997). Även om 
kollaborativa processer strävar efter konsensus betonar Innes och Booher (2010) vikten av 
agonism, dvs. att processen tillåter konflikt och spänningar mellan olika synsätt. Sådana 
spänningar kan visserligen innebära utmaningar vid processtyrning, men är viktiga för att 
tillföra kreativitet och mångsidig belysning av frågor som leder utvecklingen framåt (ibid.).  

För att kunskap ska kunna påverka det offentligas beslut och åtgärder måste kunskapen 
byggas och tolkas genom inkluderande dialogprocesser så att den samverkar med aktörernas 
förståelse, menar Innes & Booher (2010). Kunskapen kan påverka delvis genom att aktörerna 
lär sig om och får en förståelse för den, delvis genom att det skapas gemensamma betydelser 
och kontextuell relevans, men också för att lärandet kan förändra själva aktörerna, deras 
ambitioner och hur de uppfattar möjligheterna att uppnå dem. Informationen behöver 
bearbetas tillsammans för att den ska bli relevant och motivera åtgärder. Dialogen behövs 
enligt Innes och Booher för att information som ska leda till åtgärd behöver sammankopplas 
med en ram  som är meningsfull och viktig för beslutsfattare (policy makers). Vidare behöver 
informationen diskuteras mellan aktörer med olika perspektiv, annars riskerar 
informationen inte ses som korrekt, meningsfull eller relevant och därför inte heller leda till 
förändring eller handling. (Innes & Booher, 2010)  

I den samarbetsfokuserade, kommunikativa planeringen är överenskommelser och 
substantiella sakfrågor och resultat dock bara en del av syftet (Healey, 2003). Själva 
processerna har enligt Healey i sig ett eget värde då de bidrar att skapa gemensam förståelse 
bland människor som annars inte skulle ha träffats. Ny användbar kunskap och nya 
arbetssätt skapas, deltagarna lär sig nya sätt att förstå och handla. De får dessutom tillgång 
till ett nätverk och skapar relationer som de (och deras organisationer) kan ha nytta av i 
framtiden (ibid.). Utifrån olika fallstudier konstaterar Innes och Booher (2010) att 
framgångsrika planerings- och beslutsdialoger skapar socialt och intellektuellt kapital och 
bygger institutionell kapacitet och bidrar i visa fall även till institutionell förändring. 
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”Processrelaterade frågor är lika viktiga för lokal samhällsplanering som frågor som berör 
det konkreta innehållet…/… Processinnovationer är lika viktiga resultat av 
planeringsaktivitet som materiella resultat.”  (Healey, 1997:85, min översättning) 

Denna syn överensstämmer med Habermas kommunikativa rationalitet där det är samtalet 
(processen), och inte själva resultatet, som är rationellt (Månsson, 1998). Även Hajer och 
Wagenaar (2003) framhåller att kollaborativa processer inte enbart ska bedömas utifrån vad 
som åstadkommits i det aktuella planarbetet (policy outcomes), utan hur de påverkat 
maktrelationer, uppkomsten av socialt kapital (se avsnitt 5.3) och relationer mellan 
deltagare, utvecklat kollektivt lärande och om de har ökat innovations- och 
anpassningsförmågan till ändrade förutsättningar.  

Kollaborativa processer kan enligt Innes och Booher leda till förändringar i det större 
systemet som gör våra institutioner mer effektiva och anpassningsbara och därmed gör hela 
systemet mer resilient:  

”Dessa processer producerar inte endast omedelbara resultat som överenskommelser och 
gemensamma aktiviteter, utan deltagarnas erfarenheter av dem leder ofta till utökat 
samarbete även i andra sammanhang. Deltagare lär sig på ett djupare plan om frågor och 
andra intressen som de tar med sig in i sina egna organisationer. De utvecklar ny 
kompetens. De bygger nätverk som de använder för att få nya slags saker gjorda som de 
annars inte skulle ha övervägt” (Innes & Booher, 2010:10).  

Kommunikativ planering handlar således inte bara om problemlösning utan är framförallt ett 
sätt att skapa nya nätverk mellan deltagare som kan öka kunskapsspridningen mellan dessa 
(Innes & Booher, 2003:). På så sätt är det lättare att finna lösningar som alla tjänar på (ibid.). 
”Kakan blir större” för alla inblandade. Bra kommunikativa processer är viktiga inte minst 
sett i ett längre perspektiv: Hajer & Wagenaar (2003) menar att vårdandet av relationer är en 
form av politisk rationalitet då det är viktigt att även i framtiden ha ett bra samarbete med 
andra.  

Khakee (2000) talar om att inlärningsprocessen har en transformativ funktion då inte bara 
kommunikationen och besluten förändras utan även deltagarnas personlighet, kompetens 
och beteende. Syftet är att skapa ett institutionellt kapital – förändringen ska påverka den 
planerande myndigheten även efter avslutat planeringsfall (se avsnitt 5.3). Enligt det 
kommunikativa synsättet skapas kunskap när vi kommunicerar genom att utbyta 
uppfattningar och tolkningar och livserfarenheter och kulturell och moralisk kunskap mellan 
processdeltagarna. Därför går det inte att i förväg sätta upp ett antal frågor som planeringen 
ska behandla – ”dessa måste upptäckas, läras om och förstås genom kommunikativa 
processer mellan varandra” (Healey, 1993:241, min översättning).  

Planering är en politisk aktivitet 
Såväl Healey som Forester är kritiska till synen på planering som en värdeneutral aktivitet. 
Healey menar att planering är politisk då den bygger på värderingar och uttrycker makt 
(Healey, 1997). Forester (1989) vänder sig mot synen på planering som antingen teknisk 
problemlösning, där planeraren ska komma på de bästa sätten att uppnå givna mål, eller den 
systemteoretiska synen där planering ses som ett sätt av behandla information och sedan 
komma fram med svar till beslutsfattarna. Forester menar att planering handlar om mer än 
så: planerarna formulerar problem, de definierar och väljer frågorna likaväl som de 
behandlar frågorna/svaren: ”planerare är mer än bara navigatörer som håller sitt skepp i 
kurs: de är nödvändightvis involverade i framtagandet av den kursen” (Forester, 1989:16). 
Planerarna är såväl koalitionsbyggare som informationssamlare. 
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”Om planering vore en mekanisk och inte en djupt politisk aktivitet skulle 
informationsteknologi kunna vara den högst prioriterade frågan. Men nu är det som så att 
kommunikationsnätverk, formella och informella, oftast är viktigare, för utan dem skulle 
informationen i sig vara värdelös.” (Forester 1989:16-17, min översättning) 

Behov av sektoröverskridande samarbete 
Utvecklingen av välfärdsstaten under 1900-talet har bidragit till att förstärka uppdelningen 
av policy agendor i olika sektorer, med egna tydliga diskurser och praktiker inom respektive 
policygrupp (policy community) (Healey m.fl., 2003). Denna uppdelning i sektorsspecifika 
diskurser och praktiker fångar planering och styrning government i sätt att tänka och agera 
som saknar flexibilitet och anpassningsförmåga till nya livsstilar och en föränderlig omvärld. 
Därför, menar Healey m.fl. (2003), krävs policy-integration, dvs. nya sätt att arbeta inom den 
offentlig sektorns olika delar samt mellan offentlig sektor, allmänhet och näringslivet. 

Tornberg (2010) konstaterar att en samordnad och sektoröverskridande planering kräver 
samordning mellan de deltagande parterna, där de gemensamma arbetsprocesserna bidrar 
till gemensamma tolkningar och synsätt som är avgörande för att de formella besluten och 
planerna inte ska förbli papperstigrar utan bidra till förändring: ”En plan betyder ingenting 
förrän någon tycker att den gör det” (Tornberg, 2010:29). Samtidigt behöver dessa 
meningsskapande deltagande verksamheter förtingligas (reification, på engelska), dvs. sättas 
på pränt, för att konkretisera vad man kommit fram till och vad det betyder (ibid.).  

Kommunikativ planering kräver olika slags kunskaper och färdigheter 
Skiftet från traditionell uppifrånstyrning (governing) till en mer adaptiv governance ställer 
också nya krav på planerare och ämbetsmän, från regel- och procedurstyrda byråkrater som 
ska uppnå uppsatta mål och göra planer till processledare som bygger och deltar i nätverk 
som förbättrar de alltmer komplexa systemens funktion, som motiverar andra aktörer, bidrar 
till gemensamma synsätt på problem, och skapar förutsättningar för samarbete (Innes och 
Booher, 2010). Planerare och tjänstepersoner har potential att spela viktiga roller i 
utvecklingen mot mer resilienta samhällen och styrsystem då de är involverade i att sätta 
agendor, problemformulering (problem framing), och förmåga att få såväl allmänhetens som 
beslutsfattares uppmärksamhet inför nya idéer och tillvägagångssätt (ibid.).  

Forester skiljer, enligt Khakee (2000) mellan tre olika former av kunskap och färdigheter 
som behövs inom det kommunikativa handlandet: tekniska kunskaper, praktiska kunskaper 
och kritisk bedömning. Substantiella (innehållsmässiga) frågeställningar kräver bland annat 
tekniska färdigheter och sakkunskap, även om dessa inte är tillräckliga. Det krävs praktiska 
färdigheter för att upprätthålla, förbättra och reproducera sociala och politiska relationer 
med såväl olika förvaltningar och myndigheter som med allmänheten. Den kritiska 
kunskapen behövs främst för att kunna relatera kunskap till politiska och sociala 
sammanhang sett i ett bredare perspektiv. Khakee (2000) lägger även till förmågan att 
hantera emotionella problem, olika sociala situationer, t ex att lyssna till och respektera olika 
åsikter.  

En viktig slutsats från Innes och Boohers (2010) fallstudier är att det krävs ledarskap för att 
få igång kollaborativa processer, någon eller några som har en vilja och möjlighet att 
engagera andra att genomföra sådana processer samt hitta resurser för att genomföra detta. 
Kollaborativt ledarskap handlar om att sättas igång, engagera/inspirera och bygga andras 
kapacitet/kompetens samt att få andra att ta initiativ (ibid.).  

Kritik mot de kommunikativa planeringsansatserna 
Under senare år har kritik riktats mot den kommunikativa planeringsteorien, bland annat 
vad gäller makt. Flyvbjerg & Richardson (2002) menar att den kommunikativa 
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planeringsteorin, som vilar på Habermas teorier om diskursetik och kommunikativ 
rationalitet, misslyckas med att få med planeringens maktaspekter. Detta gör att den 
kommunikativa planeringsteorin kommer till korta med att förklara vad som händer i 
verkligheten och den är därmed en svag grund att stå på om man vill åstadkomma effektiv 
handling och förändring. 

5.5.5 Strategisk planeringsansats 
Albrechts och Healeys texter har dominerat europeisk strategisk planeringsteori (Newman, 
2008). Inom den strategiska planeringsansatsen riktas kritik mot den rationella ansatsen för 
att vara alltför linjär och förenklad vad gäller kopplingen mål-plan-åtgärd-resultat (Healey, 
2007; Mintzberg, 1994) samt att den inte i tillräckligt hög grad uppmärksammar den för 
planeringen så viktiga frågan om osäkerhet om vad framtiden bär i sin famn (Hillier, 2007; 
Hillier, 2011; Mintzberg, 1994). Medan den rationella planeringsansatsens fokus på att uppnå 
relativt specifika målsättningar genom prognoser handlar den strategiska planeringsinsatsen 
istället om att måla med en bredare pensel och peka ut riktningen för den önskade 
utvecklingen, eftersom framtiden är osäker och oväntade händelser ofta påverkar 
planeringen och dess utfall (Fredriksson, 2011:81). En viktig del i den strategiska ansatsen är 
det tydliga genomförandeperspektivet och viljan att åstadkomma förändring i en viss riktning 
(Albrecht, 2004; Mintzberg, 1994; Fredriksson, 2010). 

Mintzberg (1994) skiljer mellan avsedda (intended) strategier, realiserade strategier och ej 
realiserade strategier. Han menar att realiserade strategier inte nödvändigtvis behöver vara 
avsedda strategier då det förutsätter en mycket god framsynthet och oflexibilitet. Vidare 
skiljer Mintzberg på avsiktliga (deliberate) strategiprocesser – då avsedda strategier 
realiseras – och framväxande (emergent) strategiprocesser. Det senare sker då handlingar 
som inte är avsedda strategier (utan snarare är resultat av olika oplanerade händelser) 
formas i ett mönster och realiseras. (Se figur 5.3 nedan.)  (Mintzberg, 1994) 

 

 

https://richardjamessharp.files.wordpress.com/2010/10/deliberate.jpg
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Figur 5.3: Mintzbergs bild av hur realiserade strategier påverkas av såväl avsedda som 
framväxande strategier. De mindre pilarna symboliserar framväxande strategier som 
uppkommer utan att de varit avsedda. Källa: Mintzberg m.fl. (2005). 
 
Den belgiske planeringsteoretikern Louis Albrechts (2006) ser strategisk (rumslig) planering 
som en transformativ och integrerande (helst ledd av den offentliga sektorn) samhällelig och 
rumslig process genom vilken en vision, sammanhängande åtgärdspaket och medel för 
genomförande skapas och som lyfter fram vad en plats är och kan bli. Några av den 
strategiska (rumsliga) planeringens viktigaste egenskaper är inriktningen på ett begränsat 
antal strategiska områden (key issue areas), dess kritiska syn på miljön när det gäller styrkor 
och svagheter i samband med möjligheter och hot samt studier av externa trender, krafter 
och resurser tillgänglig (ibid.). Den strategiska planeringen identifierar, samlar och 
involverar betydelsefulla (offentliga och privata) aktörer i breda (flernivåstyrning) och olika 
(offentliga, ekonomiska, civilsamhällets) planeringsprocesser. Strategisk rumslig planering, 
som Albrechts ser det, är på kort och lång sikt "inriktad på utformning av beslut, åtgärder, 
projekt, resultat och genomförande, och det innehåller uppföljning, återkoppling och 
revidering i sina ansträngningar för att uppnå dessa mål” (Albrechts, 2006:1491).92  

5.7 Studiens analytiska ramverk  
I detta avsnitt ska jag, med stöd i de teorier som presenterats tidigare i detta kapitel, och 
delvis i kapitel 4, kombinera delar av de olika teoretiska ansatserna och formulera detta i det 
analytiska ramverk som ska fungera som stöd i de senare analyserna i fallstudiekommunerna 
Alingsås och Västerås.  

Ramverket är vad Lundquist kallar en kontextuell analysmodell som utgår från en integrerad 
struktur-aktör-ansats där såväl strukturer som aktörer påverkar planering och policybeslut, 
och där aktörer både påverkas av och (i viss uträckning, i enlighet med Giddens och 
Lundquist tidigare i detta kapitel) har möjlighet att påverka strukturer. Som konstaterats 
tidigare (Lundquist, 1984) är en kontextuell analysmodell lämplig vid komparativa studier 
med långa tidsperspektiv – något som gäller denna avhandling som primärt studerar 
utvecklingen i två kommuner över nära ett kvart sekel och som i viss omfattning jämför 
utvecklingen i dem.  

Den analytiska referensramen (se figur 5.4.) är i grunden uppbyggd av en fyrfältsmatris med 
två axlar. Den lodräta axeln berör å ena sidan strukturer och strukturella aspekter och 
drivkrafter som är viktiga för att förklara kommunernas energi- och klimatarbete under den 
aktuella undersökningsperioden, och å andra sidan aktörer som varit viktiga för hur energi- 
och klimatfrågorna utvecklats och hanterats i respektive kommun. Den vågräta axeln delar in 
dessa strukturer och aktörer i kommun-interna (dvs. aktörer och strukturer inom den 
kommunala organisationen, enligt Palm & Wihlborgs (2007) perspektiv kommunen som 
organisation, se avsnitt 4.2.2 ) respektive kommun-externa (utanför den kommunala 
organisationen). Kommun-externa aktörer och strukturer kan således verka/existera inom 
den geografiska kommunen (territoriet, eller kommunen som plats enligt Palm & Wihlborgs 
(2007) begrepp), och även andra delar av landet och världen, men tillhör inte den 
kommunala organisationen (nämnder, förvaltning, bolag). 

                                                             
92 Under senare år har Albrecht utvecklat en mer radikal syn på den strategiska planeringen, där den tidigare 
synen kompletterats med både ett mer kollaborativt och kritiskt förhållningssätt. (Albrechts, 2015) 
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Figur 5.4. Analytiskt ramverk baserad på struktur-aktörsrelaterade teorier, Kingdons 
analysmodell med multipla strömmar, planeringsteori och stigberoende som presenterats 
tidigare i kapitel 5 samt delvis i kapitel 4. De bakomliggande fyrfältsmatriserna samt den 
stora streckade pilen representerar analys av utvecklingen över tid.  
 
Kingdons analysmodell/teori om multipla strömmar intar en central roll i detta analytiska 
ramverk, både vad gäller placering i själva konceptbilden (då modellen omfattar såväl 
strukturella som aktörsbaserade aspekter) och som analytiskt stöd och förklaringsmodell. 
Den omringande fyrfältaren bidrar med komplementerande förklaringsmodeller som tar stöd 
i de olika teorier som presenterats tidigare i detta kapitel samt kapitel 4, vilket förklaras 
nedan.  

Tidsaspekten är en viktig komponent i den analytiska referensramen, då avhandlingen berör 
utvecklingen/förändringen av energieffektivitet och klimatpåverkan samt kommunernas 
arbete med detta över tid. Här inkluderas även teorier om stigberoende (svårigheten att 
avvika från en redan vald väg) samt frågan om huruvida policyförändring sker i långsamma 
inkrementella utvecklingsprocesser (enligt Lindblom) eller i samband med snabbare och mer 
abrupta händelser (t ex Kingdon).  

5.7.1 Strukturer 
När det gäller strukturella krafter som påverkar utvecklingen i kommunerna kan de i det 
analytiska ramverket både ses (i enlighet med Durkheim) som tvingande och begränsande 
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krafter utanför individen och som påverkar hennes tänkande och handlande, men de kan 
också (enligt Giddens) vara möjliggörande och är inte absoluta utan kan endast ibland (men 
inte alltid) vara utanför de enskilda aktörernas kontroll. I denna avhandling ser jag 
strukturer som tämligen stabila mönster och krafter utanför individen och som styr och 
påverkar aktörers handlingsförmåga. Strukturer påverkar aktörerna och aktörerna påverkar i 
sin tur strukturerna, men ofta är strukturerna tröga och svåra att förändra och kontrollera av 
den enskilda individen. 

Även om Durkheims struktursyn är väl rigid är hans indelning av strukturer (sociala fakta) i 
tre olika kategorier användbara. För att vara användbara i det analytiska ramverket för denna 
studie har jag valt att utveckla innebörden i dessa kategorier, delvis utifrån andra synsätt som 
presenterats tidigare i detta kapitel och delvis utifrån egna akademiska och yrkesmässiga 
erfarenheter. Med denna förskjutning av betydelse har jag valt att använda andra begrepp än 
Durkheim. Dessa är fysisk-rumsliga fakta, institutioner och samhällsströmningar. Vad jag 
menar med dessa begrepp definieras stipulativt enligt nedan. 

Med fysisk-rumsliga fakta syftar jag på de materiella fysiska lämningar samt rumsliga 
samband och förutsättningar som vi ärver av tidigare generationer och därmed har att utgå 
från. Här inbegriper jag exempelvis stadens bebyggelsestruktur, geografiska läge eller 
infrasystemens uppbyggnad och utspridning. Geografiska förutsättningar och deras betydelse 
kan förändras över tid, till exempel i vilket nationellt eller regionalt sammanhang kommunen 
rumsligt (och organisatorisk)t befinner sig i. 

Med institutioner menar jag icke-fysiska aspekter som styr och påverkar våra beslut och 
beteenden. I enlighet med North kan institutioner ses som samhällets spelregler som kan 
vara formella eller informella samt tydligt skapade av människan eller mer organiskt 
utvecklas över en längre tid. Formella institutioner som lagar och regelverk är oftast 
intentionellt skapade, medan informella institutioner som språkbruk, normer, sedvänjor och 
värderingar (”kulturer”, eller det som Giddens kallar regler) snarare utvecklas över tid. 
Institutioner verkar på samhällets alla nivåer, från global och nationell nivå till lokal och 
gruppnivå, där flernivåstyrningen kan spela in. Kommunernas sätt att organisera och 
genomföra samhällsplanering kan här ses som en blandning av formella och informella 
institutioner då de ofta till viss del styrs av olika lagar men i hög grad genomförs utifrån den 
lokala organisationens traditioner och idéer (jämför med Palm & Wihlborgs (2007) 
perspektiv kommunen som institution, avsnitt 4.2.2). Här kan även kopplas frågor kring 
systemkultur (Hughes, 1983; Kaijser m.fl., 1988) och dynamisk konservatism (Schön), vilket 
tagits upp i avsnitt 3.1.3. Dessutom påverkas den lokala planeringen av olika sätt att se på 
(planeringsteoretiska ansatser/perspektiv) hur planering kan och bör organiseras. Här är det 
även viktigt att ta hänsyn till det som Giddens kallar resurser, dvs. kapacitet (makt) att 
påverka och förändra den materiella omgivningen (allokativa resurser) samt kontrollera och 
styra människor (auktoritativa resurser), samt idémässiga resurser (makt att skapa nya 
föreställningar och värden). Resursbegreppet används även inom teori om institutionell 
kapacitet som handlar om aktörers och organisationers förmåga att genom planering-, 
besluts- och genomförandeprocesser hantera utmaningar (Polk, 2011), vilket inkluderar 
samverkan över kulturella och organisatoriska gränser (Healey, 1997). Här handlar det om 
att bygga upp organisationers kunskapsresurser, relationella resurser samt 
mobiliseringsförmåga för att hantera nya utmaningar (Healey, 2003; Magalhães m.fl., 2002; 
Polk, 2011).  

Med samhällsströmningar menar jag, i likhet med Durkheims sociala strömningar, mer eller 
mindre kortvariga massbeteenden, moden och trender som är förenliga med tidsandan, här 
inbegrips också frågor som växer sig starka inom den allmänna opinionen (se Kingdon). 
Durkheim ser denna som den svagaste och flyktigaste av de tre strukturkategorierna, men till 
samhällsströmningar bör även inbegripas starkare krafter och samhällstrender, som på ett 
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mer omfattande och ihärdigare sätt förändrar förutsättningarna för samhällets fortlevnad 
och utveckling och som kan vara svårare för aktörer och organisationer att rå på, exempelvis 
globalisering, urbanisering, digitalisering etc.  

5.7.2 Aktörer 
Med aktörer (agenter) avses i detta analytiska ramverk såväl enskilda individer som 
kollektiv/organisationer (Ritzer, 2008; Lundquist, 1984; North, 1990). Som nämnts tidigare 
påverkas och styrs de av olika strukturella faktorer, men har ofta en möjlighet att (i viss mån) 
påverka och förändra dessa strukturer (Giddens, 1986). Här berörs olika teoretiska ansatser 
rörande drivande aktörer i offentlig tjänst som är viktiga för att förändra policy och praktik: 
kritiska förändringsaktörer (Magalhães m.fl., 2002), policyentreprenörer (Kingdon, 2003) 
och gröna tjänstemannaaktivister (Hysing & Olsson, 2011).  

5.7.3 Kommun-interna och kommun-externa aktörer och strukturer  
Alingsås och Västerås kommunala organisationer är denna avhandlings forskningsobjekt (se 
kapitel 2, metod). För detta analytiska ramverk innebär det att jag skiljer mellan å ena sidan 
kommun-interna aktörer och strukturer som finns och utvecklas inom den kommunala 
organisationen och å andra sidan kommun-externa aktörer och strukturer som finns och 
utvecklas utanför den kommunala organisationen. Detta innebär exempelvis att ett privat 
företag som finns inom den geografiska kommunen ska ses som en kommun-extern aktör 
eller att nya sätt att organisera den kommunala energiplaneringen ska ses som en kommun-
intern strukturell (institutionell) förändring.  
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Figur 6.1. Karta över Alingsås kommun med större tätorter (röd text) och grannkommuner 
(svart text). Kommungränsen markerad med streckad linje i svart. Källa: Alingsås 
kommun (2018c). Bearbetning (ortsnamn) av författaren.  
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6. DELFALLSTUDIE 1: ALINGSÅS 
6.1 Introduktion  

6.1.1 Delfallstudiens innehåll och struktur  
I den här delfallstudien studeras hur Alingsås kommun har arbetat med energianvändning 
och klimatpåverkan relaterat till bebyggelse- och transportsektorerna, med särskilt fokus på 
utvecklingen inom Alingsås tätort. Studien berör tidsperioden 1990-2014, men för att läsaren 
ska få en förståelse för Alingsås situation och utveckling dessförinnan inleder jag kapitlet 
med en kortfattad introduktion av Alingsås. Därefter följer ett delkapitel som beskriver 
kommunens styrning på strategisk/kommunövergripande nivå, inklusive visionsarbete, 
utveckling av styrsystem samt en översiktlig genomgång av den kommunala 
samhällsplaneringen (energiplanering, översiktsplanering, Agenda 21- och miljöstrategiskt 
arbete) vad gäller processer, målsättningar och generell energi- och klimatinriktning. Sedan 
följer tre delkapitel där jag mer ingående studerar hur kommunen hanterat frågor rörande 
bebyggelens energianvändning, bebyggelsens energiförsörjning samt transporternas 
energianvändning och klimatpåverkan. Respektive delkapitel avslutas med en analys kopplat 
till forskningsfrågorna och det analytiska ramverket.  

I delfallstudien kommer jag även göra inzoomningar på arbetet med och utvecklingen i två 
stadsdelar som är särskilt intressanta ur energi- och klimatperspektiv: 
miljonprogramsområdet Brogården och det nya bostadsområdet Stadsskogen. 

6.1.2 En introduktion av Alingsås kommun 
Alingsås kommun ligger ungefär fem mil nordost om Göteborg, med Västra stambanan och 
E20 som genomkortsar tätorten Alingsås. Grannkommuner är Ale och Lerums i väster, 
Bollebygd i söder, Vårgårda i öster samt Essunga och Trollhättan i norr (se figur 6.1 på 
föregående sida). Alingsås är en av 49 kommuner i Västra Götalands län (vars landsting 
kallas Västra Götalandsregionen) och är medlemskommun i Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) (Västra Götalandsregionen, 2011). Vid årsskiftet 2014/2015 hade 
Alingsås 39 188 kommuninvånare (SCB, 2018a).  

Industri- och handelsstaden Alingsås  
Den tidigare kyrkbyn Alingsås tilldelades stadsrättigheter av Gustaf II Adolf 1619, då det var 
en strategisk marknadsplats innanför den dåvarande gränsen mot Danmark. Staden har en 
lång historia knuten till textilindustrin som inleddes vid mitten av 1700-talet då Jonas 
Alströmer växande manufakturverk med väverier och spinnerier under en tid (enligt 
kommunen) gjorde Alingsås till en av landets främsta industristäder. Hundra år senare, 
samtidigt som Västra stambanan invigdes, fick Alingsås en ny textilkung då engelsmannen 
Charles Hill grundade Alingsås bomullsväveri som kom att dominera stadens 
industriverksamhet och även drog till sig andra liknande verksamheter som bidrag till att 
staden växte. Alingsås förknippades starkt med textil- och konfektionsindustrin fram till 
1950-talet då den sysselsatte mer än hälften av stadens industriarbetare. Därefter blev 
verkstadsindustrin viktigare och textilindustrins produktion flyttade efter hand till andra 
länder. (Alingsås kommun, 2018a; Alingsås kommun, 2001a) 

Trots de industriella framgångarna kom handeln, hantverket och agrarnäringarna att 
dominera verksamheten i staden från slutet av 1800-talet (Alingsås kommun, 2001a). 
Alingsås kallas, enligt kommunen, för den trivsamma trästaden och har behållit och utvecklat 
sin karaktär av småstadsidyll med byggnader från 1800-talet. Kommunens sätt att renovera, 
bevara och förnya innerstaden i gammal stil tilldelades 1984 det europeiska byggnadsvårds-
priset Europa-Nostra-diplomet. Ett annat epitet för Alingsås är kaféstaden , då staden har en 
historia av och fortfarande har en levande kafékultur. (Alingsås kommun, 2018a) 
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Alingsås befolknings- och bebyggelseutveckling 1950-1990 
Genom kommunsammanslagningar under 1950- och 70-talen växte Alingsås kommun både 
geografiskt och befolkningsmässigt (Alingsås kommun, 2018a). Befolkningen i Alingsås 
kommun ökade med dryga tio procent per årtionde under 60-, 70- och 90-talen, men 
befolkningstillväxten mer än halverades under 1990-talet varefter den därefter tilltagit, 
särskilt under 10-talet (se tabell 6.1).   

Tabell 6.1. Befolkningsutveckling i Alingsås kommun 1970-2014 samt Alingsås tätort 1970-
2014. Källor: SCB, 2018a; SCB, 2018b.  
  1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015 
Alingsås 
kommun 

Befolkning 26 529 29 637 33 626 35 153 37 796 39 188 - 

Alingsås 
tätort 

Befolkning 18 761 19 283 21 297 22 361 24 482 - 26 329 

Alingsås kommunägda bolag 
Alingsås kommun är sedan 1991 ensam ägare till det allmännyttiga bostadsbolaget AB 
Alingsåshem (tidigare Stiftelsen Alingsåsbostäder, 1946) som har 38 anställda och cirka 3300 
lägenheter, vilket omfattar cirka 18 procent av de drygt 18 000 bostäder som finns i Alingsås 
(Alingsåshem, 2018a, 2018b; Alingsås kommun, 2017a). Kommunen äger även 
fastighetsbolaget Fabs AB med lokaler för både kommunal och privat verksamhet. År 2017 
hade Fabs 30 anställda, lokalbeståndet bestod av knappt 200 000 kvadratmeter och man 
omsatte 193 miljoner kronor (Fabs, 2018). Kommunen äger också energibolaget Alingsås 
Energi93 som 2017 omsatte 235 miljoner kronor och hade 60 anställda (inklusive 
dotterbolag) och sålde 119 GWh fjärrvärme (Alingsås Energi, 2018b).  

Energisystemets och transportsystemens utveckling 1945-1990 
Innan 1990-talet finns inte något egentligt fjärrvärmesystem i Alingsås. Byggnaderna i den 
relativt låga och värmeglesa tätorten värms upp med enskilda anläggningar, med undantag 
för de bostadsområden som stiftelsen Alingsåsbostäder uppför under miljonprogramsåren, 
med lokala närvärmesystem i form av oljeeldade hetvattencentraler med lokala 
distributionsnät som förser stiftelsens bostäder och lokaler med värme (Alingsås kommun, 
1986). De första (oljeeldade) kvarterscentralerna sätts i bruk 1977 och sju år senare byggs två 
av dem ihop och bildar därmed ett embryo till stadens fjärrvärmesystem (AE2). I 
kommunens Energiplan 1986 uttrycks en vilja att koppla samman de öar av hög värmetäthet 
som finns i Alingsås tätort till ett centraliserat uppvärmningssystem med fjärrvärme eller 
naturgas (Alingsås kommun, 1986). Gasalternativet är en följd av 1980 års regeringsbeslut att 
satsa på naturgas i Sverige, där ett syd- och västsvenskt naturgasnät med dansk nordsjögas 
skulle etableras med start i västra Skåne 1985 genom det statliga bolaget Swedegas;  beslut 
om utbyggnad norrut till Göteborg förväntades tas innan 1988 (ibid.)  

Den låga medelbeläggningen i stadsbusstrafiken vid mitten av 80-talet (6 passagerare/tur i 
Alingsås jämfört med 15 i hela Göteborgsregionen) föreslås motverkas genom att man ser 
över linjedragning, tidtabeller, anpassning till tåg, snabba förbindelser genom centrum samt 
samordning av tidtabell mellan olika kollektivtrafikföretag. (Alingsås kommun, 1986) 

Efter denna korta introduktion av Alingsås kommun går vi vidare och fokuserar på 
kommunens energi- och klimatrelaterade arbete och utveckling under fallstudiens 
undersökningsperiod, 1990-2014.  

                                                             
93 Moderbolaget heter Alingsås Energi Nät AB som bland annat driver elnät och fjärrvärme medan dotterbolaget  
Alingsås Energi säljer el (Alingsås Energi, 2018a). När jag i denna avhandling skriver Alingsås Energi är det 
Alingsås Energi Nät AB, om inte annat framgår.  
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6.2 Vision, styrsystem och strategisk samhällsplanering 
I detta avsnitt redovisas i mer generella termer Alingsås kommuns strategiska arbete kopplat 
till utveckling som berör energi, miljö och hållbar utveckling, med fokus på övergripande 
hållbarhetsfrågor och arbetets genomförande under aktuell undersökningsperiod. Detta 
delkapitel innefattar även kortfattat kommunens visionsarbete och förändringar i styrsystem.  

För att underlätta läsarens möjligheter att skapa sig en helhetsbild över utvecklingen har jag 
valt att presentera utvecklingen någorlunda kronologiskt istället för att dela upp arbetet inom 
olika sektorer. Figur 6.1 nedan visar schematiskt upp strategiska styrdokument under den 
aktuella undersökningsperioden. 

 

 
Figur 6.2 Grafisk sammanställning av strategiska dokument (fyrkanter) och energi- och 
miljörelaterade mål (pilar) i Alingsås samt uppföljning av dessa. De streckade fyrkanterna 
(FÖP/fördjupnade översiktsplaner) berör endast delar av den geografiska kommunen och 
berörs inte i detta avsnitt (men i senare avsnitt). Prickmarkerad fyrkant (Trafiktaktik) är 
en bilaga till den fördjupade översiktsplanen för staden. Bilden är gjort av författaren. 

Under den aktuella undersökningsperioden skiftar det politiska styret i Alingsås mellan det 
borgerliga/alliansblocket och det rödgröna blocket (se tabell 6.2). Vid valet 2014 erhöll inget 
av blocken majoritet då Sverigedemokraterna blev vågmästare. Det rödgröna blocket 
formade då ett minoritetsstyre94 (SVT, 2018a).  

                                                             
94 Efter att det rödgröna styret inte får igenom sin budget för 2017 lämnar de över minoritetsstyret till 
alliansblocket (SVT, 2018a). 
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Tabell 6.2 Valresultat i Alingsås kommun 1988-2014. Politisk majoritet i 
kommunfullmäktige markeras med gult. Orange markering visar minoritetsstyret under 
den aktuella undersökningsperiodens sista månader (men den gamla majoritetens budget 
gäller). Källa: SCB, 2018c 

 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 
Moderaterna 9 10 10 10 8 10 12 10 
Centerpartiet 7 5 5 3 3 3 3 3 
Folkpartiet/Liber 8 7 5 4 9 9 7 3 
Kristdemokrater 2 4 3 8 7 5 4 4 
Miljöpartiet 3 2 3 3 2 3 5 6 
Socialdemokrater 19 17 20 16 17 17 14 15 
Vänsterpartiet 3 3 4 7 5 4 4 4 
Sverigedemokrat 0 0 0 0 0 0 2 4 
Övriga 0 3 1 0 0 0 0 0 
 
 

6.2.1 90-talet 

Översiktsplanering för försiktig utveckling med bevarad identitet 
Kommunens första översiktsplan ÖP90 antas 1990, med en tidshorisont som sträcker sig 
fram mot 2010. Tanken är att översiktsplaneringen ska ske rullande, med översyn varannan 
mandatperiod. Översiktsplanens innehåll grundas på ett förslag till utvecklingsprogram för 
kommunens utveckling över tjugo år (man anser sig inte hinna vänta in att dessa 
utvecklingsmål ska hinnas fastslås hösten 1990). I översiktsplanen fastslås kommunens vilja 
om en lugn och kontinuerlig tillväxttakt (cirka en procent befolkningstillväxt per år, 40 000 
invånare till 2010) och att man behåller sin identitet som självständig småstad i levande 
landsbygd – man vill inte vara en sovstad till Göteborg. I ÖP90 konstateras vidare att det är 
en stad med tät och sammanhängande struktur som ska byggas ut i Alingsås, inte nya 
förorter. Cykelstaden med bebyggelse inom en radie på tre kilometer från Stora torget visas i 
en schematiskt bild av stadens princip. (Alingsås kommun, 1990a) 

Energiplanering med fokus på värmeförsörjning  
Alingsås kommunfullmäktige antar en ny energiplan i slutet av 1992. Till skillnad från 
energiplanen från 1986, som togs fram under ledning av kommundirektören, är det nu en 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunförvaltning och det kommunala energibolaget 
samt externa konsulter som tar fram den nya planen95. Därtill finns en referensgrupp med 
representanter från andra kommunala förvaltningar. Syftet med energiplanen är, i likhet med 
den första energiplanen, att skapa samstämmighet med den övriga kommunala 
planeringsverksamheten, vilket innebär att hänsyn har tagits till översiktsplanen (ÖP90), 
miljövårdsprogram och avfallsplanen (som då är under framtagande). Energiplanen ska 
behandla tillförsel och användning av energi och även redovisa verksamheter som 
kommunen endast indirekt kan påverka. Likt 1986 års energiplan uttrycks även i denna plan 
förhoppningar om offentlig debatt om och därmed ökat intresse kring energifrågorna. Ett 
övergripande energipolitiskt mål är åtgärder som ur samhällsekonomisk synpunkt leder till 

                                                             
95 Såväl utvecklingschefen som planarkitekten och energibolagets tjänsteperson, som intervjuats för denna 
fallstudie, var med i arbetsgruppen för energiplan som antogs 1992 (Alingsås kommun, 1992a). 
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så låga samlade kostnader (investeringar, drift och underhåll för det totala systemet) som 
möjligt, där miljökonsekvenser96 ska beaktas. (Alingsås kommun, 1992a) 

Likt den tidigare sätts även i denna energiplan fokus på värmeförsörjning, då kommunen 
anses ha en stor direkt påverkansmöjlighet inom denna sektor. Synen på kommunens roll för 
energiplanens genomförande har dock breddats jämfört med 1986, samtidigt som det 
konstateras att tidigare statliga ekonomiska stöd, där kommunen haft en avgörande roll för 
styrningen av åtgärderna, har minskat. I energiplanen diskuteras kommunens möjligheter 
och styrmedel för att påverka tillförsel, användning och hushållning av energi. Här 
konstateras att det ”finns konflikter i kommunernas ofta flerfaldiga roll som planerare, 
producent och användare av energi” (Alingsås kommun, 1992a:29), att man ska värna om 
boendes rätt till rimliga värmekostnader, samt att det krävs kloka avvägningar mellan 
konsumentintresse och allmänt behov att garantera värmeunderlag (t ex utbyggnad av 
fjärrvärme).  

Energiplan 1992 avslutas med ett handlingsprogram med 13 åtgärdsförslag för perioden 
1992-1997 (se bilaga A). Handlingsprogrammet föreslås följas upp årligen i de kommunala 
förvaltningarnas och bolagens verksamhetsberättelser. (Alingsås kommun, 1992a) 

Ökat fokus på hållbar utveckling: utvecklingsmål och vision styr översiktsplan 
I mitten av 90-talet inleds inom Alingsås kommun ett arbete med tydligt fokus på hållbar 
utveckling. Alingsås lokala Agenda 21-arbete inleds i början av 1994 och i slutet av det året 
antar kommunfullmäktige ett antal övergripande mål för kommunens utveckling, vilket 
bland annat innebär att en ekologisk grundsyn ska prägla all samhällsplanering och att 
kommunen ska arbeta för att snarast uppfylla kriterierna för en ekokommun (Alingsås 
kommun, 1995a). Kommunfullmäktige lägger 1996 fast visionen ”Alingsås kommun slår vakt 
om den trivsamma trästaden med en levande landsbygd och satsar på kunskap och 
utveckling i en god miljö” (Alingsås kommun, 1998a:12). I det efterföljande 
Kommunprogram 1998 (den politiska majoritetens prioriteringar, antaget 1997) bryts 
visionen ned i ett antal övergripande mål, vilket bland annat innebär att kretsloppstänkande 
och en ekologisk grundsyn ska prägla all samhällsplanering; energianvändningen ska 
effektiviseras och den totala förbrukningen ska minska (Alingsås kommun, 1998a).  

Målen i kommunprogrammet ligger till grund för den andra kommunövergripande 
översiktsplanen (vilket även visar sig bli den sista inom den aktuella undersökningsperioden 
för denna fallstudie). Arbetet med översiktsplanen ÖP95 inleds 1994 och avses (som namnet 
antyder) vara klart 1995, men planen antas först i början av 1998. Under den drygt tre år lång 
arbetsprocessen tar man bland annat fram program, kommundelsvisioner och målplattform; 
underlagsmaterialet anses vara bättre och mer heltäckande för ÖP95 jämfört med ÖP90. 
Parallellt med översiktsplanearbetet har kommunen bland annat arbetat med det lokala 
Agenda 21-programmet. Planens övergripande mål är att det ska vara attraktivt att bo, leva 
och verka i Alingsås. Planeringen ska ge förutsättningar för ett varierat och spännande 
bostadsutbud och man ska ha en hög självförsörjningsgrad inom sysselsättning. (Alingsås 
kommun, 1998a)  

ÖP95 är både till struktur och innehåll mycket lik ÖP90. Bevarandet av småstadskaraktären 
och en försiktig befolknings- och bebyggelseutveckling gäller fortfarande, och till och med 
förstärks med mål om lägre tillväxttakt för bostadsutbyggnaden i Alingsås tätort (max 170 
lägenheter/år, jämfört med 250 i ÖP90) samt ett förtydligande mål om att 
småstadskaraktären ska bevaras genom anpassning av nya byggnader och anläggningar till 
stadens skala. Men jämfört med den tidigare översiktsplanen innehåller ÖP95 något mer 

                                                             
96 Ett tillägg till lagen om kommunal energiplanering från 1991 ställde krav på att planen kompletterades med en 
miljökonsekvensbeskrivning (Alingsås kommun, 1992a). 
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utvecklande resonemang och ökat fokus på de regionala97 och miljömässiga dimensionerna. 
Ett uttryckt mål är att kommunen ska verka för att den regionala planeringen och 
utbyggnaden inriktas mot ett långsiktigt hållbart samhälle, ett annat är att en ekologisk 
grundsyn ska prägla alla samhällsplanering (baserat på fyra kretsloppsvillkor). (Alingsås 
kommun, 1998a)  

Lokalt Agenda 21-arbete leder till miljömål och uppföljning 
Efter två samrådsomgångar med boende och verkande i Alingsås antar kommunfullmäktige 
våren 1997 Handlingsprogram för en hållbar utveckling. Handlingsprogrammet, som 
grundas på Det Naturliga Stegets fyra kretsloppsvillkor, målar upp en långsiktig målbild där 
man i Alingsås lever i samklang med naturen. Därtill sammanställs 40 konkreta mål på kort 
sikt (målår 2002 eller 2008) som avses regelbundet följas upp, utvärderas och eventuellt 
revideras. Inom energiområdet finns tre mål och inom transportområdet finns sex mål (Se 
tabell A.3 i bilaga A). (Alingsås kommun, 1997b) 

En Agenda 21-grupp med icke-kommunala lokala representanter föreslås tillsättas med 
uppgift att successivt genomföra, utveckla och följa upp programmet samt etablera 
kommunikation med allmänheten; minst vart tredje år, med start 1999, ska en 
uppföljningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige (Alingsås kommun, 2000). När 
kommunstyrelsens ordförande år 2001 konstaterar att kommunens ambition är att 
kretsloppstänkande ska prägla all samhällsplanering lyfter hen fram att 
handlingsprogrammet, tillsammans med kommunens vision och övergripande mål, är 
kommunens viktigaste styrinstrument för att nå denna ambition (Alingsås kommun, 2001b). 

Energiplanering med ökat fokus på värmeförsörjning 
Kommunledningskontoret konstaterar 1996 att energiplanen från 1992 inte har följts upp 
eller reviderats (Alingsås kommun, 1996a). Förklaringen till den bristande uppföljningen är 
att utrymmet för varje nämnds eller bolags verksamhetsberättelse är begränsat samt att man 
inte prioriterat uppföljning av handlingsprogrammet (Alingsås kommun, 1997a). Vidare 
konstaterar kommunledningskontoret sommaren 1996 att flera energirelaterade motioner 
har besvarats med att frågorna ska tas upp i samband med revidering av energiplanen 
(Alingsås kommun, 1996a).  Kommunstyrelsen beslutar i oktober att energiplanen ska 
revideras (Alingsås kommun, 1996b). I januari året efter begränsas uppdraget till att fokusera 
på värmeförsörjningsfrågorna; energianvändning för transporter och produktion berörs ej 
(Alingsås kommun, 1997a). Programmet för värmeförsörjning antas av kommunfullmäktige i 
december 1997 och är, namnet till trots, kommunens officiella energiplan (Alingsås kommun, 
1997a).  

Värmeförsörjningsprogrammet lyfter fram kommunens möjligheter att styra användning och 
tillförsel av energi i Alingsås genom tre olika roller. Som större fastighetsägare kan man välja 
uppvärmningssätt för kommunens fastigheter (med rimliga kostnader). Som ägare av 
Alingsås energi har man ”avgörande möjligheter” (Alingsås kommun, 1997a:21) att påverka 
Alingsås värmemarknad genom val av bränsle i produktionsanläggningen och beslut om 
fjärvärmens omfattning. Som huvudman för den fysiska planeringen kan man påverka 
lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur. (Alingsås kommun, 1997a) 

I programmet för värmeförsörjning presenteras ett flertal mål för värmeförsörjningen i 
Alingsås kommun 1997-2002 samt ett handlingsprogram med förslag till åtgärder samma 
period (se tabell A.2 i bilaga A).  

                                                             
97 Alingsås blev adjungerad medlem i Göteborgsregionens regionalförbund (GR) 1996 och förväntades bli 
fullvärdig medlem 1999 (Alingsås kommun, 1998a).   
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Brett arbete med ny vision med strategiska nyckelfaktorer, strategier och 
genomförandeplan 
I slutet av 1999 antar kommunfullmäktige en ny vision för utvecklingen under det nya 
millenniets första årtionde.  Vision 2010 är en målbild för kommunens framtidsarbete som 
arbetats fram av kommunstyrelsen och presidierna i samtliga nämnder och bolag. Visionen 
lyder: 

”Alingsås är den trivsamma trästaden, med en levande landsbygd. Läget i regionen ger 
småstadens fördelar och storstadens möjligheter.  

Kommunen satsar på kunskap och tillväxt i en unik miljö samt har 40 000 invånare år 
2010.” (Alingsås kommun, 1999a:1)  

Vägen till visionen föreslås ske genom fyra strategiska nyckelfaktorer – bostad, näringsliv, 
infrastruktur och utbildning – med tillhörande policy och genomförandeplan; i 
kommunprogrammets övergripande mål ska huvuddragen för dessa nyckelområden anges 
(Alingsås kommun, 1999a).  

Några månader senare antar kommunfullmäktige tillhörande 
genomförandepolicies/strategier för de fyra nyckelområdena. Samma vår beslutar 
kommunstyrelsen, som ansvarar för visionsarbetet, om modell för organisation, 
genomförande, information och marknadsföring. Återkoppling med kommunfullmäktige ska 
ske en gång per mandatperiod för beslut om aktualitet eller förändring av visionen (vilket ska 
ske 2003 och 2005). Tanken är att alla ska känna ansvar för visionen, helheten sägs vara 
viktigare än delarna. Därför arbetar man både brett (en naturlig del av kommunens 
verksamhet i hela organisationen) och djupt (skapa externa partnerskap för djupare 
förankring i genomförandet).  (Alingsås kommun, 2005b)  

 

6.2.2  00-talet 

Miljöredovisning och miljömål ska belysa och styra utvecklingen i hållbar 
riktning 
I enlighet med handlingsprogrammet för hållbar utveckling inleder kommunen våren 2000 
uppföljningen av de 40 miljömålen (Alingsås kommun, 2001b). Miljöredovisning 1999 är den 
första av de årliga miljöredovisningar  (1999-2006) respektive miljö- och 
folkhälsoredovisningar (2007-2011) som görs över en dryg tioårsperiod, innan kommunen 
inför en ny styrmodell 2012 (Alingsås kommun, 20000b, 20001b, 20002a, 2003a, 20004b, 
20005f, 20006c, 20007a, 20008c, 2009b, 2010c, 2011c). För att få en överblick av 
miljötillståndet antar kommunstyrelsen 2002 gröna nyckeltal, dvs. indikatorer som visar 
miljöarbetets utveckling i kommunen (Alingsås kommun, 2007a). Kommunens nyckeltal 
bygger på de nyckeltal som kommunförbundet tagit fram med utgångspunkt i de nationella 
miljömålen. Bland annat följer man upp energianvändningen per invånare, utsläpp av fossil 
koldioxid från energiproduktion i kommunen, andel förnybar och återvunnen energi i 
fjärrvärmen samt längd cykelvägar i kommunen (ibid.) Nyckeltalen används i kommunens 
miljöredovisningar till och med 2009 (Alingsås kommun, 2010). 

I början av 2005 antar kommunfullmäktige Alingsås miljömål 2005-2008, som är en 
försiktig revidering av målen från kommunens handlingsprogram för en hållbar utveckling 
från 1997 och som ska gälla under perioden 1998-2008. Syftet med revideringen är att stryka 
mål som redan uppfyllts, inte är miljörelaterade eller är svåra att följa samt lägga till mål som 
saknats. Samtidigt omformulerar man de kvarvarande målen för att de ska vara lättare att 
följa upp. En mer genomgripande utvärdering och omvärdering av målen planeras att 
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genomföras till 2008, dvs. målåret för handlingsprogrammet från 1997. Vidare planeras en 
hållbarhetsstrategi98, kopplad till vision 2010, tas fram för att få en helhetsbild samt 
tydliggöra samband mellan olika delar och utveckla analys- och uppföljningsmetoder. 
(Alingsås kommun, 2005a) 

De reviderade miljömålen struktureras på samma sätt som de nationella och regionala 
miljömålen och delas därmed in i 15 målområden. För varje målområde finns en ansvarig 
nämnd som ska bevaka och driva på så att åtgärder enligt målen följs samt följa upp 
måluppfyllelsen inom området. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och 
sammanställningen av målen i sin helhet, vilket redovisas i den årliga miljöredovisningen. I 
en bilaga om uppföljning och indikatorer ges förslag till hur målen kan följas upp i samband 
med miljöredovisningen, men ingår inte fullmäktiges beslut. Det gäller även de exempel på 
åtgärder som kopplas till respektive mål, då det är varje nämnd eller bolag som avgör vilka 
åtgärder som bör vidtas för att uppnå målen. (Alingsås kommun, 2005a) 

För målområdet begränsad klimatpåverkan, som kommunstyrelsen ansvarar för, är syftet att 
de lokala målen ska minska Alingsås bidrag till växthuseffekten så mycket som möjligt, men 
med rimlig ekonomisk insats. En del av kommunens vision bör vara att tillväxt och 
utveckling ska vara hållbar utifrån ett ekologiskt perspektiv, varför insatser inom energi- och 
klimatområdet anses vara särskilt viktiga. Inom målområdet formuleras fem mål, följt av 
exempel på åtgärder (se tabell A.1 i bilaga A). (Alingsås kommun, 2005a) 

Målområdet god bebyggd miljö delas upp i tre delområden, varav delområdet transporter 
(med tekniska kontoret som ansvarig) berör energianvändning och klimatpåverkan. De fyra 
transportrelaterade målen syftar till att minska de negativa effekterna av motortrafiken, 
särskilt i stadskärnan (se mål och åtgärdsförslag i tabell A.5 i bilaga A). En transporteffektiv 
bebyggelsestruktur anses även gagna effektivitet vad gäller uppvärmning samt bidrar till 
minskade utsläpp av växthusgaser. (Alingsås kommun, 2005a) 

Ny energiplan dröjer  
Tanken är att en ny energiplan ska tas fram under 2003 (Alingsås kommun, 2003a). Men 
planen antas99 av kommunfullmäktige först sommaren 2006, dvs. nio år efter 
värmeförsörjningsprogrammet. Syftet med den nya Energiplan 2006 är att ange kommunens 
intentioner och visa kommunens inriktning samt utgöra underlag för kommande beslut. 
Energiplanens styrförmåga anses bero på acceptans för planens intentioner hos externa 
aktörer samt kommunens förmåga och möjligheter att förverkliga intentionerna. 
Kommunens roll föreslås därför vara att ta initiativ till implementering av energiplanen; i 
första hand genom utbildnings- och informationsinsatser. (Alingsås kommun, 2006a) 

Efter genomgång och diskussion om energiläget och förändringspotentialer i Alingsås landar 
energiplanen i fyra slutsatser gällande effektiv energianvändning och förnybara energikällor : 

• Energieffektivisering genom mindre använd energi per invånare 

• Fortsätta konvertering till förnybar energi, främst biobränsle 

• Satsa på alternativa fordonsbränslen genom att kommunen föregår med gott exempel 

                                                             
98 Någon hållbarhetsstrategi tycks dock inte ha tagits fram.  
99 En bilaga om uppföljning av tidigare energiplaner och handlingsprogram för hållbar utveckling från 1990-talet 
avses inte antas av kommunfullmäktige. Det gäller även bilagan med exempel på åtgärder för att förverkliga 
energiplanen, den ska snarare ses som en idébank. (Alingsås kommun, 2006a) 
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• El används endast till elspecifika ändamål, det är slöseri att använda den till 
uppvärmning (har hög exergifaktor) (Alingsås kommun, 2006a) 

Energiplanen betonar flera gånger såväl miljöperspektivet (främst växthuseffekten, men även 
lokal luftkvalitet) som beredskapsperspektivet och folkhälsa samt att dessa ofta är 
motstridiga. Energiplanens målformuleringar är i princip identiska med de nyligen 
reviderade miljömålen inom målområdet begränsad miljöpåverkan. Mål gällande 
transporter, klimatpåverkan och frisk luft anses vara tillräckligt utvecklade i 
miljömålsdokumentet och utvecklas därför inte i energiplanen som därför har fyra energimål 
för uppvärmning, transporter och el-hushållning (se tabell A.6. i bilaga A). Energiplanen 
lyfter även kortfattat fram beteendeförändringar samt enklare åtgärder med endast små 
investeringsbehov som kan göras. Vid framtagande av översiktsplan och miljömål 
eftersträvas samverkan och samsyn med aktörer utanför den kommunala organisationen för 
att kunna förverkliga kommunens ambitioner. (Alingsås kommun, 2006a) 

Energiplanen och miljömålen gäller parallellt och ska årligen följas upp i den årliga 
miljöredovisningen. Nämnder och företag ska där beskriva och redovisa utfört arbete för att 
nå planens (och miljömålens) mål och inriktning. Samlad uppföljning och utvärdering görs 
av kommunledningskontoret. Miljöredovisningen håller på att utvecklas och enligt 
energiplanen ska alla större energiaktörer i kommunen vart fjärde år genomföra en 
utförligare redovisning där man redogör för hur energiplanens mål uppnåtts. (Alingsås 
kommun, 2006a) 

Ny kortfattad vision tas fram av KSAU  
Vision 2010 har enligt kommunen ”skapat en långsiktig, övergripande politisk enighet över 
partigränser och sittande politiskt styre” (Alingsås kommun, 2014a). Vid en avstämning 2005 
konstateras att tre av fyra strategier (bostadsbyggande, näringsliv/sysselsättning och 
utbildning) utvecklats positivt; för den fjärde strategin gällande infrastruktur konstateras att 
de större besluten ligger utanför kommunens direkta ansvar (Alingsås kommun, 2011a). 

Sommaren 2008, efter ungefär ett års förberedelser, ersätts Vision 2010 med Alingsås vision 
2019100 som kort och koncist formuleras i tre meningar: 

”Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens 
möjligheter. 

Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och 
livskvalitet i hela kommunen. 

Alingsås har 42 000 invånare år 2019”  (Alingsås kommun, 2017b).  

Alingsås vision 2019 är en försiktig revision av Vision 2010 och dess huvudstrategier är 
boende, arbete och lärande (Alingsås kommun, 2017b). Den nya visionen tas fram av 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) med stöd av en projektledare från 
kommunledningskontoret samt kommunikationsenheten (AKLK2b). Enligt den f d 
planeringschefen/miljöplaneraren var den kommunala organisationen inte särskilt 
involverad i framtagandet, det var inte heller mycket dialog med externa aktörer: ”Politikerna 
i KSAU ville ha greppet om visionsarbetet” (AKLK2b). Hen anser dock att visionen är väl 
känd inom organisationen, åtminstone bland chefer.   

                                                             
100 Visionsåret 2019 är en följd av att Alingsås tilldelades stadsrättigheter 1619 (Alingsås kommun, 2017b). 
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Framtagande av ny översiktsplan drar ut på tiden – planen från 1998 alltjämt 
gällande 
Denna undersökningsperiod avslutas 2014 och då är fortfarande ÖP95, som antogs 1998, 
kommunens gällande kommunövergripande översiktsplan. Arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan påbörjades 2011 med målsättning att antas hösten 2014 (Alingsås kommun, 
2012j). Ett samråd genomfördes 2013-2014, översiktsplaneförslaget ställdes ut våren 2017 
och återigen sommaren 2018 (Alingsås kommun, 2018b). När avhandlingen skickas till tryck 
i september 2018 är det fortfarande planen från 1998 som gäller (Alingsås kommun, 2018c). 

 

6.2.3  10-talet 

Nya miljömål för utveckling på kort och längre sikt 
Först i slutet av 2010 antar kommunfullmäktige nya miljömål (de tidigare hade slutår 2008) 
(Alingsås kommmun, 2010a). Enligt det nya miljömålsdokumentet Alingsås miljömål 2010-
2019 med detaljerade mål för 2011-2013 tas milömålen fram av en projektgrupp med 
representanter från berörda förvaltningar och Alingsås energi, med avstämning hos berörda 
förvaltnings- och bolagschefer (inklusive Alingsåshem och Fabs). Diskussioner förs även med 
andra samhällsaktörer. Enligt miljömålsdokumentet har aarbetsgruppen lagt stor vikt vid att 
målen ska vara uppföljningsbara och avstämda med berörd kommunal verksamhet samt att 
ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Vidare ska målen synliggöra vad kommunen kan råda 
över i sin verksamhet samt koppla samman övriga miljörelaterade mål inom kommunens 
övriga planer och strategier. Liksom tidigare har kommunstyrelsen det övergripande 
ansvaret för implementering och uppföljning av målen, men alla nämnder och bolag är 
huvud- och/eller delansvariga för något/några mål. I likhet med tidigare miljömål ska de 
även nya målen årligen följas upp i kommunens miljö- och folkhälsoredovisning101, som 
utgör en bilaga till kommunens årsredovisning, där såväl de övergripande (2011-2019) och 
detaljerade (2011-2013) målen som tillhörande nyckeltal redovisas.  (Alingsås kommun, 
2010a) 

De nya miljömålen har nu delats in i tre huvudområden, där de energirelaterade målen 
Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö tillhör området Det goda samhället. Enligt 
miljömålsdokumentet är kommunes strävan inom detta målområde att Alingsås bebyggda 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö ur ett ekologiskt perspektiv och samtidigt 
bidra till en god regional och global miljö. Lokalisering och utformning av byggnader och 
anläggningar ska därför ske på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas. Vidare förordas i miljömålsdokumentet att 
Alingsås samhällsstruktur ska främja resurssnåla och miljöanpassade transporter samt en 
effektivare energianvändning och nyttjande av förnyelsebara energikällor. Utsläppen till 
luften av växthusgaser eller skadliga föroreningar ska minskas och tillväxt och utveckling ska 
vara hållbar i ett ekologiskt perspektiv. (Alingsås kommun, 2010a) 

Inom området Det goda samhället finns i miljömålsdokumentet åtta övergripande miljömål 
för perioden 2011-2019 (se tabell A.8. i bilaga A) och nio hälsorelaterade detaljerade mål för 
2011-2013102. Det saknas detaljerade mål för de övergripande målen 12-15 (totala utsläpp av 
växthusgaser, total energianvändning, andel förnyelsebar energi, byggnaders 
energieffektivitet) då dessa återfinns i den energiplan som planeras antas följande vår, 2011. 
(Alingsås kommun, 2010a) 

                                                             
101 2007 slog man samman uppföljningen av miljömålen och folkhälsomålen i samma dokument (Alingsås 
kommun, 2010a). 
102 Av pedagogiska skäl har man valt att formulera målen kort och enkelt, men i en bilaga förklaras flera av målen 
för att underlätta för de som ska arbeta med målen.(Alingsås kommun, 2010a). 
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Ny kommunal styrmodell införs  
Den sista uppföljningen av miljömålen (och energiplanens mål) som inleddes i och med 
Miljöredovisning 1999 avslutas 2011 i och med Miljö- och folkhälsoredovisning 2010 
(Alingsås kommun, 2011c). I maj 2011 antar kommunfullmäktige en ny styrmodell för 
kommunen med syfte att hålla ihop styrkedjan genom organisationen från vision till insats 
och underlätta kommunstyrelsens uppsikt av nämndernas verksamheter (Alingsås kommun, 
2014c).  

Enligt kommunens årsredovisning för 2013 baseras den nya styrmodellen på Vision 2019 och 
kommunfullmäktiges programförklaring med prioriterade mål, som beskriver den politiska 
majoritetens ambitioner och som ska gälla under hela mandatperioden. Eventuella 
revideringar av prioriterade mål ska göras i den flerårsstrategi som fullmäktige varje år 
fastställer för de kommande tre årens verksamhet (inklusive kommande års budget och 
ekonomiska ramar för nästkommande två år). I flerårsstrategin kopplas de prioriterade 
målen samman med indikatorer för att göra målen mätbara över tid, enligt årsredovisningen. 
För att nå målen krävs förändringar i den kommunala verksamheten, vilket uttrycks som 
åtaganden för respektive nämnd eller bolag. Mål med indikatorer följs upp årligen i 
kommunens årsredovisning utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat. (Alingsås 
kommun, 2014c) 

Årsredovisningen för 2012 är den första som görs enligt kommunens nya styrmodell, med en 
ny struktur som utgår från de tolv prioriterade målen med indikatorer. Av de tolv 
prioriterade målen för mandatperioden 2010-2014 är det främst två som berör det 
kommunala energi- och klimatarbetet. Mål 11 handlar om att skapa goda livsmiljöer genom 
långsiktig hållbar utveckling och mål 12 handlar om att minska Alingsås klimatpåverkan 
genom energieffektiv omställning. Även mål 10, som handlar om infrastruktur, för att skapa 
tillväxt berör delvis energi- och klimatarbetet. (Alingsås kommun, 2013). 

Något försenad energiplan med kort- och långsiktiga mål 
Under 2010 och 2011 tas en ny energiplan fram som våren 2012 antas av kommunfullmäktige 
(Alingsås kommun, 2012b). Det fanns redan tidigare ett behov av en uppdaterad energiplan, 
men kommunledningskontoret hade inte personella resurser att ta fram den då (AKLK2b). 
Alingsås energiplan 2012-2013 har ett tydligt fokus på klimat och peak-oil103 (Alingsås 
kommun, 2012b). Syfte, innehåll och ambition i Alingsås energiplan 2012-2103 ligger i linje 
med och baseras på ett av de utpekade målen i den av kommunfullmäktige prioriterade 
Flerårsstrategin 2012 (minska klimatpåverkan genom energieffektiv omställning) med 
tillhörande fyra indikatorer: minskade utsläpp av växthusgaser per invånare, minskad total 
energianvändning per invånare, ökad andel förnyelsebar energi för uppvärmning, 
transporter och industriella processer samt ökat antal energieffektiva byggnader (Alingsås 
kommun, 2011b & 2012b). 

Även om kommunen inte direkt kan påverka flera miljömål lyfter energiplanen fram 
kommunen roll som föregångare. Även om kommunens verksamhet står för en relativt liten 
andel av total energianvändning och klimatpåverkan i Alingsås konstateras att det finns 
förbättringspotential bland annat i fastighetsbeståndets drift och uppvärmning. Vidare 
tillskriver energiplanen kommunen en viktig roll inom energi- och klimatarbetet, t ex fysisk 
planering, energiplanering och miljötillsyn, samt genom information, utbildning och 
rådgivning höja medvetenheten hos allmänhet och organisationer. (Alingsås kommun, 
2012b) 

                                                             
103 Peak oil handlar om den ändliga tillgången till olja: den globala utvinningstakten av olja planar ut för att sedan 
vända ned (Alingsås kommun, 2012b). 
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Energiplanen stakar ut en tydlig riktning och visar kommunens ambition, men kommunen 
kan inte ensam driva på och lösa allt: ”Samverkan är nyckeln.” (Alingsås kommun, 2012b:8). 
Det handlar om att fortsätta den samhällsomställning som redan påbörjats i Alingsås, vilket 
man hoppas kan leda till stärkt lokal ekonomi samt ökad stolthet och medvetenhet bland 
kommunbefolkningen. I Energiplan 2012-2013 betonas vikten av att sätta upp mål för 
energiplaneringen vilka sedan ska konkretiseras i projekt och åtgärder. Energiplanens 15 mål 
för 2012-2013, som kan ses som konkretiseringar av miljömålen och flerårsstrategins mål, är 
indelade i fyra huvudkategorier: hållbara energisystem, hållbara transporter, 
energieffektivisering samt hållbar livsmedelsförsörjning (se tabell A.9 i bilaga A). (Alingsås 
kommun, 2012b) 

Som tidigare bär kommunstyrelsen huvudansvaret för den årliga uppföljningen av 
energiplanen, och nämnder och bolag ansvarar för att uppfylla mål där de tilldelats ansvar. 
Energiplanen avses fungera som ett levande dokument som uppdateras med hänsyn till 
förändringar i omvärlden; den föreslås ses över under 2013 och relateras till prioriterade mål 
i flerårsstrategin. En årlig handlingsplan med åtgärder föreslås därför tas fram av en 
permanent arbetsgrupp, med bred sammansättning från kommunens berörda förvaltningar 
och bolag. (Alingsås kommun, 2012b)  

I en bilaga (bilagorna ingår inte i kommunfullmäktiges beslut) sammanställs en mängd 
åtgärder som de kommunala verksamheterna och bolagen planerar för 2012 och som bidrar 
till att uppnå energiplanens mål och de energirelaterade miljömålen. Sammanställningen har 
tagits fram efter diskussion med representanter från berörda förvaltningar och bolag. Därtill 
föreslås ytterligare ett antal åtgärder föreslås kunna fungera som utgångspunkt för 
framtagande av handlingsplanen.  (Alingsås kommun, 2012d) 

Kommunens miljöstrateg konstaterar dock att man inte följt upp eller reviderat energiplanen 
på grund av den nya styrmodell som introducerades 2012, med syfte att effektivisera arbetet. 
Hen anser att den nya modellen leder till bristande uppföljning då det nu är svårare att 
sammanställa och redovisa resultat: ”Det finns ingen överblick längre”. Det råder enligt 
miljöstrategen en osäkerhet kring vilken roll planerna och strategierna har i förhållande till 
styrmodellen: ”Vi säger till oss själva att den gäller tills vidare…Vi jobbar på ändå”. Hen 
konstaterar att några av de politiska målen berör energi- och klimatfrågor, vilket ger dem 
(strategerna) mandat att jobba vidare. Men hen upplever att det nya arbetssättet inte är 
förankrat ute i förvaltningen och ger som exempel de nya energi- och klimatrelaterade 
indikatorerna som togs fram av en ekonom/controller. ”Miljömålen var tänkta att vara 
paraplymål för allt annat. Dessa var [tidigare] väl förankrade bland alla tjänstemän.” 
(AKLK4).  

Följande avsnitt 
Detta avsnitt har presenterat Alingsås kommuns styrning och samhällsplanering på en 
övergripande nivå. I följande tre avsnitt studeras mer ingående hur denna planering och 
styrning har berört och påverkat utvecklingen vad gäller bebyggelsens energiprestanda, 
bebyggelsens värmetillförsel samt transporternas energianvändning och klimatpåverkan.   
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6.3 Bebyggelsens energiprestanda        
Detta avsnitt fokuserar på utvecklingen av kommunens arbete med att minska och 
effektivisera byggnadernas energianvändning, dvs. öka deras energiprestanda. Såväl det 
kommunägda som det icke kommunägda fastighetsbeståndet berörs. Efter en genomgång av 
utveckling under 90-, 00- och 10-talen analyseras utvecklingen utifrån det analytiska 
ramverkets upplägg utifrån kommun-interna/kommun-externa samt strukturella respektive 
aktörsmässiga förklaringar. 

6.3.1  90-talet 
1990-talet föregås av ett 1980-tal där ökad eluppvärmning i bostäder och servicelokaler 
bidrar till att den totala elanvändningen i Alingsås ökar med en fjärdedel. Den totala 
energianvändningen för uppvärmning av bostäder och servicelokaler (kWh/kvm) ökar på 
grund av befolkningsökningen, men energianvändningen per person bedöms minska med 
cirka fem procent. (Alingsås kommun, 1992a) 

Energiplanering med fokus på värmeförsörjning – vissa energiåtgärder i det 
kommunala byggnadsbeståndet 
Energiplanen från 1992 fokuserar främst på värmeförsörjningsfrågorna, även om vissa 
energieffektiviseringsfrågor inkluderas. På kort sikt bedöms energibehovet för uppvärmning 
av tillkommande bostäder uppvägas av energibesparingar i befintlig bebyggelse. 
Energianvändningen i bebyggelsesektorn bedöms därför över en femårsperiod vara stabil. I 
energiplanens avslutande handlingsprogram med 13 åtgärdsförslag berör bland annat 
energihushållning i kommunägda fastigheter (fem procent på fem år), energimässigt rätt 
lokalisering och utformning av ny bebyggelse, samt fortsatt energirådgivning. (Alingsås 
kommun, 1992a) 

I den efterföljande energiplanen, Program för värmesförsörjning från 1997, följs den tidigare 
energiplanen upp och konstateras att byggnadsnämnden inte bedriver aktiv energirådgivning 
då nämnden saknar resurser och kompetens. Däremot överträffar Tekniska nämnden 
energisparmålet att minska energianvändningen med fem procent i kommunägda fastigheter 
då energianvändningen för uppvärmning av nämndens fastigheter (skolor m m) 1992-1996 
minskar med 13 procent. Alingsåshem uppskattar att företagets åtgärder (främst injustering 
av reglering av värmeanvändning) minskar energianvändningen med minst fem procent 
medan Fabs, som genomför fysiska energibesparingsåtgärder och aviserar intensifierat 
arbete framöver, inte redovisar några konkreta besparingsresultat. (Alingsås kommun, 
1997a) 

Bebyggelsens energieffektivitet är inte en prioriterad fråga i Program för värmesförsörjning, 
men frågorna berörs i viss grad. Bland annat lyfter kommunen i programmet fram 
möjligheten att genom planeringen påverka byggnaders energibehov beroende på 
lokalisering, placering och utformning av nya bebyggelsemiljöer. Programmet ställer upp ett 
antal mål för perioden 1997-2002, vilket bland annat inkluderar mål om effektivare 
energianvändning och minskad energianvändning per person med 15 procent (jämfört med  
1995). Det finns dock inga specifika mål gällande bebyggelsens energianvändning. I det 
tillhörande handlingsprogrammet med åtgärdsförslag föreslås att kommunal 
energirådgivning inrättas utifrån nya statliga bidragsregler samt att ett gemensamt 
energihushållningsprogram för det kommunala fastighetsbeståndet (Alingsås Energi, 
Alingsåshem, FABS, Tekniska nämnden), med målsättningen att minska 
energianvändningen med 15 procent under 1997-2002, tas fram. (Alingsås kommun, 1997a).  
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Även andra kommunala styrdokument med mål från 1990-talets andra hälft berör indirekt 
bebyggelsens energieffektivitet. I kommunprogrammet uttrycks övergripande mål om att all 
samhällsplanering ska präglas av långt driven resurshushållning samt att 
energianvändningen ska effektiviseras och totalt sett minska. I det kommunala 
handlingsprogrammet för hållbar utveckling (lokal Agenda 21) finns övergripande mål om att 
energianvändningen per capita ska minska med två procent om året, men inga 
bebyggelsespecifika mål. (Alingsås kommun, 1997a)  

Alingsås kommun söker och tilldelas 1998 medel från det statliga LIP-programmet. För 
Alingsåshems del är syfte att göra en ekologisk omställning av hela Alingsåshems 
bostadsbestånd, bland annat genom minskad energianvändning. Genom inreglering och 
individuell mätning av värme och varmvatten minskar Alingsåshem energianvändningen 
med över 3500 MWh per år. För att säkerställa att åtgärder blir bestående och arbeta för 
ständig förbättring väljer Alingsåshem att miljöcertifiera sig (ISO 14001). LIP-projektet 
beviljas sex miljoner kronor från staten, men endast hälften av dessa utnyttjas då endast 
hälften av de planerade miljörelaterade investeringarna genomförs.  Ett annat LIP-projekt 
berör tekniska nämndens om- och tillbyggnad av Alströmergymnasiet. Förutom 
återanvändning av byggnadsmaterial bidrar driftmässiga energibesparingsåtgärder 
(datoriserad styrning av värme och ventilation) och värmeåtervinning till en minskad 
energianvändning med 800 MWH per år. (Alingsås kommun, 2003a) 

I sin första miljöredovisning (för 1999) följer kommunen upp de olika miljömål som tagits 
upp i den lokala agendan samt fördjupande mål i andra sektorsprogram (Alingsås kommun, 
2000). Uppföljningen av agendans generella mål om att effektivisera energianvändningen 
och minska energiförbrukningen per capita med 2 procent per år samt 
värmeförsörjningsprogrammets mål om att energianvändningen ska effektiviseras och 
energiförbrukningen per capita ska minska med 15 procent till 2002 är tämligen oprecis. Det 
konstateras att elanvändningen ligger ganska oförändrad sedan 1995 samt att fler energisnåla 
produkter produceras samtidigt som det används fler elektriska maskiner (Alingsås 
kommun, 2000).  

 

6.3.2 00-talet 

Nya energieffektiviseringsmål och åtgärder, kommunen ska vara föredöme 
I de reviderade lokala miljömålen för 2005-2008 finns fem mål som berör begränsad 
klimatpåverkan. Bland annat ska det skapas förutsättningar så att Alingsås är den mest 
energieffektiva kommunen i regionen när det gäller elanvändning per invånare. Ett annat 
mål berör den nya stadsdelen Stadsskogen, där bostäder och lokaler ska ha ”mycket hög 
energieffektivitet och uppvärmningen ska ske med förnyelsebara energiråvaror” (Alingsås 
kommun, 2005a:6). I övrigt finns inga bebyggelsespecifika energimål. Ett antal exempel på 
åtgärder föreslås, varav de flesta berör produktion och distribution av värme. Men här finns 
också förslag på att kommunen årligen ska genomföra minst två informations- eller 
energieffektiviseringsprojekt och att energirådgivningen utökas och bland annat fokusera på 
energieffektivisering som i första hand berör minskad elanvändning.  (Alingsås kommun, 
2005a) 

Den nya energiplanen som antas sommaren 2006 landar i fyra slutsatser, varav en är att 
behovet av energieffektivisering genom mindre använd energi per invånare. I likhet med det 
tidigare uppvärmningsprogrammet (1997) har även denna energiplan en tydlig inriktning 
mot bebyggelsens och transporternas energitillförsel snarare än bebyggelsens 
energieffektivitet, vilket även reflekteras i de fyra energispecifika mål som fastslås i 
energiplanen. Vid närmare granskning går dock att utläsa en ambition om att alla hus ska 
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byggas med så litet värmebehov som möjligt och att det kommunägda fastighetsbeståndet 
ska fungera som föredöme. Kommunala styrverktyg som lyfts fram är fysisk planering, 
exploateringsavtal, energibolaget och energirådgivning. Vissa av de exempel på åtgärder som 
föreslås är i princip identiska med de som föreslås i miljömålen. Vidare föreslås att 
bostadsprogrammet bör ange lämpliga områden för byggande av hus utan konventionella 
uppvärmningssystem, att den utökade energirådgivningen bland annat inriktas på 
beteendeförändringar samt vikten av att successivt genomförande av energieffektiviseringar i 
befintlig miljö (renovering i Brogården ges som ett exempel). (Alingsås kommun, 2006a) 

Vid försäljning av tomter genom den kommunala tomtkön börjar tekniska kontoret 2007 
ställa krav i köpeavtalen om en energianvändning om högst 80 kWh/kvm och år inklusive 
hushållsel (Alingsås kommun, 2011c). Detta kan jämföras med BBR-kravet 110 kWh/kvm och 
år (Boverket, 2006a). Trots att samhällsbyggnadskontoret begärt in uppgifter hade endast en 
småhusägare lämnat in detta till kommunen våren 2011 (Alingsås kommun, 2011c).  

Brogården – energieffektivisering av befintlig bebyggelse med 
passivhusteknik 
Alingsåshems mer omfattande energieffektiviseringsarbete inleds, enligt dess vd, några år in 
på 00-talet. Kring millennieskiftet miljöcertifieras Alingsåshem och bolaget börjar sätta mål 
och vidta åtgärder. I den tillhörande miljöpolicyn framhålls bland annat att bolaget ska följa 
forskning och utveckling inom miljöområdet. I samband med en miljörevision i början av 00-
talet frågar bolagets revisor hur företaget arbetar med dessa frågor, vilket blir en 
tankeställare för bolagets vd.  Företagets tidigare konventionella 
energieffektiviseringsmetoder i andra områden har genomförts utan att man kommit långt, 
med vilket vd:n var missnöjd. Ungefär samtidigt träffar Alingsåshems vd arkitekten bakom 
Sveriges första passivhus i Lindås (hädanefter kallad passivhusarkitekten). Vd:n inser 
därmed att det behövs nya metoder för att uppnå högre energieffektivitet i Alingsåshems 
bostadsbestånd: ”Det var dags för nästa steg”. (AH1)  

Under samma period arbetar passivhusarkitekten, som för övrigt var Alingsåsbo sedan länge, 
med ett EU-projekt i Göteborg där de äldre husen i Majorna skulle renoveras till 
passivhusstandard. Då projektet läggs ned (pga vd-byte) diskuterar han med Alingsåshems 
vd om möjligheten att flytta över EU-projektet till Alingsås och Alingsåshems nya 
renoveringsprojekt i Brogården. Det visar sig inte vara möjligt att flytta över EU-projektet, 
men Alingsåshem väljer ändå att jobba utifrån passivhuskonceptet och vd bjuder in 
passivhusarkitekten att arbeta med Brogården. Efter möten med kommunens 
utvecklingschef och högste kommunalråd samt Alingsåshems vd samma dag får 
Passivhusarkitekten klartecken att börja arbeta med Brogården. Passivhusarkitekten 
konstaterar att det går snabbt att få igenom saker i Alingsås, utvecklingschefen är 
obyråkratisk och ”ser till att saker blir gjorda”. (APH1) 

Bostadsområdet Brogården består av ungefär 300 lägenheter i 16 lamellhus i 3-4 våningar 
som uppfördes av stiftelsen Alingsåsbostäder (numera AB Alingsåshem) i början av 1970-
talet. Byggnaderna hade renoverats tidigare men hade trots det stora tekniska brister: drag 
och köldbryggor som bidrar till dåligt inomhusklimat och höga uppvärmningskostnader. 
Dessutom har det relativt nyligen utbytta fasadteglet börjat vittra sönder. Byggnaderna 
behöver renoveras. (Alingsåshem m.fl., 2013) 

Planeringen av Brogårdens renovering startar officiellt 2006 med en förstudie och i början av 
2007 är upphandlingen av byggnadsentreprenör klar (Alingsåshem m.fl., 2013). Alingsåshem 
och entreprenören arbetar först fram projektramar och en målbild varefter en 
partneringöverenskommelse undertecknas; därefter hålls möten där även konsulter och 
underentreprenörer deltar och testar idéer kring tekniska och arkitektoniska lösningar, vilket 
enligt Alingsåshems vd lägger grunden för samsyn kring förväntningar och målbild (AH1). 
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Återkommande informationsinsatser och workshops bidrar enligt vd:n till trygghet bland de 
boende och att vissa av förslagen tas med i utformning av gårdar och balkonger (AH1).   

 

Figur 6.3: Brogården under omvandling. Renoveringen innebar omfattande ombyggnation 
för att radikalt förbättra byggnadens energiprestanda och hyresgästers boendemiljö. 
Fasadernas utfackningsväggar revs och ersattes med nya välisolerade ytterväggar och den 
kalla bottenplattan isolerades. Fasadteglet ersattes med ett modernt ljusgult skärmtegel 
som liknar det ursprungliga. De nya ytterväggarna isolerades med 48 cm mineralull mot 
befintlig betongstomme; genom utvecklingsarbetet med projektör, byggledning och 
byggnadsarbetare kunde isoleringen sedan minska till 41 cm, men samma U-värde 
(Alingsåshem m.fl., 2013). De indragna balkongerna (köldbryggor och drag) ersattes med 
utanpåliggande balkonger; den extrayta som uppstod användes till att göra badrummen 
större och mer tillgängliga (Branschaktuellt, 2017). Man passade även på att omdisponera 
lägenheterna och skapa fler större lägenheter än tidigare. För byggnaderna på den sista 
gården som renoverades installerades solpaneler på tak och balkongsidor (ibid.). Foto: Ulf 
Ranhagen. 

Renoveringen av bostadshusen i Brogården genomförs i etapper, hus för hus, under perioden 
2008-2014. Inledningsvis koncentreras renoveringen till ett hus. Erfarenheterna 
dokumenteras noggrant och en kontinuerlig utvärdering görs för att effektivisera arbetet i 
efterföljande etapper. Handplockade underleverantörer och projektörer deltar redan i 
projekteringsfasen och deltar i studiebesök och utbildningar inom partnering och 
passivhusteknik. (Alingsåshem, m.fl., 2012)  
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Arbetsmodellen partnering – där projektörer, entreprenörer, förvaltare och boende styr mot 
samma mål, samarbetar och gemensamt med sina olika kompetenser löser olika problem – 
är enligt Alingsås vd avgörande för Brogårdens framgång (AH1). Genom systematiskt arbete 
steg för steg blir man under tiden allt bättre på renovering: ”Man får mer kunskap, man 
tränar och tränar” (AH1). Ett exempel på detta är att det första huset tar nio månader att 
renovera medan det sista huset endast tar fyra månader (Passivhuscentrum, 2017a). 

Brogården är det första svenska bostadsområde från miljonprogrammet som rustas upp med 
passivhusteknik (Passivhuscentrum, 2017a). Samtidigt som tillgängligheten och 
inomhusklimatet förbättras så minskar energianvändningen radikalt – den mer än halveras 
(se tabell 6.3 nedan). För Alingsåshems del är diskussioner mellan passivhusarkitekten och 
bolagets styrelse avgörande för att man väljer att bygga med passivhusteknik, menar bolagets 
vd (AH1). Efter en studieresa till Tyskland för att studera passivhus är styrelsen helt med på 
noterna: ”Därefter var frågan om man skulle satsa på passivhusteknik eller inte en icke-fråga: 
det skulle göras”, menar vd:n (ibid.).  

Tabell 6.3: Uppmätt energiprestanda för Brogården Hus H (baserat på Atemp). 
*graddagsjusterade värden, **uppskattad fördelning av total elanvändning med schablon 
enligt Sveby har använts för hushållselen. Källa: Martinsson m.fl. (2015). 

HUS H 
(kWh/m2, år) 

Före ombyggnad 
2007-2008 

Efter ombyggnad 
2013 

Efter justering 
2014 

Total energi  (värme + el) 218 91 86 
Uppvärmning* 142 38 29 
Tappvarmvatten  
 

28 23 26 

Hushållsel 30** 21 22 
Fastighetsel 18** 9 9 
Total elanvändning 48 30 31 
Specifik energianvändning 188** 70 64 
Inomhustemp (medel) Okänd 22 °C  22 – 23 °C 
 

Efter renoveringen, som inkluderar rejäla standardhöjningar, höjs kvadratmetershyran med 
cirka en fjärdedel jämfört med tidigare; dessutom står hyresgästerna numera själva både för 
hushållsel och varmvatten (Alingsåshem m.fl., 2013). Studier inom EU-projektet BEEM-UP, 
som Alingsåshems deltar i, visar enligt bolagets vd att en tredjedel av de boende är beredda 
att betala mer och ställa upp med engagemang för att minska energianvändningen och 
klimatutsläppen (AH1). ”Det är bra att veta, då kan man utveckla samarbetet med kunderna”, 
menar vd:n (ibid.). Enligt bostadsbolagets scenariestudier är ombyggnaden ekonomiskt 
fördelaktigt för bolaget på längre sikt då relativa energi- och förvaltningskostnaderna 
beräknas bli avsevärt lägre än om man inte valt att renovera (Alingsåshem m.fl., 2013).   

Bostadsbolagets vd betonar dock att Brogårdens ombyggnad handlar om mycket mer än 
energieffektivisering (AH1). Minst lika viktigt är det sociala uppdraget – att verka för 
integrationen genom att förbättra tillgängligheten, bredda den ensidiga lägenhetsstrukturen 
och skapa mötesplatser för boende, vård-/omsorgsverksamhet och föreningsliv (AH1). I 
fastighetsbranschen röner renoveringen i Brogården stor uppmärksamhet, med både ros och 
ris. Projektet hyllas ur energi- och klimatsynpunkt104, men kritiska röster ifrågasätter 
projektet, särskilt vad gäller de företagsekonomiska kalkylerna (se t ex Selling, 2010). 
                                                             
104 Bland annat tilldelades Alingsåshem European Sustainable Energy Award 2014 inom kategoring Living för 
renoveringen av Brogården och företagets syn på hållbarhet.(Alingsåshem, 2015).  
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Alingsåshems vd och ordförande möter kritiken och menar att det inte räcker med att bara 
använda en traditionell kortsiktig fastighetskalkyl för att värdera alla positiva 
hållbarhetseffekter då dessa förstärker varandra och på sikt ökar fastigheternas värde 
(Odegren & Jakobsson, 2010). 

Ägardirektiv ställer successivt tydligare miljö- och energikrav på Alingsåshem 
Kommunen beslutar 2005 om nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Alingsåshem ska 
enligt direktiven bland annat aktivt verka till förverkligande av kommunens vision, 
övergripande må och strategiska riktning samt vara ett föredöme vad gäller helhetssyn i bl a 
miljöfrågor. (Alingsås kommun, 2005c)  

Under 2006 beslutar Alingsåshem att man framöver enbart ska bygga med passivhus-/låg-
energihusteknik (Alingsås kommun, 2007a). I ett tilläggsdirektiv till Alingsåshems 
ägardirektiv 2007 framgår att bolaget aktivt ska engagera sig i energieffektivt byggande 
(Alingsås kommun, 2007b).  

Alingåshems vd anser att det måste finnas uppdrag och struktur för att sätta mål och följa 
upp, och styrdokument är bra för att det ska bli som man tänkt sig (AH1). Hen tror inte att 
målen för Brogårdens ombyggnad hade varit så ambitiösa eller att arbetet satt igång utan de 
nya ägardirektiven: ”Det behövs styrdokument att luta sig mot”, även om det bland 
Alingsåshems tjänstepersoner och styrelse funnits intresse av att arbeta med frågorna (ibid.). 

Stadsskogen – ny stadsdel med lågenergihus och hus med passivhusstandard  
I början av 00-talet börjar utbyggnaden av Bolltorps trädgårdsstad i norra Alingsås tätort 
(ASBK2). I sviterna av 90-talets fastighetskris går dock utbyggnaden trögt, för att få igång 
byggandet ger kommunen markrabatt till de hundra första som bygger i Bolltorp (ibid.). Efter 
hand sätter dock utvecklingen fart och kring 2006 är nybyggnadsområdet i Bolltorp 
färdigställt med över 350 bostäder i olika former (Alingsås kommun, 2005b).   

Några år innan Bolltorp färdigställs inleder kommunen arbetet med att detaljplanera för en 
ny, större stadsdel på jungfrulig mark cirka två kilometer sydväst om stadskärnan och med 
utsikt över sjön Mjörn: Stadsskogen (Alingsås kommun, 2004a). Marken var sedan länge i 
kommunens ägo med syfte att på sikt exploatera området för stadens utbyggnad (AKLK1).  

Kommunstyrelsen beslutar 2002 att arbetet med att utveckla Stadsskogen ska ske genom ett 
partnerskap mellan kommun och andra intressenter. Kommunen bjuder in exploatörer, 
förvaltare och arkitekter att gemensamt ta fram riktlinjer för områdets utveckling. Tio 
exploatörer accepterar villkoren och är tillsammans med kommunen och två arkitektkontor 
med och tar fram underlaget för program och efterföljande detaljplaner. Samarbetet 
samordnas av en koordinator från kommunledningskontoret. Partnerskapet för Norra 
Stadsskogen tar våren 2003 fram ett styrdokument med grundläggande principer för 
stadsdelens utveckling, varefter kommunen tar fram ett inledande program som ligger till 
grund för områdets framtida planläggning.  I programmet hänvisas till kommunens program 
för värmeförsörjning (energiplanen från 1997) och konstateras att låg energianvändning både 
för uppvärmning och elanvändning ska eftersträvas i Stadsskogen. Vidare ska alla byggnader 
anslutas till fjärrvärme, hus utan värmesystem (passivhus) samt hus med mycket låg 
elanvändning och värmebehov och värms med förnybara fasta bränslen och solenergi 
undantaget. (Alingsås kommun, 2004a)  

Kvalitetsprogrammet för Norra Stadsskogen (2005) samt det fördjupande 
kvalitetsprogrammet för etapp 1 (2006) fastlägger de övergripande principerna för kvalitet 
och gestaltning. Dessa målbildsdokument tas fram i samverkan mellan Alingsås kommun och 
övriga deltagare i partnerskapet och godkänns av såväl partnerskapet som av dess 
kommunpolitiska styrgrupp, men är inte juridiskt bindande. Kvalitetsprogrammen fokuserar 
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främst på gestaltning och utformningsprinciper, men berör kortfattat även hushållning av 
naturresurser, långsiktig hållbarhet samt nytänkande vad gäller bland annat uppvärmning. 
Det fördjupade kvalitetsprogrammet fastslår att energianvändningen för byggnader i norra 
Stadsskogen inte får överskrida 100 kWh/m2,år (cirka 10 procent lägre än Boverkets då 
gällande byggregler, BBR13), därtill uttrycks en ambition om att inte överskrida 80 
kW/m2,år105. Teknik för låg energi- och vattenanvändning ska enligt programmet användas 
så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, samma sak gäller möjlighet till individuell 
mätning av energianvändning. (Alingsås kommun, 2006b) 

I bygglovskedet kontrollerar kommunen att energikraven följs, men det finns inga resurser 
för att följa upp resultaten efter att husen har byggts, menar en av kommunens 
planarkitekter. Enligt hen ville kommunen egentligen sätta hårdare krav på byggnaders 
energianvändning, men man ansåg det inte var möjligt att driva igenom. Dels på grund av att 
det inte från början var uttalat att det skulle vara lågenergifokus i Stadsskogen och dels för att 
kommunen numerärt sett var i en svag position i partnerskapet. Dessutom tror inte 
kommunen att man kan vara alltför hårda i kravställandet, med 90-talskrisen i åtanke och 
kommunens tidigare färska erfarenheter av svårsålda tomter i Bolltorps trädgårdsstad, 
menar planarkitekten. (ASBK2)  

Alingsåshems vd var tidigt drivande i viljan att bygga energieffektivt i Stadsskogen (AH1; 
AKLK1; AKLK2a). Den f d planeringschefen/miljöplaneraren menar att bostadsbolagets vd 
var en inspirationskälla och att hen fick med sig andra (”Det sprider sig!”) men påpekar även 
att kommunen i miljömålen trycker på energieffektiv och klimatsmart utveckling i 
Stadsskogen, och att politisk förankring är viktigt (AKLK2a). Bostadsbolagets vd tror själv att 
Alingsåshems arbete med Brogården bidrog till att det ställdes energikrav för byggandet i 
Stadsskogen (AH1).  

I den första etappen av Norra Stadsskogen uppför Alingsåshem tre lågenergihus byggda med 
passivhusteknik: punkthus i fyra-fem våningar med totalt 32 lägenheter som byggs 2006-
2008 (Alingsåshem, 2017a). Ytterligare ett hus byggt med passivhusstandard från första 
etappen är den kommunala Förskolan Stadsskogen, som när den står färdig våren 2008 är 
den första förskolan i Norden som byggts med passivhusteknik, enligt det kommunala 
fastighetsbolaget Fabs (Fabs, u.å.). Skolan byggs i Fabs regi, som får en ”tydlig beställning” 
från kommunledningskontoret, enligt Passivhuscentrums verksamhetschef (APH2). Detta 
överensstämmer med kommunens utvecklingschefs utsago, då hen menar att hen talade med 
Fabs vd som gick med på att bygga förskolan med passivhusteknik (AKLK1). 
Passivhusarkitekten anser att Fabs var något tröga och fast i det gamla tänkandet, under de 
första åren var de inte drivande inom energieffektivt byggande (APH1). Med hänvisning till 
kommunenens vilja att bli ett centrum för energisnål byggnation strävar Fabs dock numera, 
enligt egen utsago, att alltid ha 25 procent lägre energianvändning än Boverkets byggregler 
samt att överväger alltid att bygga utifrån passivhusteknik (Fabs, 2017). 

EU-projekt samlar kommunens ambitioner och energiarbete 
Kommunen deltar 2006-2009 i EU-projektet REBECEE (Renewable Energy and Building 
Exhibitions in Cities of the Enlarged Europe). Projektet syftar till att minska byggnaders 
klimatpåverkan i bygg- och driftskedena genom att visa upp goda exempel på och sprida 
kunskap om byggnaders energieffektivitet och användning av förnyelsebar energi. Den 
välbesökta energi- och bomässan EnBo09 i Alingsås våren 2009 utgör huvudmomentet i 
projektet. (Alingsås kommun, 2010c)  

                                                             
105 Energikraven i BBR13 var 110 kWh per m2 golvarea (Atemp)  i södra Sverige. För en- och tvåbostadshus med 
direktverkande elvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla var högsta tillåtna specifika energianvändning 75 
kWh per m2 golvarea (Atemp). (Boverket, 2006a) 
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Tankegångarna om att Alingsås skulle vara en ”spets” inom energieffektiva byggnader finns 
emellertid redan innan EU-projektet startar (AKLK2a; AKLK1). Men enligt den f d 
planeringschefen/miljöplaneraren är deltagandet i EU-projektet viktigt för att det stärker 
kommunens ambitioner och övertygelse och det får kommunens förvaltningar och bolag att 
samlas internt och verkligen diskutera energifrågorna, samtidigt som frågorna får mycket 
uppmärksamhet: ”EU-projektet var lite av en språngbräda för kommunens energiarbete”  
(AKLK2a).  

Passivhuscentrum startar i Alingsås genom samverkan mellan kommun och 
region 
Idéerna om att starta ett passivhuscentrum utvecklas på tjänstemannanivå under perioden 
2005-2007 (AKLK2a). I mitten av 00-talet diskuterar passivhusarkitekten med andra 
energiexperter och Energimyndigheten om behovet av ett nationellt passivhusinstitut, men 
något sådant kommer inte till stånd (APH1; APH2). Istället kontaktas passivhusarkitekten av 
Västra Götalands-regionen, som tilldelats betydande medel från Energimyndigheten för att 
arbeta med ett program för energieffektivt byggande (APH1). Först tänker regionen förlägga 
arbetet till Göteborg, men passivhusarkitekten föreslår istället ett samarbete med Alingsås 
kommun, vilket hen tidigare hade diskuterat med kommunens utvecklingschef (APH1). Detta 
sker ungefär samtidigt som man inom kommunledningskontoret diskuterar behovet av att 
utveckla Alingsås från att bara vara en gullig småstad till att bli en kommun med ”spets”, och 
där man kommer fram till att ljusdesign och hållbar stadsplanering med energiinriktning är 
två områden som kommunen skulle kunna vara ledande inom (AKLK1; AKLK2a). Alingsås 
kommun och Västra Götalandsregionen kommer överens om att inledningsvis satsa två 
miljoner kronor var och i december 2007 invigs Passivhuscentrum i Alingsås (APH1; APH2).  

Passivhusarkitekten menar att Alingsås är en liten kommun där det går lätt att få igenom 
beslut, vilket var ett viktigt skäl till att Passivhuscentrum inte hamnade i Göteborg (APH1). 
Alingsåshems vd tror att det faktum att det redan fanns projekt på gång i Alingsås 
(Brogården och Stadsskogen) var en bidragande orsak till valet att ha Passivhuscentrum i 
Alingsås (AH1). Den fd planeringschefen pekar även på att deltagande i EU-projektet 
REBECEE var en bidragande orsak till kommunens intresse och beslut (AKLK2a). 

Efter inledningen fortsätter Passivhuscentrum att utveckla sin verksamhet och är 2014 det 
enda offentliga passivhuscentrumet i Norden; kommunen och regionen fortsätter att med 
ökade anslag finansiera verksamheten, vanligtvis med treåriga budgetar (APH2). Trots 
lågkonjunkturen vid 00-talets slut väljer kommunen att satsa vidare på Passivhuscentrum, 
man ”hakar in tankarna kring Alingsås vision”, menar den f d 
planeringschefen/miljöplaneraren (AKLK2a). 

Passivhuscentrum är en del av den kommunala organisationen och ungefär en fjärdedel av 
verksamheten berör arbete i Alingsås kommun, resten är uppdelat på arbete i regionen, 
Sverige och Norden. Enligt Passivhuscentrums verksamhetschef är tanken centret ska vara 
motorn i en snabb energiomställning i Alingsås, och fungerar som ett stöd för kommunens 
förvaltning och bolag. Bland annat har Passivhuscentrum stöttat det kommunala 
fastighetsbolaget Fabs med spetsutvecklingsprojekt i Stadsskogen (skolan/träffpunkten och 
förskolan) och man medverkar i detaljplanearbeten i Stadsskogen och Noltorp samt sitter 
med i styrgruppen för Noltorps utveckling. Passivhuscentrums verksamhetschef anser att 
kommunledningskontoret bedriver ett ambitiöst energi- och miljöstrategiskt arbete och 
upplever en förståelse från den nya kommundirektören: ”Kommundirektören förstår att om 
vi satsar pengar på Passivhuscentrum så ska kommunen gå i bräschen för dessa frågor”. 
(APH2)  

Verksamhetschefen ser också Alingsås som” testbed” för spetsprojekt, där marknaden för 
energieffektivt byggande kan utvecklas, ett exempel på detta är energi- och bomässan 
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EnBo09 (APH2). Den planerade bomässan BoA15 (Bo i Alingsås 2015) är ett försök att 
stimulera marknaden för passivhusvillor genom att bjuda in villaproducenter att bygga och 
visa upp certifierade passivhus på tomter i Stadsskogen106 (Andersson, 2013; 
Passivhuscentrum, 2017b). 

 

6.3.3 10-talet 

Riktlinjer för energieffektivt och miljöanpassat byggande dröjer men antas  
Planeringschefen/miljöplaneraren berättar att tjänstepersonerna arbetar  med att ta fram 
kommunala riktlinjer för energieffektivt byggande redan 2006-2007 (AKLK2a), dvs. ungefär 
samtidigt som tekniska kontoret börjar ställa hårdare energikrav än BBR vid försäljning av 
kommunala tomter. Men efter att förslaget varit ute på remiss avstannar arbetet med 
kommunala energiriktlinjer, enligt planarkitekten (ASBK2). Den tjänstemannagrupp som 
arbetar med energiplan 2012-2013 ser dock möjligheter att återigen ta upp frågan genom 
energiplanen; genom att slå ihop både energi- och miljökrav i ett gemensamt program skulle 
det kunna antas av kommunfullmäktige, vilket man hoppas ska kunna få saker att hända, 
enligt planarkitekten (ASBK2). Enligt miljöskyddsnämnden ger kommunstyrelsen år 2010 
byggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret, tekniska 
nämnden, miljöskyddsnämnden, Fabs AB och Alingsåshem AB ta fram förslag till riktlinjer 
för miljöanpassat byggande (Alingsås kommun, 2010d). 

Riktlinjer för miljöanpassat byggande antas av kommunfullmäktige 2011. De övergripande 
målen med riktlinjerna är att begränsa klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka 
människors hälsa negativt. Riktlinjerna gäller när kommunen är markägare eller när 
kommunens bolag bygger och de är genom civilrättsligt avtal styrande vid nybyggnad av 
bostäder och lokaler, medan de är ett verktyg för dialog vid ombyggnad och byggande av 
särskilda lokaler För byggnaders energianvändning krävs bättre energieffektivitet än (2011 
års) gällande byggregler, grundprincipen är att byggnaden har ett behov av köpt energi av 
maximalt 90 kWh/kvm och år107, eller uppfyller kriterierna för passivhus enligt 
kravspecifikation från Forum för energieffektiva byggnader. (Alingsås kommun, 2011d) 

Enligt planarkitekten som höll i arbetet med riktlinjerna finns ingen strategi för hur 
kommunen ska förhålla sig till riktlinjerna om lagförslaget att förbjuda kommunala särkrav 
införs i PBL. Hen tror att kommunen kommer följa lagen då det inte finns något politiskt stöd 
för att strunta i den, vilket andra kommuner säger de ska göra 108.  (ASBK2) 

Skarpare energi- och klimatambitioner i nya miljömål, flerårsstrategi och 
energiplan 
I slutet av 2010 antar kommunfullmäktige nya miljömål för Alingsås, med fyra kvantifierade 
mål inom energi- och klimatområdet, varav ett handlar om att nya byggnader och omfattande 
ombyggnader ska vara mycket energieffektiva, dvs. 25 procent lägre än BBR (Alingsås 
kommun, 2010a). I Flerårsstrategi 2012 finns bland annat mål om minskad total 
energianvändning per invånare samt ökat antal energieffektiva byggnader (Alingsås 

                                                             
106 BoA15 verkar dock inte ha genomförts. 
107 Kommunen konstaterar att deras miljömål är att ha krav som i snitt är 25 procent lägre än BBR och att 
föreslagna 90 kWh/kvm, år motsvarar Boverkets planerade skärpta energikrav i BBR (från 110 till 90 kWh/kvm, 
år).  Man anser dock att miljömålet ändå kan uppnås eftersom kommunens riktlinjer dessutom anger att 
elanvändning ska multipliceras med 2,5, vilket Boverket inte har (med motiveringen att det inte finns något lagligt 
stöd för att ta hänsyn till primärenergi i allmänna byggregler). (Alingsås kommun, 2011d)  
108 Riktlinjerna används åtminstone fram till 2015 i detaljplanesammanhang (Alingsås kommun, 2015b), men kan 
i augusti 2017 inte längre hittas på kommunens webbplats.  
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kommun, 2011b). I de efterföljande årsredovisningarnas (som ersätter 
miljömålsuppföljningen) följs målen upp, fokus sätts främst på de kommunägda 
byggnaderna (Alingsås kommun, 2012c; 2013a; 2014c & 2015a). Uppföljningen av mål om 
fler energieffektiva byggnader är, enligt min mening, röriga och inkonsekventa;  

I Energiplan 2012-2013 spelar energieffektiviseringsfrågorna en större roll jämfört med 
tidigare energiplaner. Planen lyfter man fram kommunen roll som föregångare, bland annat 
vad gäller energieffektivisering av det egna byggnadsbeståndet. Även om kommunens 
verksamhet står för en relativt liten andel av total energianvändning anses det enligt planen 
finnas förbättringspotential bland annat i fastighetsbeståndets drift och uppvärmning. Vidare 
berör en av planens fyra huvudstrategier för målsättningar och åtgärder för 2012 just 
energieffektivisering, med tillhörande sju mål och utpekade ansvariga nämnder och bolag (se 
tabell 6.4, nedan).  (Alingsås kommun, 2012b) 

Tabell 6.4: Energiplanens målsättningar för energieffektivisering 2012-2013. Källa: 
Alingsås kommun (2012b). Urval av författaren.   

Mål 
ref.  

Målformulering Ansvarig nämnd/bolag 

7 Energibehovet till gatubelysning ska minska med 3 %-
enheter per år. 

Tekniska nämnden, Alingsås 
Energi 

8 Energianvändningen i kommunägda byggnader ska i 
genomsnitt minska med minst 7 % (kWh/m2 och år). 

Fabs, Alingsåshem, Alings-ås 
Energi, Sam.bygg.nämnd 

9 I alla nya byggnader som uppförs genom de kommunala 
bolagen samt vid omfattande ombyggnad ska det 
genomsnittliga energibehovet vara i enlighet med 
kommunens riktlinjer för miljöanpassat byggande. 

Alingsåshem, Fabs 
 

10 All bebyggelse på tomtmark som sålts efter markanvisning 
eller till tomtkön ska vara av typ passivhus eller annan 
liknande byggnation. Detta är krav enligt de nyligen 
antagna riktlinjerna för miljöanpassat byggande 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

11 Alla kommunala byggnader där det är möjligt ska ha ersatt 
el och olja för uppvärmning med andra alternativ 

Fabs, Samhällsbyggnads-
nämnden 

12 Skapa förutsättningar för att mäta/debitera värme för 
företags-/bostadshyresgäster 

Fabs, Alingsåshem, Alingsås 
Energi 

13 Den totala energianvändningen för Alingsås kommuns 
byggnader, transporter, gatubelysning och VA-verksamhet 
ska minska med i genomsnitt 8 % fram till 2013 jämfört 
med 2009 

Alla kommunala nämnder och 
bolag 
 

 
I energiplanens bilaga109 som sammanställer nämndernas och bolagens åtgärder under 2012 
nämns bland annat ombyggnationen i Brogården, separat el- och varmvattenmätning vid 
omfattande ombyggnation (Alingsåshem och Fabs), individuell varmvattenmätning i 
Alingsåshems övriga bestånd samt tilläggsisolering dåligt isolerade vindar (Fabs) (Alingsås 
kommun, 2012b).  

I ytterligare en bilaga redovisas Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi för perioden 
2010-2019. I strategin ges en översiktlig bild av kommunorganisationens (förvaltningar och 
bolag) interna energianvändning samt analyseras viktiga sektorer/områden där den interna 
energianvändningen är särskilt stor. Vidare fastställs i samma bilaga mål för 

                                                             
109 Bilagorna var inte del av kommunfullmäktiges antagandebeslut (Energiplan 2013-2014). 
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energieffektivisering/-besparingar inom förvaltningar och bolag fram till år 2013, 2014, 2019 
och 2020 (med år 2009 som referensår). Målen utgår från miljömålen och energiplanens 
mål. Analysen visar att de bästa förutsättningarna för energieffektiviseringsåtgärder med god 
lönsamhet finns inom sektorerna byggnader, transporter samt gatubelysning. (Alingsås 
kommun, 2012e) 

I energiplanen framgår att kommunstyrelsen bär huvudansvaret för den årliga uppföljningen 
av energiplanen, som en del av uppföljningen av kommunens miljömål. Vidare betonas 
vikten av att energiplanen blir ett levande dokument med realistiska och genomförbara 
åtgärder – varför en årlig handlingsplan110 med åtgärder föreslås tas fram av en permanent 
arbetsgrupp, med bred sammansättning från kommunens berörda förvaltningar och bolag. 
Energiplanen föreslås ses över under 2013 och relateras till prioriterade mål i 
flerårsstrategin; planen avses fungera som ett levande dokument som uppdateras med 
hänsyn till förändringar i omvärlden. (Alingsås kommun, 2012b)  

Kommunens miljöstrateg konstaterar dock att energiplanen varken reviderats eller följts upp 
på grund av den nya styrmodell som introduceras i kommunen 2012 (AKLK4).  

Fortsatt byggande med passivhusteknik i kommunal regi 
Under 10-talet fortsätter Alingsåshem i lugn takt att bygga nytt med passivhustekniken. Att 
bygga med passivhusteknik och klimatneutralt är enligt bolagets vd en hygienfråga och i sina 
upphandlingar är ett grundläggande krav att de anbudslämnande företagen kan 
energieffektivt byggande (Passivhuscentrum, 2017c). På kv Ljuset (den gamla gashustomten) 
i centrala Alingsås bygger man 2011-2012 tillsammans med Skanska (partnering) ett 
punkthus på 6+1 våningar med 25 lägenheter i passivhusteknik (Alingsåshem, 2017b). 

Alingsåshems passivhusinriktning gäller även ombyggnad. Efter hand som upprustningen i 
Brogården fortsätter och avslutas under 10-talets första halva förbereder Alingsåshem en 
upprustning av sina fastigheter med cirka 700 lägenheter i miljonprogramsområdet Noltorp 
(Alingsås kommun, 2017c). 

Alingsåshems vd konstaterar i en tidningsintervju att arbetet i Brogården har varit oerhört 
lärorikt, och att erfarenheterna därifrån används när bostäderna i Noltorp ska rustas upp 
med passivhusteknik. Ombyggnaden i Noltorp ska enligt vd:n inte bli lika omfattande som i 
Brogården: man ska byta stammar, renovera badrum, byta ventilationslösning och byta 
fasad, men arbetet ska gå betydligt snabbare än i Brogården och de boende kommer kunna 
bo kvar medan arbetet pågår. Vidare kommer man behålla de befintliga ytterväggarna, som 
byggs på för att få ett mer energieffektivt klimatskal. Alingsåshem fortsätter, enligt vd:n,att 
arbeta med partnering och man har lärt sig att tänka industriellt, varför så mycket som 
möjligt ska prefabriceras på fabrik, till exempel väggsektionerna111. Som i Brogården kommer 
värme och vatten mätas individuellt (vilket enligt Alingsåshems vd minskar energiåtgången 
med 40 procent), dessutom får man betala per tvätt i den gemensamma tvättstugan. Tanken 
är enligt vd:n att renovera 60-70 lägenheter om året, med start 2017. (Branschaktuellt, 2017) 

Utbyggnaden av Stadsskogen fortsätter successivt under 10-talet. 2012 färdigställer Fabs 
Träffpunkt Stadsskogen, med landets första nollenergicertifierade skolbyggnad (landets 
                                                             
110 I bilagan med sammanställning av nämndernas och bolagens åtaganden för 2012 finns även förslag till 
ytterligare åtgärder, vilka föreslås kan fungera som utgångspunkt för framtagande av den årliga handlingsplanen 
(Alingsås kommun, 2012d).   
111 När man bygger välisolerat är det väldigt små marginaler som gör att det kan gå fel och därför är partnering 
särskilt viktigt i sådana projekt, menar Alingsåshems vd som vill ha med entreprenörens kompetens från starten. 
Till skillnad från Brogården kommer delar av fasaden bevaras, men kompletteras med ett nytt sju centimeter 
tjockt tätskikt utanpå vilket det sedan monteras en 35 centimeter tjock passivhusvägg, som ett slags 
tilläggsisolering.. Av ekonomiska och kvalitetsskäl har man valt en standardiserad, prefabricerad lösning. (Åfreds, 
2015) 
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största taksolcellsanläggning på en skola producerar mer el än vad som används årligen) 
samt allaktivitetshall, kök, matsal, torg (2013); skolan och allaktivitetshallen uppfyller 
passivhusnormer (Fabs, 2017a). Idén och programmet för Träffpunkt Stadsskogen tas fram 
av kommunledningskontoret, där planeringschefen/miljöplaneraren AKLK2, enligt två 
intervjupersoner, är en mycket drivande kraft (APH2; AKLK4). Fabs fortsätter under 10-talet 
att energieffektivisera befintligt bestånd och bygga nya lågenergihus (främst skolor och 
förskolor), vid all nybyggnation eftersträvar företaget 25 procent lägre energianvändning än 
vad Boverkets byggregler föreskriver (Fabs, 2017b).  

Energianvändningen för Träffpunkt Stadsskogen kan följas i realtid via skärmar inne i skolan 
och på Fabs hemsida (Fabs, 2017c). Men i allmänhet följs inte energianvändningen i 
Stadsskogens byggnader upp efter att husen har byggts, då det enligt planarkitekten inte 
finns några resurser till detta (ASBK2). Tjänstepersonerna har börjat fundera på om man inte 
borde ha hårdare energikrav (nära-nollenergi-hus) då det gått lång tid sedan 
partnerskapsavtalet skrevs, men inga sådana beslut har enligt planarkitekten fattats 
(ASBK2). Passivhusarkitekten anser att de privata byggherrarna i Stadsskogen inte har några 
ambitioner vad gäller passivhus (APH1).  

Omfattningen av antalet lågenergihus och passivhus som byggs i Alingsås verkar inte följas 
upp112.  Passivhusarkitekten hävdar att det inte byggs några privata passivhus alls i Alingsås 
(APH1). Passivhuscentrets enhetschef pekar dock på en egenbyggd villa som nästan byggts i 
passivhusstandard (APH2) och enligt HSB är deras bostäder i kv Ljuset (som är granne med 
Alingsåshems passivhus) ”projekterade utifrån passivhus-normen” (HSB, 2013).  

Energirådgivning på halvtid 
Under 10-talet bedrivs energi- och klimatrådgivningen inledningsvis inom 
samhällsbyggnadskontorets ram, men tjänsten flyttas 2013 (efter att ha varit vakant under 
2012) till kommunledningskontoret som en halvtidstjänst där även den andra 
halvtidstjänsten som energistrateg (vänder sig internt till den kommunala organisationen) 
ligger (AKLK5). Flytten av energi- och klimatrådgivaren till kommunledningskontoret beror 
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens chef på att funktionen behövde fler kollegor och att 
det var bättre att samla den strategiska kompetensen på kommunledningskontoret (ASBK1).  

Energi- och klimatrådgivningen bedrivs dels genom att intresserade kontaktar energi- och 
klimatrådgivaren, men hen genomför även olika utåtriktade verksamheter (AKLK5). Den 
öppna mottagningen på biblioteket resulterade inte i några besökare, varför rådgivaren 
istället planerar att genomföra en serie av rådgivningsdagar i en av stadens gallerior istället 
(AKLK5). För de som söker bygglov finns riktlinjer för energieffektiva byggnader som 
kontinuerligt ges till de sökande (Alingsås kommun, 2015a). Rådgivaren har ingen kännedom 
om resultatet av rådgivningen följs upp, men konstaterar att det är ett trubbigt instrument 
som alla kommuner har svårt att följa upp (AKLK5).   

Fortsatt minskad energianvändning i kommunägda fastigheter, osäkert i 
resten 
I kommunens dokument framgår inte hur bebyggelsens energianvändning i Alingsås 
utvecklas under 10-talet. I kommunens årsredovisning framgår att man saknar mätmetod för 
målet och indikatorn ”antalet energieffektiva byggnader ska öka” (Alingsås kommun, 2015a). 
Den totala energianvändningen per invånare minskar dock under perioden 2011-2013 med 
fem procent (Alingsås kommun, 2016a).  

                                                             
112 Kommunens energistrateg/-rådgivare har ingen vetskap om det finns några privatbyggda passivhus i Alingsås 
eller om kommunen följer upp miljömålet att det ska byggas 25 procent mer energieffektivt än BBR-kraven 
(AKLK5). 
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Inom det kommunala fastighetsbeståndet kan vi se en tydlig minskning av 
energianvändningen. Fabs energianvändning per kvadratmeter minskar betydligt under 
perioden 2006-2014; mellan 2008 och 2014 minskade användningen (per kvadratmeter) av 
fjärrvärme med 15 procent, av olja med 75 procent, av el (för värme) med åtta procent och av 
(övrig) el med17 procent (Alingsås kommun, 2015a). Vidare överträffar Alingsåshem sina 
egna mål genom att minska den totala energiåtgången för värme och varmvatten i sitt 
bostadsbestånd med drygt tolv procent under perioden 2008-2014 (ibid.). Det bör dock 
noteras att den kommunala verksamheten (inklusive bolagen) står för knappt 10 procent av 
den totala energianvändningen i hela den geografiska kommunen; när det gäller 
klimatpåverkan står kommunverksamheten för ungefär en procent av koldioxidutsläppen i 
hela den geografiska kommunen, varav ungefär två tredjedelar kommer från uppvärmning av 
bostäder och lokaler (Alingsås kommun, 2012b).  

 

6.3.4 Analys: Bebyggelsens energiprestanda 
I det här avsnittet diskuteras faktorer som ligger bakom utvecklingen i kommunens arbete 
med byggnadernas energiprestanda, både vad gäller det kommunala som det icke-
kommunala byggnadsbeståndet.   

Utvecklingen inom det kommunala byggnadsbeståndets energiprestanda 
Under 90-talet pågår ett inkrementellt arbete med att effektivisera energianvändningen i det 
kommunala fastighetsbeståndet. Tekniska nämnden, som då fortfarande har ett visst 
byggnadsbestånd, är mest energiska i energieffektiviseringsarbetet, Alingsåshem arbetar 
långsamt men metodisk medan Fabs tycks ligga steget efter. Energiplaneringens 
besparingsmål för det kommunala innehavet skärps under 90-talet och statliga LIP-medel 
hjälper till med större energieffektiviseringsprojekt, men ändå är energibesparingsåtgärderna 
relativt måttliga.  

Men det är först från och med mitten av 00-talet, då byggandet med passivhusteknik 
introduceras, och framåt som det sker mer omfattande förändring i arbetet med att minska 
det kommunala byggnadsbeståndets energianvändning. Vad är det som ligger bakom denna 
påtagliga policyförändring? 

Vad ligger bakom policyförändringen gällande det kommunala byggnads-
beståndets energiprestanda? 

Även om miljö- och hållbarhetsfrågorna lyfts generellt i kommunen under åren kring 
millennieskiftet, bland annat genom lokalt agenda 21-arbete, så är det, med Kingdons 
begrepp, inga dramatiska händelser i problemströmmen som initialt triggar 
policyförändring inom energieffektivt byggande i Alingsås. Förändringen i 
problemströmmen berodde snarare på feedback på hur dåligt befintliga policy och åtgärder 
fungerade: Alingsåshems vd var inte nöjd med det försiktiga energieffektiviseringsarbete 
bolaget hittills lyckats åstadkomma och revisorns påminnelse om bolagets miljöåtaganden i 
sin miljöpolicy från 2000 blir en väckarklocka för vd att man behöver tänka nytt.  

Samtidigt får allt fler inom byggbranschen upp ögonen för energieffektivt byggande och 
passivhus, med lösningar som möjliggör betydligt bättre energiprestanda än traditionellt 
byggande. Genom Alingsåshems vd:s kontakt med passivhusarkitekten, som låg bakom 
landets första passivhus utanför Göteborg, öppnas nya möjligheter till betydande 
energieffektivisering i Alingsåshems bostadsbestånd genom att introducera byggande med 
passivhusteknik. Med andra ord sker omvälvande förändringar i policyströmmen. Med stöd 
från kommunens utvecklingschef får Alingsåshem snabbt mandat från högsta politiska 
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ledningen att börja arbeta med passivhusteknik i Alingsåshems byggnadsbestånd. Med 
passivhusarkitektens kunskap och erfarenhet, samt möjlighet att visa goda existerande 
exempel på passivhus i Sverige och Europa får tjänstempersonerna med sig Alingsåshems 
styrelse på passivhussatsningarna. Frågan lyfts därmed upp och accepteras i 
politikströmmen och ett policyfönster öppnas för att satsa på passivhusteknik i det 
kommunägda bostadsbeståndet.  

Förändringarna i politikströmmen som låg bakom de inledande besluten att satsa på 
passivhusteknik (kring 2004-2005) föregicks således inte av några större förändringar i 
politisk eller administrativ ledning. Inte heller några anmärkningsvärda ändringar i media 
(klimatfrågans fokus i media inleddes först i slutet av 2006), den allmänna opinionen eller 
kampanjer från intressegrupper. Däremot tycks det i tid sammanfallande kommunala 
arbetet med miljömål och energiplanen, samt korrigeringar i Alingsåshems ägardirektiv, ha 
bidragit till att frågan om bebyggelsens energiprestanda lyfts högre upp i problemströmmen.  

Förändringarna i politikströmmen har även till stor del påverkats av två ytterligare faktorer. 
Dels har Alingsåshems vd:s och passivhusarkitekten genom sitt förankringsarbete – då man 
lyckas knyta ihop det sedan länge kända problemet (spara energi) med ny policy 
(passivhusteknik) och därmed övertyga bolagsstyrelse och folkvalda politiker – fungerat som 
policyentreprenörer som påverkat utvecklingen i de olika strömmarna och hjälpt till att 
koppla ihop dem så att policyfönster öppnas. Dels har utvecklingschefen varit en viktig 
policyentreprenör då hen i sin centrala tjänstemannaroll nära kommunens högsta politiker 
lyckats kombinera energieffektiviseringsfrågan med kommunens önskan av att bredda och 
förändra Alingsås profil och varumärke (en ny ”spets”). Genom att paketera två frågor till en i 
problemströmmen skapades en ännu större möjlighet för att frågan skulle prioriteras på den 
politiska dagordningen.  

Det är således Alingsåshem genom sin vd och passivhusexpert som driver på introduktionen 
av passivhusteknik i Alingsås, medan Fabs istället intar en mer passiv roll. Trots detta har 
Fabs blivit en föregångare på nationellt plan då man är först i Sverige med att bygga en 
passivhusförskola (2008) och därefter landets första nollenergiskola (2013) i Stadsskogen. 
Detta beror till stor del på initiativ och aktivt påverkansarbete från kommunledningskontoret 
(utvecklingschef och i senare skede planeringschefen/miljöplaneraren) som påverkar och 
övertalar Fabs till dessa satsningar. Efter dessa initiala påtryckningar har bolaget under 
senare år egna höga målsättningar och energiambitioner både vid ny- och ombyggnad. 

Vad ligger bakom Alingsås satsning på Passivhuscentrum? 
Alingsås kommun har sedan starten (december 2007) varit med och delfinansierat 
Passivhuscentrum med flera miljoner kronor per år. Hur kommer det sig att 
Passivhuscentrum etableras i Alingsås och att en relativt liten kommun som Alingsås väljer 
att satsa på detta? 

Frågan om lågenergi- och passivhusbyggande hade fått ett visst uppsving sedan början av 00-
talet och i branschen saknades en aktör på nationell nivå som samlade och spred kunskap om 
energieffektivt byggande. Frågan fanns med andra ord med i problemströmmen, också på 
nationell nivå. Inom Västra Götalandsregionen (organisationen) fanns redan en aktör med 
vilja – och delvis medel (från Energimyndigheten) – att starta ett passivhuscentrum. Frågan 
var därmed även etablerad i policyströmmen, även om det krävdes delfinansiering från 
ytterligare en partner. Återigen visar sig möjligheten att kombinera två frågor i 
problemströmmen – behovet av ett nationellt centrum för energieffektivt byggande och 
kommunens önskan att bredda sin profil och sitt varumärke – skapa en möjlighet för ökad 
prioritering i den politiska strömmen i Alingsås. Ett Passivhuscentrum kombinerat med 
ambitiösa passivhussatsningar från de kommunala bolagen skulle verkligen sätta Alingsås på 
kartan som en svensk föregångare inom energieffektivt byggande.  
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Även i detta fall var passivhusarkitekten och utvecklingschefen två nyckelaktörer 
(policyentreprenörer). Utan passivhusarkitektens status och kontakter i branschen (Västra 
Götalandsregionen ville ju först etablera organisationen i Göteborg) samt koppling till 
Alingsås skulle sannolikt Alingsås kommun inte blivit tillfrågade. Utvecklingschefen såg 
potentialen att knyta ihop passivhusfrågan och omprofileringen av kommunen och arbetade 
för att förslaget kom upp på den politiska agendan.  

Ytterligare en faktor som bidrog till Passivhuscentrums etablering i Alingsås är kommunens 
ringa storlek och snabba beslutsvägar, som enligt passivhusarkitekten var avgörande för att 
Västra Götalandsregionen valde att samarbete med Alingsås och inte Göteborg. En annan 
faktor är att Alingsås och dess bolag redan låg i startgroparna, arbetet med större 
passivhusprojekt i Brogården och Stadsskogen hade redan påbörjats. Kommunens 
deltagande i EU-projektet REBECEE har också bidragit till kommunens stora 
passivhussatsning, då det gjorde det möjligt för kommunens olika aktörer att samlas kring 
och fokusera på energifrågorna. Därtill har det faktum att Alingsås ligger inom en region 
(Västsverige) som gått i bräschen för energieffektiv byggande varit en bidragande faktor: utan 
en drivande och initierande regional aktör som Västra Götalandsregionen – och statligt stöd 
från Energimyndigheten – skulle sannolikt inte ett Passivhuscentrum ha etablerats i 
Alingsås.    

Klimatutmaningens betydande ökning av uppmärksamhet i media från och med vintern 
2006/2007 påverkar den allmänna opinionen och beslutsfattare både i privat och offentlig 
sektor. Även om passivhusbyggandet framförallt triggas av förändringar i policyströmmen så 
torde den senare utvecklingen i den allmänna opinionen (dvs. problemströmmen) ha 
bidragit till att frågan prioriteras i policyströmmen och stärkt kommunpolitikerna i deras 
beslut att satsa på miljoninvesteringen Passivhuscentrum, och även senare beslut att 
fortsatta satsa på och delfinansiera Passivhuscentrum. 

Utvecklingen inom det icke-kommunala byggnadsbeståndets energiprestanda 
När det gäller det icke-kommunala fastighetsbeståndets energiprestanda är kommunens mål 
och ambitioner inte lika tydliga, och inte heller resultatet. Det saknas statistik, varför det är 
svårt att konkret peka på utvecklingen i det icke-kommunala beståndets energiprestanda. 
Under hela perioden finns mål om att minska och effektivisera energianvändningen generellt 
i kommunen samt mer specifikt i det kommunägda byggnadsbeståndet, men det finns inga 
specifika mål som berör hela bebyggelsens energianvändning i den geografiska kommunen 
Alingsås. I energiplanering och miljömålsarbete påtalas visserligen vikten av att hela 
fastighetsbeståndet i Alingsås energieffektiviseras och den kommunala energirådgivningen 
anses vara en viktig del för en sådan utveckling. Vidare sätts inom energiplaneringen 
återkommande förhoppningar till att kommunen, genom att agera föredöme med det egna 
energieffektiviseringsarbete, ska inspirera till åtgärder som påverkar den icke-kommunala 
bebyggelsens energiprestanda positivt.  

Vad gäller passivhusbyggandet så tycks Alingsåshems och Fabs pionjärinsatser inte haft 
någon större påverkan inom den icke-kommunala sektorn. Det empiriska materialet från 
delfallstudien tyder på att det på sin höjd är något enstaka icke-kommunalt hus som byggts 
med passivhusstandard i Alingsås under undersökningsperioden. Dock har Alingsås 
kommun ställt hårdare energikrav än BBR vid nybyggnad av icke-kommunala bostäder på 
mark som säljs av kommunen. Sådana krav introduceras i och med överenskommelsen inom 
Stadsskogens partnerskap, en följd av Alingsåshems passivhusambitioner och det samtidiga 
miljömålsarbetet. Men kommunen var i detta läge – med erfarenheter från 90-talskrisen och 
av svårsålda tomter i Bolltorp samt numerärt underläge i partnerskapet och det faktum att 
energifrågorna inte hade lyfts upp i början av partnerskapet – inte i en tillräckligt stark 
position för att ställa mer omfattande krav än BBR. Kommunen fick därmed nöja sig med 
100 kWh/kvm (jämfört med dåtidens BBR-krav på 110 kWh/kvm), krav som dessutom inte 
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skärps efter att BBR-kraven skärpts. I partnerskapsavtalet ingår visserligen en ambition att 
bygga med 80 kWh/kvm i Stadsskogen, men detta är inte förpliktigande för byggherrarna. 
Denna ambition om 80 kWh/kvm blir dock kommunalt krav redan året efter då tekniska 
kontoret inför energikrav när man säljer villatomter. Varför framtagandet av mer 
övergripande energikrav på kommunägd mark avstannar och får ett flerårigt uppehåll och 
inte antas förrän 2011 som en del av kommunens riktlinjer för miljöanpassat byggande 
framgår inte av det empiriska materialet. 

Vidare innebär bristen på uppföljning av de kommunala energikraven (Stadsskogen och 
annorstädes) att omfattningen av de kommunala energikravens faktiska genomslag är 
osäkert. 

 

6.4 Bebyggelsens värmetillförsel    

6.4.1 90-talet 

Energiverksamheten bolagiseras  
Under 1990-talet sker många och betydande förändringar i Alingsås energisystem. Rent 
organisatoriskt bolagiseras kommunens energiverksamhet vid årsskiftet 1990/1991 i 
samband med avregleringen av den svenska elmarknaden (Alingsås Energi, 2009). Det 
kommunala elverket ombildas till det av Alingsås kommun helägda bolaget Alingsås Energi 
AB (Visualarkiv, 2014). Alingsås Energi AB tar över de oljeeldade närvärmecentralerna i 
Noltorp, Brogården och Stockslycke från Alingsåsbostäder, som i samma veva omvandlas 
från stiftelse till det kommunägda bostadsföretaget, AB Alingsåshem (Alingsåshem m.fl. 
2013; AH1).  

Energisystemet är inte någon prioriterad fråga i kommunens översiktsplan ÖP90. Dock 
påpekas att särskild hänsyn ska tas till miljö, hälsa och säkerhet vid utbyggnad av 
infrastrukturen, bland annat naturgas och fjärrvärme. (Alingsås kommun, 1990a) 

Gasutbyggnad inleds men avbryts och fjärrvärme byggs ut i Alingsås tätort 
Under 1980-talets slut hade Alingsås kommun och Västgas AB utrett möjligheterna att 
naturgasförsörja Alingsås tätort; detta får till följd att Vattenfall (som köpt upp Västgas) 1990 
bygger ut ett gasdistributionsnät i Alingsås östra industriområden, vilket kommunen har 
option113 på att ta över efter fem år (Alingsås kommun, 1992a). De industriella kunderna 
förses med gasol från en tank i industriområdet Sävelund, gasolen avses ersättas med 
naturgas då det västsvenska naturgasnätet byggts ut till Alingsås. Planerna att bygga ut ett 
nationellt naturgasnät visar sig dock läggas på is redan i början av 1990-talet (ibid.).  

Då de svenska naturgasplanerna lagts på is fokuserar kommunen istället på att bygga ut 
fjärrvärme i staden.  En utbyggnad av fjärrvärme i centralorten hade utretts redan 1988 och 
ett embryo till fjärrvärmenät börjar strax därefter att utvecklas; vid 1990-talets början finns 
inom Alingsås tätort ett tiotal värmecentraler som försörjer flera större fastigheter (Alingsås 
kommun, 1992a). Som ett första större steg mot ett fjärrvärmenät i staden investerar 
Alingsås Energi nu i en ny oljeeldad värmecentral i centrala Alingsås (AE2). Vid denna tid är 
bolagets fjärrvärmeverksamhet inte lönsam utan subventioneras av bolagets intäkter från 
elsidan (AE2). Fjärrvärmenätet byggs likväl ut och bidrar tillsammans med den nya 
oljepannan att fjärrvärmeleveranserna ökar med 20 procent mellan 1990 och 1995; bland 
annat ansluts alla resterande av Tekniska nämndens fastigheter (lokaler) och två tredjedelar 
av Alingsåshems lägenheter är anslutna 1997 (Alingsås kommun, 1997a). Fjärrvärmens andel 
                                                             
113 Optionen kom dock aldrig att utnyttjas av kommunen. 
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av värmemarknaden är alltjämt låg i Alingsås i mitten av 90-talet (16 procent i hela 
kommunen och 25 procent i staden jämfört med 39 procent i riket) medan olika 
kombinationer av oljeuppvärmning dominerar (55 procent i kommunen och 50 procent i 
staden jämfört med 36 procent i riket) (Alingsås kommun, 1997). I centrum är dock 
fjärrvärmens anslutningsgrad 46 procent och i vissa bostadsområden med, framförallt 
kommunägda, flerbostadshus är anslutningsgraden 70 till 100 procent (ibid.). 

Energiplan för fjärrvärmeexpansion 
Den redan påbörjade utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Alingsås tätort får stöd i energiplanen 
från 1992 som förordar en sådan utbyggnad då det anses bidra till en förbättrad luftmiljö 
(jämfört med många, ineffektiva enskilda pannor) och skapa ett underlag för effektiv 
kraftvärmeproduktion114. Energiplanen redovisar en fjärrvärmeplan, dvs. en karta som delar 
upp Alingsås tätort i fjärrvärmeområden, utredningsområden där olika alternativa 
distributionsformer bör övervägas samt områden med låg värmetäthet och där individuella 
lösningar anses vara lämpligast inom en femårsperiod (se figur 6.4). Fjärrvärmeplanen avses 
vara vägledande vid val av uppvärmningsform vid ny och ombyggnad, vilket ger 
”energidistributören möjlighet att optimera sitt system ur ekonomisk synpunkt” (Alingsås 
kommun, 1992:37), vilket i sin tur anses leda till låga taxor så länge konkurrens med 
individuella uppvärmningssätt (olja, biobränsle m m) bibehålls. (Alingsås kommun, 1992a) 

Samtidigt som energiplanen antas beslutar kommunfullmäktige att elleverantören (dvs. 
Alingsås Energi) ges möjlighet att neka leverans för uppvärmning (värmepumpar 
undantaget) inom fjärrvärmeområden (Alingsås kommun, 1997a). 

I energiplanen från 1992 föreslås Alingsåshems närvärmecentraler sammankopplas med det 
lokala hetvattennätet i centrum (se karta, figur 6.5) för att sedan successivt ansluta andra 
större panncentraler och på så sätt skapa ett fjärrvärmenät i Alingsås tätort. En etappvis 
utbyggnad föreslås så att produktion och distribution är i balans, kommunala fastigheter 
föreslås fjärrvärmeanslutas.   Två alternativa scenarier skissas upp för värmeproduktionen: 
fortsatt produktion i befintliga hetvattencentraler med basproduktion av spillvärme (från 
avloppsverket eller industrier) eller kombinerad el- och värmeproduktion i kraftvärmeverk 
som kan bränna flera olika bränslen (t ex biobränsle, gas eller olja). Energiplanen förordar 
därtill att en utredning om en kraftvärmeanläggning i industriområdet Sävelund (mark finns 
redan reserverad) ska genomföras inom fem år. Målet är att uppnå låg miljöpåverkan och god 
ekonomi, men val av teknik och tidpunkt föreslås utredas separat. Energiplanen berör 
koldioxidutsläpp som ett miljöproblem, men utsläpp av t ex svavel, kväveoxider, och partiklar 
anses vara minst lika viktiga. (Alingsås kommun, 1992a) 

 

                                                             
114 I ett separat kapitel om miljöpåverkan påvisas i energiplanen miljöfördelarna – särskilt stora vad gäller 
koldioxidutsläpp –  med kraftvärmeproduktion jämfört med individuell oljeuppvärmning eller el från externa 
kondensanläggningar. Dock konstateras betydligt mindre skillnad om man utgår från el från vattenkraft. 
(Alingsås kommun, 1992a) 
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Figur 6.4: Fjärrvärmeplan för Alingsås tätort (del av energiplanen). Kartan visar 
fjärrvärmeområden (mörk skraffering), utredningsområden (ljus skraffering) och 
områden där individuella lösningar anses vara lämpligast (ingen skraffering). Stadsskogen 
(i sydväst) ligger främst inom utredningsområde, men delvis även under 
fjärvärmeområde. Källa: Alingsås kommun (1992a) 
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Figur 6.5: Energiplanens karta över befintliga gas- och fjärrvärmenät(streckade linjer) 
samt elledningar (40kV) i Alingsås tätort, 1992. Källa: Alingsås kommun (1992a). 
Författarens kommentarer: Kartan är svårläst även i originalet (i energiplanen). Gasnätet 
är utbyggt i industriområdet Sävelund i nordost. Fjärrvärmenätet är utbyggt i centrum 
samt i och mellan bostadsområdena Noltorp och Brogården. 

Hög klimatpåverkan från Alingsås oljedominerade fjärrvärmeproduktion 
I kommunens program för värmeförsörjning konstateras att medan andelen fossila bränslen 
under 80- och 90-talen minskar i de svenska fjärrvärmenäten (från ungefär 2/3 till 1/3) 
baseras den decentraliserade värmeproduktionen i Alingsås fjärrvärmesystem fortfarande vid 
90-talets mitt i hög grad på olja. Deponigasen från Bälinge soptipp används visserligen som 
energikälla i fjärrvärmemixen (5 procent), men olja står alltjämt för drygt 80 procent av den 
tillförda energin. Alternativ el- och värmeproduktion med sol, vind, biomassa eller spillvärme 
som energikälla utreds under 1990-talets mitt, men anses enligt programmet vid denna 
tidpunkt inte vara ekonomiskt lönsam. (Alingsås kommun, 1997a) 

Men i den kommunala organisationen finns en vilja att förändra oljeberoendet i 
uppvärmningssystemet (både individuell och kollektiv uppvärmning). Detta kommer till 
uttryck i flera olika strategiska styrdokument som pågår mer eller mindre parallellt vid 90-
talets mitt: översiktsplan ÖP95 (mål om ekologisk grundsyn; utbyggnad av kraftvärme och 
biogas förordas, dock utan fördjupande diskussioner),  kommunprogram115, 
handlingsprogram för en hållbar utveckling (mål om att minska användning av 
petroleumbaserad energi med 2 procent per år och minst 30 procent totalt till 2008 samt 

                                                             
115 Kommunprogrammen berör den politiska majoritetens inriktning och prioriteringar under mandatperioden.  
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fördubbla andelen lokalt producerad energi ), och den nya energiplanen Program för 
värmeförsörjning (Alingsås kommun, 1997a, 1997b, 1998a). Det finns även en kommunal 
vilja att driva mer miljövänliga skolor (Alingsås Energi, 2009). Skälen till att ändra 
uppvärmningssystemet från olja till något annat är såväl ekonomiska (olja är dyrt) som 
miljömässiga och hälsomässiga (lokal luftkvalitet och global växthuseffekt) (Alingsås 
kommun, 1997a; AE2). Då naturgas inte längre är ett aktuellt alternativ, både pga. att 
utbyggnaden av det västsvenska naturgasnätet har lagts på is och att den är en fossil ändlig 
resurs, riktas i Alingsås kommun ett allt större intresse och förhoppning till fjärrvärmen 
(Alingsås kommun, 1997a).   

Kommunprogrammets mål om en samhällsplanering präglad av långt driven 
resurshushållning, kretsloppstänkande och ekologisk grundsyn samt Agenda 21-
handlingsprogrammets mål enligt ovan kompletteras och konkretiseras i kommunens 
värmeförsörjningsprogram (energiplan) med konkreta uppvärmningsmål för perioden 1997-
2002 samt ett handlingsprogram med nio konkreta åtgärdsförslag (se tabell 6.6.) (Alingsås 
kommun, 1997a). 

Tabell 6.6: Värmeförsörjningsprogrammets mål och (av författaren utvalda) exempel på 
åtgärdsförslag, som berör uppvärmning. Källa: Alingsås kommun (1997a). 

Mål 1997-2002 Exempel på åtgärdsförslag till Alingsås 
energi 

• Minska energianvändningen med 15 % per 
person 

• Öka andelen förnyelsebar energi för 
uppvärmning med 20 % 

• Uppvärmningens miljöbelastning ska minska 
(koldioxid med 20 %) 

• Andelen fjärrvärme ska öka med 30 % 
• Fjärrvärmepriset ska sänkas med upp till 10 % 

(för att kunna expandera) 
• Minst hälften av fjärrvärmeproduktionen ske 

med förnyelsebara bränslen 

Alingsås Energi ges i uppdrag att: 
• ta fram förslag på utbyggnad av 

biobränslebaserad fjärrvärme 
• utreda fjärrvärme i kommunens övriga orter 
• tillsammans med tekniska nämnden utreda 

förutsättningar för att tillvarata brännbara 
rena returmaterial och sorterat returflis 

 

Parallellt med arbetet med värmeförsörjningsprogrammet undersöker Alingsås Energi under 
90-talets andra hälft möjligheterna att utveckla Alingsås fjärrvärmesystem samt låter externa 
experter ta fram studier för strategival för fjärrvärmens utveckling i Alingsås. Bolaget låter 
bland annat utreda möjligheten att gå över från olja till avfallsförbränning eller biobränsle i 
det planerade värmeverket i Sävelund; Alingsås anses vara alltför litet för ett 
avfallsförbränningssystem, varför man väljer att gå vidare med förbränning av restprodukter 
från sågverk (AE2). En av expertutredningarna visar att kraftvärme kan vara lönsam (vilket 
även konstateras i värmeförsörjningsprogrammet), även om återbetalningstiden är längre 
(6,2 år jämfört med 3,4 år för fjärrvärmeanläggningen) och vinsten något lägre (årligt 
resultat är 8,1 Mkr jämfört med 11,6 Mkr) (Werner, 1997; Alingsås kommun, 1997a). 

Våren 1997 konstaterar energibolagets dåvarande VD att det ställs allt högre krav på 
värmeleveranser vad gäller miljö, resurshushållning och ekonomi samt att den oljebasaerade 
fjärrvärmen inte längre har någon signifikant fördel vilket kan resultera i ”att fjärrvärmen 
blir ett onödigt lik i lasten för kommunen” (Alingsås Energi, 1997). VD:n föreslår 
bolagsstyrelsen och ägaren (kommunen) att snabbt besluta om att uppföra en ny 
biobränslebaserad fjärrvärmeanläggning på Sävelund som eldar returflis istället för dyr olja i 
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befintliga pannor; en sådan satsning anses av vd:n vara ekonomiskt möjlig med ett utbyggt 
fjärrvärmenät och kundstock som möjliggör större volymer som i sin tur möjliggörs av minst 
10 procent lägre fjärrvärmepriser (ibid.). Bolagets intentioner överensstämmer med de 
förslag som presenteras i kommunens värmeförsörjningsprogram senare under hösten 1997 
(Alingsås kommun, 1997a). 

Kommunen söker och erhåller 1998 statliga investeringsbidrag (LIP) för nytt fjärrvärmeverk 
och utbyggnad av fjärrvärmenätet i Alingsås tätort116 (Alingsås kommun, 2001b). Alingsås 
Energi har dock vid den här tiden inte egna resurser att investera i eller driva ett 
värmekraftverk samtidigt som distributionsnätet expanderar relativt kraftigt (AE2). Och 
ägaren (kommunen) är inte beredd att skjuta till pengar för en investering på 
produktionssidan, varför kommunen inleder ett strategiskt samarbete med Sydkraft 
(sedermera Eon och Statkraft) som finansierar, bygger, äger och driftar det nya bioeldade 
fjärrvärmeverket i Sävelunds industriområde som tas i drift hösten 1998 (AE2; Öhman, 2013; 
Alingsås Energi, 2009). Alingsås Energi ansvarar för att distribuera fjärrvärmen till sina 
kunder. Kommunen ser dock till att ha en option på att få köpa anläggningen efter 15 år 
(Öhman, 2013). 

Produktionen i det nya biobränsleeldade fjärrvärmeverket motsvarar, enligt kommunens 
miljöredovisning från 2000, kring millennieskiftet drygt 40 procent av Alingsås hela 
värmebehov och visar sig enligt miljöredovisningen snabbt bidra till mycket positiva 
miljöeffekter i Alingsås, inte minst vad gäller koldioxidutsläppen som minskar med cirka 35 
000 ton per år. Allt fler villor byter från olja till pellets eller jordvärme vilket innebär att 
villornas oljeanvändning under perioden 1995 – 1999 minskar med 24 procent (900 m3). 
Detta kan emellertid jämföras med fjärrvärmens minskning av oljeanvändning med 8 500 
m3/år. (Alingsås kommun, 2000) 

 

6.4.2  00-talet 

Från försäljningstankar till stark expansion av fjärrvärmenätet 
Trots fjärrvärmens stora miljöfördelar förs det under 2002 diskussioner om att sälja Alingsås 
Energi, för att balansera den kommunala budgeten (Alingsås Energis personal, 2002). 
Kommunen väljer dock att behålla energibolaget i sin ägo. Fjärrvärmenätet expanderar 
kraftigt under det tidiga 00-talet då det byggs ut i alla riktningar till såväl ny bebyggelse som 
befintlig (Alingsås kommun, 2006a). Under perioden 1998 till 2004 ökar 
fjärrvärmeleveranserna från 60 GWh till 110 GWh; i centralorten är alla Fabs och tekniska 
nämndens lokaler och 95 procent av Alingsåshems bostäder anslutna 2004 (Alingsås 
kommun, 2005d). 

Det första större utbyggnadsområdet under 00-talet är Bolltorps trädgårdsstad i stadens 
norra utkant (se karta, figur 6.6). Bolltorp ligger nära Sävelundsverket, vilket innebär en inte 
alltför kostsam investering för att bygga ut fjärrvärmenätet för att ansluta bl a Alingsåshems 
bostäder (se figur 6.6). Att bygga ut fjärrvärmenätet till nästa större utbyggnadsområde, 
Stadsskogen, skulle dock betyda en omfattande och kostsam investering för Alingsås Energi 
då det kräver att en ny huvudledning dras från värmeverket i Sävelund i nordöstra Alingsås 
tätort till Stadsskogen, cirka två kilometer sydost om stadskärnan (se karta, figur 6.6) (AE1 & 
AE2).  

                                                             
116 Alingsås erhåller 34 miljoner kronor i statliga LIP-bidrag för 15 projekt med en total investeringsvolym på 107 
miljoner kronor (Naturvårdsverket, 2009). 
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Figur 6.6: Karta över Alingsås tätort med existerande och utbyggnad av fjärrvärmenätet, 
planer inför 2005. Stadsskogen skrafferat i sydväst. Bolltorps trädgårdsstad i orange i 
norr. Fjärrvärmeverket ligger i Sävelund i nordost.  Norr ligger uppåt. Källa: Alingsås 
kommun (2005f). 

Fjärrvärme till Stadsskogen  
Alingsåshems vd uttryckte tidigt intresse av att i Stadsskogen bygga lågenergihus som skulle 
förses med bioeldad fjärrvärme (AH1, AKLK1). Men även kommunen har höga energi- och 
miljöambitioner med Stadsskogen, vilket manifesteras i att ett av 2005 års nyformulerade 
kommunala miljömål specifikt berör Stadsskogen där bebyggelsen ska ha mycket hög 
energieffektivitet och uppvärmning ska ske med förnyelsebara energiråvaror (Alingsås 
kommun, 2005f). I programmet för den första detaljplanen för bostäder i Norra Stadsskogen 
hänvisas till kommunens program för värmeförsörjning (energiplanen från 1997) och 
konstateras att, förutom låg energianvändning både för uppvärmning och elanvändning, ska 
alla byggnader anslutas till fjärrvärme, hus utan värmesystem (passivhus) samt hus med 
mycket låg elanvändning och värmebehov och värms med förnybara fasta bränslen och 
solenergi undantaget (Alingsås, 2004a). Provisoriska oljeeldade panncentraler och 
panncentralen i Hedvigsberg föreslås användas för fjärrvärmeproduktion under 
utbyggnadstiden tills det att fjärrvärmenätet byggts ut från det biobränsleeldade värmeverket 
i Sävelund. (ibid.) 
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Alingsås Energi är inledningsvis inte intresserade av att ansluta Stadsskogen till 
fjärrvärmenätet (AH1; AKLK1, AE1 & AE2). Förutom en kostsam lång dragning genom hela 
tätorten skulle lågenergihus innebära en låg värmetäthet och relativt låga ; styrelsen 
motsätter sig utbyggnad till Stadsskogen då det inte anses vara företagsekonomiskt lönsamt 
(AE1 & AE2). Energibolagets tjänstepersoner, med nytillträdd vd i spetsen, låter då ta fram 
en miljökonsekvensbeskrivning där man utifrån ett marginalperspektiv jämför olika 
uppvärmningsalternativ i Stadsskogen och konstaterar att fjärrvärmealternativet är det bästa 
miljövalet (AE1). Man får därefter med sig både ägaren (kommunen) och Stadsskogens 
partnerskap (exploatörerna), även om vissa partners som hade småhus med andra färdiga 
värmelösningar inledningsvis var motvilliga (AE1, AKLK1). För att investeringen ska vara 
ekonomiskt rimlig för Alingsås Energi gör kommunen ett aktieägartillskott som motsvarar 
kostnaden för matarledningen till Stadsskogen, där man inte ställer avkastningskrav förrän 
inflyttning i stadsdelen har påbörjats. 2005/2006 går kommunen och Stadsskogens 
partnerskap med på att skriva avtal om 90 procent anslutning till fjärrvärme, samt en ändrad 
prismodell med effektkomponent för lågenergihus (AE1). Med denna helhetslösning, 
kombinerat med ägardirektiv från kommunen, ger bolagsstyrelsen klartecken för fjärrvärme i 
Stadsskogen (AE1, AH1; AKLK1). Genom att involvera parterna och ta ett helhetsgrepp blev 
det möjligt att fjärrvärmeförsörja Stadsskogen, menar energibolagets vd (AE1). 

Ökad samverkan mellan energi- och bostadsbolagen 
Samtidigt som planerna och utvecklingen av Stadsskogen utarbetas tar kommunen genom 
kommunledningskontoret fram nya ägardirektiv till de kommunala bolagen.  Förutom att 
bolagen ska utgå från och aktivt verka i enlighet med kommunens vision, övergripande mål 
och strategiska inriktning innebär det även att bolagen aktivt ska samordna verksamheten 
och samverka med övriga kommunala bolag och förvaltning (Alingsås kommun, 2005, 2005e 
& 2005g). För energibolagets del innebär det även att man tillsammans med kunder och 
kommunkoncernens bolag ska ”utveckla helhetslösningar som bidrar till kundernas och 
ortens utveckling” (Alingsås kommun, 2005e).  Alingsåshems vd menar att samverkan 
numera är en portalparagraf i Alingsås. Energibolaget och bostadsbolaget arbetar bra ihop, 
de samverkar för att båda bolagen ska nå bästa resultat (AH1, AE1& AE2). Alingsås Energi får 
visserligen sälja mindre energi, men de får istället göra andra, nya slags affärer, till exempel 
individuell varmvattenmätning. ”De får träna på oss”, menar Alingsåshems vd (AH1). 
Ytterligare ett tecken på bolagens ökade samarbete sker våren 2008 då Alingsåshems och 
Alingsås energis administrativa avdelningar och kundmottagning flyttar ihop i nya 
gemensamma kontorslokaler, för att effektivisera verksamheten och minska sårbarheten 
(Alingsås Tidning, 2008).  

Ny energiplan fortsätter i samma riktning som tidigare planer 
Energiplanen från 2006 fortsätter i samma riktning som tidigare planer, fast med ännu 
större fokus på användning av fjärrvärme (Alingsås kommun, 2006a). Inför framtagandet av 
planen konstateras att bland annat att målen från den tidigare värmeförsörjningsplanen 
(1997-2002) uppnåtts vad gäller ökad andel med 20 procent förnyelsebar energi för 
uppvärmningen, ökad andel fjärrvärme med 30 procent, minst hälften förnyelsebara 
bränslen i fjärrvärmeproduktionen samt minskade koldioxidutsläpp från uppvärmningen 
med 20 procent (Alingsås kommun, 2005d). Den nya energiplanens fyra, tämligen oprecisa, 
energimål (se tabell 6.6.) avses följas upp årligen i kommunens miljöredovisning. Gasol och 
naturgas ifrågasätts skarpt ur säkerhetssynpunkt respektive miljösynpunkt.  Planen förordar 
främst en ökad användning av bioeldad fjärrvärme där så är möjligt, eller med enskilda 
pelletspannor i områden där fjärrvärme inte kan anslutas. Både fjärrvärme och enskilda 
biopannor föreslås kompletteras med solvärme under sommarhalvåret, flera olika lösningar 
diskuteras i planen. Användning av el för uppvärmning (inklusive värmepumpar) ska 
uttryckligen minska då det inte anses vara ett effektivt utnyttjande av energi med högt 
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exergivärde. Strategierna ska tillämpas för det kommunala fastighetsbeståndet. (Alingsås 
kommun, 2006a) 

Tabell 6.6: Mål i Energiplan 2005-2008. Källa:Alingsås kommun (2006a) 

Mål  
• Öka användningen av förnybara energikällor och förnybara bränslen vid såväl uppvärmning 

som vid transporter. 
• Anpassa förbränningsanläggningar så att de bidrar till att nationella, regionala och lokala 

miljömål uppnås (gäller främst vedeldning). 
• Främja robusta system som har en hög tillgänglighet och lång livslängd.  
• Minska användningen av el för uppvärmning. 

 

Användningen av olja för uppvärmning minskar och anses i energiplanen inte längre vara ett 
problem, ”utan kommer lösa sig själv” (Alingsås kommun, 2006a:12). En diskussion förs om 
solvärme i fjärrvärmeområden och möjligheter för kunder att mata in solvärme i nätet. Inför 
ombyggnad av värmeverket i Sävelund, vilket beräknas ske 2008, ska kraftvärme ånyo 
utredas då det skulle medföra lokalt producerad el. Dock konstateras att värmeverket under 
lång tid kommer vara för litet för en lönsam avfallsförbrännning, dessutom bör man undvika 
en regional överetablering av sådana anläggningar för att undvika importbehov av avfall. 
(Alingsås kommun, 2006a) 

Tack vare utbyggnaden av fjärrvärmenätet (nya och befintliga byggnader ansluts) och att 
oljepannor byts ut till andra pannor (statligt konverteringsstöd 2006-2007) minskar 
användningen av olja för uppvärmning i Alingsås med 95 procent under perioden 1990 – 
2008, enligt energiplanen från 2012117. Det innebär att utsläppen av koldioxidekvivalenter för 
värme i Alingsås kommun minskat med 66 procent per invånare, vilket bidrar till att de totala 
utsläppen minskat med 36 procent per invånare. Därmed är de totala utsläppen i Alingsås 
2008 tre ton per invånare, vilket kan jämföras med det då nationella genomsnittet på sex ton 
per invånare. (Alingsås kommun, 2012b). 

 

 

                                                             
117 Energi- och koldioxidutsläppsberäkningarna i energiplanen baseras på statistik från SCB den nationella 
emissionsdatabasen, RUS, samt delvis med kompletterande statistik från kommunen. Framtagande av statistik 
och analys gjordes av en extern energikonsult. (Alingsås kommun, 2012f) 
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Figur 6.6: Fjärrvärmeproduktionen i Alingsås 1996-2009. År 2009 användes 93 procent 
biobränslen för fjärrvärmeproduktionen, enligt Alingsås Energi. Källa: Alingsås kommun 
(2012f). 

 

6.4.3 10-talet 

Nya klimat- och energimiljömål  
I Alingsås miljömål för 2010-2019 uttrycks två kvantifierade mål som berör bebyggelsens 
energitillförsel (Alingsås kommun, 2010a); medan dessa mål i majoritetens Flerårsstrategi 
2012 förenklats till okvantifierade mål (Alingsås kommun, 2011b) (se tabell 6.7).  Miljömålet 
att 50 procent av energianvändningen i Alingsås 2019 baseras på förnybar energi anses i 
energiplanen från 2012 vara nära att nå då den redan 2008 uppgår till 43 procent; skiftet 
från olje- till fjärrvärmeuppvärmning av villor anges i planen vara den främsta orsaken till 
denna positiva utveckling (Alingsås kommun, 2012b). Miljömålet att minska 
växthusgasutsläppen med 40 procent per person till 2019 anses i energiplanen också vara 
nåbart då utsläppen av koldioxidekvivalenter minskat med 36 procent mellan 1990 och 
2008, varav den största minskningen har skett för bränslen från värme (-66 procent) (ibid).  

Kommunens senaste energiplan från 2012 har ett tydligt klimatfokus, men också fokus på 
peak-oil (Alingsås kommun, 2012b). Här diskuteras bland annat att kommunen genom sitt 
energibolag och dess fjärrvärmesystem kan få fler få fler fastighetsägare att välja förnybara 
bränslen. Fjärrvärmen lyfts fram som det mest hållbara uppvärmningsalternativet, utan detta 
alternativ riskerar fastighetsägarna att välja värmepump vilket inte anses vara bra pga. ökad 
elanvändning. Kommunen kan vidare uppmuntra energibolaget att fasa ut den sista oljan 
samt utöka fjärrvärmenätet och eventuellt även erbjuda närvärme i mindre tätorter. I en 
bilaga till energiplanen bryts miljömålen ned till fleråriga målsättningar: 2012-2013, åtgärder 
för 2012 samt förslag till ytterligare åtgärder. (Alingsås kommun, 2012b) 
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Tabell 6.7: Energitillförselrelaterade mål/indikatorer i kommunens miljömål, 
flerårsstrategi och energiplan. Källor: Alingsås kommun (2010a, 2011b & 2012b). 
Sammanställning av författaren.  

 Mål/indikator Ansvarig nämnd/bolag 
Alingsås miljömål 
2010-2019 

• Minska det totala utsläppet av växthusgaser 
per invånare med 40 %  jämfört med 1990. 

• Öka andelen förnyelsebar energi för 
uppvärmning, transporter och industriella 
processer till 50 %. 

- 

Flerårsstrategi 2012 • Minskade utsläpp av växthusgaser per 
invånare 

• Ökad andel förnybar energi. för 
uppvärmning (och transporter och 
industriprocesser). 

- 

Energiplan  
2012-2013 

• Etablera förnyelsebara energikällor i egen 
regi eller i samverkan med grannkommuner 
eller andra intressenter, t ex solel, solvärme, 
vindkraftsel, biogasproduktion och 
kraftvärme. 

• Inom kommunens byggnadsbestånd 
installera minst 1000 kvm solceller för 
elproduktion. 

Fabs, Alingsås Energi, 
Alingsåshem, Kommun-
styrelsen, Samhälls-
byggnadsnämnden 

 
Fabs 

 

Långsammare utbyggnadstakt av fjärvärmenätet och kommunalt 
övertagande av fjärrvärmeverket 
Under 10-talet byggs fjärrvärmenätet ut mer försiktigt än tidigare, med fokus på Stadsskogen 
och de större fjärrvärmeområdena (Alingsås Energi, 2009). 2014 är cirka 630 villor och 300 
flerbostadshus anslutna till fjärrvärmenätet som består av nästan 16 mil fjärrvärmeledning; 
Alingsåshem är bolagets största fjärrvärmekund (Alingsås Energi, 2014c). Alingsås centrala 
delar samt större bostadsområden med flerbostadshus är anslutna, även större arbetsplatser 
(se karta, figur 6.8.). Alingsås energis mål är ha en marknadsandel (av byggnadsytan) i 
Alingsås tätort på 75 procent, 2009 var den ungefär 60 procent (Alingsås Energi, 2009).  

Sommaren 2013 utnyttjar Alingsås Energi optionen att ta över och förvärva 
fjärrvärmeanläggningen i Sävelund. Man diskuterar förnyat avtal med Statkraft, men 
prisnivåerna anses vara för höga. Till skillnad från 1998, menar vd, har Alingsås Energi nu en 
annan organisation, större resurser och kompetens att äga och driva värmeverket (AE1). 
Dessutom får Alingsås Energi möjlighet att direkt påverka produktionen och systemet, 
exempelvis bränsletillförseln. (Alingsås Energi, 2013)  

Året efter övertagandet är fjärrvärmen som levereras till 99,9 procent baserad på biobränsle 
(Alingsås Energi, 2015).  
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Figur 6.8: Alingsås fjärrvärmenät cirka 2017. Sävelundsverket och andra centraler 
producerade under 2015 cirka 134 000 MWh. Värmen produceras 2015 genom eldning av 
restprodukter från skogsindustrin och en liten tillförsel av deponigas från Bälinge 
avfallsanläggning, vilket motsvarar 99,9 % av tillsatt bränsle. Norr är uppåt.  Källa: 
Alingsås energi (2017a). 

6.4.4 Analys: Bebyggelsens värmetillförsel 
Vi kan inledningsvis konstatera att Alingsås vid den aktuella undersökningsperiodens början 
står inför ett vägval för värmeförsörjningens utveckling. Det är två i grunden viktiga 
policyförändringar som i mycket hög grad bidrar till Alingsås omfattande reducering av 
utsläpp av växthusgaser sedan millennieskiftet. Dels har kommunen genom sitt energibolag 
från grunden byggt upp ett fjärrvärmesystem i Alingsås tätort som därefter expanderat 
kraftigt och tagit stora marknadsandelar under den aktuella undersökningsperioden, dels 
produceras fjärrvärmen sedan slutet av 90-talet i princip endast med biobränsle.  

Med tanke på fjärrvärmesystemets starka utveckling i Alingsås analyseras i detta avsnitt vad 
det är för faktorer som påverkar fjärrvärmesystemets utveckling och därmed stora delar av 
bebyggelsens klimatpåverkan.   

Vad är det för faktorer som ligger bakom och bidrar till utvecklingen av ett 
fjärrvärmesystem i Alingsås? 

Fjärrvärme är inte ett självklart val i Alingsås 
Kommunen hade redan under 1980-talet bestämt sig för ändra värmeförsörjningssituationen 
i Alingsås, där huvuddelen av bebyggelsen då värmdes upp med enskilda oljepannor. Viljan 
att utveckla ett kollektivt uppvärmningssystem istället för småskalig oljebaserad 
värmeproduktion fanns således i början av 1990-talet. Men det var vid denna tidpunkt inte 
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självklart att bygga ut ett fjärrvärmenät i Alingsås då även naturgas var en lockande alternativ 
värmeförsörjning. Med kommunens goda minne byggde till och med Västgas/Vattenfall ut ett 
gasdistributionsnät för industrin, temporärt gasoldrivet i väntan på att ansluta till det 
västsvenska nätet när det byggts ut till Alingsås. Men av detta blev intet då staten bara något 
år senare valde att inte fortsätta expansionen av det västsvenska gasnätet.  

Huruvida en fortsatt utbyggnad av det västsvenska gasnätet skulle ha inneburit att 
kommunen/Alingsås energi skulle ha valt att bygga ut ett naturgasnät istället för ett 
fjärrvärmenät – vilket var ett möjligt alternativ enligt 80-talets energiplanering – kan vi bara 
spekulera om. Faktum kvarstår dock att statens beslut att inte bygga ut naturgasnätet var en 
extern strukturell faktor som kommunen inte hade någon rådighet över och som i mycket 
hög grad påverkade utvecklingen av Alingsås framtida värmeförsörjning. Det innebar att 
fjärrvärme var det enda alternativ som stod kvar till buds i Alingsås.  

Bildande av kommunalt energibolag och samarbete mellan kommunala bolagen 
driver på fjärrvärmeutbyggnaden  
Då Alingsås Energi bildas i början av 90-talet och ungefär samtidigt tar över 
Alingsåsbostäders/ Alingsåshems närvärmesystem skapas en tydligare och samlande 
energiaktör som med större kraft och fokus kan ansvara för och bygga ut 
fjärrvärmesystemet. Koncentrationen av både el- och värmeverksamheter under samma 
organisation tycks ha underlättat bolagets tunga och inledningsvis förlustbringande 
expansion av fjärrvärmesystemet (central oljepanna och utvidgat nät), som subventionerades 
av företagets mer inkomstbringande försäljning och distribution av el. Detta skulle knappast 
vara möjligt under senare delen av 90-talet då ny lagstiftning (ellagen) krävde att 
elnätsverksamhet måste bedrivas i ett bolag separerat från övrig energiverksamhet (se kapitel 
4). Här har alltså en möjlighet i den då gällande lagstiftningen (externa strukturer i form av 
institutioner) utnyttjas för att möjliggöra den tidiga fjärrvärmeexpansionen.  

Det kommunala ägandet av Alingsås Energi har även varit avgörande för, åtminstone delar 
av, fjärrvärmenätets omfattande expansion. Inledningsvis var det främst de kommunägda 
fastighetsägarna som i hög grad kopplades på fjärrvärmesystemet, naturligt då energibolaget 
tog över fastighetsbolagens närvärmecentraler. Detta nära samarbete mellan de kommunala 
bolagen har dock fortsatt och fördjupats. Samarbetet, som senare reglerats i kommunens 
ägardirektiv till bolagen, har bland annat bidragit till hög anslutningsgrad till fjärrvärmen för 
det kommunala beståndet, men också till att utveckla nya affärsmodeller när Alingsåshem 
vill kombinera passivhus och fjärrvärme.  

Det kommunala ägandet är även en viktig faktor för att fjärrvärme byggs ut till Stadsskogen. 
Att bygga ut fjärrvärme till Stadsskogen, med lågenergihus och passivhus, var ingalunda ett 
självklart beslut. Låg värmetäthet och ett kollektivt system som fjärrvärme är ofta inte 
intressanta för fjärrvärmebolag på grund av låg lönsamhet. Miljö- och klimataspekterna är 
däremot ett avgörande skäl till att Alingsåshems vd mer eller mindre kräver att fjärrvärmen 
byggs ut till Stadsskogen. Detta är också huvudargumentet från energibolagets nya vd och 
medarbetare för att få med sig styrelsen och politikerna på denna satsning. Fjärrvärmens 
miljönytta är förvisso ingen nyhet då kommunen såväl i politiska som tjänstemannaskrivelser 
(miljömål, energiplaner m m) under lång tid förordat fjärrvärme av miljöskäl (och avfärdat el 
för uppvärmning av exergi- och miljöskäl). Frågan var alltså redan upplyft i 
problemströmmen. Men med hjälp av energibolagets miljökonsekvensbeskrivning lyfts 
frågan om fjärrvärme i Stadsskogen högre upp och blir viktigare både i problem- och 
politikströmmarna. Och där spelar marginalels-resonemanget en viktig roll då fjärrvärmens 
miljömässiga fördelar förstärks. I policyströmmen lyftes frågan upp främst genom 
administrativa och ekonomiska lösningar snarare än tekniska innovationer, vilka var viktiga 
för att få en acceptans och beslut i den politiska strömmen, dvs.  för att policyfönstret skulle 
öppnas. Fjärrvärmen byggdes i Alingsås ut på vanligt sätt (tredje generationens fjärrvärme), 
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nytänkandet fanns istället inom frågor som rörde finansiering (kommunens aktieägartillskott 
och senarelagda avkastningskrav för matarledningen), anslutningsavtal (byggherrarna i 
partnerskapet Stadsskogen) och prissättning (ny modell med effektkomponent för 
lågenergihus). Utifrån Kingdons teori om strömmar kan vi således konstatera att Alingsås 
Energis då nytillträdda vd fungerat som pådrivande policyentreprenör för att frågorna 
prioriterats upp på den politiska agendan (i politikströmmen), i högre grad 
uppmärksammats i problemströmmen och gjorts möjliga genom ekonomiskt-administrativa 
innovationer i policyströmmen, och därmed öppnat det policyfönster som låg bakom 
fjärrvärmeutbyggnaden i Stadsskogen.  

Fjärrvärmens stordriftsfördelar bidrar till stigberoende utveckling 
Som ägare till energibolaget gör kommunen genom aktieägartillskott och senarelagda 
avkastningskrav denna långsiktiga investering (utbyggnaden till Stadsskogen) möjlig. För ett 
privat börsnoterat företag med kortare avkastningskrav torde en sådan satsning vara svårare 
att få igenom. Denna omfattande och långsiktiga investering – utbyggnad av 
distributionssystemet till andra sidan tätorten – är dock viktig för fjärrvärmesystemets 
fortsatta geografiska expansion inom Alingsås tätort och dess sydöstra delar. Detta är en 
förutsättning för att få balans mellan Sävelundsverkets leveranskapacitet och efterfrågan. 
Ökade leveranser innebär ett kostnadseffektivt utnyttjande av den kostsamma (men privata) 
investering som värmverket innebär då den fasta kostnaden kan delas upp på fler levererade 
kilowattimmar värme. En utökad efterfrågan av fjärrvärme är också viktigt för att på sikt 
kunna utveckla Sävelundsverket till en kraftvärmeanläggning, vilket energibolaget och 
kommunen siktat mot under lång tid för att även kunna erbjuda egenproducerad el och öka 
verkningsgraden i systemet.   

Detta för oss vidare till det stigberoende som satsningar på en storskalig infrastruktur 
innebär, och som påverkar kommunens välvilliga inställning till och fortsatta satsningar på 
fjärrvärmen. Fjärrvärmesystemets expansion i Alingsås visar tydliga tecken på en 
stigberoende utveckling där tunga investeringar driver på en fortsatt utbyggnad av 
distributionsnät och växande kundstock. För varje större beslut och investering som 
energibolaget (och indirekt kommunen) gör för att utveckla fjärrvärmesystemet blir det allt 
svårare att ändra kurs. Utbyggnaden av fjärrvärmen till Stadsskogen och det senare inköpet 
av fjärrvärmesverket i Sävelund är exempel på sådana stora steg. I Alingsås fall är emellertid, 
sett ur ett klimatperspektiv, detta stigberoende positivt sedan slutet av 1990-talet då den 
oljebaserade fjärrvärmeproduktionen ersatts av en biobränslebaserad sådan. 

I fjärrvärmesystemet finns således både stora ekonomiska, politiska och prestigemässiga 
investeringar som gör att det ska mycket till för att kommunen skulle välja att driva på en 
utveckling i en annan riktning, som motarbetar fjärrvärmens utveckling. Åtminstone så länge 
energibolaget fortsätter leverera både miljönytta och god avkastning till ägaren (kommunen) 
torde den kommunala inställningen och strategin att fortsätta utveckla fjärrvärmesystemet 
inte ändras. Då en försäljning av Alingsås energi diskuterades i början av 00-talet öppnades 
visserligen en liten glipa till ett policyfönster som på sikt möjligen skulle ha kunnat innebära 
en kursförändring och lett till ett stigbyte vad gäller kommunens energiarbete och faktiska 
utveckling i en annan riktning. Om detta kan vi dock endast spekulera. 

Storleken spelar roll, privat aktör och statliga stöd möjliggör fjärrvärmens 
expansion 
Förutom kommunens ökade klimatambitioner och fjärrvärmesatsningar som 
energibolagsägare så bör det noteras att utvecklingen och den snabba expansionen av det 
klimatvänliga fjärrvärmesystemet gjordes möjlig genom medverkan från en kommun-extern 
aktör (Sydkraft/Eon/Statkraft). Att bygga upp en ny infrastruktur mer eller mindre från noll 
medför tunga investeringar. Inledningsvis kunde sådana investeringar täckas av vinsterna 
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från bolagets elverksamhet, men när ett nytt centralt och biobränslebaserat fjärrvärmeverk 
aktualiseras (vilket dåvarande energibolags-vd menar vara en ekonomisk och miljömässig 
nödvändighet för fjärrvärmens överlevnad i staden) anser inte ägaren (kommunen) att man 
har kapacitet att investera både i utvidgat nät och produktionsanläggning.  

För att en sådan omfattande satsning ska vara möjlig krävs emellertid samverkan med en 
extern aktör som finansierar, äger och driver det nya fjärrvärmeverket. Genom att låta 
Sydkraft/Eon stå för produktionen är det möjligt att ta nästa steg i utvecklingen av Alingsås 
fjärrvärmesystem och bygga det biobränslebaserade centrala kraftvärmeverk som kommunen 
och dess energibolag länge haft i åtanke. Men för att finansiera en sådan produktion behöver 
leveranserna öka kraftigt, vilket möjliggörs genom att Alingsås Energi fokuserar på snabb 
utbyggnad av distributionsnätet. Statligt stöd i form av LIP-bidrag bidrar till värmeverkets 
uppförande och distributionsnätets expansion.   

Ekonomin den starkaste drivkraften för minskade klimatpåverkande utsläpp 
Inledningsvis var det främst ekonomiska avväganden som var den starkaste drivkraften för 
värmeförsörjningens utveckling. Som ägare till ett omfattande fastighetsbestånd fanns från 
kommunens sida ett tydligt incitament att fasa ut den allt dyrare oljeuppvärmningen till 
andra alternativ. Uppvärmning med olja var dyrt, och blev allt dyrare i och med införande av 
statliga energi- och koldioxidskatter under 90-talet. När det vid 90-talets slut ska tas beslut 
om det nya värmeverkets produktionsmix är fossila bränslen inte aktuella då de numera är 
för dyra och avfallsförbränning är inte aktuellt då Alingsås fjärrvärmeunderlag anses vara 
alltför litet för att göra det lönsamt. Biobränsle är således det enda alternativ som kvarstår 
och följaktligen väljer kommunen (genom Sydkraft/Eon) att investera i en 
biobränsleanläggning. Dessutom innebär en biobränslesatsning statligt stöd genom LIP-
programmet. Tätortens (och fjärrvärmesystemets) storlek och statliga ekonomiska styrmedel 
är således de avgörande faktorerna till att Alingsås väljer att satsa på biobränslebaserad 
fjärrvärme. Detta val stöds i allt högre grad i kommunala miljömål och program (under 
senare delen av 90-talet blir klimatfrågan ett allt viktigare argument), men de grundläggande 
drivkrafterna är ekonomiska.  

Då Alingsås Energi efter 15 år väljer att utnyttja sin att ta över (köpa) Sävelundsverket från 
Statkraft har det kommunala energibolaget mognat och utvecklats till ett företag med såväl 
ekonomiska som kunskapsmässiga resurser att äga och driva produktionsanläggningen. 
Alingsås Energi har därmed även full kontroll över hela fjärrvärmesystemet, inklusive 
bränslemixen vilket syns året övertagandet efter då biobränsleandelen höjs till 99,9 procent. 
Bolaget skulle emellertid genom en investering i kraftvärmeproduktion, vilket bolaget närt en 
önskan om under hela undersökningsperioden (man har till och med köpt in mark för 
anläggningen), ytterligare kunna förbättra resursutnyttjande och klimatnytta då det skulle 
innebära högre verkningsgrad i produktionen då man även producerar el med samma 
bränsleinsats. Trots att en sådan investering visat sig vara lönsam har den längre pay-off-tid 
och lägre rörelseresultat jämfört med endast fjärrvärmeproduktion, varför man hittills inte 
valt att satsa på en sådan anläggning. I det här fallet får den långsiktiga miljönytta som en 
investering i kraftvärmeproduktion skulle innebära stå tillbaka för bolagets och dess ägares 
mer kortsiktiga avkastningskrav. 
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6.5 Transporter    
I det här avsnittet studeras hur Alingsås kommun genom sin samhällsplanering på strategisk 
nivå och olika satsningar arbetat med att påverka utvecklingen av transporter i en energi- och 
klimatmässigt mer hållbar riktning.  

6.5.1  90-talet 

Planering av cykelstaden enligt stadens princip 
I Alingsås första översiktsplan ÖP90 uttrycks ett mål om att översiktsplanen ska möjliggöra 
ett minskat bilberoende samtidigt som flexibilitet och valfrihet ska eftersträvas för 
”förflyttning och annan kommunikation” (Alingsås kommun,1990a:15). Det innebär att 
begränsa tätorternas utbredning (addera nya bebyggelseområden till befintliga), minska 
funktionsuppdelning, lokalisera ny bebyggelse till områden som lätt kan nås med gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik samt att bygga ut gång- och cykelvägar i och mellan tätorterna. I 
randzonen kring tätorter med högt bebyggelsetryck (särskilt Alingsås) ska spridd bebyggelse 
undvikas då marken är viktig både för rekreation och markreserv för framtida planmässig 
bebyggelseutveckling. Översiktsplanen är tydlig med att Alingsås inte ska vara en sovstad till 
Göteborg, varför planen ska ha beredskap för 4000 nya arbetsplatser för att balansera och 
minska utpendlingen.  (Alingsås kommun,1990a) 

Rörande tätorten Alingsås utveckling poängterar planerarna att det är en stad, med en tät 
och sammanhållen struktur, som ska byggas ut och inte förorter. En begränsad utbredning 
anses vara viktig för att minska bilberoendet. Detta påverkar bland annat planeringen för ny 
bebyggelse i Norra Stadsskogen, Bolltorp och Rosendal som är i sin linda. I en schematisk 
bild av stadens princip (se figur 6.9) redovisas hur ny bebyggelse ska lokaliseras inom en 
radie av tre kilometer från Stora torget (cykelstaden). Den redovisar även lägen för två nya 
lokaltågstationer (varav en vid Stadsskogen/Lövekulle i sydväst) med närliggande strategiska 
stadsbyggnadsområden som ligger mer än 3 km från torget. Därtill bör busslinjenätet 
utvidgas. (Alingsås kommun,1990a) 

Översiktsplanen ÖP90 förbereder för att större delen av ny bebyggelse tillkommer i tätorten 
Alingsås (som är betydligt större än övriga tätorter). För landsbygden påpekas behovet av 
arbetstillfällen i landsbygdsområden där jordbruket är under omvandling – nya bostäder för 
utpendlare bidrar inte till levande landsbygd. Vad gäller handel och service uttrycks i 
översiktsplanen en önskan om att Sollebrunn och Alingsås stärks som servicecentra samt att 
varje stads-/kommundel har en dagligvarubutik. Externa köpcentra i landsbygd tillåts inte. 
(Alingsås kommun,1990a) 

Även om den efterföljande energiplanen (från 1992) endast behandlar transportsektorns 
energifrågor översiktligt så berör tre av planens elva delmål transportutvecklingen. Förutom 
att beakta energifrågor vid trafikplaneringen ska kommunen stimulera ökat utnyttjande av 
kollektivtrafiken samt verka för ett utbyggt gång- och cykelnät. Vidare lyfter energiplanen 
fram kommunens roll som samhällsplanerare. Bland de 13 åtgärdsförslagen som lyfts fram i 
energiplanens femåriga handlingsprogram finns transportrelaterade förslag som att verka för 
bättre utnyttjad kollektivtrafik samt utreda kostnader och tidplan för ett sammanhängande 
gång- och cykelhuvudnät i kommunen. (Alingsås kommun, 1992a) 
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Figur 6.9: Schematisk bild av stadens princip, från ÖP90. Ny bebyggelse tillåts inom 3 km-
radien, utanför radien ges möjlighet för stadsutveckling vid två strategiska lägen (prickade 
i kartan) med två föreslagna lägen för nya lokaltågstationer (S på kartan). Källa: Alingsås 
kommun (1990a) 
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Kollektivtrafiksresandets omfattning varierar  
Efter energiplanens antagande 1992 sker vissa ändringar i (buss-)kollektivtrafiken. Enligt 
kommunens värmeförsörjningsprogram från 1997 ökar antalet turer i arbetspendlingsläge 
med tågtrafik medan lågt utnyttjade tätortslinjer läggs ned; taxan följer övrig 
kostnadsutveckling. Vidare bidrar ändringarna, enligt programmet, till att antalet resande i 
kollektivtrafiken ökar under perioden 1993-1996; störst är ökningen i tätorts- och tågtrafiken 
(18 procent vardera) medan landsbygdstrafiken ökar med åtta procent. (Alingsås kommun, 
1997a) 

Den tidigare energiplanens förslag att utreda kostnader och tidplan för ett sammanhängande 
gång- och cykelhuvudnät verkar inte ha genomförts. Av resursskäl bygger Tekniska nämnden 
under 90-talets mitt endast ut mindre kompletterande länkar i kommunens gång- och 
cykelnät, enligt värmeförsörjningsprogrammet (Alingsås kommun, 1997a). Dock köper 
Tekniska kontoret in ett antal elfordon för städning och parkeringsövervakning och Alingsås 
Energi provar elbil, som föreslogs i 1992 års energihandlingsprogram (ibid.) 

Enligt kommunens miljöredovisning ökar andelen alingsåsbor som åker allt längre i regionen 
och antalet även under senare delen av 90-talet, det gäller ävenresande med pendeltågen och 
landsortsbussar. Men vid 90-talets slut försämras kollektivtrafikutbudet då antalet bussar 
och linjer i Alingsås minskar, vilket enligt miljöredovisningen bidrar till färre 
kollektivtrafikresenärer i stadstrafiken. Samtidigt ökarantalet bilar i kommunen med nio 
procent under perioden 1995-1999. (Alingsås kommun, 2000) 

Hållbarhetsprogram med transportmål  
Transportfrågorna är inte prioriterade i efterföljande energiplan (värmeförsörjnings-
programmet från 1997) (Alingsås kommun, 1997a). I det samtidiga Handlingsprogram för en 
hållbar utveckling (”lokal Agenda 21”, 1997) berörs dock ett antal av de 40 miljömålen 
transporter, varav tre kortsiktiga mål och fyra långsiktiga (se tabell 6.8), som enligt 
handlingsprogrammet ska följas upp regelbundet från och med 1999 (Alingsås kommun, 
1997b).  

Tabell 6.8: Transportrelaterade miljömål till 2002 respektive 2008. Källa: Alingsås 
kommun (1997a). 

Miljömål Målår  
Tillhandahålla pendlingsparkeringsplatser vid större knutpunkter 2002 
Erbjuda familjerabatt i lokaltrafiken 2002 
Utgå från cyklisters och fotgängares framkomlighet vid planering av nya områden 2002 
Öka antalet resenärer i kollektivtrafiken med 20 procent 2008 
Minska energiförbrukningen (inklusive transporter) per person med 2 %  per år 2008 
Minska användningen av petroleumbaserad energi med 2 %  per år (minst 30 % 
totalt) 

2008 

Minska biltrafiken i stadskärnan med 50 procent 2008 

Ny översiktsplan med liknande tankegångar om bebyggelse- och 
transportutveckling som i tidigare planer  
I den efterföljande kommunövergripande översiktsplanen ÖP 95 (antagen 1998) ligger den 
gamla översiktsplanen ÖP90:s tankar om bebyggelseutveckling och transporter fast. Trots 
mål om att utbyggnaden inriktas mot ett långsiktigt hållbart samhälle och att ekologisk 
grundsyn ska prägla alla samhällsplanering  går ÖP95 inte vidare med Agenda 21-
programmets (handlingsprogram för en hållbar utveckling, 1997) förslag om att nya bostäder 
ska ligga högst en kilometer från kollektivtrafikhållplats. Detta anses i ÖP95 inte vara 
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realistiskt. Utbyggnaden av separata gång- och cykelvägar sker successivt, men har vid denna 
tidpunkt relativt låg prioritet. Vad gäller handel och service uttrycks även i denna plan en 
önskan om att Sollebrunn och Alingsås stärks som servicecentra samt att varje stads-
/kommundel har en dagligvarubutik. Detaljhandelsstrukturen måste särskilt bevakas då 
externa etableringar kan äventyra befintliga handelsplatsers konkurrenskraft. Externa 
köpcentra i landsbygd tillåts fortfarande inte. (Alingsås kommun, 1998a) 

Kommunens utvecklingschef konstaterar att miljöperspektivet varit ganska traditionellt och 
inte särskilt centralt i kommunens översiktsplanering. Han frågar sig samtidigt om plan- och 
bygglagen är ”rätt instrument för att jobba med energi- och klimatfrågorna” (AKLK1).  

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet görs utredningar och fördjupningar av 
översiktsplanen för utbyggnad av bostäder i stadens utkant, bland annat Stadsskogen 
(Alingsås kommun, 1990a & 2004a). Men dessa områden byggs inte ut under 1990-talet då 
den dämpade befolkningsökningen kombinerat med finanskrisen bidrar till en försiktig 
bebyggelseutveckling i Alingsås under 90-talet (AKLK1) 

 

6.5.2   00-talet 

Fokus på hållbara transporter i kommunikationspolicy och miljömål 
På strategisk nivå kan vi i kommunen se ett ökat fokus på hållbara transporter. I kommunens 
kommunikationspolicy från år 2000 fördjupas och konkretiseras de frågor om 
kommunikationer som lyfts upp som en av de fyra grundpelarna i Alingsås Vision 2010 från 
1999. Förutom att lyfta fram och diskutera en tillgänglig och attraktiv infrastruktur genom 
utveckling av och satsningar på vägar, järnväg, IT, betonas även vikten av att ha en god 
kollektivtrafik som möjliggör ett miljöanpassat resande i Alingsås och i regionen. 
Kollektivtrafiken är en prioriterad fråga för kommunen för att erbjuda ett alternativ till 
biltrafiken; målet är skapa en så attraktiv kollektivtrafik att antalet resenärer ökar med minst 
10 procent under policyperioden 2000-2010. Enligt kommunikationspolicyn ska man i första 
hand satsa på lokaltågstrafik i arbetspendlingslägen (störst efterfrågan och miljövinster), i 
andra hand kommer landsbygdstrafik med buss och i tredje prioritet ligger satsningar på 
stadsbusstrafik i Alingsås tätort. Planering för bebyggelseutveckling ska stärka 
kollektivtrafikunderlaget och kommunen ska vara aktiv i det regionala samarbetet och verka 
för utvecklat kollektivtrafikutbud. (Alingsås kommun, 2000c) 

Kommunikationspolicyn berör inte gång- och cykeltrafiken, ett perspektiv som däremot är 
dominerande i den fördjupning av översiktsplanen för Alingsås stadskärna (FÖP 
Stadskärnan118) som antas 2001119, med målsättningen att bland annat utveckla stadskärnans 
roll för handel, kultur och möten. I planen konstateras att det finns ett betydelsefullt inflöde 
av köpkraft till Alingsås, vars handel hittills varit skonad från konkurrens från externa 
köpcentra, som anses ha utarmat andra städers traditionella stadskärnor. Planen berör 
stadskärnans rumsliga kvaliteter för liv och rörelse. Cyklister, fotgängare och 
kollektivtrafikresenärer prioriteras i planen som ska bidra till en levande stadskärna med 
människan i centrum. Bilars framkomlighet, ibland även tillgänglighet, nedprioriteras till 
förmån för mjuka trafikanter. Planen berör främst fysiska åtgärder i stadskärnan, men lyfter 
även fram att dessa ”bör kompletteras med informations- och påverkansinsatser för att 

                                                             
118 För att kunna hållas aktuell länge anger planen en långsiktig strategi för den fysiska utvecklingen istället för att 
vara ”produktionsförberedande” (Alingsås kommun, 2001a:55). Dock innehåller FÖP Stadskärnan mer eller 
mindre detaljerade förslag i bilagorna projektkatalog, åtgärdsprogram och utformningsprogram som pekar ut 
ansvariga parter, kostnader och tidplan.  
119 Planarbetet påbörjades redan i mitten av 90-talet och återupptogs 1999 (Alingsås kommun, 2001a). 
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åstadkomma en ändrad attityd när det gäller transportmedel till och i centrum” (Alingsås 
kommun, 2001a:38). (Alingsås kommun, 2001a) 

I de reviderade kommunala miljömålen (2005-2008) berörs såväl gång- och cykeltrafiken 
(två mål) som kollektivtrafiken (ett mål); därtill finns mål om att minska biltrafiken i 
stadskärnan (se tabell 6.9). Ett antal åtgärder för att uppnå målen exemplifieras, exempelvis 
utarbeta strategier för ett miljöanpassat transportsystem (se tabell 6.9). (Alingsås kommun, 
2005a) 

Tabell 6.9: Miljömål respektive exempel på åtgärdsförslag för målområde god bebyggd 
miljö, delområde transporter. Källa: Alingsås kommun (2005a). 
Mål, målområde god bebyggd miljö Exempel på åtgärdsförslag 
43. Öka kollektivtrafikens andelar av 
arbetspendlingen inom Alingsås kommun 
och mellan Alingsås och Göteborg. 
44. Öka cykel- och gångtrafikens andel av 
korta persontransporter. 
45. Cykel- och gångtrafikens andel av 
trafikytorna ska öka. 
46. Minska biltrafiken i Alingsås 
stadskärna: 30% på Norra Strömgatan 
och Drottninggatan respektive 70% på 
Nygatan och Färgaregatan. 

• Utarbeta strategier för miljöanpassat transportsystem 
• Öka samverkan mellan transportslagen (anpassning 

tidtabell pendeltåg-tätortstrafik) 
• Förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken (olika 

exempel presenteras) 
• Information och tävlingar för att stimulera cykel/gång 
• Arbeta för att få utmärkelsen Årets kommun av 

Cykelfrämjandet 
• Inrätta fler flanörgator enligt FÖP Stadskärnan 
• Korttidsbegränsa centrala p-platser i stads-kärnan, 

alternativt avgiftsbelägga 
 

När Energiplan 2005-2008 antas 2006 har transportfrågorna lyfts upp i prioritet jämfört 
med tidigare energiplaner, framförallt vad gäller utfasning av fossila bränslen.  Ett av planens 
fyra energimål handlar om att öka användningen av förnybara energikällor och förnybara 
bränslen för både uppvärmning och transporter. Ett antal åtgärder föreslås i planen för att 
påverka transportsektorns energianvändning och (främst) klimatpåvekan, både internt inom 
den egna organisationen och externt (se tabell 6.10). Energiplanen diskuterar även kortfattat 
beteendeförändringars påverkansmöjligheter samt enklare åtgärder med endast små 
investeringsbehov. (Alingsås kommun, 2006a) 
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Tabell 6.10: Transportrelaterade mål i Energiplan 2005-2008. Källa: Alingsås kommun 
(2006a). 

Mål Innehåll/diskussion samt exempel på åtgärder 
1. Öka användningen av förnybara 
energikällor och förnybara bränslen vid 
såväl uppvärmning som vid transporter. 

Transporter: 
Diesel och bensin för transporter ska ersättas ”i så stor 
utsträckning som möjligt” (sid 21). Bensin- och 
diselanvändning i kommunala verksamheten minskas 
med 20 procent 1995-2008 (biogas, etanol och 
hybriddrift mest troligt). Kommunens främsta verktyg är 
den egna fordonsflottan och hur den används (bör 
minska). Höga miljökrav på fordon bör vara 
obligatoriska för egna och upphandlade entreprenörers 
fordon.  

Exempel på åtgärder:  
• Tillgång till tankställen för alternativa drivmedel ska finnas i Alingsås 
• Kommunal rese-/transportplan om bl a utfasning av fossilbränslefordon 
• Verka för mer fossilfria bränslen i bussar och taxi 
• Stimulera god kollektivtrafik och kollektivtrafikresande genom att verka för en till 

lokaltågstation i Alingsås samt förbättra hållplatser och tillgänglighet 
 

Trafiktaktik förtydligar och synliggör stadsplaneringens trafikutmaningar 
Samma år som energiplanen antas (2006) påbörjar kommunledningskontoret arbetet med 
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Alingsås tätort (”FÖP Staden”)120. Strax 
innan samrådet sensommaren 2006 visar en trafikanalys att biltrafiken kan komma att öka 
med uppåt 50 procent till år 2030 om staden utvecklas enligt samrådsförslaget och rådande 
färdmedelsfördelning bibehålls. Mellan samråd och utställning av FÖP Staden låter 
kommunen en trafikkonsult ta fram ett förslag till trafiktaktik för Alingsås stad, som utgör 
en bilaga till FÖP Staden som antas 2008. Trafiktaktikens syfte är, enligt FÖP Staden, att 
övergripande ange inriktningen för det fortsatta arbetet med att uppfylla de 
transportrelaterade målsättningar som kommunen antagit i policydokument, ÖP 95 med 
mera. (Alingsås kommun, 2008a) 

Trafiktaktiken beskriver och analyserar nuläget och konstaterar bland annat att 
kollektivtrafikutbudet inom staden är ”alltför begränsat för att vara ett attraktivt och 
realistiskt alternativ till biltrafik” då det främst utgörs av regionala linjer som inte är 
anpassade till stadens behov och förutsättningar (Alingsås kommun, 2008b:14). Därtill är 
kapaciteten i det befintliga vägnätet på vissa avsnitt otillräcklig för att kunna ta emot 
framtida trafikmängder. Kopplat till föreslagen bebyggelsestruktur redovisas i trafiktaktiken 
konsekvenser vid olika scenarier med förändring av resmönstret i tätorten fram till 2030. 
Basscenariots 50-procentiga ökning av personbilsresorna i Alingsås tätort medför framförallt 
fler resor med längre avstånd inom tätorten jämfört med 2005, en följd av planens förslag att 
bygga bostäder och verksamheter på nya markområden i stadens utkant. De alternativa 
scenarierna i trafiktaktiken utgår från samma bebyggelsestruktur som i basscenariot, men 
med överflyttning av resor från bil till kollektivtrafiken eller cykel. Slutsatsen i trafiktaktiken 
är att det behövs mycket stora omflyttningar från bilresor till andra färdmedel för att få en 
betydande förändring (se tabell 6.11, nedan).  I trafiktaktikens alternativa scenarier minskar 
bilresandet med 4-30 procent och det totala trafikarbetet minskar med 2-16 procent. Det 
                                                             
120 Arbetet med fördjupningen för tätorten hade påbörjats redan i slutet av 90-talet. Efter samråd 1998 
avstannade arbetet och planen antogs aldrig. Det nya planarbetet utgår dock till stor del från grundtankarna från 
1998. (FÖP Staden, 2007) 
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konstateras att det krävs betydande åtgärder för att göra cykel- och kollektivtrafik mer 
attraktiva då bilresorna är så dominerande i tätorten. Då den största delen av bilresorna är 
kortare än tre kilometer anses det, enligt trafiktaktiken, finnas god potential att flytta över 
resor från bil till cykel, men då behöver gång- och cykelvägnätets standard förbättras. 
(Alingsås kommun, 2008b) 

 

Tabell 6.11: Förändringar i bilresor och trafikarbete till följd av förändringar i 
färdmedelsfördelningen enligt alternativa scenarier. Cykelscenarierna innebär att 
cykelåkandets andel ökar, på biltrafikens bekostnad, till 19 respektive 20 procent av det 
totala antalet resor (jämfört med 15 procent 2005). Kollektivtrafikscenarierna utgår från 
att en viss andel av bilresorna överflyttas till kollektivtrafiken som får en fördubblad 
marknadsandel till 14 procent respektive K2020-målet 35 procents marknadsandel. Källa: 
Alingsås kommun (2008b). 

Scenarier med förändring av 
färdmedelsfördelning 

Andel av totala 
antalet resor 

Förändring av 
bilförflyttningar 

Förändring av 
trafikarbete 

Korta cykelresor + 15% 19% -4% -2% 
+ 25% 20% - 6% - 3% 

Resor med 
kollektivtrafik 

+ 100% 14% -7% -5% 
+ 400% 35% -30% -16% 

 
Kärnan i trafiktaktiken är de sex deltaktiker som föreslås för att dämpa biltrafikens tillväxt 
och uppnå mål i tidigare kommunala planer och strategier m m: 

• Cykelstaden handlar om begränsad stadsutbredning och att utveckla ett attraktivt 
cykelvägnät med ett huvudnät med mycket hög standard för cykeltrafiken.  

• Konkurrenskraftig kollektivtrafik berör utvecklingen av en funktionell lokal och 
regional kollektivtrafik med pendelparkering, sammanlänkande bussgator m m.  

• Balanserad trafik innebär samverkan och prioritering mellan de olika trafikslagen. 

• Trafikhållbar samhällsplanering berör lokalisering av målpunkter efter bedömning 
av transportbehovet. 

• Miljöklok trafikattityd handlar om att främja ett miljöanpassat resande, förutom 
fysiska förutsättningar: attityd- och beteendeförändring genom opinionsbildning. 

• Genare och säkrare resande skapas genom att trimma befintliga strukturer (t ex 
separata gång- och cykelvägar) samt bygga nya länkar. (Alingsås kommun, 2008b) 

 
Samrådsförslaget till FÖP Staden följer, enligt trafiktaktiken, till stor del dessa deltaktiker, 
även om kompletteringar föreslås. Vissa åtgärdsförslag föreslås utvecklas i andra kommunala 
dokument och verksamheter. För att kunna genomföra deltaktikerna föreslås bland annat 
fyra tematiska åtgärdsplaner (ekonomiska förutsättningar i en tidsatt prioriteringsordning) 
tas fram, med FÖP Staden som grund: 

• Gång- och cykeltrafik: konkreta förslag till utbyggnad och utveckling av gång- och 
cykelvägnätet 
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• Kollektivtrafik: samordna fysiska förutsättningar för utveckling av 
kollektivtrafiksystemet med förändringar i utbud samt påverkansåtgärder 

• Biltrafik: utvecklade förslag till åtgärder i gatunätet och infarter, samt eventuellt 
riktlinjer för parkering i staden vid detaljplanering 

• Påverkansåtgärder: långsiktigt projekt (minst 5 år) för utbildning, opinionsbildning 
och marknadsföring med syfte att påverka attityder (bilresande, bränsleanvändning 
och utveckling av alternativa bränslen) (Alingsås kommun, 2008b) 

För att kunna utvärdera hur trafiken och resandet utvecklas mot uppställda mål föreslår 
trafiktaktiken att ett uppföljningsprogram utarbetas. Trafiktaktiken föreslår indikatorer 
(ökad andel kollektivtrafik- respektive gång- och cykelresor, minskad andel bilresor, ökad 
trafiksäkerhet samt minskad miljöpåverkan/luftkvalitet)  samt hur dessa ska mätas. 
(Alingsås kommun, 2008b) 

Delar av förslagen i trafiktaktiken arbetas in i de slutgiltiga plandokumenten för FÖP Staden 
som antas våren 2008 (Alingsås kommun, 2008a).  Enligt den f d planeringschefen ledde 
samrådet och trafiktaktiken inte till några dramatiska skillnader i planförslaget för FÖP 
Staden; men, uppgiften om 50 procent ökat trafikarbete ”gav en bra tankeställare” (AKLK2a).  

Utgångspunkten för FÖP Staden är bland annat att planera för hållbar utveckling och så att 
Alingsås bibehåller småstadens kvaliteter och karaktär, men även ge utrymme för tillväxt 
med nya invånare och verksamheter. Det innebär bland annat att stadens form ska 
koncentreras för att behålla närheten mellan bostäder och centrum och erbjuda integrerade 
grönområden i en sammanhållen struktur. Förslagen i FÖP Staden utgår från tre strategier 
som samverkar med varandra och ska bidra till en sammanhängande cykelvänlig blandstad: 
cykelstaden, den sammanhållna staden och blandstaden. För varje strategi presenteras en 
målbild och fördelarna med dessa strategier. (Alingsås kommun, 2008a) 

För att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart transportsystem föreslår FÖP 
Staden att utbyggnadsstrukturen bygger på närhet mellan bostäder, arbetsplatser och 
service; utbyggda järnvägsförbindelser samt ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. 
Planen förordar ett trafiksystem som är balanserat mellan bil-, kollektiv- och gång-
/cykeltrafik och där bilåkandet i framtiden minskar till förmån de andra trafikslagen. 
Utvecklingen av bebyggelsen bör förstärka underlaget för kollektivtrafiken och främja goda 
kollektivtrafiklösningar, genom stadsbyggande som koncentreras kring större trafikleder och 
genom att staden behåller sin samlade form med gång- och cykelavstånd (1 respektive 3 
kilometer) till kollektivtrafikens knutpunkter och hållplatser. Kollektivtrafikens kvaliteter 
föreslås i FÖP Staden förstärkas genom ytterligare ett dubbelspår på Västra Stambanan 
söderut samt genom nya knutpunkter i stadens södra och norra delar, med service och 
pendelparkering och som kan nås via bra gång- och cykelvägar. Vidare förutsätter en 
förstärkning av tågtrafiken en utvidgning av spårområdet vid Alingsås station/Resecentrum, 
där även pendelparkeringen behöver byggas ut. För att öka gång- och cykeltrafiken föreslås i 
planen att gång- och cykelvägnätet kompletteras och förbättras kontinuerligt, särskilt viktiga 
gång- och cykelstråk identifieras. Sträckor där gång- och cykelnätet behöver kompletteras 
eller åtgärdas redovisas i planen, inklusive förslag till huvstråk för cykeltrafik. En cykel- och 
gångvägsplan med prioriteringar och etappindelning m m, med FÖP staden som grund, 
föreslås tas fram och årligen revideras. (Alingsås kommun, 2008a) 

FÖP Staden ger plats för ungefär 5000 nya bostäder (cirka 10 000 nya invånare) vilket 
innebär kring 35 000 invånare i staden Alingsås. I princip alla i planen föreslagna 
utbyggnadsområden för bostäder (och ej störande verksamheter) ligger inom 
trekilometersradien från stadens resecentrum, varav de flesta utanför enkilometersradien. 
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500-1000 av de nya bostäderna planeras tillkomma i Stadsskogen i sydväst och ytterligare 
cirka 2500 bostäder i de större utbyggnadsområdena Bolltorp-Tomtebo i norr och Tuvebo-
Rosendal i sydost. På kort sikt finns även utbyggnadsplaner, om än i mindre skala, i eller i 
direkt anslutning till stadskärnan. Nytillskott i befintlig bebyggelsestruktur bör enligt FÖP 
Staden kompletteras med funktioner och bostadstyper som saknas i området; nya 
utbyggnadsområden bör redan från början innehålla en god blandning av funktioner samt ha 
ett sammanhängande gatunät utan återvändsgator (se karta, figur 6.9). (Alingsås kommun, 
2008b) 

 
Figur 6.10: Markanvändningskarta för Alingsås tätort (FÖP Staden). Utbyggnadsområden 
för bostäder med inslag av verksamheter skrafferat i orange. Större utbyggnadsområden i 
stadens utkant: Stadsskogen, Tuvebo-Rosendal och Bolltorp-Tomtebo. Centralstationen 
föreslås kompletteras med två nya kollektivtrafikknutpunkter vid järnvägen vid 
Stadsskogen samt vid Sävelund (K).  Två äldre industriområden pekas ut som lämpliga för 
bland annat handel (H). Källa: Alingsås kommun, 2008a (med författarens 
bearbetningar). 

I FÖP Staden påpekas att utgångspunkten vid handelns lokalisering är att undvika externa 
lägen och att handeln med skrymmande varor bör lokaliseras så centralt som möjligt utanför 
stadskärnan i trafikmässigt lämpliga lägen. Två äldre industriområden föreslås användas för 
handel, hantverk och utbildning (se karta, figur 6.10). För handelsetablering ska god 
tillgänglighet med gång-, cykel- och kollektivtrafik alltid eftersträvas. (Alingsås kommun, 
2008a) 
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Regionalt samarbete och kollektivtrafiksatsningar i Alingsås 
I ett av trafiktaktikens kollektivtrafikscenarier användes K2020-målet att till år 2025 ha ökat 
kollektivtrafikens andel av resandet till 35 procent (Alingsås kommun, 2014b). K2020 är 
namnet på ett långsiktigt arbete inom Göteborgsregionen med syfte att skapa en gemensam 
framtidsbild för utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen, baserat på 
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) mål och strategier för uthållig tillväxt i 
regionen121 (GR, 2014). K2020 är en del av ett bredare dialogarbete som GR inleder med sina 
tretton medlemskommuner i början av 00-talet och som efter flera års arbete resulterar i 
politiska överenskommelser, mål och riktlinjer gällande en hållbar regional struktur som 
bygger på en attraktiv och hållbar kollektivtrafik (Aronsson, 2013).  

Samarbetet leder bland annat till att de deltagande GR-kommunerna kommer överens om en 
gemensam strukturbild för den framtida regionala bebyggelseutvecklingen som innebär att 
ny bebyggelse främst ska lokaliseras längst de regionala huvudstråken samt att samordna 
den fysiska planeringen med kollektivtrafikplaneringen (Aronsson, 2013). I enlighet med 
överenskommelserna mellan GR-kommunerna lovar Alingsås att bidra till att resandet med 
kollektivtrafiken ökar inom samt till och från kommunen (Alingsås kommun & Västtrafik, 
2007). 

Som en följd av detta regionala samarbete kring kollektivtrafik och bebyggelseutveckling får 
kollektivtrafikfrågorna ett uppsving i Alingsås under 00-talet (AKLK3). Tillsammans med det 
regionala kollektivtrafikbolaget Västtrafik tar Alingsås kommun under 2007 och 2008 tar 
fram en lokal trafikförsörjningsplan för kollektivtrafik122.  Trafikförsörjningsplanen lägger 
fram en handlingsplan med förslag på både lokal och regional nivå för att förbättra 
kollektivtrafiksituationen inom och till/från Alingsås kommun. (AKLK3). Förslagen berör 
såväl icke-fysiska (turtäthet, tidtabeller, linjedragningar m m ) som fysiska åtgärder, bland 
annat konkreta åtgärder i Alingsås tätort för att öka bussarnas framkomlighet (Alingsås 
kommun & Västtrafik, 2007).  

Stadsskogen – kommunal vilja att förutsättningar för hållbara transportval 
redan från start 
Inledningsvis hade planeringen av Stadsskogen mest fokus på utformningsfrågor (AKLK1). 
Men i planhandlingarna framgår dock en vilja att skapa bra villkor för mjuka trafikanter, 
vikten av trygga gatumiljöer och låga hastigheter betonas i planhandlingarna: huvudstråk 
(Stadsskogsgatan) med gc-vägar separerade från bilgatan, kvartersgator med biltrafik på 
gåendes villkor och övriga gator med gc-bana integrerad i gaturummet (Alingsås kommun, 
2006b). Stadsbusstrafiken ska trafikera Stadsskogsgatan och vidare till 
bussterminalen/järnvägsstationen i stadskärnan. I planprogrammet från 2004 görs gällande 
att en pendeltågsstation för regionaltåg planeras mellan Stadsskogen och Lövekulle (Alingsås 
kommun, 2004a).  

I första utbyggnadsetappen ingår en investering i en cykeltunnel under järnvägen, för att 
skapa en genare cykelväg till centrum och redan under första månaden som de första boende 
flyttade in försörjs Stadsskogen med stadsbusstrafik (AKLK1; AKLK2a). Entimmestrafiken 
för de hundra första hushållen som flyttade in i Stadsskogen var överdimensionerad, enligt 
utvecklingschefen, men viktig för att få de boende att redan från början vänja sig med 
kollektivtrafik (AKLK1).  

                                                             
121 I samarbetsprojektet K2020 samarbetade GR med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Västtrafik, 
Vägverket och Banverket. K2020 leder bland annat till ett regionalt kollektivtrafikprogram med målbild, 
huvudprinciper och riktlinjer för planering (GR 2008a & 2008b). 
122 GR uppmanade kommunerna att ta fram lokala K2020-planer. Vid framtagandet av Alingsås 
trafikförsörjningsplan (ibland kallad ”Lokal K2020”) samarbetade kommunens kollektivtrafikplanerare med 
Västtrafik eftersom de planerar kollektivtrafiken (AKLK3).  
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Ökade kommunala satsningar på kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik  
Det ökade intresset för kollektivtrafiken, som kan skönjas i kommunens vision med 
kommunikationspolicy kring millennieskiftet samt efterföljande planer som nämnts ovan, 
visas även i konkreta satsningar – vilket bidrar till ökat kollektivtrafikresande, enligt nedan.  

Vid uppföljningen av miljömålen för året 2003 konstateras bland annat att miljömålet att öka 
antalet resenärer i kollektivtrafiken med 20 procent, som skulle uppfyllas senast 2008, redan 
uppfyllts 2001, vilket beror på en stadig ökning av resandet med pendeltåg och 
landsbygdsbuss (Alingsås kommun, 2003a). På bara några år ökar andelen av arbetspendlare 
som nyttjar pendeltågen från fem till 25 procent (Alingsås kommun, 2004b). Åtgärder under 
det sena 90-talet, som samordning mellan landsbygdstrafiken och skolskjutsar samt ökad 
halvtimmestrafik med pendeltågstrafiken, bedöms i en av kommunens miljöredovisningar 
vara bidragande orsaker till reseökningarna (Alingsås kommun, 2005f). Efter att antalet 
turer i stadstrafiken ökar sommaren 2000 ökar även antal resor i staden noterbart de 
efterföljande åren, dock från en låg nivå (Alingsås kommun, 2005f). Kollektivtrafikresandet 
fortsätter visa en stigande trend även under 00-talets mitt, vilket enligt två kommunala 
miljöredovisningar tyder på ett samband med ökad turtäthet, till exempel halvtimmestrafik i 
tätortstrafiken (Alingsås kommun, 2007a & 2008c). 

Från och med 2008 genomförs omfattande förändringar i Alingsås kollektivtrafiksystem då 
förslagen i den lokala trafikförsörjningsplanen börjar implementeras (AKLK3).  Bland annat 
görs tätortstrafiken i Alingsås tätort om till två linjer, linje 1 och 2 (tidigare fanns flera linjer 
med tresiffriga nummer) som passerar tågstationen; lördags-/helgdags-/kvälls- och nattrafik 
införs för tätorts- och landsbygdstrafiken (ibid.). Åtgärderna bidrar till en markant ökning av 
kollektivtrafikresande  under följande år,det gäller framförallt bussresor  inom Alingsås tätort 
(som mer än trefaldigas, men även för landsbygdstrafiken (se tabell 6.12). Pendeltågets 
marknadsandel ökar enligt Västtrafik till 22 procent av arbetspendlarna (Alingsås kommun, 
2009b). Den f d planeringschefen/miljöplaneraren menar att man tidigare inte ansett att 
kollektivtrafik var ett effektivt färdsätt i tätorten då Alingsås ansågs vara en cykelstad, men 
konstaterar att kollektivtrafiksatsningen fick gensvar och gav mersmak (AKLK2a).   

Samtidiga förändringar såväl inom Alingsås (parkeringsavgifter vid Alingsås station, för att få 
fler att gå, cykla eller åka buss till stationen) som utanför (särskilt i Göteborg) antas ha 
bidragit till den kraftiga ökningen, enligt kommunens kollektivtrafikplanerare (AKLK3). De 
fysiska åtgärder som föreslogs i trafikförsörjningsplanen (separata busskörfält och 
signalprioriteringar för buss i centrala Alingsås), vilka anses vara viktiga för busstrafikens 
framkomlighet och attraktivitet på sikt, har dock inte genomförts (AKLK3). 
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Tabell 6.12: Utvecklingen av antal kollektivtrafikresor inom/till/från/genom Alingsås 
kommun 2006-20012.. Källa: Alingsås kommun & Västtrafik (2014). Författarens 
kommentar: Kollektivtrafiksatsningarna enligt förslag i den lokala kollektiv-
trafikförsörjningsplanen inleddes 2008. Statistiken i denna tabell är sammanställd av 
författaren, utifrån separata filer för årlig statistik från Västtrafik och kommunen. 

 2006 2008 2010 2012 Förändring 
2006-2012 

Procentuell 
förändring 
2006-2012 

Tätort 140 790 258 662 404 657 470 721 329 931 +234% 
Landsbygd 366 077 813 391 882 054 889 162 523 085 +143% 
Regionalt/tåg 2 264 389 4 057 413 3 886 

334 
3 192 868 928 479 +41% 

Totalt 2 771 
256 

5 129 
466 

5 153 
044 

4 552 
750 

1 781 494 +64% 

Landbygd 
exkl 
regionbussar 

Ej uppgift 112 477 169 105 167 473 54 996 +49% 

 
Även mobility management-åtgärder vidtas vid 00-talets slut. Som en del i kampanjen ”Nya 
resvanor” erbjuds alla alingsåsare under hösten 2009 att få åka gratis med lokaltrafiken 
under en månad, med syftet att få fler att se möjligheterna att resa med kollektivtrafiken och 
öka dess användning. Över 6000 värdecheckar löses in. (Alingsås kommun, 2010c) 

Förutom utökad kollektivtrafik byggs gång- och cykelvägnätet ut successivt i kommunen 
under 00-talet. Mellan 1999 och 2009 ökar längden cykelväg från 1,37 till 1,7 meter per 
kommuninvånare, enligt kommunen (Alingsås kommun, 2000a & 2010c). Därtill införs 
cykelskyltning och utbyggnad av cykelparkeringar vid 00-talets mitt (Alingsås kommun, 
2007a). Åtgärder för att minska biltrafiken i stadskärnan omfördelar flöden mellan olika 
gator, vilket kan ha hälsomässiga fördelar, men bedöms av kommunen inte medföra någon 
total minskning av biltrafiken i stadskärnan (Alingsås kommun, 2010c).  

Transporternas utsläpp ökar 
En resvaneundersökning bland kommuninvånare i åldern 16-74 år från 2003 visar att 
ungefär lika stor andel av de som bor och arbetar/studerar i Alingsås stad åker bil eller cyklar 
till/från arbetet/skolan (43 respektive 40 procent); tolv procent går och endast fem procent 
använder kollektivtrafik (Alingsås kommun, 2005f). De främsta skälen till att man använder 
bil istället för kollektivtrafik anges vara brister i frekvens/tillgänglighet (48 procent) eller 
bekvämlighet (29 procent) (ibid).  Fem år senare 00-talet bedöms i den kommunala 
trafiktaktiken (bilagan till FÖP Staden) att ungefär två tredjedelar av de vardagliga 
personresorna inom Alingsås tätort utförs med bil och resterande tredjedel med 
kollektivtrafik, cykel eller till fots; om man räknar bort pendeltågstrafiken i den södra 
korridoren (E20/Västra stambanan) minskar kollektivtrafikens andel från 6 procent till 
endast 2-3 procent (Alingsås kommun, 2008b).  

Trots ökade satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar transporternas utsläpp av 
koldioxidekvivalenter per invånare i Alingsås kommun med 8 procent mellan 1990 och 2008, 
främst lätta lastbilar men även tyngre lastbilar står för utsläppsökningarna (Alingsås 
kommun, 2012b). Större delen av utsläppsökningarna uppkommer under 00-talet (Alingsås 
kommun, 2012f). Bilinnehavet per invånare ligger strax över det nationella genomsnittet; 
efter att ha ökat under 90-talet ligger det dock sedan på en relativt stabil nivå under 00-talet 
(ibid). Men körsträckan per bil och invånare ökar under 00-talet (en minskning inleds dock i 
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samband med lågkonjunkturens infall 2008); utvecklingen är i paritet med riket och länet 
(ibid). 

 

6.5.3  10-talet 

Fler miljö- och energimål berör transporterna 
I slutet av 2010 antar kommunfullmäktige de nya miljömålen för 2010-2019, som hade 
föregåtts av folkhälsomålen från 2009 som bland annat inkluderar en målsättning om att öka 
andelen aktiva transporter (gång och cykel) med 10 procent under perioden 2010-2012 (se 
tabell A.7 i bilaga A).  

Under miljömålens temaområde Det goda samhället framgår att kommunen strävar efter att 
Alingsås byggda miljö ska vara en god livsmiljö ur ekologiskt perspektiv och samtidigt bidra 
till en god regional och global miljö. Vidare ska byggnader och anläggningar lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt, samhällsstrukturen ska främja miljöanpassade och 
resurssnåla transporter. Tillväxt och utveckling ska vara hållbar utifrån ett ekologiskt 
perspektiv. Miljömålens (2011-2019) konkreta övergripande mål om att minska 
energianvändning (20 procent) och utsläpp av växthusgaser (40 procent) per capita samt öka 
andelen förnyelsebar energi (till 50 procent) för uppvärmning, transporter och industriella 
processer (se tabell A.8 i bilaga A) är generella, det finns inga specifika mål för 
transportsektorn. Det finns heller inga energi-klimat-transport-relaterade detaljerade mål för 
2011-2012, istället hänvisar miljömålsdokumnetet till energiplanen som avses antas kort 
efter miljömålen (men som visar sig dra ut på tiden). (Alingsås kommun, 2010a) 

När Alingsås nya energiplan något försenat antas våren 2012 berör en av planens fyra 
huvudstrategierna hållbara transporter. Till denna huvudstrategi hör fyra målsättningar för 
2012-2013, vilka berör såväl ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik som miljövänligare bilar, 
samt ansvarsfördelning mellan nämnder och bolag; målen för 2012-2013 är tydligt utpekade i 
procentsatser (se tabell A.9 i bilaga A). I energiplanen konstateras att även om kommunen 
inte direkt kan påverka många av de uppsatta energi- och klimatmålen kan den spela en 
viktig roll som föregångare, till exempel genom att använda fordon med förnybara bränslen 
samt ställa energi- och klimatkrav vid upphandling. Den kommunala verksamheten 
(inklusive bolagen) står för knappt 10 procent av energianvändningen och en procent av 
koldioxidutsläppen i hela den geografiska kommunen, varav en tredjedel kommer från 
transporter. Energiplanen lyfter även fram vikten av att kommunen fortsätter jobba med att 
utveckla cykel- och kollektivtrafiken; 90- och 00-talets minskade utsläpp av 
koldioxidekvivalenter i Alingsås innebär att det lokala miljömålet om minskning med 40 
procent år till år 2019 sannolikt kommer att uppnås – förutsatt att inte transporternas 
ökande trend fortsätter. (Alingsås kommun, 2012b) 

Av de 12 prioriterade målen för mandatperioden 2010-2014 är det tre mål med tillhörande 
indikatorer som mer eller mindre berör transporternas energianvändning och 
klimatpåverkan. Indikatorerna är förenklade varianter av energiplanens transportmål, där 
man uttrycker mål om ökning av gång-, cykel- och kollektrafikens andelar istället för 
procentsatta förändringsmål (se tabell A.9 i bilaga A). (Alingsås kommun, 2012b) 

Handelsplatser etableras utanför stadskärnan 
Alingsås kommun har, enligt utvecklingschefen, under åren stått emot påtryckningar från 
intressenter som vill etablera handel i externa lägen, men vid 00-talets slut finns en oro för 
handelns – den största privata näringen i kommunen – utveckling i kommunen (AKLK1). 
Större butiker finner det, enligt planarkitekten, svårt att etablera sig i stadskärnan (ASBK2).  
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Som en följd av den regionala utvecklingen har Alingsås, som tidigare har haft en tämligen 
självständig handelssituation, integrerats i den större regionens handelsmönster (Alingsås 
kommun, 2010b). Nya köpcentrum i grannkommuner, som exempelvis Partille och Borås, 
ökar den regionala konkurrensen (ASBK2; ASBK1; AKLK2a). Kommunens tidigare höga 
index för dagligvaruhandel (dvs. hög omsättning som indikerar ett inflöde av köpkraft), 
sjunker under 00-talets mitt och utvecklingen försämras jämfört med flera kringliggande 
kommuner och riket (Alingsås kommun, 2010b). Därtill är dagligvaruhandelns 
omsättningsökning betydligt lägre än Göteborg, Västra Götalandsregionen och riket; samma 
sak gäller sällanköpshandeln (ibid.).   

Kommunstyrelsen ger våren 2010 kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med 
handeln och andra intressenter ta fram en strategi för handelns utveckling i Alingsås. I 
handelsstrategin, som antas hösten samma år, konstateras att handelns lokalisering är viktig 
för såväl kommunens attraktivitet som för trafikutvecklingen i kommunen och därmed en 
viktig aspekt för det hållbara samhället. Stategins mål är att Alingsås ska utvecklas till en av 
Västsveriges mest attraktiva handels- och mötesplatser. Därtill sätter handelsstrategin upp 
mål för dagligvaru- och sällanköpshandlens försäljningsindex som är 10-15 procentenheter 
högre än aktuella indexnivåer, följt av åtta delstrategier som ska bidra till att målen uppfylls 
(se tabell 6.13). (Alingsås kommun, 2010b) 

Handelsstrategins delstrategi att stärka varumärket Alingsås innebär bland annat att handeln 
ska vara lokaliserad i ett långsiktigt hållbart perspektiv (det förklaras dock inte vad som 
menas med detta). En annan delstrategi berör utveckling av handeln i stadskärnan, som även 
fortsättningsvis anses vara den självklara medelpunkten i handelns utveckling; detta innebär 
satsningar på bland annat bättre kollektivtrafik, parkeringsplatser och gåfartsgator. Men 
handeln i stadskärnan behöver enligt handelsstrategin kompletteras med attraktiva och 
välbelägna handelsplatser för handel som inte passar i stadskärnan (vad detta är nämns inte, 
sannolikt åsyftas skrymmande och sällanköpshandel). Två sådana handelsplatser föreslås i 
handelsstrategin lokaliseras inom centralortens norra respektive södra del. (Alingsås 
kommun, 2010b). 

Tabell 6.13: Handelsstrategins mål och utvecklingsstrategier. Källa: Alingsås kommun 
(2010b). 

Handelsstrategins mål  Strategier för utveckling 
• Alingsås skall utvecklas till 

en av västsveriges mest 
attraktiva handels- och 
mötesplatser. 

• Försäljningsindex för 
dagligvaror skall år 2019 
ligga runt 120. 

• Försäljningsindex för 
sällanköpsvaror skall år 
2019 ligga runt 110. 

1. Stärk varumärket Alingsås 
2. Utveckla stadskärnehandeln 
3. Bygg upp kompletterande handelsplatser 
4. Skapa ett utvecklingsråd 
5. I de större tätorterna utanför centralorten bör dagligvaruhandel 

finnas och övrig handel stimuleras 
6. Etablera samarbete med referenskommun (erfarenhetsutbyte) 
7. Kompetensförsörjning av arbetskraft är central för handelns 

utveckling 
8. Effektiv kommunikationsstruktur skall byggas 

 
Detaljplanearbete påbörjas därefter för att omvandla två industriområden i kommunens 
norra respektive södra del till handelsplatser. Inledningsvis skulle kommunen endast tillåta 
skrymmande handel – varje handelslokal skulle vara minst 500 kvm –  för att värna om 
handeln i stadskärnan, dock har det blivit mer ”kreativa” tolkningar av skrymmande, enligt 
kommunens utvecklingschef (AKLK1). Efter att ha studerat handeln i Göteborgsregionen tar 
Samhällsbyggnadskontoret fram ett förslag på hur skrymmande handel ska tolkas vid 
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detaljplanering och bygglov (ASBK2). Sommaren 2009 tar samhällsbyggnadsnämnden ett 
principbeslut om denna tolkning som innebär att handeln ska räknas som skrymmande om 
minst hälften av butiksytan eller volymen används för skrymmande produkter (Alingsås 
kommun, 2009a).  

Det ena nya handelsområdet berör kvarteret Vimpeln123 med gamla Almedahls fabriker – vid 
skön Gerdsken en knapp kilometer söder om resecentrum (se karta, figur 6.11). Här ligger 
sedan några år tillbaka redan ICA Maxi, vars ägare även äger resten av fastigheterna i 
kvarteret, enligt detaljplanebeskrivningen. Kommunstyrelsens beslutar hösten 2011 att 
planeringsinriktningen för kvarteret Vimpeln ska vara att handeln utgör ett tydligt 
komplement till stadskärnan; ungefär två tredjedelar av handelsarean ska avse detaljhandel 
och till övrig del avse handel med skrymmande eller tunga varor; butikslokaler ska inte 
understiga 500 kvm. Planen ska även möjliggöra olika former av bostäder samt 
samhällsservice, vårdverksamhet, kontor eller liknande. Totalt tillåter planen 26 500 m2 
handel och kontorsyta, vilket innebär cirka 5 000 kvadratmeter nytillkommen handelsyta för 
detaljhandel och 8 000 kvadratmeter nytillkommen handelsyta för skrymmande varor av 
sällanköpskaraktär, utöver ICA Maxi Stormarknad (cirka 13 500 kvadratmeter). Fastigheten 
ligger nära E20 och väg 180 med god tillgänglighet för bilister, men även för 
kollektivresande, gående och cyklister. I planen konstateras att Alingsås har ett begränsat 
utbud av handel med skrymmande varor vilket medför att kommuninvånare tar bilen till 
grannkommuner för inköp; genom att utöka handelssortimentet avseende skrymmande 
varor kan fler inköp göras i den egna kommunen, samtidigt som detaljhandeln i stadskärnan 
kompletteras. (Alingsås kommun, 2012g) 

Det nya shoppingcentrumet Vimpeln öppnar våren 2014 i de ombyggda fabrikslokalerna med 
17 butiker och en restaurang/café; jämfört med tidigare har såväl butiksytan som antal 
arbetstillfällen, parkeringsplatser och omsättningen fördubblats. De 1000 gratis 
parkeringsplatserna lyfts tydlig fram som en konkurrensfördel på shoppingcentrumets 
hemsida (Vimpeln, 2014). 

Detaljplanen för Bolltorps handelsområde vinner laga kraft hösten 2012 och omfattar ett 
markområde på cirka 10 hektar i kvarter Fodret vid Bolltorp, ungefär en kilometer norr om 
stadskärnan (se karta, figur 6.11) med goda förutsättningar för gång-, cykel och kollektivtrafik 
(Alingsås kommun, 2012h). Marken ägs av kommunen, det kommunala bolaget Fabs samt 
privata ägare (Alingsås kommun, 2012h). Redan i slutet av 70-talet fanns intresse av att 
etablera en stormarknad i de f d industrilokalerna, men kommunen avslog då förslaget; 
butiker etablerades dock under 80- och 90-talen (Bolltorps handelsområde, 2017b). 
Detaljplanen gör det möjligt att uppföra en ny livsmedelsbutik samt butiker för 
sällanköpsvaror (skrymmande/tunga varor, minst 500 kvm butiksytor), det senare för att 
inte slå sönder handelsstrukturen med omfattande detaljhandel i småbutiker i stadskärnan 
samt att inte öka den totala vägtrafiken med negativa miljöeffekter som följd (Alingsås 
kommun, 2012h). Dock medger planen även vanlig detaljhandel, ungefär en tredjedel av 
ytorna, då både Coop och ICA visade sig vara mer betalningsvilliga om även deras ”kompisar” 
fick etablera sig där (ASBK2).  

                                                             
123 Totalt tillåter planen 26 500 m2 handel och kontorsyta, vilket innebär cirka 5 000 kvadratmeter nytillkommen 
handelsyta för detaljhandel och 8 000 kvadratmeter nytillkommen handelsyta för skrymmande varor av 
sällanköpskaraktär, utöver ICA Maxi Stormarknad (cirka 13 500 kvadratmeter).Fastigheten ligger nära E20 och 
väg 180 med god tillgänglighet för bilister, men även för kollektivresande, gående och cyklister. I planens 
beskrivning av miljökonsekvenser konstateras att Alingsås har ett begränsat utbud av handel med skrymmande 
varor vilket medför att kommuninvånare tar bilen till grannkommuner för inköp; genom att utöka 
handelssortimentet avseende skrymmande varor kan fler inköp göras i den egna kommunen, samtidigt som 
detaljhandeln i stadskärnan kompletteras, därtill påpekas att läget är bra med närhet till kollektivtrafik och goda 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik. (Alingsås kommun, 2012g) 
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Bolltorps handelområde öppnas hösten 2014 med 12 000 kvadratmeter nya handelslokaler, 
med möjlighet att expandera handeln med ytterligare  8 000 kvadratmeter (Bolltorps 
handelsområde, 2017b). Handelsområdet marknadsför sig som ett komplement till 
stadskärnan  och lyfter fram enkelhet och gratis parkering direkt vid butikerna (Bolltorps 
handelsområde, 2017a). Dock uttrycks en respekt för centrumhandeln: 

”Centralt för oss på Bolltorps handelsområde är att slå vakt om Alingsås centrum och dess 
handel. Vi jobbar därför under devisen att vårt utbud skall utgöras av ”det du inte hittar i 
den mysiga stadskärnan”. Hos oss finner du i huvudsak endast s.k. volymhandel.” 
(Bolltorps handelsområde, 2017c) 

 
Figur 6.11: Karta över Alingsås tätort med centrum (C), Bolltorps handelsområde (B) och 
Vimpeln (V). Källa: Google (2018), med författarens bearbetningar. 

I kommunen finns en tilltro till att handeln i såväl stadskärnan som strax utanför kan 
utvecklas och blomstra; ”Mer handel föder mer handel”, som samhällsbyggnadschefen 
uttrycker det (ASBK1). Men handlarna i stadskärnan har uttryckt viss oro för konkurrensen 
från de nya halvperifera handelsplatserna (AKLK4; ASBK1). Detta visar sig bland annat då ett 
förslag om att prioritera bussar framför parkeringsplatser på Stora torget väckte ”ett 
ramaskri” bland företagarna, vars åsikter politikerna är väldigt lyhörda för (AKLK3). 
Kollektivtrafikplaneraren konstaterar att ”Frågan vilar, inget händer, bilarna blir nog kvar[på 
torget]” och efterfrågar ett helhetsgrepp på Alingsås centrum (AKLK3). Även kommunens 
miljöstrateg konstaterar att biltrafik och parkering är ”ett superkänsligt politiskt hett stoff” i 
Alingsås (AKLK4).  
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En trafikplan utan strategiskt perspektiv tas fram  
Sommaren 2012 godkänner kommunfullmäktige Trafikplan för Alingsås stad. Trafikplanen, 
som tagits fram av Tekniska nämndens förvaltning, har som syfte att underlätta en utveckling 
mot ett långsiktigt hållbart transportsystem och ligga till grund för kommunens 
åtgärdsplanering och planarbete124. Planen berör endast Alingsås stad/tätort och utgör ett 
underlag för fysiska åtgärder i stadsmiljön utan att vara kopplad till budget. Planen berör 
befintligt trafiknät och gator som planeras eller utpekas i översiktsplaner, men inte påverkan 
på resvanor, lokalisering av målpunkter eller kollektivtrafikens linjestruktur. (Alingsås 
kommun, 2012a) 

Planen utgår från tio mål, varav de flesta berör gång- och cykeltrafiken (se tabell 6.14). 

Tabell 6.14. Trafikplanens mål. Källa: Alingsås kommun (2012a).  

 Mål 
Gång och 
cykeltrafik 

• Identifiera särskilt viktiga gång- och cykelstråk. 
• Förslag till åtgärder för att skapa ett tillgängligt vägnät för alla oskyddade 

trafikanter. 
• Förslag till åtgärder för att skapa trygga och säkra vägar för gång- och cykeltrafiken. 
• Komplettera befintligt cykelvägnät så att det blir sammanhängande och mer 

attraktivt som alternativ till bil. 
Miljö, hälsa 
och säkerhet 

• Trafikens miljöpåverkan ska minskas i enlighet med Alingsås kommuns miljömål. 
• Antalet trafikolyckor ska minskas. Olyckors allvarlighetsgrad ska minskas så att på 

sikt ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken, i enlighet med nollvisionen. 
• Öka andelen aktiva transporter i enlighet med Alingsås kommuns folkhälsomål. 

Kollektiv-
trafik 

• Förslag till åtgärder för att främja en god framkomlighet för busstrafik.  

Utrycknings-
nätet 

• Förslag till åtgärder för att främja en god framkomlighet i utryckningsnätet. 

Biltrafiken • Förbättringsåtgärder ska föreslås så att gatans funktion och önskad prioritering av 
olika grupper av trafikanter uppnås.  

 

Trafikplanen föreslår ett antal åtgärder som berör översyn av hastighetsbegränsningar, 
justering av trafiknät samt fysiska åtgärder. Cykeltrafiken föreslås separeras från 
gångtrafiken vid stråk med goda förutsättningar för cykelpendling, exempelvis föreslås en 
cykelringled runt innerstaden med separata cykelbanor. Felande länkar i gång- och 
cykelnätet behöver bindas ihop för att det ska bli sammanhängande och passager på gång- 
och cykelhuvudnätet ska tydligt märkas. Ett antal fysiska åtgärder pekas ut för olika 
gator/vägar. För kollektivtrafiken sätter planen fokus på att skapa lämplig utformning för de 
gator som busstrafiken trafikerar. Även om trafikplanen inte berör konkreta förslag om 
busslinjernas dragning (de bör ses över, påpekar man) så kommenteras kollektivtrafiknätet i 
generella termer: kollektivtrafikens linjedragning ska finnas med som förutsättning vid 
planering av nya områden som ska ha lämplig gatuutformning och busslinjer kan i befintliga 
områden effektiviseras genom sammanbindning av säckgator. (Alingsås kommun, 2012a) 

 Den tidigare trafiktaktikens uppfordran att föreslagna åtgärder ska prioriteras och 
kostnadsberäknas uppfylls inte i trafikplanen, där det dock fastslås att en detaljerad 
åtgärdsplan med kostnader och tidssatt prioriteringsordning ska tas fram för kommande år 
(Alingsås kommun, 2012a). Vid framtagande av trafikplanen (2012) uttrycks en önskan från 

                                                             
124 Handboken TRAST är ett viktigt underlag vid framtagandet av planen (Alingsås kommun, 2012a). 
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flera nämnder att ett bredare strategiskt perspektiv tas på trafikplaneringen, vilket Tekniska 
kontoret delvis håller med om125 (Alingsås kommun, 2012i).  

Avsaknaden av en strategisk och samordnad trafikplanering som tar ett helhetsgrepp är en 
fråga som även kommer upp i flera intervjuer (ASBK2, AKLK2b, AKLK6, AKLK3, AKLK4). 
”Det finns ingen strategisk trafikplanering i Alingsås över huvud taget” menar chefen för 
kommunledningskontorets samhällsbyggnadsenhet (AKLK6) som anser att det finns ett 
glapp mellan strategisk nivå (mycket övergripande nivå) och detaljplanenivån när det gäller 
trafikfrågor. Tidigare, när Trafiktaktik för staden togs fram i mitten på 00-talet, fanns en chef 
med ansvar för trafikplanering ”som hade ett mer strategiskt tänk, men när han slutade tog 
ingen vid”, menar den tidigare planeringschefen/miljöplaneraren (AKLK2b). Idag är 
ansvaret för trafikplanering uppdelat mellan fyra olika kommunala aktörer: 
samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, kommunledningskontoret och AB Alingsås 
Rådhus (med fd kommundirektören som samordnar ombyggnaden av E20), vilket gör 
ansvarsfördelningen otydlig (ASBK2, AKLK6). ”Det saknas samordning”, menar en 
planarkitekt (ASBK2). Gatuenheten på samhällsbyggnadskontoret, som ansvarar för det 
mesta av trafikplaneringen, är enligt den f d planeringschefen/miljöplaneraren mycket 
projekteringsinriktade och gör knappt något strategiskt arbete över huvud taget (AKLK2b). 
Varken trafikkontoret eller samhällsbyggnadskontoret anses ha bemanning med kompetens 
att arbeta med strategiska frågor (AKLK2b, ASBK2). Enhetschefen på 
kommunledningskontoret tror att det kan bero på att samhällsbyggnadskontoret är en 
beställarorganisation vars verksamhet ska självfinanseras samt deras mycket starka fokus på 
PBL och att trafikfrågorna inte är rena PBL-frågor (AKLK6).  

Chefen för samhällsbyggnadsenheten på kommunledningskontoret anser att det strategiska 
arbetet bör ske i fackförvaltningarna. Där hen tidigare arbetat (större kommun än Alingsås) 
var det självklart att fackförvaltningarna tog fram strategier och program inom sin sektor. 
Och inom andra ”mjuka” förvaltningar i Alingsås kommun arbetas strategiskt på 
förvaltningsnivå, det är bara inom samhällsbyggnadsområdet som strategerna sitter på 
kommunledningskontoret istället för på fackförvaltningarna, enligt enhetschefen.  ”Men det 
verkar som att det inte fungerat där så då har kommunledningskontoret tagit på sig det”. 
(AKLK6) 

Det strategiska arbetet inom transporter ligger idag på kommunledningskontoret och 
handlar främst om cykelsatsningar, då det funnits ett politiskt intresse från 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, enligt den f d planeringschefen/miljöplaneraren 
(AKLK2b). Det politiska intresset för cykelfrågor bekräftas även av andra tjänstepersoner 
(AKLK5; ASBK2). Planarkitekten menar att det politiskt ”är mer fokus på gång- och 
cykeltrafik, vi har haft en hel del miljömål om det. Miljömålen kommer och går…” (ASBK2).  

Enligt flera intervjupersoner är bilen prioriterad bland alingsåsarna (AKLK3; AKLK5; APH1). 
Passivhusarkitekten anser att alingsåsarna har en bilmentalitet – ”Cyklar du?!! Vi tar bilen…” 
– trots att ”Alingsås är en fantastisk cykelstad” (APH1). Bland strategerna på 
kommunledningskontoret finns en vilja att ta fram program för de olika trafikslagen (vilket 

                                                             
125 Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar i sitt remissvar att trafikplaneringen i Alingsås är splittrad och 
uppdelade mellan olika förvaltningar, vilket även trafikkontoret anser. Vidare efterfrågar 
samhällsbyggnadskontoret (sic!) en mer samlad trafikplanering och en strategisk trafikplan som bland annat 
berör framtida kollektivtrafikdragningar och parkeringsfrågor (t ex åtgärdsförslag från Trafiktaktik för staden). 
Även miljöskyddsnämnden påpekar i sitt remissvar att trafikplanen inte berör placering, omfattning och avgifter 
för parkering, vilket torde påverka biltrafikens omfattning och därmed luftkvalitet och buller i centrala Alingsås. I 
sina svar till de två nämndernas konstaterar Tekniska kontoret att trafikplanens syfte i första hand är att 
trafiknäten ska uppfylla sina respektive uppgifter, men håller med om att det finns ett behov av en mer strategisk 
trafikplan som berör parkering, påverkansåtgärder, dragning av kollektivtrafiklinjer och anslutningar till framtida 
nybyggnadsområden. Man påpekar också att dessa frågor berör arbetet för flera förvaltningar. (Alingsås stad, 
2012i)  
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stämmer överens med förslagen i Trafiktaktik för staden), med cykelstrategi först ut, men ett 
politiskt uppdrag saknas (AKLK5; AKLK6). Samhällsbyggnadsenhetens chef anser dock att 
det vore bättre om tekniska kontoret ansvarade för framtagandet av en cykelstrategi med 
koppling till budget, men konstaterar att ”det finns ingen organisation i kommunen som har 
uppdraget att ta fram strategier och investeringsplaner för trafiken” (AKLK6). Hen menar 
vidare att ”Alingsås är bra på mycket, men det finns en stor förbättringspotential inom 
trafikplaneringen” (AKLK6).  

Trafikens energi- och klimatmässiga utveckling under 10-talet 
Under 2010-talet fortsätter kommunen bygga ut gång- och cykelnätet (antalet meter per 
invånare ökar) samt skapa mer trafiksäkra korsningsplatser mellan cykel- och biltrafik; men 
det är osäkert huruvida det kommunala målet om att gång- och cykeltrafikens andel vid val 
av transportmedel ska öka uppnås då man ännu inte tagit fram någon mätmetod. En 
resvaneundersökning bland kommunens anställda visar att andelen som cyklat till jobbet 
minskat med sex procentenheter under perioden 2009–2014 medan andelen som åker bil 
ökat med fem procentenheter under samma period. (Alingsås kommun, 2015a) 

Trenden under första hälften av 2010-talet är att kollektivtrafikresandet minskar i absoluta 
tal (se bilaga B). Trots utökad turtäthet med helg- och nattrafik minskar antalet resor med 
stadsbussarna med åtta procent under 2014 (Alingsås kommun, 2015a). Data från SCB pekar 
på en liten minskning av personbilars sammanlagda körsträcka per invånare i Alingsås 
kommun något sedan år 2000, men kommunen menar att det är svårt att belägga huruvida 
kollektivtrafiken har tagit andelar av personbilstrafiken eller ej (ibid).  

Kommunen fortsätter att vara ett gott föredöme genom att göra fordonsflottan mer 
miljövänlig och energieffektiv. 2014 är andelen förnybara drivmedel för kommunens och de 
kommunala bolagens resande 21 procent, vilket är högre än i Västra Götaland och andra 
pendlingskommuner. Fler elfordon införskaffas och Alingsås Energi utreder framtida 
laddinfrastruktur för elbilar. Men som i resten av landet tenderar även Alingsåsarna att välja 
allt mer tunga och motorstarka personbilar istället för lätta och motorsvaga bilar, vilket 
innebär att den allmänna fordonstekniska utvecklingen mot ökad energieffektivitet 
motverkas av fordonsvalen. (Alingsås kommun, 2015a).  

För att öka möjligheterna att tanka biogas i Alingsås utreder kommunen kring 2010 
möjligheten till en mer omfattande lokal biogasproduktion i Alingsås: Tekniska kontoret 
konstaterar att kommunens rötningsmaterial (avloppsslam och matavfall) är alltför 
begränsat i jämförelse med den relativt stora investeringskostnaden, externt material skulle 
därför behöva tillföras (Alingsås kommun, 2011f). Tillgången till rötningsmaterial i 
närområdet är osäker (flera kommuner i Västsverige planerar biogasinvesteringar), varför 
tjänstepersonerna föreslår en fortsatt utredning av tillgång till rötningssubstrat i närområdet 
(ibid.). Nämnden beslutar istället att tekniska kontoret ska bevaka frågan och återkomma om 
förhållandena för biogasutvinning förändras (ibid.). En biogasanläggning uppförs dock 2014 
i grannkommunen Vårgårda av Vårgårda Herrljunga Biogas AB, ett initiativ från lantbrukare 
och andra privata intressen från närregionen som producerar biogas av gödsel från 
jordbrukare lantbrukare i Vårgårda, Herrljunga och Alingsås (Anger, 2014).  

Enligt Naturvårdsverkets nationella databas för luftutsläpp minskar koldioxidutsläppen från 
inrikes transporter i Alingsås under 10-talet med 10 procent, till samma nivå som kring 
millennieskiftet; för personbilstransporterna är minskningen något större, nära 11 procent 
(se tabell 6.16) (Naturvårdsverket, 2018a). Detta trots att antalet personbilar fortsätter öka 
både i absoluta och relativa tal (se tabell 6.15). Körsträckorna per bil ligger relativt stabilt 
sedan millennieskiftet och så även under 10-talet (Länsstyrelserna, 2018). 
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Tabell 6.15: Totalt antal personbilar samt personbilar per 1000 invånare i trafik i Alingsås 
kommun 2002 – 2017, antal fordon enligt bilregistret. Källa: SCB (2018d & 2018e). 

 2002 2005 2010 2014 2017 
Totalt 16263 16991 17758 18908 20101 
Totalt/1000 inv 460 472 469 483 498 
 
 

Tabell 6.16: Transportsektorns koldioxidutsläpp i Alingsås 1990-2014, totalt och per 
invånare. Källa: Naturvårdsverket (2018a) och  SCB (2018f), författarens egna 
sammanställning och  bearbetning av statistik.  

 1990 2000 2010 2015 
Kommuninvånare 33 626 35 153 37 796 39 602 
CO2-utsläpp transporter, per invån 
(ton) 

1,74 1,71 1,78 1,52 

CO2-utsläpp transporter, totalt (ton) 58556 60 246 67 393 60 217 
CO2-utsläpp personbilar, per invån 
(ton) 

1,22 1,15 1,13 0,98 

CO2-utsläpp personbilar, totalt (ton) 40858 40 395 42 589 38 978 
 
 

6.5.4  Analys: Transporter  

Den kommunala samhällsplaneringens betydelse för cykel- och 
kollektivtrafikens utveckling 
I kommunens översiktsplaner finns en tydlig bild av att Alingsås är en cykelstad och det är en 
långsiktig realiserad strategi (i Mintzbergs mening av begreppet) under 
undersökningsperioden. Detta fastslås redan i ÖP90 och i efterföljande översiktsplaner. Här 
råder en samstämmighet inom kommunen, såväl inom förvaltningen som inom politiken. I 
kommunens olika planer uttrycks gång- och cykelrelaterade mål som dock varierar över tid. 
Cykelinfrastrukturen byggs ut och förbättras  men sker emellertid inkrementellt, utan någon 
tydlig långsiktig plan eller strategi. I 2012 års trafikplan (för övrigt den första officiella 
trafikplanen under undersökningsperioden) redovisas dock förslag på cykelvägnätets 
rumsliga utveckling och andra åtgärdsförslag för att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen 
i Alingsås tätort. På grund av kommunens problem med och avsaknad av kontinuerlig 
mätning av cykeltrafikens utveckling och färdmedelsfördelningen är det dock svårt att uttala 
sig om vilken effekt kommunens cykelinvesteringar har haft på cykeltrafikens utveckling i 
absoluta och relativa tal. 

Kollektivtrafikens plats och potential har dock inte varit lika självklar i kommunen, särskilt 
inte vad gäller stadsbusstrafiken. I den kommunala samhällsplaneringen lyfts under hela 
undersökningsperioden en bättre kollektivtrafik och ökat kollektivtrafikresande fram som en 
viktig faktor för en mer hållbar trafik- och miljösituation i Alingsås. Satsningarna på 
kollektivtrafiken är dock periodvisa. De år kommunen har ökat satsningarna på 
kollektivtrafiken har kollektivtrafikresandet ökat, men när de dragit ned på kollektivtrafikens 
utbud har resandet minskat.  

Det finns redan under 90-talet en probleminsikt om att något behöver göras för att minska 
den ökande biltrafiken, vilken förstärks av regionförstoringen och det ökade regionala 
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pendlandet. Under 90-talet förbättras och försämras kollektivtrafikutbudet om vartannat 
(kopplingen till den kommunala samhällsplaneringen är oklar), vilket bidrar till såväl ökat 
som minskat kollektivtrafikresande. Kommunikationspolicyn (en följd av vision 2010 med 
tydlig politiskt driv) från tidigt 00-tal konkretiserar problemet och föreslår satsningar på 
framförallt en utbyggd och förbättrad pendeltågstrafik som prioriteras. Kollektivtrafikfrågan 
ligger således högt upp i problem-, policy- och politikströmmarna. Policyfönstret för ökade 
kommunala satsningar på kollektivtrafiken står öppet vilket innebär att kommunen satsar 
mer pengar (kommunalt tillköp) på (främst) förbättrad pendelstågsutbud som medför 
betydande ökningar i regionaltågens marknadsandel för den regionala pendlingen från och 
till Alingsås. Det empiriska materialet visar dock inte vad som händer i policyströmmen eller 
om det finns några särskilda policyentreprenörer som driver på frågan och kopplar samman 
strömmarna. 

Tätortskollektivtrafiken i Alingsås är emellertid inte särskilt utvecklad och anses länge inte ha 
någon större potential i en till ytan liten stad som Alingsås. Det är först vid 00-talets slut 
kommunen får en ny inställning till stadsbusstrafikens potential och tydligt satsa på att 
förbättra den – vilket också ger tydliga resultat i form av betydande ökat bussresande i 
staden. Varför kom denna policyförändring för stadsbusstrafiken till stånd? Inom 
problemströmmen hade det under lång tid funnits en insikt om den ökande biltrafiken 
negativa konsekvenser, såväl vad gäller miljö och hälsa (luftkvalitet, klimatpåverkan) som 
ökad trängsel. Befolkningstillväxt och ökat bilinnehav minskar inte dessa problem, varför 
kommunen i sina planer (FÖP Stadskärnan, 2001) och mål föreslår (och genomför vissa) 
åtgärder för att komma till bukt med problemen och minska biltrafiken i stadskärnan. I och 
med Trafiktaktik (som tas fram som en del av den fördjupade översiktliga planeringen för 
tätorten Alingsås, FÖP Staden, 2008) uppmärksammas betydande framtida trängselproblem 
även utanför stadskärnan om biltrafiken fortsätter utvecklas på samma sätt som tidigare. Det 
blir en tydlig tankeställare och väckarklocka inom kommunen. Det är också i Trafiktaktik 
som den underutvecklade stadsbusstrafiken lyfts upp som en potential och viktig del i 
Alingsås arbete med att utveckla ett mer hållbart resande. Stadsbussfrågan lyfts således upp i 
hierarkin både inom problemströmmen, men till viss del även inom policyströmmen.  

Genom Alingsås deltagande i regionala GR-samarbetet (K2020 med mera) lyfts 
stadsbusstrafikfrågornas betydelse upp än högre inom alla tre strömmarna. Genom GR:s 
försorg utvecklar de deltagande kommunerna genom K2020- och strukturbildsarbetet  
tillsammans en gemensam problembild och lösningar för att ta itu med problemen (problem- 
och policyströmmarna). Då respektive GR-kommun på högsta politiska nivå åtar sig både 
satsningar på kollektivtrafiken enligt K2020 och att planera för en bebyggelseutveckling i 
enighet med den gemensamma strukturbilden lyfts frågan högt upp även i politikströmmen. 
Inom policyströmmen konkretiseras sedan vad som kan göras i och med de åtgärdsförslag i 
den lokala trafikförsörjningsplanen som tas fram i samarbete mellan kommunen och 
Västtrafik. Då frågan om en bättre kollektivtrafik i allmänhet och stadsbusstrafik i synnerhet 
nu lyfts upp i alla tre strömmarna öppnas ett policyfönster, vilket innebär att kommunen 
(tillsammans med Västtrafik) tar beslut om satsningar och omfattande förändring av 
kollektivtrafiken, särskilt stadsbusstrafiken. Kommunalförbundet GR är här en viktig aktör 
för denna policyförändring, en extern policyentreprenör som långsiktigt bidrar till att bygga 
upp kommunernas institutionella kapacitet för att hantera hållbar bebyggelseutveckling och 
transporter. GR-processerna (K2020 och regional strukturbild) fungerar således som viktia 
policyarenor där både politiker och tjänstepersoner i GR-kommunerna utvecklar sina 
relationella nätverk, tar till sig och skapar ny kunskap och gemensamma referensramarom 
såväl problem som möjligheter (policy/åtgärder) för regionens rumsliga utveckling och 
kollektivtrafik. Kommunernas mobiliseringsförmåga stärks genom gemensamt framtagna 
visioner och strategier, och genom att inte bara involvera tjänstepersoner utan även politiker 
kan visionerna och strategierna även knytas till makt till handling och beslut genom politiskt 
förankring och åtagande. Något som är svårare att göra för en enskild förvaltning eller 
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tjänsteperson i en kommun. Även om Trafiktaktiken inte direkt leder till åtgärder så bidrar 
den till att föra fram stadsbusstrafikens potential både inom problem- och policyströmmen. 

Trafikförsörjningsplanen är handlingsinriktad och har en tydlig handlingsplan. Viktigt är att 
förslagen i planen är förankrade på högsta politiska nivå, vilket gör att stora delar av 
handlingsplanen genomförs raskt (omstrukturering av linjestrukturen, ökad trafikering m 
m), vilket får en tydlig effekt på kollektivtrafikresandet som snabbt ökar i betydande grad, 
särskilt vad gäller stadsbusstrafiken (i och för sig från en låg nivå). Trots denna betydande 
förändring i trafikering av stadsbusstrafiken kan vi konstatera att de flesta av de föreslagna 
fysiska åtgärderna, som är viktiga för att på längre sikt förstärka kollektivtrafikens (främst 
busstrafikens) konkurrensfördelar, inte genomförts. Vissa av dessa fysiska åtgärder lyfts 
emellertid upp i kommunens trafikplan som tas fram på 10-talet. 

Den kommunala samhällsplaneringens betydelse för biltrafikens utveckling 
De trafikrelaterade målen och åtgärderna berör hela tiden positiva förändringar gällande 
gång-, cykel- och kollektivtrafik, medan det i princip saknas mål om utvecklingen av 
biltrafiken – vars fortsatta ökning av trafikarbete och utsläpp är grunden till trafiksektorns 
energi- och klimatmässiga negativa utveckling under lång tid. Miljömålen om minskad 
biltrafik i stadskärnan (som genom omfördelning bidrog till lokala hälsoförbättringar, men 
utan effekt på den totala biltrafiken och dess klimatpåverkan) och FÖP Stadskärnans 
nedprioritering av bilen till förmån för mjuka trafikanter i stadskärnan är undantagen som 
bekräftar regeln. I övrigt så finns eller diskuteras inte mål eller åtgärder som direkt berör 
själva biltrafiken, t ex minska biltrafikarbetet eller dess klimatpåverkande utsläpp, de 
formuleras istället indirekt genom positiv utveckling inom cykel- och kollektivtrafik. I 
Trafiktaktiken diskuteras dock genom olika scenarier hur biltrafikens andel skulle kunna 
minska genom massiva satsningar på gång- och/eller kollektivtrafik. 

En fråga som påverkar bilresandet är handelns utveckling och lokalisering. Handeln är 
Alingsås viktigaste näringslivsgren, varför kommunen varit mycket angelägen om att skapa 
goda förutsättningar för handeln, inte minst centrumhandeln med även handeln i stadsdelar/ 
bostadsområden. Därav kommunens tydliga motstånd till extern lokalisering av handel 
under 90- och 00-talen, vilket klargörs i de fysiska översiktsplanerna (ÖP90, ÖP95, FÖP 
Stadskärnan). Men under 10-talet ändrar kommunen policy och gör det möjligt att etablera 
två handelsplatser utanför stadskärnan: Vimpeln och Bolltorp. Vad ligger bakom denna 
kursändring och vad har den kommunala samhällsplaneringen haft för roll i denna 
utveckling? 

Frågan om den ökande biltrafikens miljöproblem fanns som nämnts i problemströmmen 
redan under 1990-talet, och problembilden stärkt under 00-talet. Men utvecklingen inom 
den regionala handeln, med allt fler shoppingcentrum och externlokaliserad handel i 
grannkommuner, medför ett hot mot Alingsås handel vars relativa handelsindex sjunker 
under 00-talet. Dessa indikationer tyder på ett hot mot kommunens viktigaste näringsgren 
och blir en väckarklocka som medför att frågan om handelsplatser utanför stadskärnan 
omvärderas och lyfts in i problemströmmen med ny kraft, och medför en omprioritering 
inom politikströmmen. Biltrafikens miljöproblem får således stå tillbaka för en viktigare och 
mer angelägen fråga: det regionala hotet mot Alingsås handelsnäring. I policyströmmen 
finns alltsedan FÖP Staden (2008) två tilltänkta lägen för handelsplatser utanför 
stadskärnan, vilket sedan konkretiseras av kommunens tjänstepersoner i handelspolicy samt 
efterföljande kommunala riktlinjer för etablering av skrymmande handel och detaljplaner. 
Policyfönstret öppnas därmed tämligen snabbt för en policyförändring gällande handelns 
lokalisering i Alingsås som möjliggör två handelsplatser utanför stadskärnan, bil- och 
parkeringsvänliga men också tämligen enkla att nå till fots, cykel eller med buss. 
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Även om det främst är starka externa krafter och utvecklingstrender som driver på 
utvecklingen (se fördjupat resonemang längre ned i senare sektion) mot handel utanför 
stadskärnan, så har den kommunala samhällsplaneringen spelat en viss förberedande roll för 
denna utveckling då man i fördjupade översiktliga planeringen utreder och föreslår två 
framtida lägen för nya handelsplatser utanför stadskärnan, och efterföljande handelspolicy 
och principdefinition av skrymmande handel banar vägen för detaljplanering och etablering 
av handelsplatserna. 

Frågan är hur denna utveckling påverkar bilresandet i Alingsås och bland dess invånare? 

Inom Alingsås kommun finns fortfarande en restriktiv hållning till andra externa 
handelsetableringar. Hållbart resande är en tydlig ambition i kommunens planering för de 
två nya handelsplatserna, åtminstone i vad som uttrycks i detaljplanerna och handelspolicyn.  
Båda handelsområdena ligger väl integrerade i staden någon/några kilometer från 
stadskärnan och har goda förbindelser för såväl fotgängare och cyklister som för 
bussresenärer. Genom detaljplanebestämmelser och lokalt framtagen definition av 
skrymmande handel försöker kommunen styra så att den småskaliga centrumhandeln inte 
hotas. I jämförelse med centrumhandeln så är dock de nya handelsplatserna väldigt 
”bilvänliga”, med goda parkeringsförutsättningar som en uttalad konkurrensfördel. Å andra 
sidan är det ett sätt från kommunens sida att motverka att alingsåsbor istället åker bil till 
externt lokaliserad handel i andra delar av regionen, vilket skulle medföra längre bilresor och 
därmed högre klimatpåverkan. Huruvida kommunens nya förhållningssätt till handel på sikt 
medför ökad biltrafik eller inte är emellertid en mycket komplex fråga som bland annat beror 
på både lokala och regionala resmönster och nya shoppingpreferenser och kräver en egen 
avhandling i sig. Det är möjligt att Alingsås kommun har påverkats av den ökande regionala 
konkurrensen och andra kommuners tidigare beslut att etablera externhandel, vilket till sist 
innebär att kommunen inte anser sig kunna stå emot en sådan utveckling även i Alingsås (se 
vidare diskussion i i detta kapitel).  

Övergripande strategisk trafikplanering med långsiktig riktning och 
genomförandeperspektiv saknas i Alingsås 
Kommunens trafikrelaterade ambitioner och miljömål stöds inte av några tydliga utpekade 
genomförandestrategier på trafiksidan. En mängd åtgärdsförslag föreslås och presenteras 
visserligen i miljömål, energiplaner, trafikstrategi m m, men det saknas organisation och 
medel för att genomföra föreslagna åtgärder. Planernas åtgärdsförslag tycks ofta inte vara 
helt förankrade i hela organisationen och bland dess beslutsfattare. Tydliga exempel på detta 
är miljömål 2005-2008 och energiplanerna från 2006 och 2012 där åtgärdsförslagen 
återfinns i bilagor som inte ingår i kommunfullmäktiges antagandebeslut. Åtgärdsförslagen 
frikopplas från målen och planerna vilket begränsar beslutsfattares och berörda 
förvaltningars och bolags åtagande till de olika åtgärdena, vilket därmed begränsar målens 
och planernas genomförandepotential.   

De trafikspecifika energi- och miljömål som formuleras under aktuell period har mycket olika 
karaktär: konkreta åtgärdsförslag blandas med siffersatta mål och mer generella mål om 
allmän ökning eller minskning. Mål som först är konkreta och siffersatta ersätts av mer 
generella mål om ökning eller minskning. Målen används under en kort tid varefter de ersätts 
med nya med en annan innebörd eller annan definition. De trafikrelaterade målen är således 
svåra att följa och det finns ingen tydlig långsiktig riktning när det gäller trafikens utveckling. 
Dessutom visar miljöuppföljningarna och årsredovisningarna att man ofta saknar data eller 
metoder för att följa upp målen på ett rationellt sätt, eller så gör man det enkelt för sig och 
mäter fel indikator (till exempel endast cykelvägnätets ökning i, istället för att som det 
ursprungliga målet mäta dess andel av de totala trafikytorna, dvs. i jämförelse med 
vägutbyggnad).  Viss offentlig statistik har stora eftersläpningar och det saknas lokala 
uppgifter om eller metoder för att mäta exempelvis trafikarbete eller lokal 
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färdmedelsfördelning. Det finns inte någon övergripande och återkommande uppföljning av 
trafikens utveckling över tid i Alingsås (trafikräkning, färdmedelsfördelning etc), åtminstone 
inte som kommuniceras externt.  

Enskilda åtgärder och satsningar inom de olika trafikslagen saknar ett sammanhållande 
helhetstänkande. Avsaknaden av en strategisk och samordnad trafikplanering med 
helhetstänk blir tydlig i remissvaren vid framtagandet av trafikplanen (2012) och i flera 
tjänstepersoners intervjusvar, där ett samordnande strategiskt helhetsgrepp på trafiken och 
trafikplaneringen efterfrågas. Det finns i Alingsås ingen aktör som har resurser och 
helhetsansvar för trafikplaneringen och trafikens utveckling i kommunen, idag är ansvaret 
uppdelat på flera (fyra) kommunala förvaltningar/bolag. Det finns heller ingen aktör som 
inofficiellt tar på sig detta ansvar (jämför med  Hysing &  Olssons ”gröna 
tjänstemannaaktivister”). Avsaknaden av en policyentreprenör som tar tag i frågan tycks 
bidra till att något policyfönster för en mer strategisk trafikplanering för hållbara transporter 
i Alingsås inte öppnats. 

Frånvaron av en reguljärt återkommande och strategisk trafikplanering kan vara en 
bidragande orsak till vaga målformulering och styrning av trafikfrågorna. Under 
undersökningsperioden var det först på 10-talet som en trafikplan togs fram (Trafiktaktiken 
var endast en bilaga till fördjupningen av översiktsplanen). Planen tyder på en inkrementell 
syn på trafikplaneringens roll snarare än en strategisk som mer tydligt möter de problem och 
utmaningar som transportsystemet står inför och drar upp riktningen för vägen framåt. Den 
långa frånvaron av en kommunövergripande översiktsplan (den senaste antogs 1998) kan 
också ha bidragit till att trafikfrågorna och deras utveckling inte uppmärksammats i högre 
omfattning på strategisk nivå. 

Större samhällstrender driver på transportutvecklingen 
Analyserna ovan visar hur kommunen genom sin samhällsplanering i varierande omfattning 
försökt främja mer energi- och miljösmart resande (kollektiv-, gång- och cykeltrafik) och till 
viss del påverkat utvecklingen i en mer energi- och klimatmässigt hållbar riktning. Men de 
ökande transporterna och dess energi- och klimatkonsekvenser är inte något enskilt fenomen 
i Alingsås, en liknande utveckling kan vi se över hela landet och världen. Här finns flera 
strukturella krafter och internationella samhällstrender som driver på utvecklingen och som 
är svåra för kommunerna att hantera och rå på.  

Två exempel på internationella samhällstrender är den allt tilltagande urbaniseringen och 
regionförstoringen, som kommunen i 90-talets översiktsplaner försöka tygla för att bevara 
Alingsås karaktär och självständighet (inte bli sovstad till Göteborg), men som man sedan i 
allt högre grad såväl accepterar som bejakar (t ex ökat fokus och satsningar på 
pendeltågstrafiken). Urbaniseringen medför en stark befolkningsutveckling i 
storstadsregionerna som inte bara ökar trycket på fler bostäder i regioncentrum utan även i 
de närliggande kranskommunerna. Regionförstoringen driver på en ökad regional 
arbetspendling, vilket innebär att den potentiella arbetsmarknaden växer samtidigt som 
många bor kvar på samma plats. Detta gäller även Göteborgsregionen och Alingsås. Dessa två 
utvecklingstrender medför fler alingsåsare och längre vardagsresor, vilket sammantaget 
bidrar till ett ökat trafikarbete bland kommunens invånare och inom den geografiska 
kommunen. Valet av färdsätt (färdmedelsfördelningen), fordon och bränsle blir då avgörande 
för hur energianvändningen och klimatpåverkan utvecklas inom transportsektorn.   

Det är starka globala, nationella och regionala utvecklingskrafter utanför kommunens 
kontroll som påverkar utvecklingen av handel och resmönster, även i Alingsås. En viktig 
strukturell kraft som i kombination med regionförstoringen påverkar trafikarbetet och 
färdmedelsfördelningen för handelsresor är handelns strukturomvandling som bland annat 
innebär att en ökad andel av handeln lokaliseras utanför stads- och stadsdelscentrum. 
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Utvecklingen av en alltmer externt lokaliserad handel är ett globalt fenomen med stora och 
starka marknadsaktörer (fastighetsbolag och affärskedjor) som trycker på utvecklingen och 
försöker få kommunerna (”planmonopolisterna”) att tillåta handelsetableringar utanför 
städernas centrum, och spelar ut kommunerna mot varandra i kampen om service, 
arbetstillfällen och tillväxt (se avsnitt 3.4.1, Wärnhjelm, 2015).  Det bidrar till en ökad 
regional konkurrens mellan grannkommunerna, där den som försöker hålla emot 
utvecklingen riskerar att hamna på efterkälken och förlora arbetstillfällen. Vilket tycks vara 
fallet i Alingsås, som länge försökt hålla emot externhandeln. 

Kommunen som föregångare: energi- och klimatsmart fordonsflotta 
Även om bebyggelsestrukturer och möjligheterna till att färdas kollektivt, till cykel eller fots 
förbättras kommer biltrafiken under överskådlig tid till stor del ske med personbil, varför 
fordonens energieffektivitet och växling från fossilbaserade till mer klimatvänliga bränslen är 
viktiga faktorer som påverkar möjligheten för att nå globala och nationella energi- och 
klimatmål (se kapitel 3). Trots effektivare fordonsflotta och ökande användning av 
miljövänligare bränslen (om än i liten omfattning, än så länge) har dessa förbättringar under 
lång tid till stor del ”ätits upp” av ökat antal fordon och som kör längre sträckor. Trots det 
ökade trafikarbetet kan vi sedan den senare delen av 00-talet emellertid se att de 
klimatpåverkande utsläppen minskar från vägtrafiken såväl i Sverige (se kapitel 3) som 
Alingsås. Detta tyder på att det främst är teknisk utveckling och ökade krav på bränsle- och 
fordonssektorerna på internationell och statliga nivå som bidragit till denna trendbrytning, 
snarare än kommunala samhällsplaneringsåtgärder.   

Den kommunala organisationen, som visserligen endast står för en liten andel av transporter 
i den geografiska kommunen, har under den aktuella undersökningsperioden (i enlighet med 
sin samhällsplanerings mål och förslag) agerat som föredöme genom att i allt högre grad 
testa, visa upp, införskaffa och använda mer miljövänliga fordon och bränslen, genom att 
söka underlätta biogasanvändning och elladdning i Alingsås samt under senare år även lyfta 
fram och inspirera till hållbart resande inom den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen. Hur och i vilken omfattning den kommunala förebilden påverkat 
fordonsflottan och användingen av miljövänliga bränslen i Alingsås är dock svårt att uttala 
sig om.  
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Figur 7.1. Karta över Västerås stad (kommun) med större tätorter. Kringliggande 
grannkommuner markeras med gråtonat raster.  Källa: Västerås stad (2018g).   
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 7. DELFALLSTUDIE 2: VÄSTERÅS 
 

7.1. Introduktion  

7.1.1 Fallstudiens innehåll och struktur   
I den här fallstudien studerar jag hur Västerås stad har arbetat med energianvändning och 
klimatpåverkan relaterat till bebyggelse- och transportutvecklingen. Studien berör 
tidsperioden 1990-2014, men för att läsaren ska få en förståelse för Västerås situation och 
utveckling dessförinnan inleder jag kapitlet med en kortfattad introduktion av Västerås. 
Därefter följer ett delkapitel som beskriver kommunens styrning på 
strategisk/kommunövergripande nivå, inklusive visionsarbete, utveckling av styrsystem samt 
en översiktlig genomgång av den kommunala samhällsplaneringens (energiplanering, 
översiktsplanering, Agenda 21- och miljöstrategiskt arbete) vad gäller processer, 
målsättningar och generella energi- och klimatinriktning.  

Sedan följer tre delkapitel där jag mer djupgående studerar hur kommunen hanterat frågor 
rörande bebyggelens energianvändning, bebyggelsens energiförsörjning samt transporternas 
energianvändning och klimatpåverkan. Respektive delkapitel avslutas med en analys kopplat 
till forskningsfrågorna och det analytiska ramverket. I fallstudien kommer jag även göra en 
zoomning på det nya bostadsområdet Gäddeholm, som är intressant vad gäller såväl 
transporter som bebyggelsens energieffektivitet och uppvärmning.  

7.1.2 En introduktion till Västerås stad (kommun) 
Västerås är idag med sina ungefär 150 000 invånare Sveriges befolkningsmässigt sjunde 
största kommun (SCB, 2018h). Västerås är residensstad i Västmanlands län och en regional 
motor vad gäller såväl arbetsmarknad som handel i (nord)västra Mälardalen. Ungefär en 
femtedel av arbetande i Västerås pendlar in från andra kommuner, men många pendlar också 
ut för arbete, om än inte i samma omfattning (Västerås 2013a).  

Västerås stad är sedan 1937 ensam ägare till det allmännyttiga bostadsbolaget Bostads AB 
Mimer som har 145 anställda och 11 800 lägenheter, vilket omfattar cirka 17 procent av de 
drygt 70 000 bostäder som finns i Västerås (Mimer, 2018; Västerås, 2018h). Staden är även 
ensam ägare till energibolaget Mälarenergi AB som 2016 omsatte tre miljarder kronor och 
hade 700 anställda (inklusive dotterbolag), knappt 15 000 fjärrvärmekunder och 87 mil 
fjärrvärmeledningar (Mälarenergi, 2018c).  

Industristaden Västerås – ”landets största bruksort” 
Industristaden Västerås dominerades under 1900-talet av det växande elektrotekniska 
företaget Asea; ”Landets största bruksort ” är ett epitet som använts om Västerås (Granberg, 
2004:11). Men företagets dominerande ställning i Västerås minskade då Asea i slutet av 
1980-talet fusionerades med schweiziska Brown Boveri och bildade den multinationella 
koncernen ABB, med huvudkontor i Zürich, vilket följdes av försäljningar av delar av den 
gamla Asea-koncernen till andra globala företag (t ex Bombardier och Westinghouse). 
Alltjämt är Västerås arbetsmarknad teknik- och ingenjörstung även idag. (Granberg, 2004) 

Stadens industriella bakgrund med stor andel industriarbetare innebär att 
socialdemokraterna under lång tid styrde Västerås med egen majoritet, eller med stöd av 
Vänsterpartiet. Under den aktuella studieperioden varierar emellertid det politiska styret i 
staden (se avsnitt 7.2).  
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Västerås befolknings- och bebyggelseutveckling 1945-1990 
Efter andra världskriget växte Västerås snabbt. Stadens utveckling under efterkrigstiden var 
starkt sammankopplad med industriföretaget Aseas utveckling. ”ASEA är helt obestritt 
Västerås hjärta” konstaterades i ett kommunalt dokument från 1980-talet (Granberg, 
2004:11). Bolaget påverkade stadsplaneringen i hög grad (Granberg, 2004). 

Under 1960-talet ökader befolkningen i Västerås tätort med nära en fjärdedel (se tabell 7.1) 
och i Västerås producerades cirka 1800 nya lägenheter per år (Västerås kommun, 1985). Men 
efterkrigstidens starka befolkningstillväxt nådde sin kulmen kring 1970 (Hillman, 1990). Då 
hade kommunens befolkningsmängd ökat till ungefär 117 000 invånare vilket delvis berodde 
på 1967 års kommunsammanslagning där ett antal mindre kommuner slås ihop med 
Västerås och bildar en större kommun (Västerås kommun, 1985). Under följande två 
årtionden var kommunens befolkningsantal tämligen konstant och prognoserna visade på 
endast marginella befolkningsökningar under 1900-talet (ibid.). Statliga arbetsgivare 
kopplade till försvarssektorn lade ned sina verksamheter i Västerås samtidigt som Aseas 
expansion avbröts i början av 1970-talet (Hillman, 1990). Följden var arbetslöshet och 
tomma lägenheter (Granberg, 2004).  

 

Tabell 7.1: Befolkningsutveckling i Västerås kommun/stad och tätort 1970-2017. Källa: SCB 
(2018f & 2018g) 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 2015 2017 
Västerås 
kommun 

- 116 725 117 487 119 761 126 328 137 207 143 702 - 150 134 

Västerås 
tätort 

76 196 99 343 97 507 98 233 102 548 110 877 - 117 746 121 806 

 
Internationella strukturförändringar inom industrin och det ekonomiska systemet påverkade 
även Västerås i hög grad, både som stad och arbetsmarknad, och Västerås identitet som 
industristad var inte längre lika självklar (Granberg, 2004). 1988 fusionerades Asea med det 
schweiziska företaget BBC Brown Boveri och blev den globala storkoncernen ABB med 
huvudkontor i Zürich (ABB, 2018), vilket fick Västerås ledande politiker att inse att företaget 
framöver sannolikt inte skulle komma spela en lika framträdande roll i stadens utveckling 
som tidigare. I en hårdare global konkurrens måste Västerås ”bli ett namn på världskartan”, 
som kommunen uttryckte det (Granberg, 2004:13). Redan några år innan ABB-fusionen 
påbörjade kommunen ett utvecklingsarbete där omvärldsanalys var en viktig del (Granberg, 
2004). Bland annat konstaterades att kampen om nya och befintliga kommuninvånare kräver 
bättre konkurrensförmåga och att viktiga delar i detta är ett mer attraktivt city och 
stadsdelscentrum, bättre kommunikationer till Stockholm och attraktiva bostäder vid 
Mälaren (ibid.).  

Kommunens översiktliga planeringsstrategi var under 70- och 80-talen att förtäta i befintlig 
bebyggelse samt komplettera med relativt små områden i anknytning till den befintliga 
bebyggelsen (Dangemark & Thorsén 1990). Trots en mer eller mindre stillastående 
befolkningsutveckling sedan 1970 stod byggandet inte stilla i Västerås; under 1980-talets 
första hälft byggs cirka 500 lägenheter per år (Västerås kommun, 1985).  

Men i slutet av 1980-talet ökade Västerås befolkningsantal igen och så gjorde efterfrågan på 
bostäder. Kommunen var en drivande aktör i att få till stånd nya satsningar som Mälarbanan 
(ny järnväg till Stockholm); cityförnyelse med bostäder, shoppinggallerior och gångcity; 
höghuset Skrapan med shopping och hotell;  högskolans utveckling samt det nya 
kongresscentret –”det finns en påtaglig politisk vilja om tillväxt och förändring” (Dangemark 
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& Thorsén 1990:19). Nya prognoser visade på stora behov av nya bostäder och arbetsplatser 
– 10 000 nya bostäder under 90-talet; då räckte det inte med förtätning och komplettering, 
det krävde större exploateringar på jungfrulig mark. (Dangemark & Thorsén 1990) 

Energisystemets utveckling 1945-1990 
1948 hade kommunala Tekniska verken i Västerås över 10 000 gasabonnenter och var den 
fjärde största gasproduktionen i landet (Mälarenergi, 2001). Men samtidigt under 1940-talet 
fyrdubblades elanvändningen och oljepriset sjönk; successivt tog elektriciteten över en allt 
större del av energitillförseln (ibid.).  

Tekniska verken övertalade statliga Vattenfall att bygga om delar av sitt ångkraftverk i staden 
till ett kraftvärmeverk med så kallad mottrycksteknik126. Efter stor skepsis beslutade 
stadsfullmäktige i slutet av 1953 om att gå vidare med projektet och redan sommaren 
därefter kopplade den första fjärrvärmeabonnenten på. Bostadsområde efter bostadsområde 
anslöts till fjärrvärmenätet som innebar att den lokala kokseldningen fasades ut. Redan efter 
några år fanns behov av att bygga ut mottrycket vid Ångkraftverket, men istället ville 
Vattenfall att Västerås ska förses med värme från landets första atomreaktor som det statliga 
affärsverket utvecklat tillsammans med Asea. Atomreaktorn ”Adam” föreslogs sprängas in i 
berget nedanför Hamre gård (idag i tätortens sydöstra utkant). Men när stadsfullmäktige 
godkände projektet 1957 meddelade Vattenfall att man istället valt att bygga atomreaktorn i 
Ågesta i södra Stockholm127. (Mälarenergi, 2011a) 

År 1961 beslutade Stadsfullmäktige om att i egen regi bygga ett oljedrivet kraftvärmeverk 
med två turbiner och sommaren 1963 sattes det i bruk. Verksamheten förlades i ett separat 
bolag som till fullo ägdes av staden: Västerås stads Kraftvärmeverk AB. Kraftvärmebolaget 
gick sedan in som delägare tillsammans med privata intressenter i AB Aroskraft, som i slutet 
av 1960-talet byggde ut kraftvärmeverket med ett nytt mottrycksaggregat (”block”128) och 
några år senare ytterligare ett block, vilket bidrog till att Västerås blev  landets mest 
fjärruppvärmda stad och kraftvärmeverket landets största mottrycksanläggning.  Västerås 
stad tog hand om värmen, som man distribuerade vidare ut till stadens byggnader, medan 
alla delägare delade på elektriciteten. (Mälarenergi, 2011a) 

Tekniska verken köpte efter hand upp de lokala eldistributörerna och svarade 1974 för 
eldistributionen inom större delen av den storkommun som bildats i samband med 1967 års 
kommunsammanslagning  (Mälarenergi, 2001). Den första oljekrisen på 70-talet ledde till 
ökade oljepriser vilket gjorde att de två äldsta värmeverksblocken som ägdes av Västerås stad 
byggdes om för koleldning i början av 1980-talet. Samma sak skedde med ett av Aroskrafts 
block några år senare (Mälarenergi,2011a). Ökad omsorg om miljön och hårdare lagstiftning 
på 1980- och 90-talen ledde successivt till allt bättre tekniska åtgärder för att minska 
miljöpåverkan (fr a svavel- och kväveoxid) (Mälarenergi, 2001). År 1992 var man i Västerås, 
enligt egen utsago, först i Sverige med att förse fastigheter med stort kylbehov med fjärrkyla. 
(ibid.). 

Transportsystemets utveckling 1945-1990 
Den ökande biltrafiken under efterkrigstiden satte även sina spår i Västerås stadsmiljö och 
bebyggelsestruktur. Under 60- och 70-talet byggdes trafikinfrastrukturen ut kraftigt utifrån 
den tidens planeringsnormer – med fokus god framkomlighet, hög trafiksäkerhet och 
separerade trafiksystem (Västerås stad, 2014a). Gatunätet dimensioneras för en stor 

                                                             
126 Motkraftstryck, ofta kallat kraftvärmeproduktion, innebär att ångkraftverket kan producera el regelbundet samtidigt som det 
varma överskottsvattnet kan användas för att värma upp byggnader. 
127 I slutet av 1960-talet diskuterar återigen frågan om ett kärnkraftvärmeverk, tillsammans med Eskilstuna på Skutterön i 
Mälaren. Planerna skrinläggs dock. (Mälarenergi, 2011a) 
128 Ett block består av en panna och en turbin med generator. (Mälarenergi, 2001) 



186 
 

befolkningstillväxt utifrån prognoser där Västerås förväntades ha 200 000 invånare i 
Västerås år 2000 (ibid.).  

Ett central inslag i Västerås transportinfrastruktur är motorvägen E18 som skär igenom 
staden i öst-västlig riktning. E18 byggdes primärt under 1960-talet, då Stora gatan i centrala 
Västerås inte längre klarade av att husera såväl den allt ökande trafiken (lokaltrafik och 
genomfartstrafik) som affärsverksamheten genererade (Karlsson, 2005). Efter viss politisk 
strid om den nya vägens lokalisering byggdes under 1960-talet motorleden E18 en bit utanför 
centrala Västerås (ibid.). E18 var en viktig faktor i samband med Ikeas lokalisering i Västerås. 
1984 offentliggjorde Ikea att man stänger sitt varuhus i Köping, till småstadens stora 
besvikelse, och samma år öppnade man istället sitt nya varuhus i Hälla intill E18 i Västerås 
östra utkant (Hammar & Wikingsson, 2009). Året efter öppnar ICA Kvantum och Hälla 
Fackhandel (Arfwidsson & Åhman, 2013).  

 

7.2 Vision, styrsystem och strategisk samhällsplanering   
I detta delkapitel redovisas i mer generella termer Västerås stads strategiska arbete 1990-
2014 kopplat till utveckling som berör energi, miljö och hållbar utveckling, med fokus på 
övergripande hållbarhetsfrågor och arbetets genomförande under aktuell 
undersökningsperiod. Detta delkapitel innefattar även kortfattat kommunens visionsarbete 
och förändringar i styrsystem. Figur 7.2 nedan visar schematiskt upp strategiska 
styrdokument och strategiska mål under den aktuella undersökningsperioden.

 

Figur 7.2 Sammanställning av strategiska dokument och energi- och miljörelaterade mål i 
Västerås. Streckade visionsdokument är ej politiskt antagna och ej officiella kommunala 
visioner. De streckade FÖP-dokumenten (fördjupnade översiktsplaner) berör endast delar 
av den geografiska kommunen och berörs inte i detta avsnitt. 
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Tabell 7.2 (nedan) redovisar mandatfördelning och styre under den aktuella 
undersökningsperioden. Socialdemokraternas långvariga styre i Västerås bryts 1991 då de 
fyra borgerliga partiet tar över ledningen av kommunen (dock utan egen majoritet i 
kommunfullmäktige, vilket kräver stöd från Ny Demokrati). Socialdemokraterna vinner 
emellertid tillbaka makten under de tre följande mandatperioderna (1994-2006, genom olika 
majoritetskoalitioner med Vänsterpartiet och Miljöpartiet). Vid valet 2006 får 
Västeråsalliansen (Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och 
Miljöpartiet) majoritet i och med att Miljöpartiet väljer att samarbeta med de borgerliga 
partierna. Vid det efterföljande 2010 valet väljer emellertid Miljöpartiet att återigen 
samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vilka tillsammans bildar majoritet i 
kommunledning och nämnder, men inte i kommunfullmäktige där Sverigedemokraterna nu 
innehar en vågmästarroll. Efter valet hösten 2014 bildas en blocköverskridande majoritet 
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. (SCB, 2018i; 
Västerås stad 2012a & 2018a) 

 

Tabell 7.2: Mandatfördelning kommunalval 1988-2014. Gul markering: majoritet i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, innehar kommunalrådsposter. 
Orange markering: ej majoritet i kommunfullmäktige, majoritet i kommunstyrelsen och 
nämnder, innehar kommunalrådsposter. Understruken siffra: bildar majoritet i 
Kommunstyrelsen. * markerar kommunalrådspost(er). Källor: SCB ( 2018i); Västerås stad 
(2012a & 2018a). 

 mandat 
Parti 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 
Centerpartiet (C) 5 4* 2 2 3 4* 2 4* 
Folkpartiet/Liberalerna 
(FP/L) 

11 10* 6 6 10 8* 7 5 

Kristdemokraterna (KD) - 4* 2 6 4 4* 2 2* 
Moderata samlingspartiet (M) 11 13* 13 13 9 14* 17 15 
Miljöpartiet de Gröna (MP) 3 2 4 4*  4 4* 4* 4* 
Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna (S) 

32* 26 34* 24* 27* 23 22* 21* 

Vänsterpartiet (V) 3 2 4 6* 4* 4 4* 4 
Sverigedemokraterna (SD) - - - - - - 3 6 
Ny Demokrati (NyD) - 4  - - - - - - 
TOTALT 65 65 65 61 61 61 61 61 
 
 

7.2.1 90-talet 

Embryo till vision formuleras i översiktsplan för stadens expansion 
I en artikel i tidskriften Stadsbyggnad uttrycker stadsbyggnadsdirektören och 
generalplanearkitekten 1990 ett behov av att formulera en vision för stadens utveckling, 
”VÄSTERÅS vattenanknuten Mälarstad 2006” (Dangemark & Thorsén, 1990:20). Att 
förbättra stadens kontakt med Mälaren är en av de viktigaste intentionerna i arbetet den nya 
översiktsplanen ÖP37 som är klar sommaren 1990: ”Planens vision har sammanfattats i 
begreppet MÄLARSTAD”  (ibid.). 
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Förutom mälarstadsvisionen har 1990 års (fördjupning av) översiktsplan för Västerås tätort 
ÖP37 – med den talande underrubriken ”stadens expansion” – en i allmänhet tydligt uttalad 
fysisk och rumslig expansion av tätorten Västerås i åtanke (Västerås kommun, 1990a). Den 
avbrutna befolkningsökningen som 70- och 80-talens industriella utveckling förde med sig 
har nu vänt och prognoserna pekar mot en omfattande inflyttning till Västerås igen och enligt 
ÖP37 är det ”därför åter dags att planera för en omfattande stadsexpansion med nya, stora 
bostads- och arbetsplatsområden” (Västerås kommun, 1990a:3).  

Några år in på 1990-talet tar stadsdirektören fram visionsdokumentet Västerås mot år 2000 
– en vision som innehåller ett tjugotal delmål som staden ska uppnå till år 2000. Visionen är 
lik den ovan nämna visionsskissen till såvida att den är tämligen rumslig och fysisk. Den 
lyfter fram ett Västerås år 2000 med väl utbyggd trafikinfrastruktur som knyter ihop staden 
med omvärlden, en Mälarstad som är på väg att förverkligas och förbättrad miljö. (Västerås 
stad, 1992a) 

Ökad tyngd för resurshushållningsfrågorna i den kommuntäckande 
översiktsplanen 
I den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP42) från 1992 lyfts naturresursfrågorna fram och 
ges en särskild tyngd, jämfört med tidigare översiktsplaner (Västerås stad, 1992a). 
Planarbetet har nästan uteslutande har tagits fram av tjänstepersoner på 
stadsbyggnadskontoret, övriga förvaltningar avses engageras på ett helt annat sätt i det 
fortsatta arbetet med översiktsplaneringen (ibid.). Översiktsplanen ska ses som en 
etappredovisning i en ständig process av fördjupning och revidering (ibid.). Även om planen 
är ett viktigt kommunalt policydokument så påpekas planförfattarna att ”’målet’ inte är att 
’följa planen’ utan att MÅLET ÄR KLOKA BESLUT I DET ENSKILDA ÄRENDET” (Västerås 
stad, 1992a:10). 

Planen har många målformuleringar. De övergripande målen utgår från portalparagraferna i 
Naturresurslagen samt Plan- och bygglagen som berör långsiktigt god resurshushållning, 
även för kommande generationer. Elva allmänna mål för planeringen redovisas, vilka bland 
andra berör minskad miljöpåverkan från trafiken. Enligt ÖP42 eftersträvas en stadsstruktur 
med stor tillgänglighet där korta avstånd mellan bostad och arbetsplats är särskilt viktigt. 
(Västerås stad, 1992a) 

Lokalt Agenda 21-arbete och organisationsförändringar  
Under sent 70-tal och fram till mitten av 1980-talet arbetar Västerås stad aktivt med 
energiplanering och relaterade utredningar, men efter energiplanen från 1985 ska det dröja 
drygt tjugo år innan en ny energiplan antas. Däremot är kommunen mer aktiv i det bredare 
hållbarhetsarbetet. I början av 1990-talet inrättas ett Agenda 21-kansli direkt under 
kommunledningen, vilket enligt dåvarande miljödirektören bidrar till att miljöfrågorna tas på 
allvar på ett helt annat sätt än tidigare (Johansson, 1996).  

Det lokala Agenda 21-arbetet resulterar bland annat i stadens första miljöpolicy, Policy för 
den yttre miljön, som godkänns av kommunstyrelsen 1994 (Västerås stad, 1994a). Policyn 
riktar sig till hela den kommunala verksamheten och det övergripande miljömålet är: 

 ”Ett långsiktigt hållbart samhälle i klang med naturens bärkraft och kretslopp. För att nå dit 
vill vi i samklang med västeråsarna förvalta och utveckla Västerås, så att dagens och framtida 
generationers invånare kan bo och verka i en varaktigt frisk, livskraftig och attraktiv miljö” 
(Västerås stad, 1994a:1).  

Policyn är allmänt hållen och syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt (bland annat 
kretsloppsprincipen och försiktighetsprincipen) för att successivt anpassa kommunens 
verksamheter till naturens ramar och samordna den kommunala ”koncernens” miljöarbete 
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”så att Västerås kan fungera som ett gott föredöme, utveckla och stimulera till engagemang 
och förbättringar i vår gemensamma miljö” (Västerås stad, 1994a:1). Policyn föreslår att 
miljökonsekvensbeskrivningar – om möjligt med flera olika alternativ – ska föregå 
kommunala beslut som påverkar människa och miljö. Kommunstyrelsen ska ha ett 
tvärsektoriellt samordningsansvar för övergripande miljöfrågor, samtidigt som respektive 
nämnd och bolag ska ha miljöansvar för respektive verksamhet och det övergripande målet 
ska konkretiseras till mätbara miljömål och kopplas till verksamheternas budget och 
planering (Västerås stad, 1994a). Miljöstrategen VSLK1, som under tidigt 90-tal var miljö- 
och hälsochef i staden och deltog i framtagandet av policyn, konstaterar att det fanns ett stort 
motstånd mot policyn från andra chefer, särskilt från energichefen (VSLK1).  

Efter valet 1998 bildas en ny politisk majoritet (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet)  i kommunfullmäktige (se tabell 7.2). Miljöpartiet, som innehar en 
vågmästarroll, efterfrågar mer miljösatsningar och koncernsamordning inom miljöområdet, 
vilket innebär att kommunstyrelsen beslutar om att inrätta en miljöstrategtjänst vid 
stadsledningskontoret, vilket är början till en miljöenhet på strategisk nivå (VSLK5, VSLK1). 

 

7.2.2 00-talet 

Ny styrmodell med strategiska planer 
I början av 2000-talet införs en ny och, enligt kommunen, mer rationell modell för 
uppföljning och styrning av kommunen på kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå då 
den tidigare styrningen av verksamheten på ett övergripande plan anses vara alltför ”spretig 
och otydlig” (Västerås stad, 2003a:2). Det nya styrsystemet, med prioriterade 
uppföljningsbara mål för kommunen som helhet, införs för att skapa ordning och tydlighet i 
kommunledningens viljeriktning (en ”masterplan”), istället för som tidigare ha en mängd 
oviktade värdegrundsdokument – inklusive partiernas egna valprogram – som rättesnören 
för kommunens utveckling (VSLK5).   

Det nya systemet innebär att kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod fastställer en ny 
strategisk plan som, i stöd med stadens målbild/vision, anger den önskade utvecklingen 
inom ett begränsat antal målområden som den politiska majoriteten vill prioritera under 
mandatperioden. Den strategiska planen innehåller inriktningsmål och effektmål som 
behandlas i samband med årsbudgeten och redovisas i stadens årsredovisning. Målen kan 
förändras under mandatperioden, men även förlängas, så kallad rullande planering.  
(Västerås stad, 2003a & 2007a)  

Den strategiska planen tas fram av tjänstepersoner på stadsledningskontoret i nära samspel 
med ledande politiker från såväl majoriteten som övriga partier (VSLK5). Planen är tätt 
knuten till budgeten och de enskilda nämnderna och styrelserna har i uppgift att inarbeta 
den strategiska planens mål i den egna organisationens mål och arbetsinriktning (Västerås 
stad, 2003a). Enligt en f d tjänsteperson på stadsledningskontoret är den strategiska planen 
viktigare än energiplanen för genomförandet av energi/klimatåtgärder då den styr pengarna i 
budgeten (VSLK5). 

Den första strategiska planen enligt det nya styrsystemet gäller perioden 2004-2006 och 
godkänns sommaren 2003 av majoriteten i kommunfullmäktige (Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet). Planen innehåller sju huvudområden, varav miljö respektive 
samhällsbyggnad är två. I planen framhålls att Västerås ska vara en föregångare inom miljö 
och hållbar utveckling. Ekologisk omställning, där energiomvandlingen anses vara 
avgörande, lyfts fram som vår tids största samhällsförändring som kräver politiskt 
ansvarstagande och förändrad livsstil. Reducering av koldioxid från fossila bränslen är ett 
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övergripande miljömål för hela kommunen, framförallt inom energi- och 
transportsektorerna. (Västerås stad, 2003a) 

Vid valet hösten 2006 väljs en ny majoritet in i kommunfullmäktige (Centerpartiet, 
Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, se tabell 7.2) och den nya 
strategiska planen för 2008-2011 antas av kommunfullmäktige sommaren 2007 (Västerås 
stad, 2007b). Planen inleds med en beskrivning av den önskade attraktiva och hållbara 
Mälarstaden och avslutas med att  

”Västerås ska ha en målinriktad miljöpolitik där de beslut som fattas ska vara positiva både 
för oss idag och för kommande generationer. Staden ska minska miljöbelastningen och 
genomföra en energiomställning för att bidra till att klimatpåverkan minskar”  (Västerås 
stad, 2007b:5).  

Med den nya majoriteten sker en politisk svängning inom miljö- och hållbarhetspolitiken då 
allianspartiernas samarbete med Miljöpartiet innebär att man är ”tvungna att ha med 
hållbarhetsfrågorna i sin helhetspolitik…/… Före 2006 var det svårare att tydligt driva 
miljöfrågor, och det var inget tydligt tänk i ledningen” (VSLK5). Den strategiska planen för 
2008-2011 har fyra prioriterade målområden, varav ett är ”miljövänlig”, då skyddet av miljön 
anses vara en förutsättning för utvecklingen och då det krävs aktiva åtgärder av alla för att 
minska klimatpåverkan (Västerås stad, 2007b:6).  Ett effektivt miljöarbete förväntas bidra till 
att skapa tillväxt, attraktionskraft, bärkraft, balans och god hälsa. (ibid.) 

Ny vision/målbild: Västerås Mälarstaden 2013 
Kring millennieskiftet tas målbilden Västerås Mälarstaden 2013 fram i en process där 
tjänstepersoner, politiker och västeråsare deltar (Västerås stad, 2006a).  I efterhand 
konstaterar dock den ansvarige tjänstepersonen, som kom in i arbetet i ett sent skede, att 
målbilden i hög grad var en produkt som tagits fram av en gruppering tjänstepersoner inom 
stadshuset, politikerna var skeptiska och inte särskilt intresserade (VSLK5). I förordet 
konstaterar stadsdirektören att målbilden ger en inriktning för stadens planering och visar 
stadens roll, det vill säga skapa goda förutsättningar, för förverkligandet av Västerås 
Mälarstaden 2013 (Västerås stad, 2006a). 

I det 12‐sidiga målbildsdokumentet beskrivs livet i Västerås 2013. Fortfarande handlar 
mycket om Västerås fysiska och rumsliga utveckling samt projekt som förverkligats: fortsatt 
utveckling av den sjönära staden genom omvandling av industri- och hamnområden , ett 
funktionellt välbalanserat city som klarar konkurrensen från externhandeln, och en väl 
utvecklad infrastruktur som stödjer stadens ställning regionalt och i världen. Västerås anno 
2013 beskrivs som ett nationellt miljöföredöme, tack vare stadens olika satsningar. (Västerås 
stad, 2006a) 

Målbilden tas aldrig upp för antagande i kommunfullmäktige, men alla gruppledarna står 
inofficiellt bakom den,enligt en tjänsteperson vid stadsledningskontoret som menar att 
målbilden Västerås Mälarstaden 2013 har spelat en viktig roll i kommunens 
utvecklingsarbete och fungerat lika starkt som om den hade varit politiskt beslutad (VSLK5). 

Miljöprogram sätter nivån för efterföljande sektorsplanering  
Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som inleddes 1998, 
avbryts efter valet 2001 (se figur 7.2). Energi- och klimatfrågorna är, enligt en tjänsteperson 
på stadsledningskontoret, lågt prioriterade på agendan hos den nya politiska ledningen som 
mest är intresserad av tillväxtfrågor, miljöfrågorna är något som den är påtvingad att förhålla 
sig till (VSLK5).  
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Kring 2002-2003 inleds dock diskussioner om att ta fram ett kommunalt miljöprogram som 
är generellt och utan en mängd mål, men som leder vidare till mer konkreta handlingsplaner 
(VSLK1). Miljöstrategen VSLK1 påpekar att det bakom miljöprogrammet låg en flerårig 
process från stadsledningskontorets sida för att sälja in frågan till fackförvaltningarna (ibid).  

Miljöprogrammet antas i maj 2005 och är det styrande dokumentet för Västerås miljöarbete 
och ska revideras av kommunfullmäktige vid behov (Västerås stad, 2005a). Uppföljningen 
ska utföras av kommunstyrelsen och sammanställas i kommunens årliga redovisning 
(sedermera Västeråsbarometern) (ibid.). Vid upprättande av miljöprogrammet är 
länsstyrelsens regionala miljömål vägledande (Västerås stad, 2006b).  

I miljöprogrammets inledande framtidsbild beskrivs en visionär, önskad miljösituation i 
Västerås där el och värme i princip produceras enbart med förnyelsebara energikällor och all 
energi omvandlas och används på ett effektivt sätt. Förflyttningar sker till stor del med cykel 
och kollektivtrafik och motorfordon drivs till stor del med icke-fossila bränslen. 
Godstransporter går till stor del på räls och vatten. I staden är hushållen anslutna till den 
biobränslebaserade fjärrvärmen och utanför staden används lokala lösningar baserade på 
effektiv teknik och förnyelsebara energikällor. (Västerås stad, 2005a) 

Miljöprogrammet är indelat i fyra fokusområden (klimatpåverkan, natur- och 
kulturtillgångar, skadliga ämnen och bebyggd miljö) med tillhörande inriktningsmål, till 
vilka det beskrivs vilka förändringar som behövs i samhället samt vilka ambitioner Västerås 
stad har (se tabell C.1, bilaga C). I programmet betonas vikten av samverkan mellan olika 
aktörer för att åstadkomma en ekologisk positiv utveckling. Miljöprogrammet innehåller 
medvetet inga konkreta, mätbara effektmål som ska uppnås, utan stakar ut inriktningar som 
olika sektorsplaner (t ex energiplanen) kan utgå ifrån och därefter fördjupa och konkretisera 
med hjälp av strategier, effektmål och konkreta åtgärder. (Västerås stad, 2005a)  

Miljöstrategen VSLK1 anser att arbetsprocessen med att ta fram Miljöprogrammet var 
positivt för stadens koncernanda, att se till vad som är bra för Västerås och västeråsarna, 
genom att man på ett tidigt stadium fick ”brottas igenom målkonflikter” vilket lett till att 
”numera är det naturligt att kontakta varandra” (VSLK1).   

Ökat miljö- och hållbarhetsfokus i samordnad översikts- och trafikplanering       
−progressiv trafikplanering får inte politiskt gehör  
Arbetet med att ta fram en trafikledsplan för tätorten Västerås påbörjas redan 1995, men 
efter valet 1998 anser den nya politiska majoriteten (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
med Miljöpartiet som vågmästare för första gången, se figur 7.2) att miljöhänsyn ska vara 
ledande för kommunens transportförsörjning, varför en miljöanpassad trafikplan ska 
upprättas istället för en trafikledsplan (Västerås stad, 2004b). Det nya trafikplanearbetet 
påbörjas 1999, parallellt med att planprogrammet för översiktsplan för tätorten Västerås 
(ÖP54) godkänns (Västerås stad, 2004b). Efter två remissomgångar åren 2000 och 2002 (då 
Socialdemokraterna ånyo kan bilda majoritet med Vänsterpartiet utan Miljöpartiet som 
vågmästare, se figur 7.2) ses målformuleringarna över och förslagsdelen ges en mer 
principiell och övergripande karaktär (ibid.). När Trafikplan 2004 antas hösten 2004 har den 
status av en utredning som utgör en bilaga till översiktsplanen för Västerås tätort (ÖP54) 
(Västerås stad, 2004a &b). Dock påverkar arbetet i hög grad innehållet i översiktsplanen då 
fyra av tätortsplanens fem planeringsstrategier berör transporter i olika grader, särskilt 
planeringsstrategin En ny syn på trafiken (Västerås stad, 2004a). 

Livskvalitet och hållbarhet är de övergripande målen för (fördjupningen av) översiktsplanen 
för Västerås tätort (ÖP54), där det hållbara samhället ses som robust, slitstarkt och flexibelt 
som kan hålla länge och tåla omvärldens ständiga förändringar (Västerås stad, 2004a). Med 
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stöd i de övergripande målen och de fyra hållbarhetsfaktorerna introducerar ÖP54 fem 
planeringsstrategier som ska genomsyra planeringen i Västerås tätort: 

• Bygg staden inåt 

• Blanda bostäder och verksamheter 

• Stärk grönskans och vattnets roll 

• En ny syn på trafiken 

• Utveckla försörjningssystemen  

(Västerås stad, 2004a) 

I översiktsplanen ÖP54 konstateras att planeringsstrategierna styr mot en annan önskad 
planeringsutveckling än tidigare, men att man även behöver fortsätta bygga staden utåt för 
att kunna erbjuda ett stort och varierat bostadsutbud i olika lägen. Den tidigare 
tätortsplanens (ÖP37 från 1990) inriktning att förbättra stadens kontakt med Mälaren – att 
utveckla Västerås till en Mälarstad – ligger fast även i den nya planen. (Västerås stad, 2004a)  

Två år senare, hösten 2006, antar Teknik- och idrottsnämnden en plan för utveckling av 
allmän och särskild kollektivtrafik, med syfte att skapa en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. I 
denna kommuntransportplan konstateras att Västerås stad under senare år har haft 
påfallande låga (lägst) kostnader för kollektivtrafik jämfört med kommuner i liknande storlek 
samt att ökade ekonomiska resurser från den kommunala budgeten knappast är att räkna 
med för en utveckling av kollektivtrafiken. Ökad självfinansiering med biljettintäkter lyfts i 
planen fram som en sannolik intäktskälla. Kommuntransportplanen förordar vidare en 
stadsplanering med helhetssyn – istället för separat trafik- respektive bebyggelseplanering – 
som medel för att skapa en hållbar livsmiljö. En attraktiv stadskärna anses i planen vara 
viktigt både för stadslivet och för en fungerande kollektivtrafik med transportslagsbyten. 
Kollektivtrafiken anses vara en planeringsförutsättning för den lokala fysiska planeringen. 
(Västerås stad, 2006d) 

Första energiplanen på över 20 år: ambitioner skärps efter politisk begäran 
Något år efter miljöprogrammet antas stadens nya energiplan (Västerås stad, 2006c).  
Energiplanen från 1985 anses vara ”helt inaktuell och innehåller inga mål eller riktlinjer som 
är relevanta för dagens energisituation” (Västerås stad, 2006b:17). En extern konsult hjälper 
Stadsledningskontorets miljöstrateger med att ta fram ett förslag till ny kommunal 
energiplan tillsammans med kommunens chefstjänstepersoner från stadens olika 
förvaltningar och bolag; seminarier och workshops lägger grunden till innehållet (VSLK2, 
VSLK3). Miljöstrategen VSLK1, som ansvarade för energiplanen i det inledande skedet, 
konstaterar att det var en tung process och att uppdraget ifrågasattes av många: ”Det var inte 
direkt halleluja från tjänstemännen” (VSLK1). Vid diskussioner om effektmål ansåg många 
att stadsledningskontorets ambitioner var alltför högt ställda och omöjliga att uppnå (VSLK1; 
VSLK2, VSLK3). ”Arosekens129 VD ville inte ens diskutera lågenergihus”, påminner sig den 
ansvariga miljöstrategen (VSLK1). 

Ett förslag till energiplan presenteras dock för kommunstyrelsen sommaren 2006. I 
kommunstyrelsen finns personer med energikunskap130 som anser att ambitionerna är för 
                                                             
129 Bostadsstiftelsen Aroseken bildades 1956 av Västerås sparkbank, Västerås stad, Asea och Metallverken. 
Aroseken bygger, säljer och hyr ut lägenheter (främst småhus) i Västerås (Aroseken, 2017).   
130 Ett av kommunalråden (S) är styrelseordförande för Mälarenergi och har arbetat med energi- och miljöfrågor 
på Mälardalens högskola (VSLK1). 
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lågt ställda och under diskussionen i kommunstyrelsen ställs successivt allt högre krav på 
ambitionerna i energiplanen (VSLK1, VSLK3). Enligt miljöstrategen VSLK3 började 
politikerna buda över varandra med högre mål och ambitioner eftersom det första 
energiplanförslaget lades fram i augusti, månaden innan 2006 års val (VSLK3). 
Tjänstepersonerna får därför i uppgift att revidera planen och utreda konsekvenserna av de 
nya mål och ambitioner som kommunstyrelsemötet resulterar i (VSLK1; VSLK3). 

Under hösten ”knorras det” i arbetsgruppen för energiplanen, enligt en miljöstrateg: ”Det går 
aldrig” (VSLK3). Bland annat tycker Fastighetskontoret inledningsvis att kravnivåerna är 
alltför hårda (VFK1a). Men klagan upphör och arbetsgruppens inställning förändras över tid. 
”Nu är saker och ting möjliga och det går betydligt bättre än vad vi först trodde”, menar 
miljöstrategen VSLK3 som konstaterar att ett av målen till och med får revideras redan året 
efter då det visar sig vara alltför lågt ställt (VSLK3). När den reviderade energiplanen antas 
våren 2007 har den högre ambitioner än förslaget från sommaren 2006 (se tabell C.2, bilaga 
C). Energiplanens mål baseras på såväl lokala som regionala och nationella energi- och 
klimatmål som väver i varandra, och den efterföljs av ökade ekonomiska resurser till stadens 
förvaltningar för att arbeta med energifrågor (VSLK2, VSLK3). 

Miljöstrategen VSLK1 konstaterar i efterhand att den tröga processen, med till början mycket 
motvilliga tjänstepersoner, var nyttig och att den gemensamma kunskapsuppbyggnaden var 
viktig då den lett till att det nu går snabbare i senare skeden (VSLK1). ”Nu är det en jävla 
skillnad, framförallt från Fastighetskontoret”, menar miljöstrategen VSLK1 som även ser en 
skillnad i respons från stadens politiker:  ”Vi svetsades samman, utvecklade ny kunskap och 
fick med oss nämnder. Nu börjar politiken ställa frågor – det skedde en stor förändring efter 
energiplanen” (VSLK1). 

Klimatstrategi utan nya mål tas fram i snabb process  
Några månader efter energiplanens antagande antar kommunstyrelsen hösten 2007 stadens 
första klimatstrategi (Västerås stad, 2007c). Klimatstrategi för Västerås 2007-2012 tas, enligt 
klimatstrategen, fram under stark tidspress då en kommunal klimatstrategi är ett krav för att 
kunna söka KLIMP-bidrag från staten131 (VSLK3). Uppdraget är att ta fram en klimatstrategi 
utan nya mål (ibid.). Därför består klimatstrategin av en samling av olika klimatrelaterade 
mål, nationella och lokala från olika kommunala planer och styrdokument, samt en 
inventering av utsläppskällor, en genomgång av möjligheter att minska utsläppen och en 
diskussion kring uppföljning och utvärdering (VSLK2, VSLK3). 

Klimatstrategins långsiktiga klimatmål om halverade utsläpp av växthusgaser i Västerås (se 
tabell C.3, bilaga C) utgår från det dåvarande nationella målet, men avses revideras i 
samband med revidering av de nationella klimatmålen inför perioden efter Kyotoprotokollets 
åtagandeperiod.  De två kortsiktiga målen (se tabell c.3, bilaga C) överensstämmer med 
miljöprogrammet från 2005. Därtill finns ett antal delmål, bland annat energirelaterade 
delmål (samma som i energiplanen, se tabell C.2, bilaga C ) och transportrelaterade delmål 
(se tabell C.3, bilaga C).  Ett generellt delmål i klimatstrategin är att staden ska sprida 
information och kunskap om klimatfrågan, bland annat genom en ökad transport-, energi- 
och konsumentrådgivning till allmänhet och företag. För varje delmål föreslås exempel på 
åtgärder som kan bidra till delmålens uppfyllelse. Klimatstrategin tar även upp uppföljning 
och utvärdering av mål och åtgärder som föreslås ske gentemot basåret enligt respektive plan 
och mot 1990 (basåret för det långsiktiga målet). Uppföljningen ska ske inom den ordinarie 
uppföljningen av handlingsplaner och riktlinjer och redovisas i den webbaserade 
                                                             
131 Staden erhåller från och med 2008 knappt 6 miljoner kronor i statliga Klimp-bidrag för fem projekt (total 
investering 19 miljoner kronor) och har dessförinnan från och med år 2000 erhållit hela 120 miljoner kronor för 
15 LIP-projekt (total investering 330 miljoner kronor, varav drygt hälften gick till Växtkrafts och Mälarenergis 
biogasanläggning.  (Naturvårdsverket, 2009; Johansson, 2009) 
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Västeråsbarometern (tidigare miljö- och folkhälsoredovisningen). Klimatstrategin föreslår 
vidare att kommunstyrelsen ska värdera klimatstrategins aktualitet och eventuella behov av 
revidering/omarbetning minst en gång under varje mandatperiod . (Västerås stad, 2007c)  

Med hjälp av konsulter undersöker stadsledningskontorets miljöstrateg VSLK1 under 2008-
2009 om det europeiska Borgmästareavtalet skulle kunna vara intressant för Västerås. Man 
kommer bland annat fram till att det behövs ett nytt klimatprogram för att Västerås stad ska 
kunna skriva under avtalet. I slutet av 2009 skriver miljöstrategen VSLK1 fram ett förslag om 
att Västerås bör medverka i Borgmästareavtalet, vilket kommunstyrelsen godkänner. 
(VSLK2, VSLK3)  

Ökad intern och extern samverkan inom miljö- och klimatarbetet 
Under senare delen av 00-talet ökar stadens interna och externa samverkan för att utveckla 
miljöarbetet i allmänhet och klimatarbetet i synnerhet. Internt skapas arenor för ökad 
samordning och samverkan inom stadens organisation: viktiga förvaltningsövergripande 
miljö- och samhällsbyggnadsfrågor lyfts på chefsnivå inom Miljörådet och Strategiska 
samhällsbyggnadsrådet (Stratsam) som etableras under 00-talets sista år (VSLK2, VSLK3). 
Bland stadsledningskontorets strateger uttrycks dock en önskan med direktkontakt in i 
förvaltningarna på en lägre nivå (VSLK2, VSLK3).  

Det externa samverkansarbetet kanaliseras främst inom samarbetsprojektet Climate 
Challenge Västerås (CCV) som inleds våren 2009, ett samarbete inom energi-, klimat- och 
transportfrågor mellan staden och det lokala näringslivet med syfte att ” sprida goda 
klimatexempel från Västerås näringsliv för att få fler att se de möjligheter och fördelar som 
ett aktivt klimatarbete ger”  och som förväntas öka näringslivets konkurrenskraft och stadens 
attraktion (Västerås stad, 2012b & 2017a). CCV-projektet projektet leds av 
stadsledningskontorets miljöenhet, men projektledaren betonar vikten av att frågorna drivs 
av näringslivet, med stöd från staden (VSLK4). 

 

7.2.3  10-talet 

Bredare visionsarbete bidrar till värdebaserad vision  
Några år in på 2000-talet börjar målbilden Västerås Mälarstaden 2013 spela ut sin roll, 
enligt kommunens chefstjänstepersoner som börjar diskutera frågan om behovet av en ny 
vision. 2003/2004 lyfter tjänstepersonerna upp frågan om en ny vision, men den dåvarande 
ordföranden i kommunstyrelsen är inte intresserad, inte heller hens efterträdare från samma 
parti. Efter valet hösten 2006 tar en ny majoritet över styrningen och den nya 
kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att inleda arbetet med en ny målbild. 
(VSLK5) 

Vid starten av visionsarbetet analyseras vad som gjorts och vad som uppnåtts i enlighet med 
vad som stod i Västerås Mälarstaden 2013 och man anser att huvuddelen är genomfört. Till 
skillnad från tidigare målbilder och visioner vill tjänstepersonerna ha ett bredare deltagande, 
det skulle inte vara en ”stadshusprodukt”. Under 2007 och 2008 arbetar staden aktivt och 
uppsökande med att involvera såväl allmänhet som politiker och tjänstepersoner i arbetet 
med att ta fram en ny målbild för staden. (VSLK5)  

Totalt får staden in 4500 idébidrag från nära 2000 personer som bearbetas och samordnas 
med internt material (Västerås stad, 2012c). Arbetet sker i samspel med ledande politiker 
som godkänner vidare arbete; materialet presenteras på seminarier med politiker och 
chefstjänstepersoner (VSLK5). 



195 
 

Det koncisa tvåsidiga visionsdokumentet Västerås 2026 – Staden utan gränser målar upp en 
bild av en stolt och handlingskraftig stad där människan och tekniken möts i en framgångsrik 
symbios (Västerås, u.å.). Framtidsbilden samlas under fem rubriker (ibid.). Den nya 
målbilden är en förädling och vidareutveckling av målbilden från år 2000, men istället för att 
beskriva stadens fysiska och rumsliga utveckling fokuserar den mer på vilka känslor och 
värden staden ska förknippas med (ibid.). Stor förhoppning sätts till tekniska landvinningar:  

”Vår öppenhet för nya idéer, kloka samverkansformer och tekniska landvinningar gör att 
vi idag, enkelt och miljöeffektivt, rör oss mellan stad och landsbygd…/… Genom den 
infrastruktur, där vi själva deltagit i teknikutvecklingen av miljövänliga alternativ, är vi 
med och skapar möjligheter för större rörlighet, även med övriga omvärlden. Vårt 
moderna transportsystem gör det enkelt för Stockholm och resten av världen att ta sig hit.” 
(Västerås stad, u.å.:2) 

Våren 2010 antas den nya visionen Västerås 2026 – Staden utan gränser av 
kommunfullmäktige i full enighet med syfte att vara ledande för stadens långsiktiga 
utveckling och genomsyra alla stadens styrdokument, planer och strategier (Västerås stad, 
2011). Inledningsvis diskuteras om staden ska ta fram en implementeringsplan för visionen, 
men detta visar sig, enligt en tjänsteperson, inte vara nödvändigt då alla kommunala 
styrdokument – och även i projekt utanför stadshuset, med externa aktörer – hänvisar och 
förhåller sig till visionen (VSLK5).  

Ny strategisk plan för en klimatsmart och miljövänlig kommun  
En ny strategisk plan för 2012-2015 antas av kommunfullmäktige hösten 2011, nu med ny 
röd-grön majoritet (se figur 7.2) (Västerås stad, 2011b). I inledningen lyfts bland annat fram 
att ”Alla ska ha förutsättningar för att göra hållbara val i vardagen och på så sätt ta ansvar för 
miljön och framtida generationer…/... Västerås ska vara en klimatsmart och miljövänlig 
kommun att leva i – en kommun där moderna transportsystem och god infrastruktur bidrar 
till ett enkelt, attraktivt och medvetet liv” (Västerås stad, 2011b:3).  

Ett av planens tre övergripande målområden, som ska leda i riktning mot visionen Västerås 
2026 – Staden utan gränser, berör samarbete och hållbar utveckling och god livsmiljö. Detta 
innebär bland annat att Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun. Indikatorer ska 
användas för att mäta att arbetet går i rätt riktning, bland annat ökat resande med 
kollektivtrafik och cykel, ökad andel förnybar energi, minskad energianvändning i 
kommunens verksamheter samt bättre placering i miljörankingen. (Västerås stad, 2011b) 

Ny klimatstrategtjänst, klimatprogram (tillika energiplan) med 
handlingsplan och borgmästaravtal 
2010 tillsätts en ny tjänst (klimatstrateg) på stadsledningskontoret vars uppgift framförallt är 
att ansvara för framtagandet av klimatprogrammet .Ett första förslag arbetas fram under 
hösten 2010 och våren 2011 inom tre arbetsgrupper (energi-, transport samt jordbruks-
/livsmedelssektorerna) med representanter från berörda kommunala förvaltningar och bolag 
samt projektledning från Stadsledningskontoret. Kommunens miljöråd (förvaltningschefer 
och bolagsdirektörer) fungerar som styrgrupp. Klimatpåverkande åtgärder och insatser som 
redan är på gång eller beslutade sammanställs, inspiration hämtas från liknande strategier 
och program i andra kommuner samt nya idéer tas fram vid arbetsgruppsmöten och den 
workshop med deltagare från både kommunen och externa aktörer som hålls hösten 2010. 
Alla förslag förankras genom arbetsgrupperna. Under hösten 2011 är programmet med 
tillhörande handlingsprogram ute på bred remiss. (VSLK2)  

Efter justeringar antas klimatprogrammet av kommunstyrelsen sommaren 2012 och den 
tillhörande handlingsplanen antas på hösten samma år; tillsammans utgör dessa dokument 
stadens nya energiplan, som ska finnas enligt lag (Västerås stad, 2012e). Klimatprogram 
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2012 utgår från Sveriges klimatstrategi och tvågradersmålet, vilket innebär att stadens 
långsiktiga vision till år 2050 är att utsläppen av växthusgaser understiger ett ton per 
invånare, det kortsiktigare målet till 2020 innebär en minskning med 60 procent per 
invånare jämfört med 1990 (ibid.). Handlingsprogrammets åtgärdsförslag följs årligen upp i 
Västeråsbarometern (Västerås stad, 2017b). 

Förutom utsläppen inom den geografiska enheten (inom kommungränsen, Västerås 
invånare) sätter programmet upp mål för de utsläpp som Västerås stad som kommunal 
organisation orsakar oavsett var utsläppen sker (se tabell C.4, bilaga C). Utsläppen av 
växthusgaser delas vidare in i tre sektorer: energi, trafik och jordbruk. Klimatprogrammets 
handlingsplan består av nio åtgärdspaket, varav fem för Västerås stad som geografiskt 
område och fyra för Västerås stad som organisation (se tabell C.5, bilaga C). 
Klimatprogrammets åtgärdsförslag anses göra det möjligt att uppnå visionen för 2050, men 
det kräver både teknikeffektiviseringar och att trenden för våra levnadsvanor dämpas (se 
tabell C.6, bilaga C).  (Västerås stad, 2012e) 

I remissutgåvan av klimatprogrammet konstateras att realiserandet av vissa åtgärder innebär 
att staden står inför strategiska vägval som kräver tydliga politiska ställningstaganden 
och/eller utökad budget, vilket exemplifieras för de olika åtgärdspaketen (Västerås stad, 
2012d). I det antagna programmet och tillhörande handlingsplan har dessa delar utgått, även 
om det fortfarande framgår att det t ex krävs radikala effektiviseringar av 
energianvändningen och paradigmskifte inom trafikplaneringen från mobilitet till 
tillgänglighet (Västerås stad, 2012e). I remissförslagets bilagor beskrivs de olika 
åtgärdsförslagen mer i detalj, inklusive tid för genomförande, ansvarig organisation samt 
kostnader (Västerås stad, 2012g). 

Efter att klimatprogrammet och handlingsplanen antagits ansluter sig Västerås stad 2013 
som den 46:e svenska kommunen till europeiska det Borgmästaravtalet (Covenant of 
Mayors). Genom undertecknande av avtalet lovar staden bland annat att minska sina 
koldioxidutsläpp med minst 20 procent till år 2020 samt upprätta en åtgärdsplan132 som 
beskriver hur utsläppsminskningen ska gå till. (Västerås stad, 2013c)  

Samordnad översiktsplanering, trafikplanering och klimatprogram som 
prioriterar hållbara transporter 
Under det tidiga 10-talet samordnas planeringsprocesserna inför framtagande av ÖP2026, 
Trafikplan 2026 och Klimatprogram 2012 då stadens tjänstepersoner inledningsvis arbetar 
parallellt (VSLK3, VSBK3, VTNS3a). Utgångspunkten är att gå ut med alla tre planerna på 
samtidig samrådsremiss, vilket dock enligt trafikplanens projektledare (tillika 
utvecklingsstrateg på tekniska nämndens stab) inte var möjligt; det var många nya frågor för 
Västerås som skulle förankras mellan de olika planerna och trafikplanens specifika mål och 
strategier anses förtjäna en egen diskussion (VTNS3a). Istället väljer Strategiska 
samhällsbyggnadsrådet (Stratsam) att först processa översiktsplanen för att sedan 
konkretisera trafikfrågorna i trafikplanen (ibid). Trafikplanen (strategidelen) antas dock först 
våren 2014, vilket är senare än beräknat, på grund av att det är svårt att få igenom beslut då 
det inledningsvis saknas en parlamentarisk majoritet i kommunfullmäktige (VTNS3b). 

Trots separata samrådsprocesser och förskjutning i tid är innehållet i de tre planerna väl 
samordnade vad gäller bebyggelseutveckling och hållbara transporter (VTNS3a). Flera av de 
12 strategier som läggs fram i den kommunövergripande planen Översiktsplan 2026 – med 
utblick mot 2050 (från 012) berör direkt eller indirekt hållbara transporter (se tabell C.7 i 
bilaga C) (Västerås stad, 2012h). I den inledande tillbakablicken (back-castingen) från 2026 
målas upp en mycket positiv bild av Västerås där kollektivtrafiksatsningen SmartKoll har 
                                                             
132 Klimatprogrammet och handlingsplanen som togs fram 2012 utgör stadens åtgärdsplan för borgmästaravtalet. 
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ändrat befolkningens resvanor och attityder, västeråsarna är miljösmarta och går, cyklar och 
åker kollektivt i allt högre grad (ibid.). Under rubriken ”Planera för att minska utsläppen av 
växthusgaser” uttrycks att ökningen av biltrafiken måste brytas ”genom att vi vågar prioritera 
ner bilen och planerar så att behovet av bilresor minskar och att cykel och kollektivtrafik 
gynnas. Inriktningen ska vara tillgänglighet i stället för rörlighet” (Västerås stad, 2012h:20). 
Den kommunala planeringen behöver dock kompletteras med teknikutveckling och 
nationella och styrmedel (Västerås stad, 2012h).   

Det miljöstrategiska arbetets utveckling och rollfördelning  
Stadsledningskontorets miljöenhet slås under 00-talet samman med dess 
samhällsbyggnadsenhet, då frågorna anses vara starkt förknippade med varandra (VSLK5). 
Enligt miljöstrategen VSLK1 var detta ett politiskt initiativ, där det sades att miljöfrågorna 
skulle få större tyngd (VSLK1). Hen menar att detta stämmer i teorin men inte fungerar så 
bra i praktiken, där det ”fortfarande är olika öar på enheten” (även om hen anser att det 
börjar bli bättre): ”Vi har våra traditioner, våra bevekelsegrunder” (VSLK1). 

”När vi jobbar med våra program och planer krävs realism, men också kunskap, ambition och 
vilja”, menar miljöstrategen VSLK1 som arbetat inom staden under lång tid (VSLK1). Några 
av hens kollegor menar att tjänstepersonerna är mer realistiska i sin ambitionsnivå än den då 
aktuella mandatperiodens politiker från Miljöpartiet, som inte har tidigare kommunalpolitisk 
erfarenhet och plötsligt får mycket att tycka till om (VSLK2, VSLK3). ”De är vana med ideella 
organisationer, men det fungerar inte på samma sätt i en kommun” (ibid). Enligt 
tjänstepersonerna petar dessa politiker i detaljer och efterfrågar hela tiden nytt material 
vilket stör tidplaner och medför fördyrande förseningar (ibid). Energi- och klimatrådgivaren 
VSBK1 menar att mycket av stadens energi- och klimatarbete hänger på enskilda politikers 
prioriteringar (särskilt Miljöpartiet genom sin vågmästarroll), men att det även finns äldre 
tjänstepersoner som har stort inflytande (VSBK1). Hen anser dock att ett eventuellt politiskt 
driv från kommunstyrelsen ”inte tar sig hit upp…Byggnadsnämnden är fast i sina 
detaljplaner och bygglov, de ser sig nog inte som klimatpolitiker” (ibid).  

En miljöstrateg poängterar att stadsledningskontorets miljötjänstepersoner är 
processtrateger och istället för att centralisera miljö- och hållbarhetsarbetet på 
stadsledningskontoret är det viktigt att samverka med och låta kraften komma från den 
övriga kommunala organisationen (VSLK1). Stadsledningskontorets roll är att driva på 
utvecklingen åt rätt håll, att initiera och dra igång aktiviteter hos fackförvaltningarna samt 
bidra med resurser (bland annat resurser för nya tjänster som jobbar med miljöfrågor på 
fackförvaltningarna)  för att få igång processen (VSLK1, VSLK2,  VSLK3). ”Miljöprogrammet 
var en process för sig, initiativet kom inte från fackförvaltningarna utan det var en två till fyra 
års process för oss att sälja in frågan till fackförvaltningarna” (VSLK1). VSLK1 konstaterar att 
miljöprogrammet är ett stöd då fackförvaltningarna äskar medel från kommunstyrelsen 
eftersom frågan redan har ”sålts in hos politiken, mycket står redan i miljöprogrammet att 
det ska göras” (ibid). Hens kollegor menar att fastighetskontoret är duktiga men vill arbeta 
på sitt sätt och har svårt att acceptera att stadsledningskontorets strateger håller på med 
frågorna: ”Det är inte jättesmidigt mellan oss” (VSLK2, VSLK3). Även om samarbetet mellan 
staden och dess bolag fungerar bra uttrycks från bolagen en viss irritation över att stadens 
tjänstepersoner (och politiker) lägger sig i detaljer: ”Vi är mer kapabla att se vilka åtgärder 
som gör mest nytta, istället för att andra talar om för oss vad vi ska göra” (VME1). 

Miljöstrategen VSLK4 konstaterar att det finns en tradition av att ”göra det rätta” i Västerås:  

”Vi har kanske inte unika utvecklingsprojekt, inget Norra Djurgårdsstaden eller Tom Tits, 
men jobbar med människan i centrum i Västerås. Det finns en bra basverksamhet, när man 
väl gör något gör man det bra. Det finns en sådan kultur, det är något med stadens historia, 
teknik och industri” (VSLK4).  



198 
 

En liknande syn har en tjänsteperson på stadsledningskontoret som menar att Västerås 
ingenjörstraditioner, med noggranna utredningar som tar tid men får stor verkningskraft när 
de kommer igång, är en del av stadens organisatoriska kultur (VSLK5).   

Kollegan VSLK1 anser att man i Västerås kommit ganska långt i samhällsplaneringen. 
Kunskapen och inställningen till miljö- och hållbarhetfrågorna har utvecklats, miljöintresset 
bland stadens chefer har ökat och ”lägstanivån har höjts markant” (VSLK1). Men ändå har 
man långt kvar: ”Man måste vara på hugget och jobba hårt och ha kompetens för att komma 
fram med miljöfrågorna. Det går fortfarande inte av sig själv i planeringen…/… 
Planeringsprocesserna behöver utvecklas och samordnas ännu bättre” (VSLK1). 

 

7.3 Bebyggelsens energiprestanda 

7.3.1  90-talet och 00-talet 

Långsiktig energieffektivisering i Mimers bostadsbestånd startar under 00-
talet 
Mimers arbete med att minska energianvändningen i företagets byggnadsbestånd tar på 
allvar fart under första halvan av 00-talet, enligt det kommunala bostadsbolagets 
tjänsteperson med miljöansvar (VM1). Om energieffektivisering tidigare främst handlat om 
att spara pengar så får energi- och miljöfrågorna nu ett egenvärde, samtidigt som det är 
viktigt att stärka företagets varumärke då kunderna förväntar sig att företaget tar ansvar för 
miljön. Det blev ”en hygienfråga” (VM1; SABO, 2008). 

Energifrågans vikt lyfts även fram av kommunstyrelsen som i ägardirektivet från 2007 
uttrycker krav på att Mimer ska tillhandahålla sunda och energisnåla hus och aktivt i den 
dagliga förvaltningen verka för energibesparing, källsortering och hushållning med resurser 
(Västerås stad, 2007d). I och med att Mimer 2008 ansluter sig till SABO-företagens 
Skåneinitiativ delar man målet att minska företagets energianvändning med 20 procent fram 
till 2016, jämfört med 2007 (VM1). Som en följd av detta är Mimers strategi att alla nya 
byggnader ska ha låg energiförbrukning (högst 75 kWh/kvm) och vid ombyggnation passar 
man på att energieffektivisera (Mimer, 2012). Vid 00-talets slut har Mimer infört individuell 
mätning och debitering av varmvattenförbrukning i all nyproduktion, när det är praktisk 
möjligt avser företaget införa detta även i det äldre lägenhetsbeståndet (Västerås stad, 
2009a). 

Energiplanen sätter igång fastighetskontorets energiarbete 
Även Fastighetskontoret har jobbat med att minska energianvändningen i det befintliga 
fastighetsbeståndet. I den första strategiska planen ställer kommunfullmäktige krav 
(effektmål) på att minska energianvändningen i stadens egna lokaler med två procent under 
perioden 2004 – 2006 (Västerås stad, 2003a:7). Två av de miljörelaterade effektmålen i den 
efterföljande strategiska planen utgår från energiplanen133 (Västerås stad, 2007b).   

Men det är efter att kommunen tar fram en energiplan (2006) som 
energieffektiviseringsfrågorna får ett rejält och tydligt uppsving i Västerås, särskilt inom 
Fastighetsnämnden/Fastighetskontoret (VSLK1a; VFK2). Energiplanen lyfter fram 
kommunens möjlighet att genom planering och bygglov, energirådgivning samt åtgärder 
inom eget fastighetsbestånd minska bebyggelsens energianvändning (Västerås stad, 2006c). 
                                                             
133 Ett av effektmålen i den strategiska planen är att Västerås stad ska minska energianvändningen så att koldioxidutsläppen 
minskar med minst 7500 ton till och med år 2011, vilket även omfattar årliga mål för att minska den specifika elanvändningen i 
kommunägda fastigheter (-7% 2004-2011), att minska den specifika användningen av uppvärmningsenergi i kommunägda 
fastigheter (-1% 2004-2011) samt att främja byggande av lågenergihus (Västerås stad, 2007b). 



199 
 

Dessutom tar planen upp lågenergihus och passivhus som extra intressanta möjligheter, och 
betonar vikten av experimentella och innovativa byggprojekt som kan demonstrera ny 
energieffektiv teknik (ibid.). 

Energiplanens konkreta mål (se tabell 7.3) och tillhörande budgetförstärkning sätter igång ett 
mer omfattande energiarbete inom Fastighetskontoret och energifrågan får en större tyngd 
och ökat fokus i både nämnd och förvaltning (VFK1a, VFK2). Miljöstrategen VSLK1 
konstaterar att energiplanen var en nödvändig process för att få igång arbetet och att det 
numera ”är en jävla skillnad, framförallt från Fastighetskontoret” samt att den kontinuerliga 
uppföljningen av arbetet jämtemot målen har hjälpt till (VSLK1).  

Tabell 7.3 Energiplanens mål som berör energieffektivisering i bebyggelsen. Källa: 
Västerås stad (2009a). 

Mål nr Åtgärd 
2 Aktiv rådgivning ska leda till att 

a) vi minskar elanvändningen med minst 5 procent per invånare 
b) vi använder 5 procent mindre uppvärmningsenergi per invånare 

3 Elanvändningen i kommunägda fastigheter ska minska med minst 10 procent134 
4 Uppvärmningsenergin i kommunägda fastigheter ska minska med minst 15 procent 
5 Minst 250 nya hus ska vara lågenergihus vid 2012 års slut 
 
För att kunna hantera kraven som ställs på Fastighetskontoret i energiplanen sker en 
omorganisering inom kontoret som bland annat innebär en stabsfunktion som ska arbeta 
med energi, utveckling och affärsstöd, förklarar den tjänsteperson som anställts som 
kontorets energiexpert (VFK1b). Därtill utökas fastighetskontorets investeringsram för 
åtgärder i befintlig bebyggelse med 100 miljoner kronor under åren 2008 – 2012, en satsning 
som senare förlängs till och med 2015, enligt de involverade tjänstepersonerna på 
Fastighetskontoret (VFK1a, VFK2). 

Pilotprojekt och kommunala energikrav initierar lågenergihusbyggande på 
mark som säljs av kommunen 
Från och med december 2008 ställer Västerås stad genom fastighetskontoret särskilda 
energikrav vid försäljning av kommunal mark. Initiativet kommer ursprungligen från 
stadsledningskontoret och kravnivåerna är högre än vad fastighetskontoret först vill, men 
kravspecifikationerna135 tas fram av fastighetskontorets tjänstepersoner med stöd från 
konsulter (VFK1a).  

Detaljplanen för Herrgårdsängen berör emellertid inte några lågenergihus (Västerås stad, 
2006e). Planen antas sommaren 2006 men överklagas ända upp till regeringen och vinner 
laga kraft först i mars 2008 (VFK2). Samma månad beslutar fastighetsnämnden att 
Herrgårdsängen ska vara ett pilotfall för att testa möjligheterna att styra mot byggande av 
lågenergihus, enligt energiplanens mål: minst 250 lägenheter enligt lågenergihusprincipen 
vid utgången av 2012. Fastighetskontoret söker och beviljas ekonomiskt stöd från 
Energimyndigheten för att utveckla konceptet såväl avtalsmässigt som praktiskt (ibid.). I 
september hålls ett första informationsmöte med småhusleverantörer där fastighetskontoret 
presenterar konceptet för klimateffektiva byggnader i Herrgårdsängen: definitionen av 
lågenergihus respektive passivhus (energi- och effektkrav), beräkningssätt samt incitament 
för energieffektivt byggande (se tabell 7.4 nedan)  (VFK1a & VFK2).  

                                                             
134 ”I första hand gäller att i möjligaste mån undvika el för uppvärmning.” (Västerås stad 2009a: 7)  
135 Energikraven uppdaterades 2010 efter beslut i Kommunfullmäktige som fortsättningsvis ger Fastighetsnämnden 
delegationsrätt att besluta om utvecklingen av lågenergihuskonceptet vid markförsäljning (Västerås stad, 2010e).  
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I köpekontraktet för marköverlåtelse ställs energi- och effektkrav på lågenergihus 
(minimikrav i området) respektive passivhus samt en mängd övriga tekniska krav. 
Energikravet är viktat så att elanvändningen multipliceras med faktor 2,5. I Herrgårdsängen 
används en positiv incitamentsmodell, dvs. byggherrarna uppmuntras att bygga 
energieffektivt med hjälp av ett bonussystem. De som uppfyller prestandakraven för 
lågenergihus får av Västerås stad tillbaka 25 000 kronor av betalat tomtpris mot verifierat 
resultat av husets prestanda, för de som uppfyller passivhuskraven utgår en bonus på 50 000 
kronor. (Västerås stad, 2010a).  

I pilotprojektet Herrgårdsängen har fastighetskontoret enligt egen utsago lagt ned stor möda 
på att arbeta med dialog, vägledning och rådgivning (VFK1a, VFK2). Enligt tjänstepersonerna 
från Fastighetskontoret har varken husköpare eller husleverantörer klagat på energikraven, 
det har snarare handlat om konkreta diskussioner om detaljer (ibid.). En konsult besöker 
varje hus för att följa upp och kontrollera att energikraven uppnåtts; efter genomgång har 
man ibland kunnat halvera energianvändningen, främst är det injustering av till exempel 
FTX-system eller golvvärme som fallerat, själva husen är enligt fastighetskontorets 
energiexpert täta och välbyggda (VFK1a). Provtryckningarna visar att medianvärdet är under 
passivhuskraven och det finns indikationer på att det blir bättre och bättre (ibid.). Eftersom 
konsulten går igenom hela huset ingår energideklaration i tomtpriset; informationen 
återkopplas till boende och husleverantörer (ibid.). Uppföljningen för den första etappen har 
gått över förväntan: de första 25 småhusen mättes under 2010 och 2011 och bonuspengar 
betalades ut till jul 2011 (ibid.). 

Köpekontraktet för tomten är ett civilrättsligt avtal mellan köparen och Västerås stad 
(Västerås stad, 2009b). Enligt en intervjuperson från Fastighetskontoret har man dock 
undvikit att tala om kontraktsbrott; frågan om morötter och piskor  har diskuterats inom 
kontoret  och man kom fram till att man helst jobbar med morötter och ser energieffektivt 
byggande som något positivt (ibid.).  

Efter pilotprojektet finns ett färdigt kommunalt koncept för lågenergihus på kommunal mark 
som innefattar rådgivning, dialog, vägledning, stöd, beräkningsmodell och uppföljning. 
Konceptet innebär, enligt fastighetskontorets energiexpert, inte så mycket merarbete i 
processen än ett vanligt hus. Kostnaden understiger 10 000 kr, och då inkluderas uppföljning 
inklusive energideklaration. I efterföljande utbyggnadsområden på kommunal mark 
fortsätter fastighetskontoret att jobba med uppföljning, men utan bonus då tanken är att 
branschen på sikt ska klara detta på egen hand. (VFK1a)  

Genom att göra studieresor med nämndpolitikerna har tjänstepersonerna kunnat visa 
referenser på lågenergihusbyggande och att detta är görligt, vilket haft en avgörande 
betydelse för nämndens syn på möjligheten att bygga mycket energieffektiva hus (VFK1b). 
Enligt fastighetskontorets tjänsteperson som ansvarar för exploateringen av bland annat 
Gäddeholm finns idag ett genuint intresse av energifrågor hos nämndens politiker och det 
finns en bred politisk förankring vad gäller energiarbetet: ”Vi har mötts och fått gemensam 
syn. Det är aldrig svårt att få med politiken” (VFK2).  

Energiplanen styr upp energirådgivningen 
Ett av energiplanens effektmål handlar om att staden genom aktiv energirådgivning ska 
minska elanvändning och använd uppvärmningsenergi med minst 5 procent till 2015 
(Västerås stad, 2009a). I enlighet med energiplanens åtgärdsförslag utreds och tas fram en 
verksamhetsplan som styr den samordnade energi- och klimatrådgivningen effektmål, 
resurser, ansvar, organisation och aktiviteter, för att bättre utnyttja kommunens samlade 
kompetens på ett mer effektivt sätt (Västerås stad, 2011i).  
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Arbetet riktas främst till hushållen och sker områdesvis i stadens stadsdelar; en 
samordningsgrupp för energi- och klimatrådgivning bildas för att ” samla kommunens 
resurser och kompetens för att på ett effektivt sätt nå ut till västeråsarna och öka 
medvetenheten” (Västerås stad, 2009a:4). Efter beslutet att arbeta mer uppsökande och med 
områdesvisa satsningar förstärker stadsbyggnadskontoret sin energirådgivning genom att 
dubbla personalstyrkan från en till två energi- och klimatrådgivare (VSBK1).  

Energi- och klimatrådgivarna arbetar från 2009 till 2015 med ett tjugotal utpekade befintliga 
bebyggelseområden, vilket innebär fyra till fem områdeskampanjer per år som väljs av 
samordningsgruppen. Man har arbetat fram ett grundkoncept för områdeskampanjerna 
vilket anpassas till de lokala förutsättningarna; ofta försöker energirådgivarna passa på att 
haka på andra aktiviteter i det aktuella området och samarbeta med lokala aktörer, i 
punktinsatser eller lite längre arrangemang. Det sker ingen särskild uppföljning av 
energianvändningen efter områdeskampanjerna. (VSBK1) 

Enligt energi- och klimatrådgivaren VSBK1 har det varit mycket diskussioner kring 
möjligheten att mäta effekten, men slutsatsen är att det är alltför krångligt136 och dyrt; 
dessutom släpar kommunuppföljningen efter flera år. Hen anser dock att ”det är bra att inte 
fastna i uppföljning” och märker att folk hör av sig till energi- och klimatrådgivningen som 
har blivit känd tack vare områdeskampanjerna: ”Intresset för energisparkampanjen har 
spridit sig, man vill ha det i sitt område” (VSBK1). 

 

7.3.2 10-talet 

Mimers energiarbete fortsätter  
Mimers miljöarbete har successivt utvecklats sedan första halvan av 00-talet och är enligt 
företagets teknik- och miljöchef numera en naturlig del i arbetet (VM1). Under senare år har 
företaget arbetat allt mer med beteendepåverkan, genom att involvera hyresgäster i högre 
grad: individuell mätning av varmvatten, information och rådgivning i den egna 
kundtidningen och på webb (ibid.). Utgångspunkten är att det ”ska vara lätt att göra lätt” 
(VM1).  

SABO:s skåneinitiativ har, enligt teknik- och miljöchefen, sporrat företaget i energiarbetet då 
det är ett tydligt mål och det finns bra referenser att jämföra med: ”Det finns ett bra 
samarbete inom Sabo, man är ju inte konkurrenter, inte på samma marknad. Därför kan man 
ha ett bra informationsutbyte med kollegor, en öppen attityd. Man delar med sig”, menar hen 
(VM1). En följd av Skåneinitiativets energimål är att Mimer i början av 10-talet har som 
strategi att vid nybyggnad ha en energiprestanda som understiger 75  kWh/kvm, år (jämfört 
med 90 enligt BBR) och att man även bygger passivhus enligt dåvarande svenska 
passivhusstandarden, max 45  kWh/kvm, år137 (Lundström, 2013; VM1).  

I stadens ägardirektiv från 2011 förtydligas energikravet på BostadsAB Mimer, som ska 
redovisa genomförda energibesparingar med 2,2 procent per år (Västerås stad, 2011c & 
2011d). Enligt Mimers teknik- och miljöchef är det dock i hög grad bolagets tjänstepersoner 
som styr utvecklingen mot mer hållbart byggande, inte kommunen eller styrelsen (VM1). Inte 
heller vd-byte har förändrat arbetet, menar hen, då man inom bolaget har jobbat mycket med 
värderingar, vilket slår igenom i handlingsplaner (ibid.).  
                                                             
136 Krånglet med mätning av energirådgivningens effekter berör framförallt sekretessfrågor: Mälarenergi kan inte plocka ut 
enskilda kunder och använda statistiken (VSBK1). 
137 Ett exempel på Mimers nya bostäder som uppfyller passsivhuskraven är kvarteret Bergsgrottan i Pettersberg med 20 
lägenheter i par- och radhus. Fjärrvärme används för uppvärmning och tappvarmvatten samt för disk- och tvättmaskiner samt 
handdukstorkare. (Lundström, 2013; Mimer, 2010.) Initialt har dock Mimer svårt att sälja sina passivhus, både i Pettersberg och 
i Skultuna; istället väljer man att hyra ut dem (Fredriksson, 2012). 
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Mimer deltar i stadens arbete med t ex energiplanering, men energiplanen är enligt teknik- 
och miljöchefen inte ett styrmedel som används inom bolagets verksamhet (VM1). Teknik- 
och miljöchefen är tveksam till om Mimer skulle ha byggt så energieffektivt som de nu gör i 
kvarteret Råseglet138 utan stadens energikrav vid försäljning av kommunal mark, ”men 
tävlingsivern kanske skulle ha gjort att vi skulle ha tagit oss ned till samma nivåer…” (ibid.). 

Fastighetskontorets energisatsningar ger frukt 
Energiplanen triggar fastighetskontorets energiarbete och ökar fokus, enligt 
fastighetskontorets tjänstepersoner, som anser sig vara tämligen framgångsrika med att 
uppnå energiplanens mål (VFK1a, VFK2). Alla energiplanens mål är uppfyllda redan 2014, 
flera av dem med god marginal både i tid och omfattning, enligt uppföljningen på den 
webbaserade Västeråsbarometern, se tabell 7.4 (Västerås stad, 2018c). Byte av fläktar, 
ventilationsutrustning och kontinuerligt arbete med inställning av värmekurvor bidrar till 
värmebesparing: det webbaserade energiuppföljningssystemet underlättar arbetet för såväl 
Fastighetskontoret som för större hyresgäster (Västerås stad, 2018b & 2018c). Enligt 
fastighetskontorets tjänstepersoner vill man vara försiktig med att använda el till 
uppvärmning; från början jobbade man mest med att spara elenergi, men sedan har man 
jobbat alltmer med att även spara värme (VFK1a, VFK2).  

Energiplanens och den strategiska planens mål om att det ska byggas 250 lågenergihus till 
och med 2012 har uppfyllts med råge. Redan våren 2012 var 860 lågenergihus (enligt 
kommunens definition) antingen redan byggda eller hade varit på byggsamråd våren 2012 
(VFK1a). Och utvecklingen fortsätter: år 2014 har 1376 lågenergihus byggts (eller varit på 
byggsamråd) i Västerås (Västerås stad, 2018c). Enligt fastighetskontorets energiexpert är 
Mimer och bostadsstiftelsen Aroseken numera positivt inställda till lågenergihus och även de 
större byggbolagen har börjat intressera sig (VFK1a). Dessutom har man lockat till sig nya 
marknadsaktörer som inte funnits tidigare i Västerås, men som lockats av 
lågenergihusbyggandet i kommunen (VFK1a, VFK2). Fastighetskontorets tjänsteperson 
konstaterar nöjt att ”Det finns till och med exempel på privata exploatörer som följer 
kommunens lågenergihuskrav på egen mark.” (VFK2). 

Kommunal energikampanj anses bidra till energieffektivisering 
När den kommunala energisparkampanjen avslutas 2015 har kommunen under energi- och 
klimatrådgivarnas ledning genomfört 21 delkampanjer över hela kommunen (Västerås stad, 
2018d). Kommunen bedömer, enligt Västeråsbarometern, att 100 procent av de 68 500 
hushållen i kommunen har nåtts av kampanjens information, genom direktutskick, annonser 
samt anslag i det aktuella bostadstadsområdet (ibid.). Energiplanens el- och 
uppvärmningsenergibesparingsmål uppnås betydligt tidigare än målåret 2015 och överträffar 
det trefaldigt (se tabell 7.4, punkt 2a och b); på Västeråsbarometern framgår dock inte var 
statistiken kommer ifrån (Västerås stad, 2018d).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
138 Kv Råseglet, med 160 fjärrvärmeanslutna lägenheter på Öster Mälarstrand (2013), är ett exempel på Mimers 
lågenergihusbyggande. Alla lägenheter har individuell styrning och betalning av värmen och fjärrvärme används för 
uppvärmning och tappvarmvatten samt för disk- och tvättmaskiner samt handdukstorkare. Med sin beräknade 
energianvändning på 53 kWh/kvm, uppnår de nästan passivhuskraven. (Lundström, 2013). 
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Tabell 7:4. Uppfyllelse av energiplanens (2006) energimål. Jämförelseår: 2004. Källa: 
Västerås stad (2018c) 

Målbeskrivning Målår Effektmål Utfall (uppföljningsår) 
1. Andelen producerad förnybar el ska öka  2015 +15% +60 (2014) 
2a. Västerås stad ska genom aktiv 
rådgivning stimulera till att 
användningen av elenergi per invånare i 
Västerås minskar 

2015 -5% -14% (2013) 

2b. Västerås stad ska genom aktiv råd-
givning stimulera till att användningen av 
uppvärmningsenergi per invånare i 
Västerås ska minska  

2015 -5% -15% (2013) 

3. Den specifika elanvändningen i 
verksamheter som bedrivs i kommunägda 
fastigheter ska minska  

2015 -10% Fast.kontoret: -34% (2014) 
Mimer: -40% (2014) 

4. Den specifika användningen av 
uppvärmningsenergi i kommunägda 
fastigheter ska minska  

2015 -15% Fast.kontoret: -29% (2014) 
Mimer: -15% (2014) 

5. Vid nyproduktion ska minst 250 
bostäder vara byggda enligt principen 
lågenergihus 

2012 250 1376 (2014) 

6. Minst 200 småhus skall ha 
konverterats från fossila bränslen och el 
till fjärrvärme 

2012 200 385 (2012) 

7. Eldning med fossila bränslen och 
användning av direktverkande elvärme 
för uppvärmning av kommunägda (fast.-
kontorets) byggnader ska ha upphört  

2015 0 0 (54 konverteringar 
genomförda till 2011) 

 

7.3.3. Analys: Bebyggelsens energiprestanda  
Det är anmärkningsvärt att ingen energiplanering bedrivs i Västerås under 90-talet. Men när 
staden väl låter ta fram en energiplan i mitten av 00-talet får den ett stort genomslag, särskilt 
vad gäller fastighetskontorets byggnader och mark, men också vad gäller den kommunala 
energirådgivningen. Vad är det som ligger bakom denna policyförändring och efterföljande 
åtgärder? 

Interna och externa faktorer driver på energipolicyförändring 
Om vi studerar utvecklingen utifrån Kingdons teori om strömmar kan vi konstatera att frågan 
om bebyggelsens energiprestanda började uppmärksammas i högre grad inom bygg- och 
fastighetsbranschen under 00-talets första halva (se kapitel 4). Från att främst handlat om 
ekonomiska besparingar hade det energieffektiva byggandets miljöaspekter i allt högre grad 
uppmärksammats på global, europeisk och nationell nivå. Även inom Västerås stad hade 
miljöfrågorna i allt högre grad fått en större prioritet. Dels genom påverkan utifrån men 
också genom ett långsiktigt miljöstrategiskt arbete från stadsledningskontoret som inleddes 
med Agenda 21-arbetet på 90-talet och som sedan stärktes genom inrättandet av en 
miljöstrategisk funktion som arbetade med att integrera miljö- och hållbarhetstänk i stadens 
förvaltningar och bolag. Denna probleminsikt förstärks genom arbetsprocessen med att ta 
fram energiplanen. Frågan om vikten av en mer omfattande energieffektivisering i 
bebyggelsen hade med andra ord lyfts högre upp problemströmmen. Introduktionen av 
passivhus och andra lågenergihus i andra delar av Sverige under 00-talets första halva visar 
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även att det är möjligt att radikalt minska byggnadernas energibehov – vilket innebär att 
energiprestandafrågan får ett nytt liv i policyströmmen då nya sätt att hantera bebyggelsens 
energi- och klimatutmaningarna erbjuds. När det första energiplaneförslaget presenteras för 
politikerna visar det sig att energifrågan verkligen ligger högt uppe i politikströmmen, då 
politikerna återremitterar tjänstepersonernas förslag då ambitionerna anses vara för lågt 
satta (vilket är intressant, jämför till exempel med trafikplaneringen i kapitel 7.5 där 
situationen är den motsatta). Flera olika faktorer bidrar således till att policyfönstret för en 
mer ambitiös energiplan står öppet då energiplanen antas efter revideringar 2007.  

Det bör påpekas att framtagande av energiplanen och beslutet om återremiss föregår den 
omfattande massmediala uppmärksamhet som klimatfrågorna får från och med vintern 
2006/2007. Däremot torde detta ha stärkt beslutsfattarna när energiplanen antogs 2007 och, 
inte minst, efterföljande beslut (via kommunens strategiska planer) att öka förvaltningarnas 
ekonomiska resurser för att kunna genomföra energiplanens ambitioner och mål.  

Energiplanen får stort genomslag hos Fastighetskontoret, Mimer drivs av 
andra motiv 
Energiplanen och efterföljande ekonomiska tillskott innebär stora förändringar på 
Fastighetskontoret, både vad gäller energieffektiviseringar i deras byggnadsbestånd och 
byggande på den kommunägda marken. Men även vad gäller kontorets (och nämndens) sätt 
att se på och arbeta med energieffektivisering. Fastighetskontorets nya 
energieffektiviseringsuppdrag innebär att energifrågorna plötsligt prioriteras och lyfts upp på 
ledningsnivå samtidigt som man tillsätter en ny funktion med energiexpertis. Man får därtill 
en betydande ökning av investeringsramen.) som sträcker sig över många år, vilket leder till 
att de uppsatta målen för fastighetskontorets byggnadsbestånd uppnås och överträffas 
relativt snabbt. Energieffektiviseringsfrågan har uppenbarligen prioriterats i 
politikströmmen. 

Det område där man femfaldigt överträffar målet – nya lågenergihus – är förutom 
energiplanens mål, ekonomiskt tillskott och organisationsförändringar ett resultat av 
påtryckningar från stadsledningskontorets miljöstrategiska funktion (VSLK1) och innovativt 
arbete bland fastighetskontorets tjänstepersoner, som alla är viktiga policyentreprenörer i 
detta fall. Stadsledningskontoret initierar arbetet med att ta fram kommunala energikrav på 
mark som säljs av kommunen, och det finns inledningsvis en misstro från fastighetskontoret 
som anser kravnivåerna vara alltför höga. Men med konsulthjälp tar fastighetskontorets 
tjänstepersoner fram ett lågenergihuskoncept (energikrav med definitioner, kalkylverktyg 
och andra byggherrestöd samt efterkontroll). Denna paketering till en slags affärsmodell 
liknar lågtemperaturkonceptet för fjärrvärmen (se 7.4), som fastighetskontoret också var 
med och tog fram. Då det kommunala lågenergihuskonceptet initialt testas i Gäddeholm 
använder man en ekonomisk incitamentsmodell för att stimulera byggherrarna att prova på 
något nytt, men då försöket med lågenergihuskonceptet faller väl ut fortsätter man med det i 
andra projekt utan ekonomiska incitament, vilket enligt tjänstepersonerna fungerat bra. 
Kommunen har således, genom energiplaneringen, varit en viktig aktör för att öka 
energiprestandan även i delar av det nybyggda icke-kommunala beståndet.  

Energiplanens betydelse för Mimers energieffektiviseringsarbete är dock inte lika tydligt och 
bostadsbolagets höjda energieffektiviseringsambitioner och -arbete inleddes några år 
tidigare. Enligt bolagets miljöansvariga tjänsteperson är den kommunala 
samhällsplaneringen inte särskilt viktig för Mimer, företagets energiarbete drivs i stället av 
ekonomi, marknadens efterfrågan på energi- och klimatsmart boende samt det 
branschkollegiala samarbetet som bedrivs genom SABO:s Skåneinitiativ (dvs. påverkan från 
en icke-kommunal aktör). De kommunala energikraven för att bygga på kommunal mark 
torde dock även påverka Mimers bostadsbyggande, även om bolagets passivhusprojekt går 
längre än så. 
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Energiplaneringen ökar kommunens institutionella kapacitet inom energi och 
klimat 
Tjänstepersoner från Fastighetskontoret och Stadsledningskontoret som varit delaktiga i 
energiplaneringen och efterföljande genomförandearbete pekar på att det varit en 
utmanande men nyttig process, där det först fanns ett motstånd från berörda förvaltningar 
och bolag men att man i slutändan har fått både en ökad kunskap, gemensam syn och bättre 
samarbetsanda (med andra ord: kunskapsresurser och relationella resurser, 
bonding/socialt kapital), vilket leder till ökat samarbete med såväl stadsbyggnadskontoret 
som Mälarenergi. Extra påtryckningar från Stadsledningskontorets miljöstrateger, ökade 
ekonomiska resurser och ökat mandat genom energiplanen och strategiska planens 
prioriteringar bidrar till att stärka mobiliseringsförmågan. Energiplaneringen har således på 
ett tydligt sätt bidragit till att bygga upp kommunens institutionella kapacitet inom energi- 
och klimatfrågor, och (inte minst) bidragit till ökad energiprestanda i kommunens lokaler 
och i flertalet nybyggda icke-kommunala byggnader.  

Denna institutionella kapacitetsuppbyggnad kan vi även se internt inom fastighetskontoret 
och dess nämnd, där ny expertis och gemensamma studiebesök bidrar till att stärka 
kunskapsresurserna (lärande och referensramar) både inom kontoret och inom nämnden 
vilket gjort att tjänstepersonerna numera har en inledningsvis tveksam nämnd med sig i 
energieffektiviseringsarbetet.  

Riktad energirådgivning med rumsligt fokus 
Energiplanen berör i hög grad energieffektiviseringar i det kommunala fastighetsbeståndet, 
där kommunen själv har stor påverkansgrad. Förutom energikraven på mark som säljs av 
kommunen, som indirekt påverkar icke-kommunalt nybyggande, så sätter planen även upp 
energibesparingsmål (el och värme) för hela byggnadsbeståndet i Västerås, om än betydligt 
försiktigare mål än för det kommunala beståndet. Här ges den kommunala 
energirådgivningen (sedermera energi- och klimatrådgivningen) en central roll, med ett 
tydligt uppdrag att rumsligt fokusera riktade energieffektiviseringskampanjer mot samlade 
delområden i hela kommunen istället för att en mer ad hoc-artad rådgivning. Rådgivningen 
blir därmed aktivt uppsökande och genomförs i samverkan med andra kommunala och icke-
kommunala aktörer, istället för att endast ge råd till enskilda invånare som själva tar initiativ 
till att kontakta rådgivarna. Förutom ökade ekonomiska medel (personalstyrkan dubblas från 
en till två rådgivare) får energirådgivningen i Västerås en tydlig organisation och styrning 
som vägleder arbetet.  

Energibesparingsmålen uppfylls, enligt kommunen på Västeråsbarometern (dock utan att 
redovisa statistiken). Det är emellertid svårt att avgöra huruvida och i så fall i vilken 
omfattning den kommunala energi- och klimatrådgivningens betydelse för detta.  

I klimatprogrammet från 2012 spelar den kommunala energi- och klimatrådgivningen en 
betydligt mer tillbakaskymd roll än tidigare, även om den berörs och anges ha en roll i 
(energi- och) klimatarbetet. 

Fokusskifte då energiplan blir klimatprogram 
I den senare generationens energiplan i Västerås (klimatprogrammet från 2012) syns ett 
tydligt skifte av fokus från energi till klimatpåverkan, vilket också namnet antyder. Målen 
berör inte minskad energianvändning utan minskning av klimatpåverkande utsläpp (där 
bebyggelsens energieffektivitet förvisso är en viktig del förutom energitillförselns 
klimatpåverkan). 
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Sannolik energieffektivisering även i icke-kommunalt fastighetsbestånd 
Även om stadens lågenergihussatsning och energikrav för kommunsåld mark har gett ett gott 
resultat och lång överskridit målen så utgör dessa nybyggnationer endast en liten del av det 
totala icke-kommunala byggandsbeståndet. Genom bostadsutmaningen inom Climate 
Change Västerås har kommunen försökt inspirera andra fastighetsägare att bygga energi- och 
klimatsmart, men dess verkan är okänd. I det empiriska underlaget saknas information om 
utvecklingen av energiprestandan i Västerås bebyggelse i allmänhet, dvs. det icke-
kommunala byggnadsbeståndet som utgör huvuddelen av Västerås bebyggelse.  

Mycket talar dock för att det även i Västerås, som i resten av landet (se avsnitt 3.2 om 
bebyggelsens energianvändning), har skett en energieffektivisering i bebyggelsen. Till 
skillnad från många andra miljörelaterade frågor så finns det vad gäller bebyggelsens 
energianvändning en tydlig ekonomisk fördel och drivkraft för fastighetsägarna i form av 
lägre kostnader som lockar till energieffektiviseringsåtgärder i befintligt bestånd och ökad 
nybyggnadav mer energieffektiva hus. Dessa ekonomiska drivkrafter förstärks av att statliga 
ekonomiska styrmedel i form av olika slags bidrag för energieffektiviseringsåtgärder till 
fastighetsägare samt att koldioxid- och energiskatter ökat under den aktuella perioden. 
(Statliga positiva incitament i form av bidrag från Energimyndigheten bidrar även till 
möjligheten för Fastighetskontoret att tillsammans med konsult utveckla stadens 
lågenergihuskoncept.)   

Dessa ekonomiska fördelar till trots så tycks marknaden själv inte driva på utvecklingen i 
särskilt snabb takt. BBR:s energikrav, som är minimikrav, är ofta det som sätter standarden 
vid nybyggnad. Vad gäller det icke-kommunala beståndet är således de statliga regleringar i 
form av Boverkets successiva skärpningar av energikraven i BBR (som drivs på av EU:s nära-
nollenergihus-krav) en viktig faktor för lägre energianvändning i det nybyggda beståndet 
samt vid omfattande renoveringar och ombyggnader.  

 

7.4. Värmeförsörjning     

7.4.1  90-talet 

Den kommunala energiverksamheten bolagiseras och expanderar  
Millenniets sista decennium är en expansiv tid för stadens energiverksamhet. 1992 
bolagiseras den kommunala förvaltningen Tekniska verken till det nybildade och av 
kommunen helägda bolaget Västerås Energi och Vatten AB. Några år senare tar Västerås 
Energi och Vatten över ägandet av AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning, vilket 
innebär innehav av ett tjugotal vattenkraftstationer runtom Västerås. I samband med 
elmarknadens avreglering 1996 knoppas delen med eldistributionen av från Västerås Energi 
& Vatten till det nya helägda bolaget Västerås Elnät AB. Vid decenniets slut slås Västerås 
Elnät AB samman med Hallstahammars och KAK-regionens (Köping-Arboga-Kungsör) 
elnätsbolag samtidigt som Västerås energi och vatten tar över Hallstahammars elhandel- och 
fjärrvärmerörelse. (Mälarenergi, 2001:14-15) 

Fjärrvärmenätet fortsätter att växa såväl organiskt som genom anslutning av närliggande nät 
och uppköp av grannkommunernas energiverksamheter. Under 90-talets andra halva ansluts 
Skultunas, Tillbergas (båda ingår i Västerås stad) och Hallstahammar värmenät till 
Västeråsnätet, det senare genom uppköp (Mälarenergi, 2001). Ungefär samtidigt genomför 
energibolaget i Västerås en riktad kampanj mot småhusägare i Västerås tätort, vilket leder till 
att ytterligare ett par hundra småhus ansluts till Västerås fjärrvärmenät (Västerås stad, 
2006c).  
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Kraftvärmeproduktionen i Västerås baseras under 90-talet till största del på fossila bränslen 
(olja och kol), men från avloppsvattnet börjar man utvinna metangas samt återvinna värme 
och producera fjärrkyla139 (Mälarenergi, 2001). Ökad omsorg om miljön och hårdare 
lagstiftning under 1980- och 90-talen leder successivt till allt bättre tekniska åtgärder för att 
minska bolagets el- och värmeproduktionens miljöpåverkan140 (Mälarenergi, 2001). När det 
vid 1990-talets slut återigen är dags att investera i en ny panna till kraftvärmeverket blåser 
det upp till politisk strid i kommunfullmäktige (Mälarenergi , 2011a). Stigande bränslepriser 
kombinerat med hårda miljökrav och skatter på fossila bränslen som olja och kol gör att 
dessa energibärare inte längre är aktuella; naturgas är ett alternativ som diskuterats under 
1990-talet (Västerås stad 1990a & 1992a), men energibolagets tekniker förordar nu istället 
biobränsle (Mälarenergi , 2011a). Majoriteten i fullmäktige röstar igenom förslaget med 
biopanna, trots reservationer från folkpartister och moderater (Mälarenergi , 2011a). Enligt 
miljöstrategen VSLK1, som arbetat länge i Västerås stad, var valet av att investera i en 
biobränslepanna främst en ekonomisk fråga då det innebar en relativt snabb avskrivningstid 
och var bra ur skattehänseende (VSLK1).   

 

7.4.2  00-talet 
Under det nya millenniet första år byter Västerås Energi & Vatten AB namn till Mälarenergi 
AB, vilket signalerar bolagets regionala expansion141  (Mälarenergi, 2011). I början av 00-talet 
ägs Aroskraft till huvuddelen av Fortum, även om Västerås stad genom Mälarenergi 
fortfarande äger en sjättedel av bolaget (Mälarenergi, 2011). 2006 fusioneras Aroskraft in i 
Mälarenergi då Fortum överlåter alla aktier genom en bytesaffär; Mälarenergi äger därmed 
själva alla block (1-4) i kraftvärmeverket (Mälarenergi, 2010).  

Övergång till biobränsleeldad kraftvärme – fortsatt stort inslag av fossila 
bränslen  
Den nya pannan tas i bruk år 2000 och kan eldas med flis, pellets, torv och kol (Mälarenergi, 
2011). Den fungerar som kraftvärmeverkets baspanna, produktionen motsvarar cirka 60 
procent av värmebehovet (Mälarenergi, 2011). Även panna 4 (tidigare Aroskraft) är nu 
konverterad för att även kunna eldas med pellets (Mälarenergi, 2017a).  

Mälarenergi lyckas bra med att marknadsföra kraftvärmeverkets biopanna (VME1). I en 
företagshistorisk skrift från 2001 står att läsa att ”nästan all värmeproduktion kommer från 
biobränsle” (Mälarenergi, 2001:14). Men när massmedia några år senare jämför 
miljöpåverkan från olika fjärrvärmebolag blir det tydligt att Mälarenergis kraftvärme faktiskt 
till stora delar produceras med icke-förnyelsebara bränslen som kol och torv142 (se tabell 7.5 
samt figur 7.3.) blir det en negativ insikt för västeråsarna och politikerna; många blir 
besvikna och arga (VME1). Under andra hälften av 2000-talet minskar el- och 
värmeproduktionens användning av kol successivt då det till stor del ersätts av torv (se tabell 
7.7 nedan) (ibid.). Trots detta är andelen fossila bränslen stor i Västerås-Hallstahammars 
fjärrvärmemix (från Västerås kraftvärmeverk), exempelvis i jämförelse med Mälarenergis 

                                                             
139 Västerås var först i landet 1992 med att leverera fjärrkyla till fastigheter med stort kylbehov, till exempel till 
luftkonditioneringar (Mälarenergi, 2001). 
140 Exempelvis bidrar rökgasreningen till att minska svavel- och kväveoxidutsläppen med 90-97 procent 
(Mälarenergi, 2001). 
141 Förutom tidigare expansion under 1990-talet är Mälarenergi under 00-talets första år även hälftenägare till 
Enköpings helt biobränsleeldade kraftvärmeverk. Mälarenergi säljer dock tillbaka sin andel till Enköpings 
kommun redan 2004 (Stridh, 2005)  
142 Torv är både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt, det senare på grund av undantaget från koldioxidskatt i 
Sverige, medan det internationellt räknas som fossilt bränsle (VME1). (Mer om torvens miljöegenskaper i kapitel 
3.) 
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biobränslebaserade fjärrvärmesystem i grannkommunen Kungsör (se tabell 7.5) 
(Mälarenergi, 2012b).  

Tabell 7.5: Koldioxid och bränslemix: Mälarenergis fjärrvärmeförsäljning i Västerås-
Hallstahammar respektive Kungsör(biobränsle) år 2011. Källa: Mälarenergi (2012b). 

 Västerås/Hallstahammar Kungsör 
Koldioxidutsläpp per kWh 
fjärrvärme 

191,6g  12,1g 

Förnyelsebara bränslen  40% 96% 
Fossila bränslen 27% 4% 
Torv 33% 0% 
 
 

 
Figur 7.3. Bränsleförbrukning i Kraftvärmeverket (i Västerås), andel i procent, enligt 
Mälarenergis årsredovisning. Från och med 2009 inkluderas tallbecksolja i biobränsle. 
Källa: Mälarenergi (2011b)  

Strategier för minskad klimatpåverkan i kraftvärmen 
Strategiska kommunala styrdokument rörande miljö, energi och klimatpåverkan från 2000-
talets mitt lyfter fram mål och vikten av en energitillförsel (som inkluderar lokal kraft- och 
värmeproduktion) i Västerås som i högre grad baseras på förnybara bränslen (se tabell 7.8) 
(Västerås stad, 2005a, 2007c & 2009a). Målen berör dock inte konkret bränslemix, andel 
förnybara bränslen i kraftvärmeverkets produktion eller omfattningen av dess 
klimatpåverkande utsläpp (ibid.).   
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Tabell 7.6: Mål i kommunala strategiska samhällsplaneringsdokument från 2000-talets 
mitt som berör klimatpåverkan från el och uppvärmning i Västerås. Källa: Västerås stad 
(2005a, 2007c & 2009a). För mer utförlig information om energiplanens mål, se bilaga C.  

Strategiskt 
dokument 

Mål etc 

Miljöprogram (2005) Inriktningsmål: Energiförsörjningen ska så långt det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt baseras på förnyelsebara bränslen (minskad andel 
fossila bränslen i energiförsörjningen). 

Energiplan (2006) Mål1: Andelen producerad förnybar el ska öka med minst 15 %  till 2015 
(jmf 2004) 
Mål 6: Minst 200 småhus ska ha bytt från fossila bränslen till fjärrvärme 
vid 2012 års slut 
Mål 7: Uppvärmning med fossila bränslen och direktverkande el i 
kommunägda byggnader ska ha upphört 2015. 

Klimatstrategi (2007) Mål 2050: Utsläpp av växthusgaser från utsläppskällor inom Västerås stad 
ska halveras till 2050 (jmf 1990) 
Kort siktigt mål: Energiförsörjningen ska så långt det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt baseras på förnyelsebara bränslen (hänsyn tas till 
betydelsen av Västerås kraftvärmeverk för den svenska energi- och 
effektbalansen).  

 
Miljöprogrammet från 2005 har ett tydligt inriktningsmål för energiförsörjningen som, så 
långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, ska baseras på förnyelsebara bränslen (Västerås 
stad, 2005a). I den efterföljande energiplanen från 2006 finns tidssatta och konkreta mål om 
att öka produktionen av förnybar el samt att uppvärmningen med fossila bränslen och 
direktel helt ska fasas ut i det kommunala byggnadsbeståndet, men det finns inga mål som 
berör fjärrvärmeproduktionen (Västerås stad, 2006c).  

I energiplanen från 2006 konstateras att biobränsle, naturgas eller avfall är aktuella bränslen 
för kraftvärmeverkets förestående utbyggnad, och de olika bränslenas fördelar och nackdelar 
diskuteras. Vad gäller naturgasalternativet diskuteras dess effektivitetsfördel vid 
elproduktion samt möjligheten att på sikt fasa över till biogas. Dock fastslås i energiplanen 
att naturgasalternativet i hög grad beror på tillstånd från regeringen för utbyggnad av det 
svenska gasnätet och att den av regeringen tillsatta Kommissionen mot oljeberoende 
sommaren 2006 motsatt sig en sådan utbyggnad. Energiplanen tar dock inte ställning till 
bränsleval för kraftvärmeverkets utbyggnad utan påpekar att frågan behöver utredas noga. I 
energiplanens strategi framgår även att staden i sin planering ska sträva efter en 
bebyggelsestruktur som skapar förutsättningar för en effektiv energitillförsel och 
energianvändning. Dessutom föreslås energiplanen efterföljas av flertalet åtgärdsförslag för 
att uppnå målen, till exempel utredningar och kartläggning av fjärrvärmeanslutningar. 
(Västerås stad, 2006c) 

I klimatstrategin från 2007 är naturgasalternativet inte längre aktuellt (Västerås stad, 
2007c). Här konstateras att Mälarenergis planer på att senast 2015 ersätta kolanvändningen i 
kraftvärmeproduktionen med förnybara bränslen (bio och/eller avfall) skulle innebära att 
koldioxidutsläppen minskar med en halv miljon ton per år, vilket skulle motsvara 60 procent 
av utsläppen basåret 1990 (ibid.). I klimatstrategin konstaterar kommunen att ”Enbart denna 
åtgärd skulle således innebära att Västerås stad skulle nå sitt långsiktiga klimatmål” 
(Västerås stad, 2007c:19). 
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Framtidens kraftvärme: avfall eller biobränsle? 
I stadens ägardirektiv till Mälarenergi hösten 2007 uttrycker kommunfullmäktige en vilja att 
Mälarenergi genom affärsmässig samhällsnytta ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling 
i Västerås och Västra Mälardalen. Vidare ska bolagets verksamhet bedrivas i samklang med 
stadens övergripande miljömål och strategiska plan. Inriktningen mot mer icke fossila 
bränslen ligger fast och ska införas i samband med att nytt kraftverksblock byggs efter 2010. 
(Västerås stad, 2007e). 

Inom Mälarenergi utreds olika bränslealternativ för om- eller tillbyggnad av kraftverket, 
bränslevalet beror enligt klimatstrategin på förutsättningarna som råder vid beslutstillfället 
(Västerås stad, 2007c:19). Mälarenergi kommer ganska tidigt fram till att man bör satsa på 
avfallsförbränning (VME1). Fossila bränslen som olja, kol och torv är betydligt dyrare än 
biobränsle och avfall; bolaget får till och med betalt för att ta hand om avfallet (Mälarenergi, 
2011c). Styrelsen för Mälarenergi AB beslutar 2008 att en förgasningsanläggning med 
avfallsbränsle är huvudspåret och våren 2009 beslutar en enhällig styrelse att investera nära 
2,4 miljarder kronor i en sådan anläggning, under förutsättning att kommunfullmäktige ges 
möjlighet att yttra sig, att miljötillstånd erhålles samt att det finns garantier från leverantörer 
(Mälarenergi, 2009b). Miljötillståndet erhålls från Miljödomstolen sommaren 2009 för en 
förgasningsanläggning för avfall (Miljökraft, 2010:5). 

Värmeförsörjningens utveckling  
Energiplanens målsättningar om anslutning av småhus till fjärrvärmen och utfasning av 
fossilbränsle och direktel i det kommunala beståndet gynnar utvecklingen av 
fjärrvärmesystemet. Efter en kartläggning i början av 00-talet konstaterar Mälarenergi att 
det i fjärrvärmeområdet i Västerås finns ungefär 1700 småhus som inte är anslutna till 
fjärrvärme. Möjligheten att ansluta större befintliga småhusbestånd anser bolaget vara 
begränsade då efterfrågan är spridd och fjärrvärme behöver byggas ut i system. Dessutom är 
det alltfler småhusägare som investerar i bergvärme, vilket successivt försämrar 
förutsättningarna för fjärrvärme. Områdena Irsta, Dingtuna och Ekbacken-Enhagen har 
ingen fjärrvärme och Mälarenergis analyser visar på mycket begränsade förutsättningar i de 
två senare områdena; den låga energitätheten innebär att det inte finns underlag för en 
investering i en ledning till Västeråsnätet, även om anslutningsgraden skulle vara mycket 
hög. I den större tätorten Irsta är värmetätheten större och underlag finns för ett 
fjärrvärmenät, men en stor andel uppvärmning med direktverkande el (dvs. hus utan 
vattenburet värmesystem) anses enligt energipålanen vara en nackdel. (Västerås stad, 2006c)  

Trots svårigheten att ansluta fler småhus så är andelen hög i Västerås. Enligt stadens 
energiplan från 2006 är Västerås den kommun som har högst andel småhus där fjärrvärme 
är den enda uppvärmningskällan; 53 procent av småhusen i Västerås värms med fjärrvärme 
jämfört med riksgenomsnittet 8 procent (2006c). I en senare populärversion av energiplanen 
meddelar staden att ” 70 procent av småhusen i Västerås värms med fjärrvärme, 
riksgenomsnittet är cirka 12 procent” (Västerås stad, 2009a:10). Om man ser till hela 
fastighetsbeståndet i Västerås tätorter så är anslutningsgraden vid 00-talets mitt, enligt 
stadens energiplan, cirka 95 procent (Västerås stad, 2006c).  

I energiplanen framgår att Hallstahammars fjärrvärmenät ansluts till Västerås 
fjärrvärmesystem i mitten av 00-talet genom en 17 km lång överföringsledning och att det 
ökade kraftvärmeunderlaget gör det möjligt att öka el- och värmeproduktionen i Västerås 
kraftvärmeverk (Västerås stad; 2006c). Fjärrkylesystemet (produktion och distributionsnät) 
fortsätter byggas ut under 00-talet och ersätter i hög grad eldrivna enskilda kylanläggningar 
(Västerås stad, 2012f). Fjärrkylans utbyggnad och kraftvärmeverkets biobränslepanna 
(panna 5) anses enligt stadens Handlingsplan med detaljerade åtgärder till Klimatprogram 
2012 ha varit avgörande för att energisektorns utsläpp av växthusgaser i Västerås minskar 
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under perioden 1990-2008 med drygt 23 procent (ibid). Enligt en underlagsrapport till 
klimatprogrammet är dock Västerås kraftvärmeverk vid 00-talets slut den 
kraftvärmeanläggning med de näst största koldioxidutsläppen i Sverige, på grund av 
eldningen av kol och torv (Västerås stad, 2012b). 

 

7.4.3 10-talet 

Fjärrvärmebeslut ifrågasätts: Förgasning eller traditionell förbränning? 
Avfall eller biobränsle? 
Avfallsförbränning med förgasning innebär ett större effektuttag än traditionell förbränning 
då förgasningen medför att även fordonsbränsle kan utvinnas förutom el- och 
värmeproduktionen, och är en teknik som Mälarenergis värmechef (tillika vice vd) driver 
starkt, men möter ett internt motstånd mot (VME1). Efter valet hösten 2010 får Mälarenergi 
en ny styrelseordförande (fd kommunalråd, (S)) som är kritisk till 
avfallsförgasningsanläggningen: ”Den var ett stort misstag med kända brister. Man borde ha 
lyssnat på gubbarna som hade jobbat där länge”, menar ordföranden i en tidningsintervju 
(Östin, 2011) . Tidigare beslut om förgasning förkastas, ”det var tvärbroms, den offentliga 
förklaringen är att man inte fick några leverantörer att ställa upp på garantier, vilket delvis är 
sant”, konstaterar Mälarenergis miljöutvecklare som är besviken på att förgasningen inte 
kom till stånd (VME1). Istället går företaget vidare med en mer traditionell 
förbränningspanna för avfall med ångturbin, en teknik som personalen är van vid, men nytt 
bränsle (ibid.).  

I samband med Mälarenergis ansökan om ny förbränningsanläggning meddelar 
kommunstyrelsen i februari 2011 att staden som ägare ”aktivt kommer att verka för att 
bolagets inriktning ska vara att använda biobränsle, t ex bioavfall i den tilltänkta 
samförbränningsanläggningen” (Västerås stad, 2011e). Vidare ger man Mälarenergi i 
uppdrag att redovisa förslag till lösningar för detta och vilka konsekvenser det får. I sitt svar 
konstaterar Mälarenergi att man beräknar minska koldioxidutsläppen med cirka 300 000 
ton per år om man använder avfall som bränsle, med biobränsle i samma anläggning skulle 
utsläppen reduceras med ytterligare 100 000 ton per år, till en merkostnad av 210–300 
miljoner kronor per år143 (Västerås stad, 2011e ). Stadsledningskontorets dåvarande miljöchef 
(dvs. miljöstrategen VSLK1) föreslår kommunstyrelsen att godkänna Mälarenergis svar samt 
ge bolaget i uppgift att årligen till kommunstyrelsen redovisa verksamheten och framförallt 
utvecklingen av bränsleval (ibid).  Kommunstyrelsen godkänner detta förslag (Västerås stad, 
2011f).  

I sitt ägardirektiv till Mälarenergi sommaren 2011 har staden utvidgat bolagets geografiska 
intresseområde till ”huvudsakligen i Mälardalen”; bolaget ska även fortsättningsvis bidra till 
en långsiktigt hållbar utveckling genom affärsmässig samhällsnytta. Som tidigare ska 
verksamheten överensstämma med stadens övergripande miljömål och strategiska plan, ett 
tillägg är att Mälarenergi ska bidra till att staden kan förverkliga vision 2026. Vidare ska 
företaget bidra till grön omställning genom att minska koldioxidutsläppen och tillföra mer 
förnyelsebar energi. Prissättningen ska möjliggöra hållbart agerande som bland annat gör det 
möjligt att ansluta ny bebyggelse, prissättning på konkurrerande marknader (t ex el) är en 
fråga för bolagets ledning. Bolaget ska informera om och ansluta lokal förnyelsebar 
energiproduktion. I direktivet skrivs också uttryckligen att Mälarenergi ska förnya 

                                                             
143 Mälarenergis vd påpekar att man inte rekommenderar något särskilt bränsle utan endast redovisar de olika konsekvenserna. 
Vice ordförande i kommunstyrelsen (socialdemokrat) konstaterar att man kan elda både biobränsle och avfall i den nya 
anläggningen och det moderata oppositionsrådet villa elda med avfall från närområdet. Miljöpartiets kommunalråd vill dock ha 
100 procent förnybart bränsle och tror att många kan acceptera merkostnaden. De närmaste åren är han dock beredd att 
använda billigare bränsle, men tror att avfall kan vara betydligt dyrare om några år. (Bergström, 2011) 
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kraftvärmeverkets anläggningar som möjliggör minskad fossilbränsleanvändning.  
(Västeråsstad, 2011d) 

Mälarenergis miljöutvecklare konstaterar att de nya ägardirektiven stämmer bra överens 
med Mälarenergis miljöpolicy och att det sällan kommer nya idéer från politiken: ”Det är 
saker vi jobbar med. Det är naturligt att det skrivs in någonstans, det är ett tecken på bra 
samarbete” (VME1).  

Vid Mälarenergis styrelsemöte i november 2011 beslutas om investeringen i en ny 
samförbränningsanläggning vid kraftvärmeverket till en kostnad av 2,85 miljarder kronor 
(Mälarenergi, 2012c). Efter mycket diskussioner i kommunstyrelsen godkänner 
kommunfullmäktige investeringen i december samma år144 (VSLK1; Västerås stad, 2011g). 
Såväl miljöstrategen VSLK1 som Mälarenergis miljöutvecklare VME1 anser att dialogen om 
samförbränningsanläggningen inleddes väl sent mellan Mälarenergi och stadens ledande 
politiker (VME1; VSLK1). ”Man borde ha funderat på frågorna fyra-fem år tidigare, ha en 
kontinuerlig diskussion med Mälarenergi”, menar VSLK1 som i övrigt anser att samarbetet 
mellan stadsledningskontoret och Mälarenergi fungerar bra (VSLK1). 

Den nya anläggningen (block 6) som sätts i drift hösten 2014 är en samförbränningspanna 
som är anpassad för avfallsförbränning, men den kan även eldas med andra bränslen, 
exempelvis biobränslen (Mälarenergi, 2012d). Block 6 kommer att bidra till ungefär hälften 
av varmvattnet i fjärrvärmenätet, panna 5 (biobränsle inkl torv) producerar huvudsakligen 
resten145 (ibid.). En stor del av förbränningen av torv kommer därmed att ersättas med 
avfallsbränslen146, vilket bidrar till att de klimatpåverkande utsläppen minskar med ungefär 
300 000 ton per år (ibid). Detta motsvarar ungefär en tredjedel av senare års totala årliga 
koldioxidutsläpp i Västerås (Västerås stad, 2013b). Enligt Mälarenergis miljöutvecklare är det 
dock till syvende og sidst främst pengar och lagstiftning som styr bolagets investeringar och 
åtgärder (VME1). 

Mälarenergis miljöutvecklare konstaterar att skiftet mellan olika politiska majoriteter i 
stadens ledning och bolagets styrelse varannan mandatperiod (men även ett 
generationsskifte nyligen) kan vara frusterande och medföra viss osäkerhet (VME1). ”VD:n 
går balansgång mellan politik och verksamhet” (VME1). Dock fanns, enligt miljöutvecklaren, 
en relativt stor politisk enighet vid beslut om det nya blocket, även om det fanns ett politiskt 
tryck att det tydligare skulle framgå att den nya pannan ska ha samförbränning och inte 
endast kunna bränna avfall (ibid.).  

Enligt Mälarenergis miljöutvecklare har företaget ett nära samarbete med staden och Mimer, 
det finns förväntningar på att Mälarenergi ska delta i olika samarbeten (VME1). Men hen 
anser att ”Vi, bolagen, är mer kapabla att se vilka åtgärder som gör mest nytta, istället för att 
andra talar om för oss vad vi ska göra…/… Politikerna kan ha svårt att förstå att de styr via 
ägardirektiven, inte genom olika arbetsgrupper och annat med staden. Inga avgörande beslut 
görs den vägen, de görs via ägardirektiven.” VME1. Enligt miljöutvecklaren är det främst de 
kommunägda bolagen (Mälarenergi, Mimer, Vafab) själva som tar initiativ till och driver 
energi- och klimatfrågorna eftersom det är viktigt för företagen att behålla initiativet och inte 
vara i händerna på myndigheterna (VME1.) 

                                                             
144 Miljöpartiet, som varit drivande i kravet på biobränsleförbränning i block 6, konstaterar att biobränsle kan förbrännas i det 
nya blocket, men att beslutet om vilket bränsle som används är Mälarenergis beslut. Man konstaterar vidare att ägardirektivet 
ställer motstridiga krav då bolaget ska bidra till grön samhällsomställning och samtidigt erbjuda låg fjärrvärmetaxa, och den 
politiska majoriteten i Mälarenergis styrelse prioriterar låga taxor. (Miljöpartiet, 2017).  
145 De äldre blocken används för reserv- och spetslast (Mälarenergi, 2017a).   
146 2016 är kraftvärmeverkets bränslefördelning 52% avfall, 42% biobränslen, 2% kol/olja och 4% torv (Mälarenergi, 2017c)  
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Innovation och nytänkande inom fjärrvärmen 
Under 10-talet öppnar Mälarenergi upp för att bredda sin el- och värmeproduktion och bidra 
till mer förnybar produktion, om än i blygsam omfattning jämfört med kraftvärmeverkets 
produktion. (Västerås stad, 2017d). År 2010 öppnar bolaget upp sitt fjärrvärmenät för 
småskalig värmeproduktion, då tidvis överproduktion av värme från ett 
bilförsäljningsföretags solvärmeanläggning överförs till fjärrvärmenätet och återköps av 
Mälarenergi (Svensk fjärrvärme, 2013).  

I 90- och 00-talens översiktsplaner står att läsa att låga elpriser gör det svårt för fjärrvärmen 
att konkurrera mot värmepumpar (Västerås stad, 1990a, 1992a & 2004a). Inför uppförande 
av det nya bostadsområdet Gäddeholm, någon mil väster om city, utreddes i slutet av 00-
talet möjligheterna att bygga ett närvärmesystem med s k lågtemperaturfjärrvärme147, men 
det genomfördes inte då avgifterna skulle behöva vara cirka 10 procent högre än fjärrvärmen 
i staden, vilket inte accepterades politiskt (VME2, VME4). Denna fjärde generationens 
fjärrvärme kom istället att utvecklas och förverkligas i början av 10-talet i samband med 
planeringen och byggandet av ett nytt småhusområde  i västra Västerås, då stadens nya 
lågenergihuskrav implementeras (VME2). ”Det går aldrig med fjärrvärme med dessa 
förutsättningar”, tänkte man från Mälarenergis sida (VME2). Man ser samtidigt en stark 
utveckling för värmepumpar (VFK1a). I en tät planeringsprocess samarbetar Mälarenergi 
med Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret, vilket resulterar i att Mälarenergi 
tillsammans med Fastighetskontoret arbetar fram ett koncept och affärsmodell för 
lågtemperaturfjärrvärme  som gör det ekonomiskt och tekniskt möjligt att fjärrvärmeförsörja 
även lågenergihus148 (VME2, VME4). Även Aroseken är drivande i konceptutvecklingen i 
samband med utbyggnaden av lågenergihus i Lillhamra (VFK2). Även Mimer har anslutit nya 
lågenergihus till lågtemperaturfjärrvärme (Lundström, 2013). Sedan introduktionen har 
Mälarenergi byggt ut lågtemperaturnät i olika delar av Västerås tätort (se figur 7.4 nedan). 

Tjänstepersoner från både Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret pekar på en 
attitydförändring från Mälarenergis sida under senare år. ”Tidigare har Mälarenergi kört 
strutsmetoden, det är ingen lättpåverkad bransch, men nu finns det framsynta och proaktiva 
personer inom Mälarenergi”, menar energiansvarig på Fastighetskontoret och fortsätter: 
”Tack vare att jag hade kunskap om och bakgrund inom kraftbranschen kunde jag snacka 
med dem” (VFK1a). Även detaljplanechefen vittnar om ett tidigare ointresse från Mälarenergi 
vad gäller lågenergihus, men att de under senare år blivit mer aktiva och har ställt om till ett 
helt annat kundperspektiv: ”De insåg att de tappade kunder”, är detaljplanechefens tolkning 
(VSBK2).  

 

                                                             
147 Lågtemperaturfjärrvärme är system eller delsystem med lägre varmvattentemperatur än i vanliga fjärrvärmesystem och kan 
användas i områden med låg värmetäthet, dvs. energieffektiv bebyggelse med litet uppvärmningsbehov. Lågtemperatur-
fjärrvärme  kallas även ”fjärde generationens fjärrvärmesystem då det är en utveckling av tidigare fjärrvärmekoncept: första 
generationen: ångbaserade system; andra: högtempererade  varmvattensystem och tredje (dagens): varmvattensystem  med 
mellanvarm nätverkstemperatur.   (Dalla Rosa m.fl., 2014) 
148 ”Västeråsmodellen”, som Västerås stad och Mälarenergikallar lågtemperaturkonceptet, innebär att Mälarenergi bygger ett 
lokalt distributionsnät anpassat för lågtempererad fjärrvärme. Hetvattnet från fjärrvärmenätets primärledning växlas ned till en 
temperatur av högst 60 grader och distribueras till nybyggnadsområdets lågenergihus med lågt värmebehov. 
Lågtemperatursystemet innebär en betydligt lägre investeringskostnad för infrastrukturen jämfört med konventionell 
fjärrvärme (en och samma entreprenör kan göra allt jobb, billigare material (plaströr istället för metall), klenare dimensioner, 
grund förläggning av ledningar, möjlighet att samförlägga med VA-ledningar, större möjlighet att återanvända massor, m m), 
vilket gör det ekonomiskt möjligt att klara en fjärrvärmeinvestering i områden med låg värmetäthet. I vissa projekt använder 
man fjärrvärmedrivna vityvaror för att öka fjärrvärmeanvändningen och minska elanvändningen för disk, tvätt, tork och 
komfortvärme. I Västeråsmodellen ingår även ekonomiska och juridiska lösningar gällande grävning och ägande av 
värmeväxlare.  (Mälarenergi, 2011 d; Lundström, 2013).  
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Figur 7.4: Projekt med lågtemperaturfjärrvärme i Västerås i början av 2010-talet. Källa: 
Mälarenergi (2011d).  

Fortsatt regional expansion av fjärrvärmesystemet 
Enligt Mälarenergi är Västerås kraftvärmeverk idag Sveriges största kraftvärmeanläggning 
och världsunik då den producerar sitt eget bränsle (sorterar och lagrar bränslet) samt att den 
inte är bunden till endast ett bränsle (Mälarenergi, 2018b). Mälarenergi var 2015 Sveriges 
tredje största kommunala fjärrvärmeleverantör och landets sjätte största 
fjärrvärmeleverantör om man räknar in privata och statligt ägda företag (Fortums, Eons och 
Vattenfall värmeföretag) (Regeringen, 2017a). Enligt Mälarenergi var 98 procent av 
fastigheterna i Västerås tätort anslutna till fjärrvärmenätet 2016 (Mälarenergi, 2017c).  

Medan lågtemperaturkonceptet möjliggör fortsatt anslutning framförallt vid nybyggnation i 
Västerås tätort fortsätter Mälarenergi expandera sitt fjärrvärmesystem i regionen då man 
våren 2014 tar över fjärrvärmeverksamheten i grannkommunen Surahammar, med avsikt att 
koppla samman näten i Surahammar (och närliggande Skultuna) och Västerås och leverera 
fjärrvärme från Västerås kraftvärmeverk. Motiven bakom Mälarenergis övertagande och 
regionala expansion är flera och företaget ser flera långsiktiga synergier. Den nya 
avfallsförbränningsanläggningen har relativt låga produktionskostnader och en kapacitet att 
producera mer värme än vad som behövs i Västerås. De lägre produktionskostnaderna 
(jämfört med produktion i Surahammar) täcker investeringskostnaderna för den nya 11 
kilometer långa ledningsdragningen, vilka kan reduceras då fjärrvärmeledningen 
samförläggs med ny vattenledning; då produktionsanläggningarna i Surahammar endast 
kommer användas i reserv behöver man inte vidta annars nödvändiga reinvesteringar (ibid.). 
I och med detta övertagande äger Mälarenergi våren 2014 fjärrvärmenäten i Västerås 
(inklusive Skultuna och Tillberga), Kungsör, Hallstahammar (inklusive Kolbäck) och 
Surahammar, som alla utom Kungsör är sammankopplade i ett och samma regionala nät och 
med huvudsaklig värmeleverans från kraftvärmeverket i Västerås. Ett storskaligt regionalt 
nät medför kostnadseffektiviseringar, varför Mälarenergi även är intresserade av att 
framöver expandera sitt nät österut (mot Enköping) och västerut (mot Köping) (se figur 7.5). 
(Nohlgren, 2007) 
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Figur 7.5. Mälarenergis expanderande fjärrvärmenät i Västmanland (vitmarkerat). Karta: 
Författaren. Kraftvärmeverket i Västerås levererar fjärrvärme till tätorterna Västerås, 
Tillberga och Skultuna (Västerås kommun), Hallstahammar och Kolbäck (Hallstahammars 
kommun) samt Surahammar;i  Kungsör producerar Mälarenergi fortfarande värmen 
lokalt med biobränsle (Nohlgren, 2007). 

Kraftvärmens utveckling bidrar till betydligt minskade utsläpp av 
växthusgaser  
Energiförsörjningssektorns klimatpåverkan per person har halverats under den aktuella 
undersökningsperioden (se figur 7.6 och tabell 7.7). Då den nya samförbränningspannan 
kunde sättas i full drift först under hösten 2014 ger detta inte en rättvis bild, då 
utsläppsminskningarna är större efterföljande år då den nya pannan varit i fullt bruk 
(Mälarenergi, 2016). I kraftvärmeverkets bränslemix 2016 stod kol/olja och torv endast för 
två respektive fyra procent (Mälarenergi, 2017c:13). Kraftvärmens utveckling har sålunda 
starkt bidragit till att de totala utsläppen (alla sektorer) av klimatpåverkande gaser per 
invånare i Västerås under den aktuella undersökningsperioden närapå halverats (-45 
procent) och att Västerås numera ligger under riksgenomsnittet (se tabell 7.8) (Västerås stad, 
2017f). 

Om vi tar hänsyn till den kraftiga befolkningsutvecklingen under den aktuella 
undersökningsperioden så är energisektorns totala utsläppsminskningar i Västerås 
emellertid inte lika omfattande. Ändå har de årliga totala utsläppen från sektorn i princip 
halverats mellan 1990 och 2014 (se tabell 7.7) (Västerås stad, 2017f).  
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Figur 7.6: Energiförsörjningssektorns utsläpp av koldioxid (inklusive 
koldioxidekvivalenter) per invånare i Västerås 1990-2014. Den nya 
samförbränningspannan (block 6) sattes i drift hösten 2014, varför dess påverkan på 
utsläppen inte till fullo visas i tabellen. Källa: Västerås stad ( 2017e).  

 

Tabell 7.7: Förändring av energiförsörjningssektorns totala utsläpp av koldioxid (koldioxid 
inklusive koldioxidekvivalenter) i Västerås stad 1990 – 2014. Källa: SCB (2018f) och 
Västerås stad (2018e). 

 1990 2014 
Befolkning Västerås stad 119 761 143 702 
Klimatpåverkande utsläpp/invånare (ton) 5,4  3,2 
Klimatpåverkande utsläpp, totalt (ton) 646709 330514 
Förändring (totalt), absolut 316195 
Förändring (totalt), relativt -49% 
 
 

Tabell 7.8: Utveckling av utsläpp av växthusgaser (koldioxid inkl koldioxidekvivalenter) i 
Västerås och Sverige (genomsnitt) per person 1990-2014. Energiförsörjningen bidrar, 
enligt Västeråsbarometern, med störst utsläpp i Västerås och har här varit större än i riket 
fram tills nyligen. Industrisektorns utsläpp är dock i Västerås betydligt mindre än det 
nationella genomsnittet då Västerås saknar större processindustri. Källa: Västerås stad 
(2017f).  

Utvecklingen av utsläpp av växthusgaser i Västerås och Sverige per invånare, 1990-2014 
 1990 2000 2010 2014 
Utsläpp av växthusgaser i Västerås, ton/inv 8,8 7,1 6,6 4,8 
Utsläpp av växthusgaser i Sverige, ton/inv 8,0 7,4 6,6 5,4 
 



217 
 

7.4.4 Analys: Värmeförsörjning 
Vi kan inledningsvis konstatera att Västerås redan långt innan den aktuella 
undersökningsperiodens början har ett exceptionellt väl utbyggt kraftvärmesystem vad gäller 
såväl produktionskapacitet som distributionsnät och anslutningsgrad – och som fortsätter 
expandera under undersökningsperioden. Kraftvärmen produceras dock under större delen 
av undersökningsperioden med en i hög grad fossildominerad bränslemix och det är först 
under det sista året (2014) som kraftvärmesystemets koldioxidutsläpp minskar rejält då 
avfallsförbränningen ersätter kol och torv.  

Med tanke på kraftvärmesystemets dominans i Västerås analyseras i detta avsnitt vad det är 
för faktorer påverkar kraftvärmesystemets utveckling och dess klimatpåverkan.   

Stigberoende kraftvärmesystem – utmaningar möts med expansiva 
satsningar och innovationer 
I Västerås, som i andra städer, har kommunala tjänstepersoner och politiker att förhålla sig 
till det rumsligt-fysiska arv (morfologiska fakta, för att använda Durkheims begrepp) som 
tidigare åtgärder och generationer lämnar efter sig. I fjärrvärmestaden Västerås får man 
således förhålla sig till det sedan länge framväxande  och omfattandetekniska 
kraftvärmesystemet, i form av produktionsanläggningar och distributionssystem. Men 
kraftvärmesystemet är också ett sociotekniskt system som bland annat innefattar alla de 
kunder (hushåll och organisationer) som är anslutna till fjärrvärmenätet. Kunderna har 
investerat i fjärrvärmen i form av en betydande anslutningsavgift och är beroende av 
Mälarenergis fjärrvärmeleveranser. Samtidigt är Mälarenergi och ägaren Västerås stad efter 
årtionden av omfattande miljardinvesteringar i kraftvärmesystemet beroende av att behålla 
befintliga kunder och attrahera nya för att upprätthålla och uppdatera sitt system. Här finns 
således ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan energibolag och kunder som båda har 
stort intresse av att fjärrvärmesystemet fortlever och utvecklas. Västerås kraftvärmesystemet 
har således tydliga och omfattande stigberoende egenskaper som gör det mycket svårt att 
ändra inriktningen på värmeförsörjningen i Västerås. Tvärtom utökar Mälarenergi under 
undersökningsperioden sina satsningar på kraftvärmesystemet genom utökad 
produktionskapacitet och utvidgat distributionsnät. 

Även dessa expansiva satsningar är ett tecken på fjärrvärmesystemets stigberoende, då de är 
ett sätt att skydda redan gjorda investeringar men också att säkerställa fjärrvärmesystemets 
överlevnad på längre sikt. Efter decennier av expansion har fjärrvärmesektorn gått in i en 
mognadsfas (och möjligen på väg in i det som Kaijser m. fl. (1988) kallar stagnation) och står 
inför en mängd utmaningar (se kapitel 3.3.2, fjärrvärme). Västerås har genom sitt 
energibolag under undersökningsperioden mött dessa utmaningar med en offensiv avsedd 
och realiserad (enligt Mintzbergs tolkning av orden)  expansionsstrategi. Kraftvärmeverket 
har genom återkommande nyinvesteringar i nya block och pannor utökat sin 
produktionskapacitet och –effektivitet samtidigt som olje-, kol- och torveldningen under 
senare år minskat till förmån för biobränslen och avfallsförbränning vilket medför betydande 
reducering av kraftvärmens klimatpåverkan. För att balansera leveranskapacitet och 
efterfrågan (se Kaijser m.fl., (1988) i avsnitt 3.1.3) expanderar Mälarenergi 
fjärrvärmesystemet på distributionssidan. Expansionen sker både geografiskt– bland annat 
genom uppköp av grannkommuners energiverksamheter och anslutning till 
kraftvärmeverket, och får därmed nya kunder att leverera fjärrvärme till– och genom nya 
marknader i form av den nya produkten fjärrkyla, vilket innebär att man kan knyta till sig 
både gamla och nya kunder. Hot som förändrade kundkrav (bl a miljöaspekter) och minskad 
efterfrågan (på grund av energieffektivare bebyggelse och ökad konkurrens från framförallt 
värmepumpar) möts således av Mälarenergi med taktiken ”anfall är bästa försvar”.  
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Den geografiska expansionen av fjärrvärmesystemet bedrevs under lång tid med kostsam 
traditionell teknik (tredje generationens fjärrvärmesystem).  Under större delen av 
undersökningsperioden konstateras dock att fjärrvärmen utmanas av minskad efterfrågan på 
grund av energieffektivare bebyggelse och ökad konkurrens från framförallt värmepumpar. 
För att möjliggöra den fortsatta geografiska expansionen i Västerås utvecklar och 
introducerar Mälarenergi och staden en modell för lågtemperaturfjärrvärme 
(”Västeråsmodellen”), som innebär lägre investeringskostnader och därmed större 
konkurrensfördelar jämfört med tidigare. Västerås blir därmed en pionjär för den fjärde 
generationens fjärrvärme (åtminstone i Sverige). 

Bidragande faktorer till utvecklingen av lågtemperatursystemet 
Fjärrvärmens utmaningar accentueras i och med att de kommunala lågenergihuskraven 
införs i slutet av 00-talet, ett resultat av energiplanens lågenergihusmål, påtryckningar från 
stadsledningskontoret och innovativt samarbete mellan bolag och förvaltningar. Insikten om 
att något behöver göras för att även fortsättningsvis kunna expandera och ansluta nya kunder 
förstärks och frågan lyfts ännu högre upp i problemströmmen än tidigare. Men till en början 
anser Mälarenergi att lågenergihus inte är kompatibla med fjärrvärme. Efter denna 
inledningsvis dynamiska konservatism (Schön, enligt Kaijser m. fl. 1988, se avsnitt 3.1.3) 
lyckas dock Mälarenergis tjänstepersoner bryta sig ur den rådande systemkulturens 
perspektiv. Tillsammans med tjänstepersoner från den kommunala förvaltningen utvecklar 
Mälarenergi ett koncept för lågtemperaturfjärrvärme som gör det tekniskt och ekonomiskt 
möjligt att kombinera fjärrvärme och lågenergihus (Västeråsmodellen) – en ny lösning finns 
således i policyströmmen. Men Mälarenergi får inledningsvis inte politisk acceptans för sitt 
förslag att bygga ut ett första lågtemperaturfjärrvärmesystem i kommunens nya 
utvecklingsområde med lågenergihus, Gäddeholm, då det skulle kräva en något högre 
fjärrvärmetaxa än i staden. Några år senare har dock tjänstepersonerna förfinat 
lågtemperaturkonceptet till en affärsmodell (förändring i policyströmmen) som får politisk 
acceptans och lyfts upp i politikströmmen. Policyfönstret öppnas och 
lågtemperaturkonceptet kan introduceras i Västerås. Detta bekräftar att fjärrvärmesystemet 
är ett sociotekniskt system: att introducera ett nytt fjärrvärmekoncept är inte endast en fråga 
om tekniska lösningar, utan till stor del en administrativ och ekonomisk utmaning så den nya 
tekniken kan fungera på marknaden – en innovation. Den nya affärsmodellen öppnar upp en 
möjlighet för Mälarenergi att fortsätta sin geografiska expansion i Västerås (men även 
annorstädes), även om fjärrvärmeleveranserna till de nya lågenergihusen är betydligt mindre 
än för äldre bebyggelse.   

Den kommunala planeringen, särskilt energiplaneringen, bidrar alltså indirekt till 
utvecklingen av det nya fjärrvärmekonceptet. Energiplanens lågenergihusmål och 
efterföljande energikrav och -koncept sätter igång utvecklingsarbetet med 
lågtemperaturmodellen. Möjligtvis hade detta arbete på sikt inletts ändå, med tanke på de 
existentiella utmaningar som fjärrvärmebolagen i allmänhet står inför. Men 
energiplaneneringen och efterföljande åtgärder har skyndat på och tidigarelagt 
introduktionen av lågtemperaturfjärrvärme. Avgörande för att Västeråsmodellen är möjlig är 
det nära samarbetet mellan Mälarenergi och fastighetskontoret (och stadsbyggnadskontoret, 
till viss del), som tillsammans (i olika skeden och omfattningar) utvecklar ett helhetskoncept 
för att göra det möjligt att genomföra. Gruppen med tjänstepersoner från Mälarenergi och 
fastighetskontoret, samt miljöstrategen VSLK1 som initierar samarbetet, har tillsammans 
varit viktiga policyentreprenörer som utvecklat en lösning som knyter ihop 
policyströmmarna och gjort denna utveckling möjlig. 

Under resans gång utvecklas en öppnare och mer samarbetsvillig attityd och kultur inom 
Mälarenergi, vilket tycks bero på de utmaningar (hot) som fjärrvärmebranschen står inför, 
men till viss del även av en gemensam uppbyggnad av den institutionella kapaciteten i den 
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kommunala koncernen som den kommunala samhällsplaneringen – i det här fallet särskilt 
energiplaneringen – bidragit till. Kunskapsresurserna byggs över tid upp och ökar 
tjänstepersonernas kunskap, probleminsikt och acceptans – gemensamma referensramar – 
för miljöfrågorna inom hela den kommunala organisationen. Det utvecklar även den 
kommunala organisationens relationella resurser då det skapas nya kontakter och 
förtroenden (bonding) inom den kommunala organisationen som bland annat visar sig vara 
nyttiga vid (och som förstärkts genom) fastighetskontorets och Mälarenergis utveckling av ett 
nytt lågtemperaturfjärrvärmekoncept. Idag finns ett förtroende och gott samarbetsklimat 
mellan Mälarenergi och den kommunala förvaltningen, vilket inte var fallet tidigare. 

Faktorer som bidrar till respektive motverkar kraftvärmesystemets minskade 
klimatpåverkan 
Bebyggelsens energiförsörjning är uppenbarligen inte ett prioriterat område i Västerås 
samhällsplanering under 90-talet och en bit in på 00-talet. Energiplaneringens tjugoåriga 
uppehåll mellan mitten av 80- och 00-talen tyder på att värmeförsörjningsfrågorna främst 
ansågs vara en intern fråga för det kommunala energibolaget, vilket till stor del kan ha att 
göra med fjärrvärmens dominans i Västerås. Även om det under 90-talet inledande Agenda 
21-arbetet lyfter fram grundläggande miljö- och hållbarhetsfrågor så hade bebyggelsens 
klimatpåverkan ännu i slutet av 90-talet inte prioriterats i den kommunala 
samhällsplaneringen. 

Dock lyfts kraftvärmeproduktionens miljö- och klimatpåverkan upp i problemströmmen 
under 90-talet, och då i hög grad indirekt som en ekonomisk fråga då hårdare 
miljölagstiftning och högre beskattning av fossila bränslen (energi- och koldioxidskatter) 
innebär att olja och kol inte längre är aktuella alternativ inför energibolagets investering i en 
ny panna vid 90-talets slut. I policyströmmen finns både naturgas och biobränsle som 
alternativa fjärrvärmebränslen. Gasalternativet torde inte ha varit möjligt att genomföra med 
markförlagd distribution då naturgasnätet inte byggdes ut från västkusten enligt statens 
beslut, möjligtvis hade gasleveranser kunnat ske via båt. Det förslag som lyfts upp i den 
politiska strömmen är således det då enda alternativ som var tillgängligt vid denna tidpunkt: 
biobränsle. Biobränsle var också det alternativ som energibolagets tekniker förordade. Men 
det avgörande skälet till biobränslets fördel tycks vara dess ekonomiska fördelar som snabb 
avskrivningstid och bättre skattemässiga förutsättningar innebar. Skattereglerna bidrar 
således i mycket hög grad till att biobränsle blir en del av Västerås fjärrvärmemix från och 
med början av det nya millenniet; men också torv, vilket i de flesta sammanhang räknas som 
en icke-förnybar resurs som vid förbränning bidrar till växthuseffekten. Externa strukturella 
orsaker beroende på statliga beslut och regelverk är således den starkast viktigaste orsaken 
till valet att investera i en biobränslepanna i slutet av 90-talet. 

Intresset för förnybar energiförsörjning accentueras dock under 00-talets kommunala 
samhällsplanering (miljöprogram, energiplan och klimatstrategi). I energiplanen förs 
fördjupade diskussioner om den kommande större investeringen i ett nytt fjärrvärmeblock i 
kraftvärmeverket under 10-talet, där olika bränsleslags fördelar och nackdelar diskuteras. 
Inom den kommunala organisationen synliggör och understryker samhällsplaneringen och 
miljöstrategernas långsiktiga arbete energiförsörjningens klimatpåverkan och 
förändringspotentialer och bidrar därmed till att frågan i allt högre grad lyfts upp i hierarkin i 
problemströmmen under 00-talet. Planeringen fyller således en viktig kommunikativ roll 
som skapar en större intern kunskap och förståelse samt, i viss grad, större samsyn. Den 
bidrar således till en uppbyggnad av den institutionella kapaciteten att hantera 
värmeförsörjnings- och klimatfrågorna  inom den kommunala organisationen. Däremot tycks 
energiplanen inte i någon nämnvärd omfattning flytta fram positionerna i policyströmmen, 
då frågorna om bränsleval skjuts fram till efterföljande utredningar hos Mälarenergi. Mål 
som lutar sig mot ”ekonomisk och teknisk möjlighet” tyder på att klimatfrågan inte hamnat 



220 
 

överst i den politiska strömmen, även om klimatfrågorna har klättrat betydligt högre upp 
jämfört med tidigare. Val av teknik och bränsle i det nya kraftvärmeblocket (block 6) blir 
istället en senare fråga mellan Mälarenergi och stadens politiska ledning. 

Mälarenergi bestämmer sig ganska tidigt för att satsa på avfallsförbränning istället för 
biobränsle. För att kunna få ut en ännu högre verkningsgrad i kraftvärmeverket vill 
företagsledningen satsa på den nya, och enligt dem, effektiva förgasningstekniken 
(produktion av värme, el samt fordonsgas). Detta sker några år efter att Växtkrafts (som 
kommunen är delägare i) biogasanläggning uppförts och då den lokala busstrafiken i allt 
högre grad börjar fasas över till biogasdrift. Här presenteras alltså i policyströmmen en 
lösning som inte bara skulle hantera kraftvärmens problematiska klimatpåverkan utan även 
leverera mer lokal fordonsgas till Västerås kollektivtrafik, för samma insatta bränslemängd i 
kraftvärmeverket (hög verkningsgrad). Två problem hanteras följaktligen i en och samma 
paketlösning. Förgasningskonceptet lyfts högst upp i politikströmmen då politikerna i 
bolagsstyrelsen godkänner denna satsning, förutsatt att vissa krav uppfylls, bland annat 
godkännande från kommunfullmäktige.  Policyfönstret tycks vara på väg att öppnas. Men 
mellan styrelsens beslut och det slutgiltiga investeringsbeslutet står ett kommunalval och 
något år efter styrelsebeslutet sker en för kraftvärmeinvesteringen betydande förändring i 
politikströmmen. Efter valet 2010 får Mälarenergi en ny ordförande (tidigare kommunalråd 
och kommunens ”starke person”). Den nya ordföranden är inte imponerad av den nya och 
enligt hen obeprövade förgasningstekniken som företagsledningen (och särskilt värmechefen, 
som tycks agera policyentreprenör för förgasningstekniken) förespråkar, utan lyssnar istället 
till personalen i produktionen som motsätter sig förgasningstekniken och hellre vill ha en 
mer traditionell förbränningsteknik med ångturbin som man är van vid. Den glipa som varit 
öppen i policyfönstret för förgasningstekniken stängs och istället lyfts den traditionella 
förbränningstekniken upp i politikströmmen och blir den teknik som bolaget och staden 
väljer att investera i. Detta är ett exempel på hur rådande systemkultur och dynamisk 
konservatism kan bidra till att hindra en ny slags utveckling av kraftvärmesystemet. 
Huruvida denna konflikt endast gällde teknikval eller om det var en del av en underliggande 
maktstrid (Kaijser m.fl.,1988)) har jag inte tillräckligt med underlag för att bedöma. Jag kan 
dock konstatera att den tekniska personalen återigen fick sina vilja igenom inför beslut om 
investeringar i kraftvärmeproduktionen.     

Förutom byte av bolagsordförande innebar kommunvalet 2010 även en annan förändring i 
den politiska strömmen då Miljöpartiet ånyo tog plats i den styrande politiska majoriteten (i 
kommunstyrelsen, men dock inte i fullmäktige där det röd-gröna blocket inte hade 
majoritet). Utifrån klimatskäl ivrar partiet för att kommunen som ägare av Mälarenergi 
aktivt ska verka för att biobränsle används istället för avfall. Efter att Mälarenergi utreder 
konsekvenserna (miljömässigt bättre, men också betydligt dyrare) lägger 
stadsledningskontorets miljöchef (miljöstrategen VSLK1), som bereder ärendet, fram ett 
slags kompromissförslag där bolagets förslag ligger fast men ska årligen redovisa bränslemix 
för kommunstyrelsen. På så sätt kan de miljöpartistiska kommunalråden rädda ansiktet 
samtidigt som Mälarenergis liggande förslag som har majoritet i kommunfullmäktige (men 
inte i kommunstyrelsen) antas och därefter klubbas i bolagets styrelse.  

Ökat klimatfokus i kommunens samhällsplanering och ägardirektiv bidrar till att frågan om 
kraftvärmeproduktionens klimatpåverkan och förändringsmöjligheter lyfts upp och 
diskuteras i Västerås. Dessutom har en ökad klimatmedvetenhet i allmänhet under andra 
halvan av 00-talet och lokal besvikelse på kraftvärmeverkets klimatpåverkan i synnerhet (när 
det lyfts upp i lokalpressen) bidragit till att staden och energibolaget i högre grad arbetat för 
att minska kraftvärmeproduktionens klimatpåverkan. Men vi kan även inför denna stora 
investering i kraftvärmeverket se hur det till syvende og sidst är ekonomiska drivkrafter som 
ligger bakom de beslut som styr kraftvärmesystemets klimatpåverkan. Återigen innebär 
energi- och koldioxidbeskattningen att fossila bränslen inte är lönsamma och därför tidigt 
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sållas bort – biobränsle och avfall är de två bränslen som kvarstår. Här ställs två i detta fall 
motsatta ägardirektiv – i låg fjärrvärmetaxa respektive minskad klimatpåverkan – mot 
varandra. Och då väger de ekonomiska aspekterna tyngre. Stadens uppsatta klimatmål 
uppnås ändå. Det bör här påpekas att en låg fjärrvärmetaxa kan vara viktigt för att behålla 
befintliga och attrahera nya kunder och därmed viktigt för fjärrvärmesystemets fortsatta 
överlevnad på sikt. 

Miljöstrategen VSKL1 har i sin strategiska och i den kommunala organisationen centrala roll 
varit en central policyentreprenör i Västerås utveckling mot ett mer hållbart 
energiförsörjningssystem. Strategens (till viss del hjälpt av kollegor) långvariga och 
långsiktiga arbete i de olika samhällsplaneringsprocesserna som föregick 
investeringsbesluten har varit ett sätt att ”mjuka upp” (med Kingdons vokabulär) 
beslutsprocesserna och förändrat kulturen i arbetssätt och inställning till miljöfrågorna, även 
om externa krafter som statlig styrning (enligt ovan) och ökad uppmärksamhet för energi- 
och klimatfrågorna i allmänhet höjt energi- och klimatfrågorna status i problemströmmen. 
Strategen fungerar också som en mellanhand mellan Mälarenergi och sin uppdragsgivare 
kommunstyrelsen, där hen med fingertoppskänsla hjälper till att leda igenom Mälarenergis 
förslag samtidigt som det röd-gröna politiska styret i kommunstyrelsen tycks kunna bibehålla 
ett fungerande internt samarbetsklimat. 

 

7.5 Transporter   

7.5.1  90-talet 

Det tidiga 90-talets översiktsplanering för Mälarstaden och stadens expansion 
Förutom introduktionen av Västerås som en Mälarstad ger 1990 års översiktsplans (ÖP37) 
underrubrik ”stadens expansion” en tydlig fingervisning om planeringens inriktning. Det 
handlar om en omfattande fysisk/rumslig expansion av  staden med nya, stora bostads- och 
arbetsplatsområden på jungfrulig mark framförallt väster om den befintliga tätorten Västerås 
periferi, kombinerat med förtätning i direkt anslutning till centrum (oftast sjönära äldre 
hamn- och industriområden som omvandlas), se figur 7.6. (Västerås stad, 1990a) 

Översiktsplanens trafikrelaterade mål är bland annat att minimera trafikarbetet, ge 
förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och behålla god tillgänglighet till city, men även 
att underlätta arbetspendling och hävda frizoner längs trafikleder för framtida 
trafikökningar. I ÖP37 konstateras vidare att kommunens näringspolicy inte tillåter 
externetableringar som ”allvarligt kan äventyra citys dominans som kommersiell och 
administrativ tyngdpunkt” (Västerås stad, 1990a:18). Vid den här tidpunkten finns två 
stormarknader: Hälla vid E18 i öster och Stenby i nordost. Kommunen har i tidigare 
översiktsplanering diskuterat två ytterligare lägen för trafikorienterade 
stormarknader/butiker (inkl livsmedel) i stadens västra delar, men ÖP37 ger inga tydliga 
riktlinjer gällande detta. (Västerås stad, 1990a) 
 
Ett av de elva allmänna målen för den efterföljande kommuntäckande översiktsplanen, ÖP42 
från 1992, handlar om att minska trafikens miljöpåverkan, ett annat mål handlar om att ge en 
stor valfrihet gällande bostäder, arbetsplatser, service och trafik. Därtill eftersträvas en 
stadsstruktur med stor tillgänglighet där korta avstånd mellan bostad och arbetsplats är 
särskilt viktigt. Det ökade bostadsbehovet innebär alltjämt att ÖP37:s planer för stadens 
rumsliga expansion (särskilt åt väster och framförallt genom en ny trädgårdsstad i 
Johannisberg) på jungfrulig mark kvarstår; 80-85 procent av bostadstillskottet beräknas ske 
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i den expanderande staden. På längre sikt föreslås även expansionsområden för nya bostäder 
några kilometer utanför Västerås tätortsgräns. Stor restriktivitet gäller mot förtätning i 
befintliga bostadsområden, framförallt parkmark. Omvandling av hamn- och 
industriområdena vid Mälaren är fortfarande viktiga stadsbyggnads- och bostadsområden 
som ska utvecklas. (Västerås stad, 1992a) 
 

 
Figur 7.6: Förslag på stadens expansion enligt ÖP37. Källa: Västerås stad (1990a). 
Författarens förklaring av bilden: Den koncentriska stadsformen bibehålls, inre ringleden i 
stadens östra delar byggs även ut i de västra delarna (streckad linje), mark reserveras för 
en yttre ringled (streckade linjer). Exploatering av Johannisberg-Barkarö i väster (prickad 
mark) bedöms av kommunen vara mest attraktivt att exploatera för bostadsändamål, och 
stämmer väl överens med stadens ambitioner att utvecklas till en Mälarstad, men kräver 
investeringar i form av en ny trafikled samt en flytt av Johannisbergs flygplats. Hässlö 
flygplats begränsar, enligt planen, möjligheterna för staden att expandera österut.  
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ÖP42:s viktigaste mål för lokalisering av bostäder är att ta hänsyn till önskemålen om boende 
och att erbjuda attraktiva boendemiljöer – större ”kundanpassning” (Västerås stad, 
1992a:36). Kommunen är positivt inställd till det ökade intresset av att bygga på landsbygden 
då det anses ge valfrihet och bidra till ökat underlag för service; dock konstateras att 
biltrafiken ökar (Västerås stad, 1992a). Trafikfrågorna behandlas i övrigt kortfattat i ÖP42, 
även om mark reserveras för vissa nya större vägsträckningar (ibid.). 

Utredning med krav på kollektivtrafikanpassad stadsplanering – diesel och 
etanol ses som framtidens bussbränsle 
I det kommunala miljövårdsprogrammet från 1990-talets början föreslås en 
kollektivtrafikutredning som en av fyra insatser inom området trafikens miljöpåverkan och 
efter drygt två års arbete antas Kollektivtrafikutredning 1994 av kommunfullmäktige hösten 
1995 (Västerås stad, 1994b). Utredningen analyserar sambanden mellan 
kollektivtrafiksystem och bebyggelsestruktur i ett långsiktigt perspektiv, med den centrala 
tätorten i fokus. I utredningen inventeras och analyseras resvanor, befintliga 
kollektivtrafiksystem, aktuella miljöfaktorer och problemområden där förbättringar behövs 
(ibid.). Utredningen föreslår tre mål för stadens kollektivtrafik och landar i ett antal 
rekommendationer som berör bebyggelsestrukturens täthet och lokalisering för att öka 
kollektivtrafikresandet (se tabell 7.9) (ibid.).  

Tabell 7.9: Mål och rekommendationer för utvecklingen av kollektivtrafik i Västerås stad 
enligt Kollektivtrafikutredning 1994. (Västerås stad, 1994b) 

Mål för stadens 
kollektivtrafik 

Rekommendationer för utvecklingen av stadens 
kollektivtrafik 

• Erbjuda acceptabel 
grundstandard för alla  

• Öka kollektivresandet 
• Öka effektiviteten (bästa 

resultat av satsade resurser 

• Bebyggelsestrukturen ska anpassas till kollektivtrafiken (buss 
och tåg) och inte förutsätta en hög andel biltrafik. (Utbyggnad 
av Västerås tätort är ur kollektivtrafiksynpunkt bättre och bidrar 
till lägre transportarbete än att bygga i mindre orter och på 
landsbygden.) 

• För Västerås tätort är den viktigaste tumregeln att skapa en 
hög bebyggelsetäthet, framförallt nära kollektivtrafikens 
hållplatser. Busslinjer bör dras centralt i bebyggelseområdena 
och ha gena vägar mot innerstaden; blandning av bostäder och 
arbetsplatser/service samt kollektivtrafiknära service; 
koncentrisk tätort eller fingerstad(stjärnstad) med radiellt 
busslinjenät är mest effektivt; kraftig expansion av tätorten är 
ogynnsam för kollektivtrafiken och ökar resbehovet; snabbussar 
kan vara aktuellt då restiden till centrum överstiger 25-30 
minuter. 

• Utanför den centrala tätorten bör ny bebyggelse lokaliseras 
nära kollektivtrafik. (Eventuella nya orter bör lokaliseras så att 
befintliga busslinjer går genom orten; linjetrafiken bör 
samordnas med annan trafik till mindre orter och landsbygden; 
befintlig järnväg bör utnyttjas för lokal kollektivtrafik mellan 
Dingtuna och Tillberga; regionaltågens linjer kan förlängas och 
ges större lokal funktion; mark bör reserveras för nytt spår till 
Eskilstuna.)  

 

Kollektivtrafikutredningen konstaterar att det ur miljösynpunkt är mest angeläget att minska 
bilresandet och därför öka andelen kollektivresor, men även fortsatt utveckling mot 
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miljövänligare fordon och drivmedel är angeläget (Västerås stad, 1994b). Det enda kända 
säkra sättet att minska koldioxidutsläppen från trafiksektorn anses vara att minska 
förbrukningen av bränslen; dieseldriften bedöms fortsätta vara det huvudsakliga drivmedlet 
för ”avsevärd tid” (Västerås stad, 1994b:49). För Västerås del anses etanol vara det mest 
realistiska alternativet till diesel (Västerås stad, 1994b) . Vad gäller resurshushållning bör den 
rumsliga strukturen vara lämpad för samt medverka till att minska resbehovet och öka 
andelen kollektivtrafikresor (ibid.). 

Översiktsplanering med  starkare betoning på förtätning och mindre betoning 
på rumslig expansion 
Det tidiga 90-talets översiktsplaners (ÖP37 och ÖP42) utbyggnadsförslag börjar efter 
fördjupad översiktsplanering för delområden att genomföras, bland annat flerfamiljshus i 
östra delen av Öster Mälarstrand och småhus i västra Skälby och i Önsta Gryta. När en ny 
kommuntäckande översiktsplan (ÖP52) antas 1998 föreslås huvuddelen av tillkommande 
bostäder lokaliseras till tätorten Västerås, framförallt genom omvandling av halvcentrala 
industriområden, men även genom exploatering av ej tidigare bebyggd mark (Västerås stad, 
1998a). Tidigare översiktsplaners expansionsområden kvarstår och har nu studerats i 
fördjupade översiktsplaner för exempelvis Öster Mälarstrand samt för Johannisberg, där 
man i den senare planerat för en Mälarnära trädgårdsstad med plats för 5000-5500 
bostäder(ibid.). 

I ÖP52 är staden fortfarande, liksom i ÖP37 och ÖP42, restriktiv med förtätning på parkmark 
eller liknande i befintliga bostadsområden (Västerås stad, 1998a). De tyngsta målen för 
lokalisering av bebyggelse är hänsyn till boendes och företags önskemål samt ett brett utbud 
av olika lägen, hus- och områdestyper: ”västeråsarna ska i princip få bo och verka där de vill” 
(Västerås stad, 1998a:22) och staden är fortsatt positivt inställd till boende på landsbygden.  

Jämfört med ÖP42 (från 1992) innebär dock den nya planen ÖP52 att en större andel av 
tillkommande bostäder sker genom förtätning inom den befintliga staden och en minskad 
andel bostäder föreslås byggas på tidigare obebyggd mark. Detta anses i ÖP52 vara ett bättre 
utnyttjande av resurser, till exempel befintlig service och möjlighet till 
kollektivtrafikförsörjning. Översiktsplanen hänvisar vidare till Kollektivtrafikutredningen 
från 1994 vars utgångspunkt är att bebyggelsestrukturen ska anpassas för 
kollektivtrafikresande och inte förutsätta en hög andel biltrafik. Därför är det, menar man i 
ÖP52, ur kollektivtrafiksynpunkt lämpligare att Västerås tätort växer istället för övriga 
tätorter och landsbygden. I översiktsplanen konstateras dock att bebyggelsestrukturen måste 
belysas ur ytterligare aspekter i kommande översiktsplanearbete. ÖP52 förbereder även för 
utbyggnad av E18 och trafikleder, i likhet med ÖP37149. (Västerås stad, 1998a) 

Samtidig förtätning och utspridning av bebyggelsen samt restriktiv syn på 
externhandel mildras  
Under perioden 1990-2002 ökar bostadsbeståndet i Västerås med drygt 8 procent, medan 
befolkningsökningen har varit något mindre, drygt 7 procent; nära två tredjedelar av de 
tillkommande bostäderna är lägenheter i flerfamiljshus och en dryg tredjedel (36 procent) är 
i småhus (Västerås stad, 2004d).  Tillkommande småhusbebyggelse sker främst genom nya 
årsringar i form av fortsatt utbyggnad av tidigare bostadsområden eller helt nya 
bostadsområden i stadens utkant – till exempel Önsta Gryta i norr, Brottberga i nordväst, 
samt Skällby i väster – men även genom omvandling av Mälarnära fritidshus till året-runt-
boende (Västerås stad, 2004d; Bostad Västerås, 2017) Samtidigt börjar under 90-talet 

                                                             
149 ÖP42 reserverar mark för breddning av E18 till motorväg utanför tätorten, för uträtning av E18 vid gränsen mot Enköping 
samt även fortsättningsvis för ”yttre E18” för lokala kommunikationsprojekt. Mark finns även reserverad för utbyggnad av 
Norrleden-Västerleden samt för en ny spårförbindelse med Eskilstuna.  Arbetet med en trafikledsplan som ska formulera en 
vision för stadens framtida trafiksystem har påbörjats. Här ska även konsekvenser av olika lokaliseringar av bostads- och 
verksamhetsområden belysas. (Västerås stad, 1998a) 
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Mälarstaden Västerås ta form då tidigare industri- och hamnområden börjar bebyggas med 
flerfamiljshus, först ut är den östra delen av Öster Mälarstrand (Öster Mälarstrand, 2017). 

I början av 1990-talet finns inom staden en restriktiv syn på externetablerad handel. 
Översiktsplanen för stadens expansion (ÖP37) hänvisar till kommunens näringslivspolicy 
som inte tillåter externhandelsetableringar som kan äventyra citys dominans (Västerås stad, 
1990a). Två år senare har kommunen en betydligt öppnare attityd till sådan handel då man i 
den kommunövergripande översiktsplanen ÖP42 slår fast att kommunen ska verka för 
konkurrens inom detaljhandeln och slå vakt om etableringsfriheten (Västerås stad, 1992a). 
Dock ska större etableringars inverkningar på handeln i city, bostadsområden och 
grannkommuner prövas (ibid.). En stormarknadsetablering i stadens västra delar har 
tidigare föreslagits för att underlätta konkurrensen, öka valfriheten och skapa bättre balans 
mellan stadens östra och västra delar; frågan föreslås enligt ÖP42 prövas i en 
varuförsörjningsplan150 (ibid). Handelsfrågorna berörs inte i den senare översiktsplanen för 
tätorten, ÖP52 (Västerås stad, 1998a). 

Planeringens alltmer tillåtande syn på handelsetableringar under 1990-talet konkretiseras i 
den byggda miljön. Efter Ikeas och fackhandelns etablering i Hälla vid 1980-talets mitt 
tillkommer under 1990-talet allt fler externlokaliserade, större friliggande butiker längsmed 
motorvägen E18, i Hälla i stadens östra utkant och i Erikslund i den västra (Arfwidsson & 
Åhman, 2013; Västerås handel, 2018). Dessutom utvecklas handeln kring Obs! (senare Coop 
Forum och idag Stora Coop)151 i Stenby vid Norrleden i stadens norra delar. 

Privat initiativ för biogasproduktion i Västerås  
Samtidigt som staden i sin kollektivtrafikutredning (Västerås stad, 1994b) ser diesel som det 
huvudsakliga drivmedlet för busstrafiken (och etanol som det mest realistiska alternativet) 
pågår sedan 1990 ett samarbete mellan ett antal lokala odlare, rådgivare och 
jordbruksforskare för att utveckla energiproduktion med jordbruksgrödor som bas 
(Johansson, 2009).  

Under 90-talet genomför ”Arbetsgruppen för Växtkraft” ett antal FoU-projekt och 
utredningar. Samarbetet bolagiseras i Svensk Växtkraft AB med syfte att bygga en 
biogasanläggning i Kungsörs kommun, vilken dock sig vara svår att finansiera. 1995 inleder 
arbetsgruppen istället ett samarbete med det regionala 
renhållningsföretaget/kommunalförbundet Vafab152, Västerås stads kraftvärmeverk och VL 
(Västmanlands Lokaltrafik AB) som är intresserade av en biogasanläggning i Västeråstrakten 
som ska röta såväl vallmassa från jordbruket som sorterat rent organiskt avfall från hushåll 
och restauranger. Sommaren 1997 ansöker Svensk Växtkraft AB, Vafab och Västerås Energi & 
Vatten (som numera äger kraftvärmeverket) om 30 procent statligt stöd för 
investeringskostnader för en biogasanläggning med kringutrustning. Men det statliga bidrag 
som erbjuds är dock inte tillräckligt för att projektet ska realiseras. (Johansson, 2009) 

 

                                                             
150 Någon sådan verkar dock inte ha tagits fram, åtminstone inte med politiskt godkännande eller beslut.  
151 Ursprungligen var detta ett Domus-varuhus som invigdes i slutet av 1960-talet (VLT, 2012).  
152 Vafab (Västmanlands avfallsaktiebolag) är ett regionalt avfalls- och renhållningsföretag som numera heter VafabMiljö. Det är 
ett kommunalförbund som arbetar med hållbar miljöriktig avfallshantering och återvinning och som bildats av kommunerna i 
Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner (VafabMiljö, 2017). I enlighet med 1993 års avfallsplans mål och 
riktlinjer (källsortering, utsortering av bioavfall, byggande av Återbruk/avfallsinlämningsplatser samt informationsinsatser) 
ställer Vafab under 1990-talet om till en mer hållbar avfallshantering. Miljöpåverkan minskar för alla studerade avfallsslag och i 
stort sett alla mål från 1993 års avfallsplan uppfylls till 1999.  (Västerås stad, 2004c)  
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7.5.2  00-talet 

Miljöanpassad trafikplan utan politiskt stöd 
I Trafikplan 2004 (bilaga till tätortsöversiktsplanen ÖP54153) konstateras att 
vägtransporterna ökar och att transporterna är det område där det kommer vara svårast att 
nå de långsiktiga målen om en reducering av koldioxid med 50-80 procent: ”Utsläppen av 
växthusgaser från trafiken kommer inte att under överskådlig tid kunna minskas tillräckligt 
snabbt genom användandet av ny teknik. Därför krävs en minskning av biltrafiken för att 
koldioxidutsläppen ska minska” (Västerås stad, 2004b:17). Den för transportplanens 
viktigaste översiktsplanestrategin ”en ny syn på trafiken” innebär att stadsplaneringen 
tydligare utgår från människors värderingar samt människors och miljöns behov och 
begränsningar (Västerås stad, 2004a & 2004b).  

Planeringen behöver enligt Trafikplan 2004 påverkas av en förändrad syn på resandet och 
bilens roll i samhället. Trafikens negativa miljö- och hälsopåverkan ska enligt trafikplanen 
minska till förmån för skönhet, tillgänglighet och trygghet. Det innebär bland annat att 
kollektivtrafikresandet behöver öka och bli mer miljövänligt genom genare linjedragningar, 
samordning mellan olika trafikslag och stadstrafik som passerar centralstationen. 
Cykeltrafiken ska enligt trafikplanen öka och bli säkrare genom att cykelvägnätet byggs ut, 
passager trafiksäkras och gång- och cykelbanor separeras. (Västerås stad, 2004b) 

Enligt trafikplanen ska planeringen ska utgå från en helhetssyn, stadsplanera istället för 
trafikplanera och bebyggelseplanera och ”Västerås stad ska vara ett föredöme då det gäller 
miljö- och trafiksäkerhetsfrågor” (Västerås stad, 2004b:8). 

Men fysiska åtgärder är inte allt: 

”Den traditionella synen på kommunal trafikplanering är att planera, bygga och sköta gator 
och cykelvägar. I en ny syn på trafiken ingår även att försöka påverka själva användningen 
av denna infrastruktur, bland annat för att uppnå de miljö-, hälso- och 
trafiksäkerhetspolitiska målen. Ansvaret för en miljöriktig och säker trafik är delat mellan 
trafikanterna och de som beslutar och utformar trafikmiljön (väghållare, stadsplanerare, 
upphandlare, transportföretag och rättsväsendet).” (Västerås stad, 2004b:33, min 
kursivering) 

Trafikplanen menar att kommunen kan försöka påverka resmönster, beteende och vanor hos 
både enskilda och företag/organisationer genom att införa ett transportrådgivningskontor 
som jobbar med information, marknadsföring och kunskapsstöd. Det kan handla om att 
stimulera ett ökat cyklande, kollektivtrafikresande, båtresande och distansarbete, men även 
öka intresset för alternativa bränslen, miljöfordon, bilpooler, ny teknik m m. Trots ovan 
nämnda föreslagna åtgärder konstaterar trafikplanen att biltrafiken kommer vara det 
dominerande färdsättet inom tätorten. Därför är det, enligt planen, viktigt att säkerställa en 
långsiktigt hållbar kapacitet inom biltrafiknätet, efter analys enligt fyrstegsprincipen. 
(Västerås stad, 2004b) 

Föreslagna förändringar i trafiknätet leder, enligt trafikplanen, inte i sig till att uppnå vare sig 
nationella eller lokala mål om att minska trafikens påverkan på säkerhet och miljö155, men 
trafikplanens inriktningar för att prioritera cykel-, gång-, och kollektivtrafik kombinerat med 

                                                             
153 För att få legitimitet fogades trafikplanen och andra planer och utredningar in i översiktsplanen och ingock 
därmed i kommunfullmäktiges antagandebeslut (VSBK3).  
155 Biltrafiken beräknas enligt trafikplanen öka med 25 - 30 procent till år 2013 om inget görs. Även om 
cykeltrafiken ökar med 40 procent skulle biltrafikarbetet minska endast med två procent, för ökad busstrafik 
uppskattas potentialen vara ännu lägre. (Västerås stad, 2004b) 
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information, dialog och beteendepåverkan anses dock göra det möjligt att komma närmare 
målen (Västerås stad, 2004b). I trafikplanen konstateras slutligen i kapitel 9 att:  

”Mycket tyder på att vi inte når målet om en minskad biltrafik, med ökade utsläpp av 
koldioxid och andra föroreningar som följd. Därför vill vi fråga oss: Kan man göra något 
mer, utöver våra förslag i denna plan?” (Västerås stad, 2004b:43).  

Därefter listar trafikplanen upp ytterligare en mängd ”åtgärder som kan övervägas” (Västerås 
stad, 2004b:43). Enligt en av stadens nuvarande trafiktjänstepersoner togs det fram ett 
mycket ambitiöst material inför det som senare blev Trafikplan 2004, men det var alltför 
nytänkande för att få genomslag:  

”Politikerna som då satt i Tekniska nämnden var inte med på banan. Det var en 
tjänstemannaprodukt som fick tok-spö!” (VTNS3a).  

Den slutliga trafikplanen blev därför urvattnad och utan substans, menar 
trafiktjänstepersonen: ”Allt åt alla, inga prioriteringar” (VTNS3a). Detta förklarar det något 
udda formulerade kapitel 9, som redovisades ovan.  Det är först nu (2012), menar 
trafiktjänstepersonen, som det finns ett miljöråd i staden och man börjar förstå sättet att 
tänka på hållbar utveckling, behov av prioriteringar m m (VTNS3a). 

Översiktsplanering med större transportfokus – och överraskande 
tätortstillskott 
Översikts- och trafikplaneringen bedrivs, som nämnts ovan, genom nära samverkan, och 
även om Trafikplan 2004 endast är en bilaga till ÖP54 (översiktsplanen för Västerås tätort) 
påverkar arbetet i hög grad innehållet i denna översiktsplan (Västerås stad, 2004a).  

Fyra av tätortsplanens fem planeringsstrategier berör transporter i olika grader. Bygg staden 
inåt handlar om att tillvarata kvaliteter – närhet till centrum, natur och Mälaren; 
kommersiell, social och teknisk infrastruktur – som redan finns. ”En tätare stad ger kortare 
avstånd och bra möjligheter att ta sig fram till fots och med cykel men också med 
kollektivtrafik och bil” (Västerås stad, 2004a:12). Även den blandade staden (strategi Blanda 
bostäder och verksamheter) anses bidra till närhet, men också till mer upplevelserika och 
trygga miljöer där olika människor möts. En ny syn på trafiken innebär att trafik- och 
bebyggelseplaneringen förutsätter varandra och behöver samordnas i en gemensam 
stadsplanering, där beslut om vägar och trafik ska styra mot en långsiktigt hållbar stad. 
Trafikens negativa miljö- och hälsopåverkan ska minska till förmån för ökad skönhet, 
tillgänglighet och trygghet. Strategin Utveckla försörjningssystemen handlar om de tekniska 
försörjningssystemen, inklusive energi, ska utvecklas mot långsiktigt hållbara och 
kretsloppsanpassade system. (Västerås stad, 2004a) 

Trots strategin att bygga staden inåt konstateras i ÖP54 att staden dessutom behöver 
expandera utåt för att kunna erbjuda tillräckligt många bostäder i ett varierat utbud och i 
olika slags lägen. 1990 års översiktsplans (ÖP37) strävan efter att förbättra stadens kontakt 
med Mälaren – Mälarstaden – ligger fortfarande fast, men ÖP54:s hållbarhetsmål och övriga 
planeringsstrategierna ska gälla även då staden växer utåt. För att skapa en mer effektiv och 
attraktiv kollektivtrafik som alternativ till bilpendling föreslås ett system med två slags 
stadslinjer: vanliga stadslinjer som kompletteras med snabba, genare stomlinjer, glesare 
mellan hållplatserna och högre turtäthet. Frågor rörande nya järnvägsstationer i tätortens 
sydvästra och nordöstra delar samt utbyggnad av nya tvärförbindelser (vägtrafik) i Västerås 
tätort berörs men föreslås utredas senare. (Västerås stad, 2004a)  

Under arbetets gång med att ta fram ÖP54 köper Västerås stad fideikommissgodset 
Gäddeholms herrgård – vid Mälaren öster om Hässlö flygplats, cirka 10 km fågelvägen från 
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centrum – för att uppföra en ny stadsdel utanför Västerås tätort (Västersås stad, 2006f). 
Köpet drivs igenom av kommunstyrelsens ordförande och stadsledningskontorets miljö- och 
samhällsbyggnadsdirektör i hemlighet och offentliggörs först några dagar före valdagen 
2002, vilket leder till stark kritik från den politiska oppositionen (Centerpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna) som inte informerats om köpet i förhand 
(VSBK4; VSLK2; VSKL3). Köpet av Gäddeholm tar även stadens planerare på sängen, då det 
tidigare inte hade funnits några planer på att bygga ut staden i Gäddeholm eftersom 
dricksvattentäkten Badlundaåsen och flygplatsen ansågs ligga i vägen (VSBK3; VSBK4). ”Det 
fanns inte på kartan tidigare”, menar en av de planerare som tog fram översiktsplanen 
(VSBK3). Gäddeholm tas dock med i ÖP54 som ett utredningsområde som ska studeras 
vidare i en fördjupad översiktsplan (Västerås stad, 2004a). 

I konsekvensanalysen av ÖP54 konstateras att planen inte bidrar till att uppnå transportmål 
om att minska bilens andel i det totala trafikarbetet. Men inriktningar som att jämställa 
cykel-, gång-, kollektivtrafiken med biltrafiken, koncentrerad bebyggelse, 
funktionsintegration samt ökade insatser av information, dialog och beteendepåverkan gör 
det möjligt att komma närmare målen. Huruvida utbyggnaden av Gäddeholm bidrar till detta 
behandlas inte i konsekvensanalysen. (Västerås stad, 2004a) 

 
Figur 7.7: Översiktsplanen för tätortens utveckling (ÖP54) anpassas för 8000 nya bostäder 
inom en tioårsperiod. En tredjedel av ny bebyggelse i tätorten föreslås i nya bebyggelse-
områden utanför befintlig stadsbebyggelse (skrafferade områden), en tredjedel genom 
förnyelse (omvandling av större sammanhängande områden inom staden: centrala 
industri- och hamnområden) samt en tredjedel genom tillskott i den befintliga staden 
(förtätning/komplettering). Stadens västra expansion på jungfrulig mark föreslås fortsätta 
i princip i enlighet med ÖP37 och senare planer,  medan det oplanerade inköpet av 
Gäddeholm bidrar till en östlig expansion på andra sidan Hässlö flygplats. Källa: Västerås 
stad (2004a).  
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Planering och utbyggnad av Gäddeholm – Västerås nya tätort 
I den efterföljande översiktsplanen för Gäddeholm (ÖP60)156, som antas våren 2006, 
uttrycks ambitionen att skapa en attraktiv och naturanpassad stadsdel för cirka 15 000 
boende (5 000 bostäder) under en 25-årsperiod samt att man ska prioritera närhet till 
förskola och skola samt bra möjligheter att åka kollektivt (Västerås stad, 2006f). En av 
översiktsplanerarna betonar planens intentioner att Gäddeholm ska ha kollektivtrafik och 
skola från början, därav målet att bygga ut med 200 lägenheter per år: ”Man kan inte putta ut 
en stadsdel på landet utan infrastruktur”, menar planeraren (VSBK3). Oppositionen 
reserverar sig mot antagandet av planen, framförallt på grund av storskaligheten och de höga 
kommunala investeringar som exploateringen beräknas medföra (Sveriges radio, 2006a).  

Enligt planeraren VSBK3 är det viktigt för Socialdemokraterna (som leder majoriteten) att 
den första detaljplanen i Gäddeholm (Herrgårdssängen) är klar före valet 2006, vilket den 
också blir (VSBK3). Planen medger cirka 150 bostäder i form av främst styckebyggda och 
gruppbyggda småhus samt ett fåtal stadsvillor (små flerbostadshus) sydost om herrgården 
(Västerås stad, 2006e). Planerarna räknar med att bostäderna i planområdet kommer att 
alstra fem fordonsrörelser per lägenhet och dygn, dvs. totalt cirka 750 fordonsrörelser/dygn. 
”Med boende på ca 15 km avstånd till centrum ökar stadens totala trafikarbete”, står att läsa i 
konsekvensbedömningen i planbeskrivningen där det också påpekas att en ”tidigareläggning 
av byggandet av en gång- och cykelväg utmed nuvarande väg genom skogen utreds också för 
att så snart som möjligt lösa säkerheten för cyklister” (Västerås stad, 2006e:8). I 
konsekvensanalysen konstateras vidare att ”Transporter mellan staden/arbetsplatsen och 
bostaden innebär en ökad miljöbelastning i förhållande till ett bostadsbyggande närmare 
Västerås centrum. I takt med att stadsdelen får fler invånare ges förutsättningar till en 
utökad kollektivtrafik och därmed mindre miljöbelastning” (Västerås stad, 2006e:10). 

 

Figur 7.8: Gäddeholms/ÖP60-områdets läge (röd ring markerar ungefärligt läge för 
planerat bebyggelseområde). Källa: Västerås stad (2006f) 

                                                             
156 Planarbetet för ÖP60 inleddes våren 2004 med parallella uppdrag med fyra arkitektkontor som tog fram 
förslag utifrån olika förutsättningar: ”Herrgårdsmiljö” med främst villor (White), ”Stadsdel” med blandad och 
relativt tät bebyggelse med god kollektivtrafikförutsättning (Tema), samt ”Fritt uppdrag” (Sweco FFNS samt 
QPG/02 Landskap). I samrådsskedet redovisades två alternativa förslag:  Sweco FFNS förslag samt en syntes av 
alla fyra förslagen samt ställningstaganden som kom fram under planarbetet. (Västersås stad, 2006f:32) 
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Inför valet hösten 2006 delar oppositionen ut pamfletter där man uttrycker att Gäddeholm 
inte ska byggas ut (VSBK3). Strax efter valsegern hösten 2006 deklarerar den nya 
majoriteten (”Västeråsalliansen”, de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet) att 
Gäddeholm ska bebyggas med ett lugnare tempo och i en annan skala; påbörjad VA-
utbyggnad genomförs men kommunal infrastruktur som skolor och förskolor skjuts på 
framtiden (Sveriges Radio, 2006b). Alliansen anser det vara bättre att bygga nära nuvarande 
stadsbebyggelse eller arbetsplatser istället för att bygga en ny satellitstad (Sveriges Radio, 
2006b). ”När Alliansen kom till makten försökte de hitta platser för nya tomter någon 
annanstans, men det gick inte att få fram så mycket som i Gäddeholm”, konstaterar en 
tjänsteperson (VSLK3). 

Detaljplanen för Herrgårdsängen överklagas och vinner därför inte laga kraft förrän våren 
2008 (VFK2). De första husen står klara 2010 och fler färdigställs under följande år 
(Nohrstedt, 2009). Året efter invigs en ny gång- och cykelväg mellan Gäddeholm och 
Västerås tätort, söder om flygplatsen (Oscarsson, 2011). Inledningsvis är boende som vill 
färdas kollektivt hänvisade till skolbussen (endast under terminstid), sedan erbjuds även 
anropsstyrd kollektivtrafik (beställning minst 60 minuter innan avgång enligt tidtabell) 
mellan Gäddeholm och Irsta, från Irsta går det sedan linjebuss till Västerås tätort; resan 
Gäddeholm – Västerås C tar ungefär 1 timme och 10 minuter (VL, 2012). I och med 
trafikomläggningen hösten 2013 utökas trafikutbudet på förortslinje 33, som dock 
fortfarande är anropsstyrd) (Bostads Västerås, 2017b). Med tanke på inriktningarna i de 
senare antagna klimatprogrammet och översiktsplanen (tidigt 10-tal) tror stadens 
miljöstrateg VSLK3 inte att exploateringen av Gäddeholm skulle vara aktuell idag (2012). 
”Men nu finns det och då är det lika bra att skapa ett riktigt samhälle med kollektivtrafik och 
skola med mera” (VSLK3).  

Kostnadseffektiv kollektivtrafik med små resurser för förändringar 
I kommuntransportplanen från hösten 2006 redovisas att ett antal utvecklingsprojekt har 
initieras för att skapa ett hållbart Västerås,bland annat infasning av biogasbussar(Västerås 
stad, 2006d). Vidare lyfter planen fram behovet av en mer långsiktig tidplan för översyn av 
kollektivtrafiken för varje bostadsområde och större arbetsplatsområde för att skapa en mer 
tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik. Man konstaterar att det behöver tas fram riktlinjer för 
kollektivtrafiken för stöd till den fysiska planeringen. I planen påpekas vidare att olika 
åtgärder under 20 års tid har bidragit till att förlänga stadsbusstrafikens restider och därmed 
försämra dess attraktivitet: sämre framkomlighet pga. fysiska och andra åtgärder, färre 
dörrar på bussarna och ”ett betydligt långsammare biljettsystem” (Västerås stad, 2006d:21). 
En gemensam utredning med probleminventering och åtgärdsförslag för kortare restider 
föreslås genomföras av staden och VL tillsammans (Västerås stad, 2006d). 

En tjänsteperson konstaterar att kommuntransportplanen från 2006 ”blev en produkt, men 
var inte handlingsinriktad” , men leder bland annat till att arbetet med att se över 
kollektivtrafiknätet påbörjas (VTNS5).  

SmartKoll: ny kollektivtrafiksutredning med större förändringsambitioner 
och resurser  
Åren efter kommuntransportplanen genomgår Tekniska nämnden en omorganisering till 
beställar-utförar-organisation; den nya enhetschefen med ansvar för beställning av 
kollektivtrafiken ser en möjlighet att ta ett större grepp om kollektivtrafikfrågan som har 
flera problem som behöver hanteras (VTNS5). Det befintliga kollektivtrafiksystemet är, enligt 
trafikenhetschefen, extremt optimerat och kan inte justeras utan att det kostar mycket 
pengar (VTNS5). Resultatet av denna mångåriga utveckling är, enligt en trafikplanerare från 
Tekniska nämndens stab, en produktionseffektiv busstrafik som saknar resenärsfokus vilket 
är en bidragande orsak till att kollektivtrafikresandet är relativt lågt i Västerås (VTNS2). För 
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att klara stadens mål om ökad andel resande med kollektivtrafiken (enligt miljöprogram, 
klimatstrategi m m) behöver kollektivtrafiken, enligt trafikplaneraren, ses över från grunden 
(VTNS2).  

Arbetet med en ny kollektivtrafikutredning med projektnamnet SmartKoll inleds 2008 och 
utgår från ett hållbarhetsperspektiv; Vision 2026 och översiktsplanen utgör utgångspunkter 
för arbetet (VTNS2). Arbetet inleds med en förstudie för busstrafiken i staden som pekar på 
möjligheten att genom förbättringar inom det befintliga kollektivsystemet öka 
kollektivtrafikresandet med 15 till 20 procent till 2015, vilket ungefär motsvarade en årlig 
ökning med 4 procent, i enlighet med målen i den då gällande strategiska planen (VTNS5). 
Men tjänstepersonerna siktar högre och visar i förstudien att det är möjligt att öka 
kollektivtrafikresandet med 40 procent om man gör om kollektivtrafiksystemet från grunden. 
Det året har man en mycket positiv ökning i kollektivtrafikresandet, vilket bidrar till ett 
politiskt beslut om målsättningen 40 procent fler resande med kollektivtrafiken (VTNS5). 

När förstudien presenteras för tekniska nämnden våren 2009 beslutas att det behöver göras 
fördjupade studier över kollektivtrafiken i hela den geografiska kommunen (trafiken till och 
från andra kommuner berörs inte); den planerade trafikstarten flyttas därför fram ett år till 
augusti 2013 (Västerås stad, 2011h). Arbetet leds av tekniska nämndens stab men med en 
bred representation på olika nivåer inom förvaltningar och bolag på kommunal och regional 
nivå samt civilsamhället157 (ibid.).  ”Förvaltningscheferna är med och påverkar budgeten, och 
för genomförande krävs handlingskraft”, menar den ansvarige enhetschefen (VTNS5). 
Ansvariga politiker informeras regelbundet om projektets utveckling och medverkar vid 
workshops, vilket enligt enhetschefen är ett sätt att förankra projektet politiskt och kunna 
påverka ambitionsnivån (VTNS5). I SmartKoll-utredningen framgår att ”Hela 
utredningsarbetet har präglats av en förankringsprocess, för att nå en så stor förståelse som 
möjligt hos berörda parter, där nytänk och förändringar inte ska kännas främmande” 
(Västerås stad, 2011h). I början av 2010-talet går arbetet in i en ny fas (se nästa avsnitt om 
10-talet). 

Satsningar på ökad cykeltrafik med stöd av cykelhandlingsplan 
Västerås stad har enligt egen utsago under lång tid bedrivit olika slags cykelkampanjer och 
cykling har en framskjuten roll i stadens planering (Västerås stad, 2009c). Bland annat söker 
och får staden år 2000 statliga LIP-medel för satsningen Cykelstaden Västerås som 
inkluderade förbättring av befintligt cykelvägnät och utbyggnad av nya cykelleder (Gröna 
draken, u.å.). I stadens folkhälsoprogram från 2002 uttrycks en målsättning om att Västerås 
ska bli Sveriges bästa cykelstad (Västerås stad, 2002a). Även i miljöprogrammet från 2005 
uttrycks behovet av att göra cyklandet (tillsammans med gång- och kollektivtrafik) mer 
attraktivt i förhållande till bilåkandet; stadens ambition är att verka för en ökad cykeltrafik 
(Västersås stad, 2005:15). 

Vid slutet av 00-talet har Västerås 34 mil sammanhängande cykelväg, eller 2,5 meter per 
invånare, vilket anges vara högt jämfört med städer i likande storlek (Malmö och Örebro har 
cirka 1,4 meter cykelväg per invånare) (Västerås stad, 2010b). Men stadens politiker vill mer: 
i den strategiska planen för 2008-2011 uttrycks behovet av att staden verkar för ett ökat 
cyklande för att bidra till en attraktiv och miljövänlig stad (Västerås stad, 2007b). Som en 
följd av detta ger Tekniska nämnden sin stab i uppdrag att tillsammans med andra sektorer 
ta fram ett förslag till handlingsplan för ökat cyklande och våren 2009 antar Tekniska 
                                                             
157 Arbetet leds av en projektledare från tekniska nämndens stab och i styrgruppen finns personer med ledande 
befattningar inom landstinget, stadens olika förvaltningar, Västmanlands Lokaltrafik (VL) och Västerås 
Lokaltrafik (ABVL). Arbetet bedrivs i sex olika arbetsgrupper med tjänstepersoner från tekniska nämndens stab, 
stadsbyggnadskontoret, Samtrafik, ABVL, VL, landstinget och det kommunala bostadsbolaget Mimer. Därtill 
finns en referensgrupp med bred representation från andra kommunala organisationer, företag, föreningsliv och 
allmänheten. (VTNS5,(Västerås stad, 2011h) 
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nämnden Handlingsplan för ökat cyklande år 2009-2013 med utblick mot 2018 (Västerås 
stad, 2009c). Handlingsplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett ökat cyklande 
genom bättre förutsättningar, påverka de som aldrig eller sällan cyklar att cykla mer, visa 
cykelns fördelar och få fler att välja cykeln framför bilen; den ska dessutom fungera som 
beslutsunderlag för stadens kommande trafikinvesteringar (ibid.).  

Cykelhandlingsplanens övergripande mål berör ökat cyklande och nöjdhet (se tabell 7.10). Ett 
femtiotal åtgärder föreslås i cykelhandlingsplanen, som omfattar så väl beteendepåverkan, 
infrastrukturinvesteringar, väghållning, skyltning, belysning, parkeringsförutsättningar, 
trafiksignalering, servicestationer, mätning m m (se exempel i tabell 7.10). I planen föreslås 
vidare att en årlig åtgärdsplan med konkreta cykelfrämjande åtgärder ska upprättas och 
följas upp samt att dessa åtgärder ska redovisas årligen. (Västerås stad, 2009c) 

Tabell 7.10: Övergripande mål och exempel på åtgärder för ökat cyklande i Västerås enligt 
stadens cykelhandlingsplan. Källa: Västerås stad (2009c). 

Övergripande mål Exempel på åtgärder 
• Öka cyklandet med 10 

procent till 2013 
• Öka andelen som är nöjda 

med cyklisters situation med 
10 procent till 2013 

• upprätta en handlingsplan för transportrådgivning 
• ny cykelkarta och skylta alla cykelhuvudstråk (+ 

komplettera)  
• fler servicestationer och cykelbarometrar (den första sattes 

upp våren 2009) 
• aktivt arbeta för att cyklar skall kunna medföras på tåg och 

bussar 
• åtgärdsplan och satsningar på cykelparkering (t ex vid 

hållplatser)  
• trafiksignaler ska anpassas till cyklisters hastighet, (grön 

våg) 
• öka andelen gc-banor med åtskild gång- och cykeldel 
• åtgärdsprogram för korsningspunkter cykel/biltrafik. 
• bygg ut felande länkar i cykelvägnätet  
• ta fram beläggningsprogram (inkl åtgärder) samt utöka det 

årliga underhållsanslaget  

Ökat fokus på transportrådgivning och beteendepåverkan för att bromsa ökad 
biltrafik 
I klimatstrategin för 2007-2012 påpekas att trenden med ökande biltrafik måste brytas om 
de kortsiktiga målen ska nås; fysiska åtgärder föreslås kompletteras med transportrådgivning 
(Västerås stad, 2007c). Transportrådgivning och andra åtgärder som påverkar trafikanternas 
beteende och resval har dessförinnan lyfts i Trafikplan 2004 (Västerås stad, 2004b). Ett 
sådant arbete har staden redan introducerar i början av 00-talet genom kampanjen ”Cykla 
till jobbet”, där olika arbetsplatser utmanar varandra att under en vecka cykla till jobbet 
(Cyklatilljobbet, 2018). Kampanjen ingår i ett EU-projekt som staden deltar i 2000-2002, 
men har därefter permanentats.  Andra återkommande beteendepåverkande kampanjer är 
gångkampanjen (även den från år 2000) som riktar sig till privatpersoner samt EU:s 
trafikantvecka där staden brukar ha med olika positiva cykelfrämjande kampanjer (VTNS1).   

Detta påverkansarbete trappas upp i slutet av 00-talet då, på kommunstyrelsens initiativ, en 
ny tjänst skapas på Tekniska nämndens stab – transportrådgivare (VTNS1). 
Transportrådgivarens arbetar med att påverka beteenden hos anställda, företag och 
privatpersoner när det gäller transporter, med syfte att försöka få fler att åka cykel eller 
kollektivt istället för bil (Västerås stad, 2012i). En annan uppgift är att bevaka transport- och 
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hållbarhetsfrågorna i den fysiska planeringen (ibid.). Transportrådgivningens verksamhet 
styrs av en flerårig handlingsplan som årligen följs upp med en aktivitetsplan (Västerås stad, 
2018h).  

Biogasbussar tar successivt över och laddstolpar introduceras  
Det under 00-talet påbörjade samarbetet mellan Svensk Växtkraft AB, Vafab och Västerås 
Energi & Vatten för att få till stånd biogasproduktion i Västerås fortsätter.  Västerås stad 
skickar in en ny, bearbetad ansökan för att få ta del av statliga medel, den här gången från det 
lokala investeringsprogrammet (LIP), där upp till 50 procent av investeringskostnaderna kan 
täckas av statliga bidrag. Våren 2000 beviljas stadens ansökan: drygt 58 miljoner kronor till 
Västerås stad för växtkraftprojektet och 8,5 miljoner kronor till Mälarenergi för framställning 
av fordonsbränsle av biogas. (Johansson, 2009) 

Det tar dock ytterligare drygt fem år tills Svensk Växtkrafts (där kommunen nu är 
delägare158) biogasanläggning på Gryta i Västerås kan invigas i november 2005 
(Energikontoret i Mälardalen, u.å.). Förutom LIP-bidrag har detta även möjliggjorts med 
finansiellt stöd från EU:s femte ramprogram och Nya Sparbanksstiftelsen (VafabMiljö, 
2018). Biogasanläggningen producerar främst fordonsbränsle av matavfall, fettavskiljarslam 
och vallgröda (Energikontoret i Mälardalen, u.å.). Vafabs fortsatta och ökade insatser under 
00-talet för en hållbar avfallshantering159, särskilt utsortering av bioavfall, är en viktig 
förutsättning för biogasproduktionen inom Växtkraftprojektet (Västerås stad, 2004c).   

Under 00-talet initierar staden ett utvecklingsprojekt för utfasning av fossildrivna bussar till 
bussar som drivs med biogas från Växtkraft; vintern 2006 är 24 biogasbussar i bruk och till 
2011 beräknas samtliga 56 bussar i Västeråsflottan vara utbytta till biogasbussar (2006d). I 
slutet av 00-talet tar Tekniska nämndens stab (på uppdrag av kommunstyrelsen) fram en 
förstudie om elbilsinfrastruktur i Västerås (Västerås stad, 2009d). Här föreslås bland annat 
att ett mindre antal laddstolpar uppföras i centrum för att uppmärksamma möjligheten att 
åka elbil istället för fossildrivna fordon (ibid.). Två kommunala ladsstolpar uppförs i stadens 
centrum (Västerås stad, 2012j). 

Elfordonsfrågan är också central i projektet Climate Challenge Västerås (CCV), ett samarbete 
inom energi-, klimat- och transportfrågor mellan staden och det lokala näringslivet som 
förväntas öka näringslivets konkurrenskraft och stadens attraktion (Västerås stad, 2012k). 
Det första samverkansprojektet inom CCV inleds våren 2009: Elbilsutmaningen, med 
Mälarenergi som projektledare, syftar till att påskynda utvecklingen inom elfordonsområdet 
genom att introducera elbilar och planera för laddstolpar i Västerås (Västerås stad, 2012l). 
Samarbetet leder till att såväl staden som några privata och kommunägda företag medverkar 
till inköp av elbilar och laddstolpar (VSLK4). Tyvärr är det, enligt CCV:s samordnare från 
stadsledningskontoret, inte så många som använder laddstolparna eftersom det (2012) finns 
för få elbilar i Västerås (VSLK4). 

Bostadsbebyggelsens och externhandelns utveckling 
Under 00-talet byggs något fler nya bostäder (knappt 4000 lägenheter) jämfört med 1990-
talet,varav två tredjedelar i flerfamiljshus och en tredjedel i småhus – i princip samma 
fördelning som under 1990-talet (Västerås stad, 2017k). Under 00-talet är utbyggnaden av 
nya småhusområden mer begränsad än tidigare (med undantag av Gäddeholm, som ligger 
utanför tätorten Västerås). Förtätning och kompletteringsbebyggelse inom befintlig 
                                                             
158 Svensk Växtkraft AB ägs vid 00-talets mitt av ett konsortium som består av VafabMiljö (40%), Mälarenergi 
(20%), LEAB/LRF (20%) och lokala odlare (20%)  (Johansson, 2009).  
159 I början av 2000-talet vidareutvecklar staden avfallsplaneringens mål. Införda system utvecklas och förfinas, 
andelen återvunnet material ökar varje år. Mängden avfall till deponi minskar kraftigt, delvis tack vare 
kommunala åtgärder enligt avfallsplanens handlingsprogram, men även som följd av införandet av statliga 
åtgärder som deponiskatt och deponiförbud för brännbart avfall (Västerås stad, 2004c). 
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stadsbygd blir allt vanligare såväl centralt i staden som längre ut i tätortens stadsdelar. 
Mälarstaden Västerås fortsätter förverkligas genom fortsatt förvandling av fd industri- och 
hamnområden till relativt täta och höga flerbostadshusområden. Lillåudden börjar byggas ut 
i etapper och på Öster Mälarstrand fortsätter bostadsbyggandet.  

Handeln i Västerås utvecklas kraftigt och nya köpcentra drar till sig en stor del av den 
regionala handeln (Västerås stad, 2004a). Stadens handelspolicy från 2000 medger endast 
handel med skrymmande varor för extern lokaliserad handel samt uppmanar till stark 
restriktivitet gällande vardagshandel i stadens utkanter (Isaksson & Storbjörk, 2012). Men i 
ÖP54 ges de nu tre externt lokaliserade handelsområdena vid E20 (Erikslund i väster och 
Hälla i öster) respektive Österleden (Stenby) möjlighet att expandera, vilket de också gör 
(Västerås stad, 2004a).  

Enligt översiktsplanen ÖP54 ska centrumhandeln stärkas genom bättre fysisk utformning 
och ökad tillgänglighet (Västerås stad, 2004a). Planen förordar förtätning som bidrar till att 
befintliga stadsdelscentra kan bibehållas och utvecklas, vilket förutsätter att tillgängligheten 
till stadsdelens centrum inte försämras, exempelvis försämrade parkeringsmöjligheter. I 
trafikplan 2004 konstateras att majoriteten av inköpsresorna går till externa köpcentra och 
bil används i hög grad samt att dessa områden är relativt otillgängliga för de som inte har 
tillgång till bil. (Västerås stad, 2004b) 

Utveckling av transporter och resande 
Bilinnehavet per invånare ökar i Västerås under 00-talet, det följer samma trend som i resten 
av länet och riket men ligger hela tiden något lägre (Västerås stad, 2017g). 1990-talets trend 
med ökade körsträckor med bil fortsätter öka under 00-talet fram till 2007, varefter 
lågkonjunkturen innebär att sträckorna vid decennieskiftet 2010 sjunker ned till samma 
nivåer som kring år 2000 (ibid). Även vad gäller körsträckor ligger Västerås lägre än snittet i 
länet och riket, men följer i princip samma utvecklingstrend (ibid.).  

 

7.5.3  10-talet 

SmartKoll: nytt och mer påkostat kollektivtrafiksystem bidrar till ökat 
kollektivtrafikresande 
Efter det inledande förstudiearbetet vid 00-talets slut fortsätter arbetet i början av 10-talet 
med att förbättra kollektivtrafiken genom projektet SmartKoll. Under 2010 och 2011 hålls 
seminarier och möten med politiker, tjänstepersoner, referensgrupp och medborgare160 
(Västerås stad, 2011h). De inkomna synpunkterna övervägs och arbetas delvis in i den 
reviderade slutrapporten som är klar i maj 2011 (ibid.). Utredningen presenterar fyra förslag 
(A, B, C och D – se tabell 7.11) med olika trafikutbud/ambitionsnivåer, där A ger minst 
trafikutbud och D är mest omfattande. De fyra olika förslagen innebär kostnadsökningar 
jämfört med tidigare, mellan ungefär 25 till 50 procent beroende på förslag, jämfört med 
2011 års budgetram, ungefär lika mycket räknat i miljoner kronor (Västerås stad, 2011h). 
Förslaget utgår från oförändrad taxa; ungefär hälften av kostnaderna avses täckas av 
biljettintäkter (VTNS2; Västerås stad, 2011h). 

 

                                                             
160 Cirka 200 synpunkter kommer in via webben, och alla besvaras. Tekniska nämnden vill att förslaget granskas 
av en så kallad second opinion innan beslut fattas; den granskande kollektivtrafikkonsultens slutsats är att 
förslaget är relevant för Västerås (Västerås stad, 2011h). 
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Tabell 7.11: SmartKoll-utredningens fyra alternativ med olika 
trafikutbud/ambitionsnivåer. A ger minst trafikutbud och D ger mest trafikutbud. Källa: 
Västerås stad (2011h) 

Alternativ 
A: Stomlinjer och servicelinjer (befintligt utbud servicelinjer) 
B: Stomlinjer och servicelinjer (utökat utbud servicelinjer) 
C: Stomlinjer, servicelinjer och arbetsplatslinjer 
D: Stomlinjer, servicelinjer, arbetsplatslinjer och landbygdslinjer 
 
Projektledningen rekommenderar Tekniska nämnden att välja alternativ D med full 
utbudsnivå för ett hållbart resande i en växande stad (Västerås stad, 2011h). Den röd-gröna 
majoriteten i nämnden beslutar att staden bör gå vidare med detta förslag, men det 
avgörande beslutet ligger dock hos kommunfullmäktige, där Sverigedemokraterna intar en 
vågmästarroll (VTNS2). Därför förordar kommunstyrelsen, trots rödgrön majoritet, stom- 
och servicelinjer enligt alternativ A kombinerat med landsbygdslinjerna från alternativ D (i 
enlighet med alliansoppositionens syn i tekniska nämnden) till en ökad årlig kostnad av 33 
miljoner kronor (VTNS2).  
 
Kommunfullmäktige beslutar därefter i oktober 2011 om att satsa på förslaget A med delar av 
förslag D (landsbygdslinjer), vilket innebär ett nytt busslinjenät (se tabell 7.12) samt 
satsningar för ökad framkomlighet genom prioritering av busstrafik framför biltrafik, ny 
infrastruktur (gator/vägar och hållplatser) och satsningar på information och 
marknadsföring. Dessutom undersöker man vad eventuella taxeförändringar (höjda eller 
sänkta) skulle kunna innebära. (VTNS2) 
 

Tabell 7.12: Västerås stads nya busslinjenät.  Källa: Västerås stad (2011h). 

SmartKoll: nytt busslinjenät 
• Sju stomlinjer med radiella linjegrenar som möts i centrala Västerås med tätare och betydligt 

bättre utbud under kvällar och helger.  
• Dagens två servicelinjer får timmestrafik och utökas med ytterligare en linje med något färre turer.  
• Flexlinjen med små anropsstyrda fordon för pensionärer och färdtjänstberättigade behålls och 

trafikeras i Västerås tätort alla dagar klockan 9 till 17.  
• Tre genomgående landsbygdslinjer med fem ben trafikeras med 20/30/60 minuterstrafik 

vardagar, två gymnasielinjer och en anropsstyrd linje (Gäddeholm-Irsta).   
 
I augusti 2013 introduceras det nya busslinjenätet, enligt staden och VL den största 
förändringen av stadens kollektivtrafik på trettio år (Västerås stad & VL, 2015). 
Utvärderingar under 2014 pekar på en ökning av det kollektiva resandet inom Västerås med 
cirka 15 procent, vilket enligt Tekniska nämndens ordförande är utöver all förväntan161 (ibid). 
Den ansvarige enhetschefen konstaterar att Västerås trots SmartKoll-satsningen fortfarande 
har lägre kollektivtrafikkostnader än jämförbara kommuner, men att man får ut mycket 
trafik per satsad krona tack vare effektiv planering. ”Det fanns önskemål om ett 
kollektivtrafikben till, men det skulle innebära mycket höga kostnader. Det här är en rimlig 
satsning och på sikt kanske det kan bli aktuellt med ett till stråk om gjorda satsningarna visar 
sig fungera”, menar hen (VTNS5).  
                                                             
161 Det ökade kollektivtrafikresandet bidrar till att Västerås stad år 2014 klättrat upp till femte plats av landets kommuner på 
listan över kundnöjdhet i Kollektivtrafikbarometern (Västerås stad & VL, 2015). 



236 
 

Till skillnad från tidigare kollektivtrafikutredningar leder SmartKoll till en betydande 
förändring av Västerås kollektivtrafiksystem. Enligt den ansvarige enhetschefen var 
förankringsprocessen en viktig del till projektets framgång, jämfört med tidigare: man har 
hittat former att hitta breda lösningar där inte var och en ”kör sitt race”, utan man inser att 
man behöver komma överens, bland annat på grund av skiftande majoriteter (VTNS5). ”Man 
kan inte köra på som förut, man måste hitta andra arbetsformer”, menar enhetschefen 
(VTNS5).  

Samordnad översiktsplanering, trafikplanering och klimatprogram som 
prioriterar hållbara transporter 
Det tidiga 10-talets täta samarbete mellan de tidiga planprocesserna vid framtagandet av 
översiktsplan, trafikplan och klimatprogram leder, trots separata samrådsprocesser och viss 
förskjutning i tid, till ett väl integrerat innehåll och samspel mellan de olika styrdokumenten 
(Västerås stad, 2012e, 2012h & 2014a). Klimatprogrammets generella kort- och långsiktiga 
mål bryts ned i tre delar, där energi- och trafiksektorns klimatpåverkan emellertid slås 
samman, de två sektorerna redovisas inte enskilt (Västerås stad, 2012e). Det kortsiktiga 
målet innebär att energi- och transportsektorn klimatpåverkande utsläpp i Västerås ska ligga 
strax under tre ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2020 och den långsiktiga visionen 
är knappt ett ton till år 2050 (ibid).  

Detta samspel gäller även samarbetet mellan trafik- och översiktsplanering och sambanden 
mellan bebyggelseutveckling och hållbara transporter, där den nya översiktsplanens 
trafikrelaterade texter kommer från arbetet med trafikplanen, enligt trafikplanens 
projektledare (VTNS3a).  Flera av de tolv strategier som läggs fram i den 
kommunövergripande Översiktsplan 2026 – med utblick mot 2050162 (2012) berör direkt 
eller indirekt hållbara transporter (se tabell 7.13) (Västerås stad, 2012h). I den inledande 
tillbakablicken (back-castingen) från 2026 målas i översiktsplanen upp en mycket positiv 
bild av Västerås där kollektivtrafiksatsningen SmartKoll har ändrat befolkningens resvanor 
och attityder, västeråsarna är miljösmarta och går, cyklar och åker kollektivt i allt högre grad. 
Under rubriken ”Planera för att minska utsläppen av växthusgaser” uttrycks att ökningen av 
biltrafiken måste brytas ”genom att vi vågar prioritera ner bilen och planerar så att behovet 
av bilresor minskar och att cykel och kollektivtrafik gynnas. Inriktningen ska vara 
tillgänglighet i stället för rörlighet” (Västerås stad, 2012h:20). Den kommunala planeringen 
behöver dock, enligt planen, kompletteras med teknikutveckling och nationella och styrmedel  
(Västerås stad, 2012h). 

 

 

 

 

 

                                                             
162 I stadsledningskontorets uppdragsbeskrivning från våren 2010 fastställs planens syfte och mål samt kopplingar till olika 
projekt och styrdokument. De övergripande målen för översiktsplanen för Västerås tätort (ÖP54) – livskvalitet och hållbar 
utveckling – gäller även för den nya översiktsplanen, men dess strategiska betydelse ska stärkas, dvs. visa hur den ska styra i 
önskad riktning. Planen ska vara långsiktig, robust och flexibel, med fokus på hållbar tillväxt. Den ska vidare vara 
genomförandeinriktad och kontinuerligt följas upp. Planens tre inriktningsmål – ett attraktivare Västerås, ett mer långsiktigt 
hållbart Västerås (förverkligande av visionen Målbild Västerås 2026 samt uppfylla åtagande enligt Ålborgsdeklarationen)  samt 
effektivare beslutsfattande – ska i planarbetet konkretiseras och göras till mätbara effektmål. Problematiken med mätbara 
effektmål i en översiktsplan (framförallt härleda orsak-verkan)uppmärksammas, men uppdragsbeskrivningen påpekar värdet av 
mätningar (t ex nöjdhetsindex) som indikatorer. Val av indikatorer och metodik för mätningar ska utvecklas inom 
översiktsplanearbetet. (Västerås stad, 2010c) 
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Tabell 7.13: Strategier i översiktsplanens strategier, varav vissa med mer eller mindre 
tydliga kopplingar till hållbara transporter. (Västerås stad, 2012h) 

Transportrelaterade strategier Övriga strategier 
• Bygg staden inåt 
• City - mötesplats för alla 
• Livskraftig landsbygd med starka 

serviceorter 
• Enkelt att gå och cykla 
• Kollektivtrafiknätet som ryggrad 
• Hushålla med naturresurserna 

• Attraktiv regionstad 
• Kreativt näringslivsklimat 
• Kulturliv ger staden karaktär 
• Bostäder för alla 
• Kulturarv och utveckling i samklang 
• Stärk landskapsvärdena 

 
 
För Västerås tätort gäller i den nya översiktsplanen (ÖP2026) även fortsättningsvis strategin 
från den gamla ÖP52: bygg staden inåt, dvs. effektivare markanvändning. Inom i princip 
hela tätorten kan kompletteringsbebyggelse vara aktuellt, då målet är att skapa en tät och 
blandad stad där cykeln är det naturliga transportmedlet och förutsättningarna för kollektivt 
resande är goda. Den småhusbebyggelse som tillåts i tätorten är därför tät och med små 
tomter, den som efterfrågar större tomter hänvisas till serviceorter och mindre orter i 
kommunen. Funktionsblandning koncentreras främst till attraktiva noder och stråk, en 
blandning av bostäder och verksamheter förväntas bidra till minskat transportberoende. Ny 
bebyggelse som stärker befintliga stadsdelscentra prioriteras. (Västerås stad, 2012h) 

I ÖP2026 är kopplingen till Mälaren alltjämt en bärande idé för stadens utveckling, genom 
fortsatt utveckling av Öster Mälarstrand, stationsområdet m m. Framförallt föreslås en 
omfattande kompletteringsbebyggelse inom existerande stadsbygd stå för en omfattande del 
av tillkommande bostadsbebyggelse. Trots fokus på att bygga staden inåt föreslås även en 
viss yttre expansion av bostadsbyggandet i stadens ytterkanter (Johannisberg och Sätra). 
Gäddeholm ingår inte i Västerås tätort utan utvecklas på sikt till en av kommunens nio 
serviceorter som ska ha kommunal och kommersiell service samt busstomlinjer och 
tillsammans härbärgera upp till 4200 nya bostäder fram till 2026, dvs. drygt en fjärdedel av 
tillkommande bostäder i kommunen. (Västerås stad, 2012h) 

Översiktsplan 2026 förutsätter en ökad andel cykel- och kollektivtrafik för att klara av den 
befolkningstillväxt som man räknar med, då mängden bilar som får plats i staden är 
begränsad. Planens strategier Kollektivtrafiken som ryggrad och Enkelt att gå och cykla ska 
lägga grunden för en hållbar och klimatsmart bebyggelse- och trafikstruktur. Nybyggnation 
koncentreras enligt ÖP2026 till staden (Västerås tätort) som ska vara tät och 
funktionsblandad, vilket skapar närhet till olika målpunkter (gång- och cykelavstånd) och ger 
förutsättningar för bättre kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara en viktig och prioriterad 
utgångspunkt vid planering och lokalisering av ny bebyggelse. (Västerås stad, 2012h) 

Enligt SmartKolls projektledare har tidigare planering fokuserat på byggnaderna först och 
kollektivfrågorna har kommit i efterhand, vilket innebär att det har varit svårt att lösa på ett 
bra sätt; inför denna plan har trafikplanerarna har haft en tät dialog med 
stadsbyggnadskontoret och kollektivtrafikfrågorna har varit med redan i tidigt 
planeringsskede vilket gör att ÖP2026 har ett tydligt bussperspektiv (VTNS2). Trygga, gena, 
väl underhållna och vackra gång- och cykelstråk ska enligt Öp2026 göra det enkelt att gå och 
cykla(Västerås stad, 2012h). Den regionala tågtrafiken föreslås i översiktsplanen utvecklas för 
kortare restid och ökad arbetspendling (fler tågstationer, bland annat i Västerås tätort), 
fullbordandet av ringleder samt utbyggnad av E18 ska förbättra situationen i vägtrafiken. 
Fritidshusområden, som enligt ÖP52 skulle behålla sin karaktär, är nu under omvandling till 
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permanent boende, större byggrätter har tillåtits i många områden där VA-systemet byggts ut  
(Västerås stad, 2012h). 

 
Figur 7.9: Möjlig framtida bebyggelse i Västerås tätort fram till 2026, totalt 11 600 nya 
bostäder enligt ÖP2026. Nya bostäder antas främst tillkomma genom kompletterings-
bebyggelse inom tätorten samt genom större nybyggnadsområden vid Öster Mälarstrand, 
Sätra, innanför cityringen och östra Västerås. Johannisberg avses inte bebyggas på kort 
sikt (flygfältet finns fortfarande kvar), men ligger alltjämt kvar som utredningsområde.  
Då Gäddeholm ses som en ny ort är den inte med på tätortskartan, men ligger sydost om 
flygplatsen. Källa: Västerås stad (2012h) 

Enligt hållbarhetsbedömningen av översiktsplaneförslaget bedöms översiktsplanen medföra 
minskade utsläpp av växthusgaser per invånare tack vare förtätning, funktionsblandning, 
närhet till service och bättre förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. Trots dessa 
satsningar förväntas dock den totala energianvändningen öka – och sannolikt även de totala 
koldioxidutsläppen – på grund av ökad befolkning som medför ökad biltrafik och 
energianvändning.  Ökad externhandel och bostadsområden långt ifrån centrum som gör att 
gång- och cykel inte blir ett naturligt val riskerar orsaka ökade biltransporter, enligt 
hållbarhetsbedömningen. Därför, menar hållbarhetskonsulterna, är det viktigt att säkerställa 
att hela Västerås förses med attraktiv kollektivtrafik. Utbyggnaden av E18 till 
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motorvägsstandard bedöms leda till ökade koldioxidutsläpp pga risk för ökade 
lastbilstransporter och gynnande av bilpendling. (Västerås stad, 2012h) 

Översiktsplanens starka fokus på klimatpåverkan och hållbara transporter beror enligt 
planarkitekten VSBK3 dels på att man arbetat parallellt med översiktsplan, klimatprogram 
och trafikplan i tidigt skede, dels på att de politiska ambitionerna har blivit tydligare; men det 
beror även på att klimatfrågan har blivit en allt viktigare samhällsfråga i allmänhet (VSBK3). 
Miljö- och klimatstrategerna på Stadsledningskontoret bekräftar att utbytet ökat mellan dem 
och stadsbyggnadskontoret i och med det parallella arbetet och att klimatfrågorna fått stort 
genomslag i översiktsplanen: ”Det är till och med så att vi får säga till om att dämpa 
klimatfrågorna lite, att man inte får glömma till exempel social hållbarhet” (VSLK2).  

Den nya trafikplanen prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik  
Översiktsplanens övergripande trafikrelaterade idéer konkretiseras i den efterföljande 
trafikplanen som antas våren 2014163. Arbetet bedrivs bland annat i workshopform där såväl 
tjänstepersoner och politiker deltar (VTNS3b). Trafikplanen antas dock senare än beräknat 
på grund av att det är svårt att få igenom beslut då det saknas en majoritet i 
kommunfullmäktige: ”Det har visat sig (surprise?) att det är ganska skilda meningar mellan 
de politiska blocken kring hur vi ska uppnå visionerna i ÖP. Det är som att de har samma mål 
om attraktiv stad med mera, men att vägarna för att nå målen går åt helt olika håll. Vi har 
haft några mycket intressanta debatter i KF där man verkligen undrar om de lever i samma 
universum…”, anser en tjänsteperson  (VTNS3b).   

Trafikplanen, som hänvisar till ÖP2026 och klimatprogrammet, är mycket tydlig med att 
”Trafik- och bebyggelseplaneringen ska prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik 
framför bilismens behov” (Västerås stad, 2014a:18). Förklaringen till denna prioritering är 
såväl miljö- och hälsoskäl som utrymmesskäl (bilar tar mycket plats). De övergripande målen 
för Trafikplan 2026 är att förändra färdmedelsfördelningen i Västerås genom att öka andelen 
gång, cykel- och kollektivtrafik samt minska andelen biltrafik (se tabell 7.13). På grund av den 
beräknade befolkningsökningen kommer västeråsarnas totala antal resor att öka, men denna 
ökning behöver tas om hand av ökat resande med cykel (öka med cirka 40 procent) och 
kollektivtrafik (fördubbling) medan mängden biltrafik behöver hållas kvar på 2011 års nivå. 
Trafikplanen presenterar tio strategier för trafiken, varav sju är samma som i ÖP2026 och 
som kompletteras med ytterligare tre strategier (se tabell 7.14). Den antagna strategidelen 
föreslås följas upp med en handlingsplan för trafiken som utgår från det övergripande målet 
för trafiken (ändrad färdmedelsfördelning) och trafikplanens tio strategier164 (Västerås stad, 
2014a). 

 

 

 

                                                             
163 Trafikplanen syftar till att öka gång-, cykel- och kollektivtrafikens andel av trafikarbetet, skapa förutsättningar för hållbar 
biltrafik, stärka Västerås attraktivitet samt säkerställa att trafik- och bebyggelseplanering sker i samklang och alla trafikslag 
behandlas som integrerad del av stadsstrukturen. Trafikplanens mål och strategier är formulerade utifrån kommunens rådighet  
och fokuserar på utvecklingen fram till 2026. Tillsammans med andra styrdokument ska trafikplanen bidra till ett helhetstänk i 
samhällsplaneringen; ambition att konkretisera och göra det möjligt att uppnå målen som formulerats i ÖP2026, 
miljöprogrammet och klimatprogrammet. (Västerås stad, 2014a). 
164 Arbetet med handlingsplanen, som föreslås ske i en förvaltningsövergripande grupp under tekniska nämndens ansvar och 
ledning, ska även innefatta framtagande av uppföljningsmetod. Uppföljningen av strategierna ska säkerställa att de får 
genomslag i den kommunala planeringen. Det övergripande målet för trafiken föreslås följas upp vart femte år i samband med 
genomförande av resvaneundersökning, vilket anses vara en förutsättning för att kunna mäta måluppfyllelsen.  (Västerås stad, 
2014a) 
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Tabell 7.13: Trafikplanens mål, förändring av antal resor per invånare 2026. (Västerås 
stad, 2014a) 

Trafikslag Mål: förändring i  %, per invånare 
Gång 0 
Cykel +20% 
Buss +70% 
Bil -15% 
 
 

Tabell 7.14: Trafikplanens strategier för trafiken. (Västerås stad, 2014a) 

Samma strategier som i ÖP2026 Kompletterande strategier 
1. Attraktiv regionstad 
2. Bygg staden inåt 
3. City - mötesplats för alla 
4. Kulturarv och utveckling i samklang 
5. Livskraftig landsbygd med starka 

serviceorter 
6. Enkelt att gå och cykla 
7. Kollektivtrafiknätet som ryggrad 

8. Tillgänglighet på lika villkor 
9. Trygghet och trafiksäkerhet 
10. Minskad miljö- och klimatpåverkan från 

trafiken 

 
I jämförelse med den tidigare remissversionen så har vissa justeringar gjorts i den trafikplan 
som antas, varav några till biltrafikens förmån165 (Västerås stad, 2013d & 2014a). Flera av 
kommunens tjänstepersoner som medverkat i de samordnade planeringsprocesserna vittnar 
om en ovilja från politikerna att uttryckligen nedprioritera bilen för andra trafikslag. En 
menar att ”Politikerna blir galna om vi säger att vi ska prioritera andra färdsätt än 
bilen…/…När de står med ’mannen på gatan’ vågar inte ens miljöpartisterna riktigt ta 
ställning. Men man måste göra val.” (VSLK2). En annan menar att ”Privatbilismen behöver 
prioriteras ned, det finns inga alternativ. Men det är svårt att få med politikerna på 
det…/…Bland vissa finns en naiv tro på att alla kan få det bättre hela tiden.” (VTNS3a). 

Trots ovan nämna förändringar är Trafikplan 2026 tydlig med trafikens problem och 
åtgärdsbehov (Västerås stad, 2014a). Trafikplanens strategier och mål bedöms dock, enligt 
planen, endast bidra i begränsad utsträckning till målet om minskade utsläpp av 
växthusgaser; med de planer som beslutats fram till 2010 beräknas trafiken endast stå för 
knappt två procent av minskningen av utsläpp av växthusgaser fram till 2020. Eftersom 
cykling och bussresande idag står för så liten andel av den totalt resta sträckan i Västerås 
skulle till synes stora förändringar i resande med cykel och buss endast få en relativt liten 
påverkan på det totala bilresandet (och indirekt utsläppen av växthusgaser). Vidare påpekas i 
trafikplanen vikten av att beslut som fattas måste leda i hållbar riktning varje gång, om en 
länk är svag brister hela kedjan; därför förordas i trafikplanen att prioriteringsordningen 
vara gång, cykel, kollektivtrafik, bilvid målkonflikter mellan trafikslagen. Trafikplanen 
efterfrågar således ett paradigmskifte inom trafikplaneringen – från rörlighet till 
tillgänglighet – och idkar viss kommunal självkritik: samtidigt som trafikplanen lyfter fram 
strategier som ska leda till en mer hållbar stadsutveckling ”pågår inom Västerås stad arbete 

                                                             
165 I antagandehandlingen finns bland annat ett tillägg för strategi 8 (tillgänglighet på lika villkor) som påpekar vikten av att 
bilister har tillgänglighet till viktiga målpunkter genom huvudvägnätet och att ”kapaciteten på viktiga trafikleder ska behållas” 
(Västerås stad, 2014a:25)). Här har även ”Gåendes, cyklisters och kollektivresenärers anspråk på tillgänglighet prioriteras före 
bilisterna” (Västerås stad, 2013d:25) förkortats till ”Gåendes, cyklisters och kollektivresenärers anspråk på tillgänglighet 
prioriteras” (Västerås stad, 2014a:25). Även ett stycke som lyfter fram trafiken som den största källan till buller, luftföroreningar 
och dagvattenföroreningar samt dessas negativa hälsokonsekvenser har lyfts bort från remissversionen. 
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med ett stort antal planer som leder till kraftigt ökad vägkapacitet” (till exempel utbyggnad 
av Västerleden och Söderleden för att på sikt fullborda ringleden runt staden) (Västerås stad, 
2014a:35). I trafikplanen konstaterar vidare att 

”En stor del av investeringsbudgeten för de kommande åren satsas på stora 
trafikinvesteringar i externa lägen… I tekniska nämndens strategiska investeringsbudget 
uppskattas ungefär 75 % av budgeterade medel för trafikinvesteringar under perioden 
2014-2017 tillfalla biltrafiken. Om framkomligheten för biltrafiken ständigt ökar, kommer 
satsningarna på cykel och kollektivtrafik inte att ge önskvärd ”ränta” i form av fler 
cyklister och bussresenärer” (Västerås stad, 2014a: 29) 

Ovan nämnda fokus på biltrafiken i Västerås planering är något som även framkommer i 
flera av intervjuerna med tjänstepersoner som är involverade i stadens trafikplanering 
(VTNS2; VTNS1; VTNS3a). Enligt en tjänsteperson är det svårt att i en mellanstor stad som 
Västerås få acceptans för behövliga åtgärder i trafiken då industristaden Västerås är ”en 
bilstad av hävd. Man tar bilen i alla lägen och det är planerat för det…/… Gamla 
tankemönster behöver brytas, både hos användare och i kommunens planeringsprocesser” 
(VTNS1). Hen påpekar att verklighetens prioriteringar ofta inte lever upp till planeringens 
fina ord, men ”om man följer översiktsplanen blir det bra!” (VTNS1). Samtidigt konstaterar 
hen att trafikplaneringen i Västerås är inne i en ny fas. I staden pågår generations- och 
personskiften både inom tekniska förvaltningen (som har ”styrts av äldre män som nu går i 
pension”) och Tekniska nämnden (med aktiva politiker från majoriteten, som ibland till och 
med vågar göra det svårare för bilarna, ”Skiftet i tekniska nämnden har haft stor betydelse”) 
(VTNS1). 

Västerås satsar på att bli landets bästa cykelstad och når nästan målet 
Även om investeringar i väginfrastrukturen dominerar stadens trafiksatsningar så får 
cykelfrågorna successivt mer uppmärksamhet i stadens arbete under 00-talet, vilket bland 
annat tidigare nämnda cykelhandlingsplan är ett tecken på. Men frågorna får ett tydligt 
uppsving och än mer ökad politisk prioritering efter valet 2010 (VTNS4); VTNS1). I sitt 
gemensamma valmanifest inför valet 2010 lovar den röd-gröna oppositionen att Västerås ska 
bli landets bästa cykelstad (Rödgrönt Västerås, 2010).  

Efter majoritetsskiftet 2010 ger Tekniska nämnden sin stab i uppdrag att inför 2012 års 
budgethantering ta fram en handlingsplan och åtgärdsförslag för hur Västerås ska bli 
cykelstaden nr 1 i Sverige senast 2014 (Västerås stad, 2010b). Redan i början av mars 2011 
lägger tjänstepersonerna fram ett förslag som utgår från Cykelfrämjandets enkätbaserade 
kommunvelometer (topplista med de kommuner som enligt Cykelfrämjandet satsar mest på 
att förbättra cyklandets förutsättningar), med åtgärdsförslag (se tabell 7.15) indelade i samma 
huvudområden och med syfte att öka Cykelfrämjandets poängbedömning för Västerås stad 
(ibid.). Handlingslanen föreslår även ökade årliga anslag för såväl drift och underhåll som 
cykelfrämjande investeringar (se tabell 7.15.) ”Målen visar tydligt ambitionen och nu går vi 
för medalj! Oavsett om vi vinner utmärkelserna eller ej blir dock alla vi västeråsare vinnare i 
och med de förbättringsaktiviteter som genomförs för att förgylla vår vardag!”, skriver chefen 
för Tekniska nämndens stab (Västerås stad, 2012m:4). Trots satsningarna lyckas Västerås 
inte uppnå målet att bli nummer ett enligt Cykelfrämjandets kommunvelometer senast 
2014,inte heller senare år (Cykelfrämjandet, 2017a). Dock lyckas man knipa bronsmedaljen 
2014 då man hamnar på tredje plats (Koucky & Parterns, 2014). 
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Tabell 7.15: Förslag på årliga anslag och åtgärder för att Västerås ska bli landets bästa 
cykelstad. Källa: Västerås stad (2010b) 

Förslag årliga anslag  Exempel på åtgärdsförslag 
• Drift och underhåll: 5 Mkr  
• Cykelfrämjande 

investeringar (felande 
länkar m m): 5 Mkr* 
*exkl cykelinvesteringar 
inom exploateringsprojekt 

• Upprättande av kommunikationsplan 
• fastställande av cykelparkeringstal i den fysisk planering 
• framtagande av interna reseriktlinjer 
• Upprättande, uppföljning och redovisning av åtgärdsplan med 

konkreta åtgärder  

 
Vad gäller det extra anslaget (5 + 5 miljoner kronor per år) för cykelbefrämjande åtgärder har 
det skiftat, då kommunfullmäktige ibland gjort andra prioriteringar än Tekniska nämnden, 
men enligt kommunens trafikplanerare som jobbar med cykelfrågor är anslagen betydligt 
högre än tidigare (VTNS4). Förutom beläggningsunderhåll och nyinvestering i cykelnätet, 
som det extra anslaget möjliggör, satsar Tekniska nämnden på en mängd andra 
cykelfrämjande åtgärder under 2011 (parkeringar, drift, belysning, målgruppsinriktade 
kampanjer m m) (Västerås stad, 2012m). I enlighet med cykelhandlingsplanen från 2009 och 
2010 antar Tekniska nämnden våren 2012 en Åtgärdsplan för ökat cyklande i Västerås 2012 
där nämndens stab föreslår ett antal konkreta cykelfrämjande åtgärder (Västerås stad, 
2012n). Efter ett politiskt initiativ från Tekniska nämnden startas 2012 ett cykelråd med syfte 
att få in idéer från allmänheten samt att vara ett bollplank till Tekniska nämnden och dess 
stab (VTNS1).  

Tekniska nämndens stab har haft problem med att följa upp cykeltrafikens utveckling vilket 
gjort det svårt att analysera åtgärdernas påverkan på cyklandet (Västerås stad, 2013c). Dock 
har cykelfrågornas statushöjning förändrat förhållningssättet inom den kommunala 
organisationen: ”Tidigare ansåg de andra förvaltningarna att ”det där får väl dom [Tekniska 
nämndens stab] sköta, men nu är alla förvaltningar med på ett annat sätt”, menar en av 
trafikplanerarna från Tekniska nämndens stab som jobbar med cykelfrågor  (VTNS4). Idag 
behandlas frågorna mer tydligt i såväl detaljplaneringen som översiktsplaneringen: ”Tidigare 
planerade man först för bilen och cykeln kom i andra hand. Nu är cykelfrågorna med tidigare, 
de prioriteras” (VTNS4). Ytterligare ett tecken på att cykelfrågorna numera behandlas på ett 
bredare plan är den styrgrupp för cykelfrågor (förvaltningschefer) som tillsätts 2012 för att 
samordna cykelfrågor inom stadens verksamhet; därtill ska det bildas ett 
nätverk/arbetsgrupp för tjänstepersoner som mer operativt arbetar med cykelfrågor inom 
stadens olika förvaltningar (VTNS1).  

Strukturella och miljömässiga förändringar för centrum- och externhandeln 
Drygt tjugo år efter etableringen i Hälla vill Ikea modernisera och utöka sin verksamhet, 
vilket inte anses vara möjligt i Hälla på grund av markbrist (Hrelja, m.fl., 2012). Istället 
föreslår kommunen en alternativ lokalisering i västra Erikslund, även det intill E18 men i 
tätortens västra utkant (se karta, figur 7.11) (ibid.)166. Anonymitet är viktigt och planarbetet 
sker, enligt en planerare som inte var involverad, i det tysta (VSLK3)167. Inte ens konsulten 
som ansvarar för att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen visste vad det 
var för slags verksamhet som planerades, först i ett sent skede får hen veta att det sannolikt 
handlade om något slags handelsetablering, men utan mer detaljerad information (Hrelja, 

                                                             
166 Planeringen av den nya handelsplatsen i västra Erikslund sätter igång några år efter att grannkommunen 
Eskilstuna i början av 00-talet, efter att under många år undvikit externa shoppingcenter, tillåter 
inomhusgallerian Tuna Park etableras vid trafikleden Västerleden utanför stadens centrum.  
167 Stadsledningskontorets miljö- och samhällsbyggnadsdirektör höll i förhandlingarna med IKEA, enligt två 
miljöstrateger som anser att det var en konstig process (VSLK2,VSLK3).  
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m.fl., 2012). Och då är marken redan såld till Ikano168 och de flesta detaljer redan beslutade 
(Isaksson & Storbjörk, 2012). 

I planarbetet arbetar kommunen med att skapa så goda möjligheter som möjligt för gående, 
cykel och kollektivtrafik. Flera kommuntjänstepersoner är dock skeptiska till att det hjälper 
för att begränsa bilåkandet till en handelsetablering som denna (Hrelja, m.fl., 2012). 
Vattensalamandrar är den miljöfråga som dominerar detaljplanebeskrivningen (Västerås 
stad, 2008a). Planens påverkan på trafikarbetet i staden och miljön berörs i två meningar: 
”Utbyggnaden innebär trafikökningar, främst på E 18 och i viss mån på Surahammarsvägen. 
Förändringarna bedöms inte medföra överskridande av vare sig miljökvalitetsnormer för luft 
eller av gränsvärden för buller.” (Västerås stad, 2008a:13).  

Isaksson & Storbjörk konstaterar att planen strider mot kommunens handelspolicy från år 
2000 som endast medger extern handel för skrymmande handel samt uppmanar till stark 
restriktivitet gällande vardagshandel i stadens utkanter (Isaksson & Storbjörk, 2012). 
Översiktsplaneraren poängterar dock att handelspolicyn är gammal och används inte i 
planeringen; utredningar har gjorts för hur olika områden påverkas, men inte hela staden 
(VSBK3). Även i den då aktuella översiktsplanen från 2004 (ÖP54) påpekas att 
handelspolicyn behöver ses över. En handelsutredning för Erikslundsprojektet togs fram 
2008, men tekniska nämndens stabs utvecklingsstrateg menar att de handelsanalyser som 
gjordes var torftiga och utelämnade viktiga resonemang (VTNS3a). 

I planbeskrivningen fastslås planens överensstämmelse med ÖP55 (översiktsplan för 
Erikslund) som anger verksamhetsområde och viss handel samt att planen inte strider mot 
den gällande kommunövergripande översiktsplanen ÖP 54 då planområdet är markerat som 
mark för tätortsutbyggnad (Västerås stad, 2008a). Våren 2008 ställs detaljplaneförslaget ut 
och antas (ibid).  

Våren 2011 öppnar Ikea och Citygross i Erikslund och hösten samma år öppnar i direkt 
anslutning den nya inomhusgallerian i två plan, Erikslund Shopping (Lundkvist, 2011). Totalt 
omfattar den nya exploateringen cirka 80 000 kvm uthyrbar handelsyta  (varav de 95 
butikerna i gallerian står för hälften); 3 500 parkerings-/garageplatser ska tjäna de 
beräknade 5 miljoner årliga besökarna (Ikano, 2011). Nio av tio inköpsresor till Erikslund och 
Hälla görs med bil, medan mellan fyra och sju inköpsresor till city görs med bil169 (Västerås 
stad, 2014a).  

 

                                                             
168 Ikano är en internationell koncern inom finans, fastighet och försäkring som ägs av familjen Kamprad (Ikano, 
2018)(. Våren 2015 tar Ikea-koncernen, som bildat ett nytt kärnområde med namnet IKEA Centres, över hela 
ägandet av Ikano Retail Centres med syfte att stärka sin position på shoppingcentermarknaden (Ikea,2015).  
169 Stadens resvaneundersökningen från 2011 visar att fyra av tio inköpresor till city görs med bil, medan handelns 
egna konsumentundersökningar från 2010 och 2012 visar att 55 procent av västeråsarna och sju av tio besökare 
från andra kommuner tar bil till Västerås city. Skillnaden mellan resultaten kan förklaras av skillnader i 
undersökningsmetod. (Västerås stad, 2014a). 
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Figur 7.10: Karta över Västerås tätort som visar läget för Erikslund (E), centrum (C), Hälla 
(H) samt Gäddeholm (G). Källa:hitta.se  (2012), författarens bearbetning 
(bokstavsmarkeringar). Grön linje visar motorvägen E18, där endast en knapp tredjedel 
består av genomfartstrafik medan resten av trafiken berör resor inom Västerås tätort 
(Västerås stad, 2014a).  

Handels- och verksamhetsområdet Hälla, som tidigare härbärgerade Ikea, föreslås i ÖP2026 
utvecklas till ett funktionsblandat område (Västerås stad, 2012h). Även handelsområdet 
Erikslund (dit Ikea flyttade 2011, i anslutning till nytt shoppingcenter) föreslås  i 
översiktsplanen kompletteras med bostäder och andra verksamheter än handel170, vidare 
föreslås en handelsutredning genomföras. Översiktsplanen ÖP2026 uttrycker dessutom ett 
önskemål om ett levande, välkomnande och funktionsblandat city med blomstrande handel 
som lever i samklang med externhandeln (Västerås stad, 2012h). Som ett led i arbetet med 
att behålla ett attraktivt city, möta konkurrensen från Erikslund, samt att uppnå det politiska 
målet att utnämnas till Årets stadskärna (något som även tas upp som en framgångssaga i 
den visionära framtidsutblicken i ÖP2026) satsar staden på att rusta och fräscha upp citys 
kommersiella stråk.  I början av 10-talet går staden ihop med Västerås Citysamverkan (ett 
gemensamt bolag för stadens handlare och fastighetsägare) och fem fastighetsägare – 
samarbetsprojektet Gå-City – för att modernisera gator och torg i centrala Västerås; Tekniska 
nämnden investerar 22,8 miljoner kronor i ombyggnaden (Västerås stad, 2010d). Nya Gå-
City invigs sommaren 2011 med ny markbeläggning, bänkar, lek, trädplantering och 
belysning (Temagruppen, 2012).  

                                                             
170 Detta är en förändring från samrådsförslaget, där Erikslund skulle utvecklas  ”för att möta kraven på nya 
exploateringsområden i strategiska lägen för framförallt handel för att Västerås ska stärka sin roll som regionalt 
handelscentrum” (2012h:39). Planerarna fick ett politiskt uppdrag att se över möjligheterna att få till en mer blandad stadsdel, 
dvs. få in bostäder i Erikslund (VSBK3).  
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2013 utser Svenska stadskärnor Västerås till Årets stadskärna; juryn motiverar valet bland 
annat på politisk enighet kring stadens vision, starkt och brett samarbete samt öppenhet 
(Svenska stadskärnor, 2013). Samma år utnämns Erikslund till årets handelsområde och 
Eriklund Shopping Center till årets shoppingcenter (Västerås stad, 2014b). Handeln 
utvecklas positivt i Västerås som vid den här tiden har ett handelsindex på 156, vilket enligt 
Västerås stad är bland det högsta i Sverige (ibid.).  

Ökad användning av biogas i kommunala transporter och kraftig utbyggnad 
av produktionskapaciteten  
Åren kring 2010 blir Svensk Växtkraft AB ett dotterbolag till Vafab Miljö171, och vid denna tid 
genomför Svensk Växtkraft och VafabMiljö ytterligare biogas- och miljöbränslerelaterade 
utvecklingsprojekt, som en del av Västerås klimatinvesteringsprogram med statligt Klimp-
stöd (VafabMiljö, 2014). Västerås stad har under flera år tryckt på för att få alla stadsbussar i 
Västerås att drivas med biogas, vilket – efter tuffa och svåra förhandlingar med VL (AB 
Västerås Lokaltrafik), enligt miljöstrategen VSLK1– uppnås 2012 (VSLK1). Ungefär samtidigt 
beslutar VL  – Svensk Växtkrafts största kund sedan starten 2005 – att stegvis gå över till en 
helt gasdriven fordonsflotta, vilket innebär att VL behöver göra en ny långsiktig upphandling 
av fordonsgas och mer än fördubbla mängden inköpt fordonsgas på fem år (Energikontoret i 
Mälardalen, u.å.). 

För att klara sådana leveransvolymer knyter Svensk Växtkraft till sig en lokal 
underleverantör, det privata företaget Swedish Biogas International Västerås (som ägs till 51 
procent av Swedish Biogas International och 49 procent av lokala lantbrukare i Västerås) 
som samtidigt planerar att uppföra en gödselrötningsanläggning utanför Västerås 
(Energikontoret i Mälardalen, u.å.). Samarbetet mellan företagen innebär att den nya 
rötningsanläggningen istället lokaliseras till Gryta avfallsstation och invigs 2014 (ibid.). 
Samma år tilldelas VafabMiljö sex miljoner kronor i EU-bidrag för att uppföra ytterligare en 
biogasanläggning i Gryta med torrötningsteknik som av hushållens organiska restavfall ska 
producera både biogas och förbränningsbränsle (VafabMiljö, 2013).  

Förutom att kollektivtrafiken ”biogasifieras” så använder stadens förvaltning och bolag 
biogasfordon i allt högre grad i sin dagliga verksamhet. Mälarenergi försöker i första hand 
använda fordon med biogasdrift, för fordonstyper där det inte är möjligt används 
miljöalternativ till diesel (Mälarenergi, 2012e). Mimers 15 kvartersvärdsbilar drivs alla av 
Växtkrafts biogas och tillsammans med bilpoolsföretaget Sunfleet erbjuder Mimer såväl 
hyresgäster som andra västeråsare möjligheten att hyra någon av flottans tre miljöklassade 
bilar (en biogas- och två miljödieselbilar) (Mimer, 2012b & 2012c; VM1; VafabMiljö, u.å.;). 
Därtill införskaffar både Mälarenergi och Mimer, som deltar i CCV:s Elbilsutmaning, varsin 
elbil i början av 10-talet (Mälarenergi, 2012f; Mimer, 2012d). 

Trafikläget i Västerås 2014 
Utvecklingen av trafikens förändring i Västerås följs inte upp eller redovisas i 
Västeråsbarometern, men bilen är alltjämt det färdsätt som dominerar i staden. I Trafikplan 
2026 konstateras att Västerås har ett väl utbyggt gatunät och att trafiksystemets kapacitet är 
tillräcklig eller till och med överdimensionerad stora delar av dygnet, samt att aktuella 
infrastrukturprojekt är på väg att fullborda ringleden runt staden (Västerås stad, 2014a). 
Inför trafikplanearbetet låter staden 2011 ta fram en resvaneundersökning som bland annat 
visar att bilen alltjämt dominerar personresandet i Västerås (se figur 7.11), både vad gäller 
antal resor och sammanlagd reslängd. I trafikplanen framgår att ungefär tre fjärdedelar av 
det sammanlagda persontransportarbetet i Västerås görs med bil, men vid resor under två 
kilometer dominerar dock gång och cykel. Antalet resor består till största del av arbetsresor 

                                                             
171 Vafab Miljö äger då 99 procent av aktierna i Svensk Växtkraft och den återstående procenten ägs av en enskild lantbrukare i 
Västerås (Växtkraft, 2012). 
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respektive fritids- och serviceaktiviteter (knappt en tredjedel vardera), medan inköpsresor 
endast står för 15 procent (Västerås stad, 2014a). 

 
Figur 7.11: Färdmedelsfördelning i Västerås uppdelat på män och kvinnor. Män åker mer 
bil än kvinnor som i högre grad går eller åker kollektivt, vilket delvis kan förklaras av att 
mäns dagliga resande är betydligt längre än kvinnors.  ”Annat” omfattar främst tåg, men 
även båt, taxi och moped. Från resvaneundersökning gjord 2011. Källa: Västerås stad 
(2014a)  

Västeråsbarometern redovisar mätning av cykeltrafiken vid Röda torget sedan 2010. Under 
perioden 2010-2013 (därefter saknas data på Västeråsbarometern) visar mätningarna en 
tämligen  konstant nivå kring 3000 cyklister per årsmedelsdygn, där målvärdet 2017 är drygt 
3500 cyklister (Västerås stad, 2018f)). Uppföljning av bilinnehavet i Västerås 1998-2014 
visar dock en ökande trend vad gäller genomsnittlig körsträcka och bilinnehav per invånare. 
Andelen miljöfordon har ökat snabbt medan personbilar som drivs med alternativt bränsle 
både har ökat och sedan sjunkit tillbaka (Västerås stad, 2017h). 

Naturvårdsverkets statistik över koldioxidsutsläpps (se tabell 7.16 nedan) visar att 
transporternas totala utsläpp ökar i Västerås under 90- och 00-talen, men under 10-talet 
inleds en nedåtgående trend som innebär att de totala utsläppen från transporter minskar 
med några procent mellan 1990 och 2015. Slår man ut utsläppen per invånare är 
reduceringen mer omfattande, nära en femtedel. Personbilstrafikens koldioxidutsläpp i 
Västerås har en nedåtgående trend under hela undersökningsperioden. De totala 
personbilsutsläppen minskar med en tiondel, varav huvuddelen av minskningen sker under 
10-talet, medan minskningen av utsläppen per invånare uppgår till en fjärdedel. 
Utsläppsminskningarna accentueras under 10-talet. (Naturvårdsverket, 2018a) 
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Tabell 7.16: Transportsektorns koldioxidutsläpp i Västerås 1990-2015, totalt och per 
invånare. Källa: Naturvårdsverket, 2018a (utsläppsdata); SCB, 2018 f (befolkningsdata)) 
Författaren har på egen hand bearbetat statistiken för att få fram totala utsläpp per år. 

 1990 2000 2010 2015 

Kommuninvånare, antal 119 761 126 328 137 707 143 702 
CO2-utsläpp transporter, per invån 
(ton) 

1,80 1,75 1,71 1,47 

CO2-utsläpp transporter, totalt (ton) 216 148 221 388 235 367 211 227 
CO2-utsläpp personbilar, per invån 
(ton) 

1,26 1,19 1,07 0,94 

CO2-utsläpp personbilar, totalt (ton) 151 469 149 750 147 825 135 289 
 

Stadens uppföljning visar att transportsektorn är efter energiförsörjningssektorn den näst 
största utsläppskällan av koldioxid i Västerås 2014. Inom transportsektorn står 
personbilarna för nästan 65 procent av utsläppen, följt av tunga lastbilar, lätta lastbilar och 
bussar. Den lätta lastbilstrafiken ökar utsläppen per invånare med 40 procent, och dess andel 
av trafikens totala utsläpp närapå fördubblats till nio procent under den aktuella 
undersökningsperioden. Busstrafikens koldioxidutsläpp minskar med en dryg tredjedel 
under den aktuella perioden. Alla stadsbussar och renhållningsfordon drivs 2014 med biogas, 
och allt fler landsortsbussar drivs med biogas. (Västerås stad, 2017j) 

Statistik från länsstyrelserna (2018) visar att innehavet av personbilar per invånare är i 
Västerås något lägre än i länet och riket, innehavet ökar under perioden 1990-2014 med 12 
procent, vilket motsvarar förändringen i riket men är lägre än i genomsnittet i Västmanlands 
län (se tabell 7.18) (Länsstyrelserna, 2018). I Västerås kör man något kortare sträckor med bil 
jämfört med länet och riket, mellan 1990 och 2014 minskar körsträckorna något både per bil 
och per invånare (se tabell 7.17) (Länsstyrelserna, 2018). Andelen miljöfordon har ökat 
snabbt medan personbilar som drivs med alternativt bränsle både har ökat och sedan sjunkit 
tillbaka under perioden medan andelen tunga/starka personbilar ökar konstant (Västerås 
stad, 2017h). 

Tabell 7.17: Körsträcka (mil) per personbil och per invånare åren 2000, 2005, 2010 och 
2014. Avser den sammanlagda körsträckan för alla bilar som använts under året. 
Körsträckan är kopplad till den kommun som fordonsägaren tillhör. Källa: 
Länsstyrelserna (2018) 

 2000 2005 2010 2014 
 Kör-

sträcka 
/bil 

Kör-
sträcka 
/inv 

Kör-
sträcka 
/bil 

Kör-
sträcka 
/inv 

Kör-
sträcka 
/bil 

Kör-
sträcka 
/inv 

Kör-
sträcka 
/bil 

Kör-
träcka 
/inv 

Västerås 1270 629 1248 641 1227 616 1179 614 
Västmanlands län 1287 667 1271 688 1230 665 1182 663 
Riket 1302 659 1298 681 1271 667 1222 655 
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Tabell 7.18: Bilinnehav per 1000 invånare, personbilar i trafik efter ägande. Källa: 
Länsstyrelserna (2018) 

 1990 2000 2010 2014 Förändring 
1990-2014 

Västerås 409 434 443 460 +12% 
Västmanlands län 424 459 475 493 +16% 
Riket 419 450 461 471 +12% 

 

7.5.4 Analys: Transporter  

Statlig styrning och industriell utveckling påverkar bil- och bränsleindustrin 
Biltrafikarbetet tycks öka i Västerås under den aktuella undersökningsperioden, stadens i 
huvudsak trafiksmarta bebyggelseplanering och ökade satsningar på cykel- och 
kollektivtrafik till trots. Ändå bryts den stigande kurvan för transportsektorns och 
vägtrafikens ökande utsläpp av växthusgaser som till och med börjat minska. Förklaringen, 
som i resten av landet, beror dock på förändringar i fordonsflottan (nya energieffektivare 
bilar) och drivmedelsanvändning snarare än minskat resande i personbil, som i resten av 
Sverige (se 3.4.5).  

I vilken omfattning samhällsplaneringen och andra kommunala åtgärder bidragit till att 
minska eller öka trafikarbetet och det strukturella bilberoendet är intressanta frågor som 
kräver en mer djupare och genomgående analys än vad som är möjligt i denna avhandling. Vi 
kan dock konstatera att senare års positiva utveckling med minskade koldioxidutsläpp från 
transportsektorn (i princip vägtrafiken) i Västerås snarare beror på styrning på statlig nivå 
(låginblandning av biobränslen, pumplag,  m m) och europeisk/global nivå tillsammans med 
ökat fokus från fordons- och bränsleindustrin på att ställa om till mer klimatsmarta 
fordonsflottor. 

Strukturomvandling, stadsbyggnadstrender och stadsbyggnadsstrategier 
bidrar till bebyggelseutveckling i en energieffektiv och klimatsmart riktning  
Utvecklingen av Västerås till en tydligare Mälarstad är den tydligaste och mest konsekvent 
genomförda avsedda och realiserade (i Mintzbergs mening) strategin i stadens planering 
sedan tidigt 90-tal och framåt. Detta har bidragit till förtätning av och byggandet av en 
mängd (huvuddelen av) nya bostäder i Västerås centrala och halvcentrala delar, och därmed 
skapat förutsättningar för kortare resor och resor till fots, cykel eller med kollektivtrafik. 
Inledningsvis tycks det huvudsakliga motivet med Mälarstaden ha varit att skapa en attraktiv 
och konkurrenskraftig stad som attraherar såväl boende som företag att flytta till (och stanna 
i) Västerås, och att utnyttja den mark som lämnats för fäfot efter 70- och 80-talens 
industriella omstrukturering. Att denna utveckling även bidrar till att skapa en mer 
transport- och miljömässigt hållbar bebyggelsestruktur kan snarare ses som ett sekundärt 
mål, åtminstone i de tidigare skedena av undersökningsperioden. Denna utveckling är vidare 
en del av den internationella stadsbyggnadstrenden brownfield och waterfront 
development som är en följd av den post-industriella utveckling som västvärldens post-
moderna ekonomier står inför då stora delar av den industriella produktionen flyttar ut från 
de gamla industristäderna till externa lokaliseringar eller till andra länder.  De mer eller 
mindre tomma industri- och hamnområdena vid Mälarens stränder rymmer således en 
möjlighet för staden att skapa attraktiva boende- och stadsmiljöer med sjökontakt, samtidigt 
som det centrala läget ger möjlighet till korta avstånd mellan bostäder och olika urbana 
funktioner (även om de senare årens externhandelsutveckling påverkar detta). Det attraktiva 
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och centrala läget gör det även naturligt att exploatera dessa områden med en relativt hög 
täthet jämfört med tidigare förortsutbyggnad. 

Även om översiktsplaneringen redan under 90-talet diskuterar vikten av en 
bebyggelsestruktur som gynnar gång-, cykel och kollektivtrafik så är det först under 00-talet 
som det ger tydligt utslag i själva planförslaget för bebyggelseutvecklingen och de strategier 
som introduceras. Synen på hållbara transporter förändras i översiktsplaneringen från att 
först ha varit viktiga frågor att beakta till att bli grundläggande utgångspunkter och 
prioriterade och tydligt uttalade strategier för bebyggelsens planering och utveckling. Denna 
vändning – ”en ny syn på trafiken” – introducerades i och med det delvis samordnade trafik- 
och översiktsplanearbetet i början av 00-talet, men får ett tydligare genomslag i kommunens 
planer och beslutsfattande först på 10-talet då ett tätare samarbete mellan klimat-, trafik- och 
översiktsplanering inleds redan i tidigt skede. Inom översiktsplaneringen vänds successivt 
stadens till en början negativa och strikta inställning till förtätning till en alltmer positiv syn 
och bejakande av förtätningar inom den befintliga bebyggelsestrukturen. Att Öp2026 till och 
med hänvisar glesare villabebyggelse till andra orter än Västerås tätort är ett tydligt exempel 
på denna omsvängning.  

Vad är det som ligger bakom denna synvända och att det stora genomslaget 
dröjer till 10-talet? 
Stadens långsiktiga strategiska miljöarbete kombinerat med sektorsövergripande 
planeringsprocesser är en viktig orsak till planeringens ökade fokus på hållbara trafik- och 
bebyggelsestrukturer, då det byggt upp den institutionella kapaciteten inom den kommunala 
organisationen. Den ständigt ökande trafikens och trafik- och bebyggelseplaneringens 
miljökonsekvenser och potential lyfts upp redan under det tidiga 90-talets lokala Agenda 21-
arbete som lägger grunden, och efterföljande kollektivtrafikprogram, som till viss del verkar 
påverka inriktningen i stadens översiktliga planering, om än försiktigt och successivt. Men 
det är först kring millennieskiftet som det inom staden sker en större förändring vad gäller 
synen på trafiken och dess miljöutmaningar. En viktig förutsättning för att trafikens 
miljöaspekter lyfts betydligt högre upp i problemströmmen är ändringar inom den 
kommunala organisationen, som beror på en förändring i politikströmmen och Miljöpartiets 
vågmästarroll i valet 1998 gör att de för första gången ingår i den styrande majoriteten (den 
här gången tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet). Av detta följer två 
viktiga skeenden för utvecklingen av stadens trafikplanering. För det första inrättas en 
miljöstrategisk funktion på central nivå som bidrar till att höja kunskaps- och 
medvetandenivån (kunskapsresurser) samt driver på det kommunala miljöarbetet inom 
kommunkoncernen (förvaltning och bolag), vilket påverkar efterföljande sektorsplanering, 
inklusive trafikplaneringen.  För det andra innebär Miljöpartiets krav på en miljöanpassad 
trafikplanering istället för trafikledsplanering att trafiktjänstepersonerna får nya uppdrag, 
mandat och resurser (förmåga att mobilisera) att arbeta fram en mer nytänkande och 
miljöfokuserad trafikplan. Nya koncept och lösningar för miljöanpassad transportplanering 
lyfts därmed upp i policyströmmen. Men man lyckas inte få politiskt gehör för sina idéer 
under mandatperioden och efter valet 2001 kan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ånyo 
skapa en egen majoritet utan Miljöpartiets stöd. Återigen har förändringar i politikströmmen 
ändrat förutsättningarna. Tjänstepersonernas progressiva miljöanpassade trafikplan finner 
inte gehör hos den nygamla röda majoriteten. Förslaget är inte tillräckligt förankrat hos den 
politiska majoriteten, och blir därmed inte prioriterat i den politiska strömmen. Istället får de 
mer radikala förslagen presenteras som funderingar kring åtgärder som kan övervägas för att 
minska biltrafiken. Policyfönstret stod en tid på glänt, men prioriteringarna i problem-, 
policy- och politikströmmarna matchas inte i tid, varför fönstret för en mer omfattande 
förändring av Västerås transportrelaterade arbete inte öppnas. Denna gång. 
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Samordnad och sektoröverskridande planering bygger upp kommunens 
institutionella kapacitet för hållbar trafik- och bebyggelseplanering 
Även om innehållet i den slutliga Trafikplan 2004 kraftigt decimerades så tycks den i viss 
mån ha stärkt den institutionella kapaciteten i den kommunala organisationen. ÖP56 har ett 
betydligt tydligare fokus på hållbara transporter än tidigare planer, med strategier som 
stöder en mer transport- och klimatmässigt hållbar bebyggelseutveckling, även om planen 
samtidigt innehåller saker som går i motsatt riktning (mer om det senare). Denna 
samordnade trafik- och översiktsplanering leder också inom tjänstemannaorganisationen till 
en ökad kunskap om och betydelse av sambanden transporter-bebyggelse-miljö 
(kunskapsresurser) samt ett utökat nätverk, förtroende och erfarenhet att i högre grad 
samarbeta över sektorsgränserna – vilket är viktig för det fortsatta arbetet.  

Detta gäller inte minst 10-talets planering, där planeringssamordningen den här gången inte 
bara gäller bebyggelse och trafik, utan även energi- och klimatstrategier. Det inledande 
gemensamma arbetet förstärker insikten av behovet av mer genomgripande förändringar av 
stadens trafiksystem, resandemönster och planering. Detta gör att frågan om hållbara 
transporter ligger högt uppe i problemströmmen. Det inledande samarbetet med 
klimatprogram och trafik- och översiktsplan bidrar till en gemensam utgångspunkt för den 
fortsatta sektorsplaneringen. Översiktsplanen tar utgångspunkt i det redan antagna 
klimatprogrammets tuffare klimatmål och dess transportrelaterade innehåll är starkt 
influerat av trafikplanens innehåll. Trafikplanen kan sedan, i sin tur, hänvisa tillbaka till 
klimatprogrammet och översiktsplanen och peka på att trafikplaneringen behöver ändras 
radikalt för att klara kommunen olika mål och följa redan antagna strategier. Man kan säga 
att Trafikplan 2026 är en radikalare variant av tidiga Trafikplan 2004 som lyfts in i 
policyströmmen, men nu i en annan kontext där miljöfrågorna i allmänhet och 
klimatfrågorna i synnerhet är mer allmänt accepterade. Genom person- och generationsskifte 
i tekniska nämnden och på stabens chefsnivå finns numera en större förståelse för och 
ambition gällande miljöanpassad trafikplanering jämfört med under 00-talet. Med lärdom 
från tidigare motgångar arbetar trafiktjänstepersonerna redan i tidigt skede som 
policyentreprenörer med att förankra planens innehåll genom att bjuda in politikerna i 
processen för att skapa förståelse och acceptans i politikströmmen (”softening up” med 
Kingdons ord). Trots detta möter planförslaget på motstånd från delar av den politiska 
församlingen, där den politiska ledningen (där Miljöpartiet ånyo ingår) har majoritet i 
nämnder men inte i kommunfullmäktige. Beslutet dröjer. Men efter smärre (något 
bilvänligare) ändringar finns en majoritet bakom trafikplaneförslaget, policyfönstret öppnas 
och Trafikplan 2026 kan till slut antas. Huruvida förslagen och strategierna anammas i 
efterföljande planering och beslutsfattande återstår emellertid att se.   

De samordnade och i högre grad kollaborativa planeringsprocesserna under 00-talet och 10-
talet bidrar alltså till att stärka den institutionella kapaciteten i den kommunala 
organisationen. Mobiliseringsförmågan har stärkts genom att det skapats olika 
policyarenor/institutionella arenor (initialt samordnade sektorsplaneringsprocesser, 
förvaltningsöverskridande  miljö- och cykelgrupper på olika nivåer) som gjort det möjligt att 
mobilisera kunskap och nätverk för att ifrågasätta och förändra rådande perspektiv, 
strukturer och planeringspraktik. Kunskapsresurserna har stärkts då de inblandade 
tjänstepersonernan från olika förvaltningar tillsammans tagit till sig ny kunskap och nya sätt 
att tänka kring relationerna mellan bebyggelseutveckling och transportternas miljöpåverkan 
samt möjliga åtgärder – de har skapet utvidgade och gemensamma referensrammar. Den 
kommunala organisationens relationella resurser har stärkts genom att det skapat starkare 
och närmare nätverk mellan tjänstepersoner över förvaltningsgränserna, sammanhållningen 
och samsynen inom den kommunala organisationen tycks ha blivit starkare. Vad gäller 
tjänstemannaorganisationens mobiliseringsförmåga gällande tillgång till makt i form av 
handlingsförmåga eller beslutsmakt (finansiering och reglering) har man blivit starkare 
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under 10-talet, då man lärt sig vikten av att involvera och få med sig beslutsfattarna och 
bredda deras referensramar. Även om det återstår att se hur planeringen på ”taktisk” nivå 
genomförs och finansieras. 

Inkluderande planeringsprocesser bidrar till positiv förändring av 
kollektivtrafiksystemet 
En liknande utveckling kan vi se inom kollektivtrafikområdet. Här fanns det under lång tid 
inte mandat för tjänstemersonerna att föreslå större förändringar i det gamla och bristfälliga 
kollektivtrafiksystemet, då det inte fanns något politiskt intresse av att öka anslagen. Istället 
fick man laga och lappa ett gammalt och omodernt system som redan låg på den 
kapacitetsmässiga bristningsgränsen. Även om planer som Trafikplan 2004 och 
kommuntransportplan 2007 inte direkt leder till större förändringar så verkar processerna 
bidra till att kunskap, medvetenhet och samsyn om problem och åtgärdsbehov inom 
kollektivtrafiken ökar inom den kommunala organisationen (problemströmmen), vilket i sin 
tur kan ha påverkat utvecklingen inom politikströmmen i senare skeden. Även 
kollektivtrafikbranschens ambitionshöjningar och satsningar under den här tiden (till 
exempel fördubblingsmålet) borde rimligen även ha påverkat politikströmmen. SmartKoll-
utredningens relativt omfattande förändringsförslag av bussystemet – som liknar 
utvecklingen i många andra svenska medelstora städer under den här tiden –  bidrar till att 
frågan även lyfts upp i policyströmmen. 00-talets trafik- och kollektivtrafikplanering leder till 
en insikt bland tjänstepersonen om vikten av att förankra arbetet på lednings- och politisk 
nivå. Detta är tydligt i arbetet med SmartKoll där hela arbetsprocessen utgår från förankring 
och aktivt deltagande bland såväl politiker och chefstjänstepersoner som externa aktörer. 
Denna kollaborativa planeringsinriktning syftar till och verkar i hög grad lyckas med att få 
med alla berörda aktörer (inte minst chefstjänstepersoner och politiker) på de nya 
tankebanorna, skapa en samförståelse samt att undvika att förändringar inte upplevs 
främmande. I en osäker kommunal situation med skiftande majoriteter är ett sådant 
angreppssätt särskilt viktigt.  

Inför beslutet om det nya kollektivtrafiksystemet tar tjänstepersonerna fram flera olika 
alternativ (kombinationer av delförslag), men förordar det mest omfattande (och dyraste) 
alternativet. Trots förankringsarbetet lyckas inte tjänstepersonerna till fullo få med sig den 
politiska majoriteten i kommunfullmäktige (som inte var samma som i kommunstyrelsen) 
som valde ett billigare alternativ än vad tjänstepersonerna föreslagit.  Men även om 
politikerna inte godtog alla tjänstepersonernas förslag så ledde dessa processer och följande 
beslut till stora steg framåt jämfört med tidigare försök att planera för och skapa effektivare 
och attraktivare kollektivtrafik i Västerås. Kollektivtrafiksystemet förändrades från grunden. 
Och ribban har lagts upp på en betydligt högre instegsnivå inför nästa gång det är dags för 
beslut om kollektivtrafiken.  

De två exemplen som beskrivs ovan (generell trafikplanering och kollektivtrafikplanering) 
visar på vikten av kommunikativa och samarbetsinriktade  planeringsprocesser med bred 
samverkan mellan olika sektorsområden. Men det visar också att det inte räcker med att 
skapa samsyn bland tjänstepersonerna. Kommunal samhällsplanering är ju till syvende og 
sidst en demokratisk process där de avgörande besluten fattas av folkvalda politiker, varför 
det är av stor betydelse att även dessa engageras tidigt i planeringsprocesserna. För att ge 
inspel till planarbetet, men även för att öka sin kunskap inom det aktuella sakområdet och få 
en förståelse för de utmaningar och möjligheter kommunen står inför. Institutionellt 
kapacitetsbyggande handlar således inte bara om att skapa en gemensam referensram bland 
tjänstepersoner från olika sektorer, utan även att få med de beslutsfattande politikerna. En 
sådan förankringsprocess ökar chansen för att tjänstepersonernas förslag och planer 
accepteras och leder till beslut som går i en mer hållbar riktning och som leder till en faktisk 
förändring i denna riktning. En plan må vara hur bra som helst utifrån ett sakperspektiv, 
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men om den inte får acceptans av de som beslutar – eller medborgarna – så leder det inte till 
förändring, åtminstone inte på kort sikt (jmf Tornberg, 2010)  

Samtidigt bidrar staden till strukturellt bilberoende 
Såväl i rollen som ansvarig för samhällsplanering, som diskuterats ovan, och som i sin roll 
som inspirerande och möjliggörande föredöme (miljöbilar m m)  arbetar staden i allt högre 
grad arbetat för en mer klimatvänlig trafikutveckling i Västerås. Samtidigt leder andra beslut 
och åtgärder till en utveckling som går i motsatt riktning, och riskerar att bidra till ett fortsatt 
och till och med ökat strukturellt bilberoende (se avsnitt 3.4.3) i Västerås.  

Gäddeholm ligger i en vacker och attraktiv natur- och kulturmiljö vid Mälaren, men ligger 
avsides och genom flygplatsen avkopplat från resten av Västerås tätort. Köpet och sedermera 
utbyggnaden av Gäddeholm innebär att staden aktivt bidrar till att skapa ett nytt 
bostadsområde med dåligt kollektivtrafikutbud och med dåliga kollektivtrafikmöjligheter på 
sikt. En utveckling som går stick i stäv med två av stadens fem samtidigt formulerade 
stadsbyggnadsstrategier (ny syn på trafiken, bygg staden inåt). Detta berörs dock inte i 
översiktsplanens konsekvensbeskrivning. I fallet Gäddeholm har miljöfrågorna fått ge vika 
för attraktivitetsfrågorna – attraktiva sjönära bostäder är viktigare än goda förhållanden för 
hållbara transporter – även om planerarna gör så gott de kan efter att fastighetsförvärvet 
redan är fait accompli.   

Det tidigare kommunalrådets (icke-kollaborativa) hantering vid uppköpet av Gäddeholm 
bidrar till att den nya majoriteten från det strax efterföljande valet har en mycket negativ 
inställning till projektet. Men projektet är redan igång, stora investeringar är redan gjorda 
och man har svårt att hitta alternativa lägen för bostäder.  Att stoppa utbyggnaden av 
Gäddeholm är således inte ett alternativ, stigberoendet är ett faktum. Lagd plan ligger. Den 
nya majoriteten fortsätter alltså med utbyggnaden av Gäddeholm, dock i betydligt 
långsammare takt och utan de tilltänkta satsningar på kollektivtrafik och barnomsorg som 
inledningsvis planerades. Den långsamma utbyggnadstakten medför visserligen färre resor 
då än så länge relativt få bor där, men också att kollektivtrafikunderlag (och därmed 
kollektivtrafik) saknas vilket innebär att man antingen behöver åka bil eller möjligen cykla 
(långt) vid resor till tätorten m m. Gäddeholm blir ett bostadsområde för bilpendlare. Det 
strukturella bilberoendet är ett faktum. 

Ett annat exempel inom den översiktliga fysiska planeringen där stigberoendet spelar en roll 
är det tidiga 90-talets expansionsplan (ÖP90) där ett stort område väster om tätorten 
mutades in för framtida exploatering och planer för en yttre ringled drogs upp. Efterföljande 
planer har betonat vikten av att bygga staden inåt, förtäta och satsa på cykel och 
kollektivtrafik, men ÖP37:s idéer lever fortfarande kvar som en levande strategi som 
successivt implementeras. I den efterföljande planeringen är som att det västra 
expansionsområdet numera mentalt sett bland planerarna ses som en del av tätorten och att 
exploatering här inte räknas som utspridning utan ett slags förtätning. Detta gäller även den 
yttre ringleden som staden, vilket poängteras i Trafikplan 2026, fortsätter att bygga ut och på 
sikt knyta ihop och färdigställa den yttre ringleden, i enlighet med planerna i ÖP90 och den 
gamla trafikledsplaneringen. Detta i en stad som redan idag har ett (enligt senaste 
trafikplanen) till stor del överdimensionerat vägnät (utom vid vissa knut- och tidpunkter); 
och oavsett om detta leder till ökat bilresande vilket sedan i sin tur medför nya 
trafikstockningar som pockar på ytterligare vägutbyggnader (se 3.4.3, inducerad trafik). När 
nu kommunen har investerat mycket tid och kapital för västlig expansion och redan byggt ut 
stora delar av den yttre ringleden, bit för bit, är det svårt att vända inriktning och inte 
fortsätta denna redan intrampade stig. Dessutom anses trafikledsutbyggnaden vara viktig för 
kommunens näringsliv, både för befintligt och för de nya företag man hoppas kunna locka till 
sig. Att en sådan utbyggnad, tillsammans med andra väginfrastruktursatsningar som främst 
går till väginfrastruktur, sannolikt kommer medföra inducerad trafik är då mindre viktigt.  
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Synen på den bilorienterade externlokaliserade handeln blir alltmer liberal under den 
aktuella undersökningsperioden. Samtidigt som externhandeln växer i omfång och antal 
områden, främst utmed motorvägen E18, som alltmer fungerar som stadens huvudgata och 
handelstråk. Stadens handelspolicy anses tidigt vara inaktuell utan att en ny tas fram. Flytten 
av Ikea från tätortens yttersta östra utkant till dess yttersta västra utkant och uppförandet av 
Erikslunds shoppingcenter – som visserligen inte strider mot översiktsplanens innehåll, men 
mot dess (och trafikplanens) intentioner – innebär en omfattande förändring av Västerås 
handelsstruktur och resmönster. Men den fysiska planeringen sker utan några djupare 
reflektioner kring hur detta påverkar stadens strukturella förhållanden, övergripande 
trafikflöden, trafikbeteende och miljö; salamanderhabitat blir istället den miljöfråga som 
sätts i fokus i detaljplanearbetet. Handeln hanteras inte i planeringen som en viktig samhälls- 
och trafikstrukturerande strategisk fråga. För att möta upp den hårda konkurrensen från 
Erikslunds shoppingcenter – med samma slags detaljhandelsutbud som centrumhandeln – 
är staden emellertid tillsammans med andra aktörer drivande och investerar i upprustningen 
av centrum (Gå-city).  

Gemensamt för både Gäddeholms- och Erikslundsfallen är att det är strategiskt och 
strukturellt viktiga projekt som toppstyrs och drivs av kommunalråd och chefstjänsteperson 
utan större inom-kommunal insyn eller diskussion innan de mer eller mindre är fullbordade 
faktum. Därefter försöker planerarna skapa så goda möjligheter för hållbart resande som går, 
utifrån de förutsättningar som platsen ger. I Gäddeholm förordas en relativt snabb 
utbyggnadstakt för att skapa goda gemensamma lösningar (t ex kollektivtrafik), vilket dock 
bromsas av den nya majoriteten som tydligt motsatt sig inköpet av Gäddeholm, delvis 
beroende på dålig förankringsarbete och samarbete av den tidigare majoriteten. Boende i det 
nya bostadsområdet Gäddeholm vänjs in i ett mer eller mindre strukturellt bilberoende med 
dålig kollektivtrafikförsörjning, även om kommunen investerat i en genare gång- och 
cykelväg till Västerås. I Erikslund försöker staden i efterhand skapa bättre gång-, cykel- och 
kollektivtrafikmöjligheter samt förslag om att komplettera handeln med bostäder och andra 
verksamheter. Man försöker med andra ord att med olika detaljlösningar i efterhand 
förbättra ett beslut som i grunden och strukturellt är trafik- och miljömässigt dåligt.  

Regionförstoringen påverkar även stadsbyggande och transporter i Västerås  
En internationell trend som påverkar resandet är den regionförstoring som ägt rum under de 
senaste årtiondena, vilket innebär att ökad arbetspendling över kommungränserna medför 
att tidigare mindre arbetsmarknader slås ihop till färre men större arbetsmarknadsregioner. 
Västerås knyts allt starkare till den regionala arbetsmarknaden i Stockholm-Mälardalen 
samtidigt som Västerås mindre grannkommuner i allt högre grad blir förorter/sovstäder till 
det växande Västerås som lockar till sig såväl mer arbetstillfällen som serviceanrättningar. 
Återigen är handeln ett exempel, där vi kan se en ökad regional konkurrens där 
grannkommuner tävlar om konsumenter och arbetstillfällen – en tävling där de större 
kommunerna (i det här fallet Västerås) tenderar att vinna större ”marknadsandelar” på de 
mindre kommunernas bekostnad, vilket är fallet i Västmanland. Grannkommunen 
Eskilstunas beslut att under 00-talet att lätta på sin tidigare striktare hållning till 
externhandel och planera för shoppinggallerian Tuna Park har sannolikt varit en bidragande 
faktor till Västerås positiva inställning till det ännu större shoppingcentret Erikslund, trots 
hotet mot cityhandeln.  

Statliga och europeiska styrmedel bidrar till klimatvänlig transportutveckling  
De minskade koldioxidutsläppen från transportsektorn under de senaste åren beror på 
ändringar av fordonsflottans energieffektivitet och bränsleanvändning. Detta beror främst på 
internationella överenskommelser som påverkat bilindustrins energi- och klimatfokus och på 
statliga skatter och regleringar av fordons- och bränslemarknaden. Förutom detta så har 
staten genom sina positiva ekonomiska styrmedel i form av bidrag till viss del bidragit till 
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utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem i Västerås genom introduktionen av 
biogasbaserad fordonsgas i kollektivtrafiken. Stadsbusstrafikens totala skifte från diesel- till 
biogasdrift har varit möjlig tack vare initiativ från kommunexterna aktörer, som kommunen 
via sina hel- och delägda bolag hakat på och tagit över. Genom stora bidrag från såväl staten 
(LIP- och Klimpbidrag) och EU som lokal sparbanksstiftelse har dessa investeringar och 
följdinvesteringar i Växtkrafts biogasanläggning varit möjliga att genomföra. Genom ökad 
efterfrågan på biogas för den regionala busstrafiken etableras dessutom en privat biogasaktör 
i Västerås vilket skapar ett litet biogaskluster vid Gryta avfallsstation. 

Även om de ekonomiska styrmedlen varit den främsta framgångsfaktorn från statlig nivå, så 
tycks även informativa styrmedel bidragit till utvecklingen av stadens planering. Västerås 
stad har tagit del av flera statliga myndigheters kampanjer för samordnad sektorsplanering, 
vilket framförallt märks i ÖP54 och Trafikplan 2004 som tydligt är influerade av Boverkets 
Stadsplanera - istället för trafikplanera och Vägverket (med flera) TRAST. Därtill torde den 
statliga utredningen Koll Framåt och kollektivtrafikbranschens efterföljande 
fördubblingsarbete från 2008 framåt även ha bidragit positivt till stadens 
kollektivtrafikplanering och inte minst till SmartKoll och stadens satsning på ett nytt 
kollektivtrafiksystem.  

Vågmästarparti utnyttjar läget och driver på utvecklingen för hållbara 
transporter 
Miljöpartiet, som utnyttjat sin roll som vågmästarparti i samarbete med endera 
allianspartierna eller det röda blocket, verkar ha varit en särskilt central aktör som påverkat 
utvecklingen i den politiska strömmen – och därigenom indirekt även policyströmmen – vid 
flera tillfällen genom att få igenom satsningar på sina trafikinritade profilfrågor. Förutom 
tidigare nämnda satsningar på miljöstrategisk funktion på stadsledningskontoret och 
trafikanpassad trafikplan (1998-2001) så är partiet även drivande för och får igenom ökade 
satsningar på cykeltrafiken, som är en viktig profilfråga för partiet, när man senare ingår i 
nya majoriteter (med alliansen 2006-2010, respektive röda blocket, 2010-2014). 
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8. JÄMFÖRANDE ANALYS: ALINGSÅS OCH VÄSTERÅS 

I det här kapitlet jämförs och analyseras utvecklingen i de två fallkommunerna utifrån vad 
som redovisats tidigare i kapitel sex och sju. Vad finns det för likheter och skillnader mellan 
de två kommunerna och deras olika roller i energi- och klimatomställningen och vad är det 
för faktorer som påverkar utvecklingen? Kapitlet är strukturerat utifrån hur fallkommunerna 
har hanterat energi- och klimatfrågorna utifrån fyra centrala roller som utkristalliserats 
utifrån de delfallstudierna: som samhällsplanerare, fastighetsägare, energibolagsägare och 
beställare av kollektivtrafik. 

Kommunerna har en mängd olika ansvarsområden och intar däri olika roller som på 
varierande sätt påverkar energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Kommuner är bland 
annat tillsynsmyndighet för olika aktiviteter och verksamheter, producent av olika tjänster, 
upphandlare av tjänster och varor samt utbildare. I delfallstudierna som redovisas i kapitel 
sex och sju är det emellertid särskilt fyra roller som sticker ut och varit mer betydelsefulla för 
energi- och klimatutvecklingen än andra, varför de har valts ut för närmare analys och 
jämförelse. Utvecklingen av fjärrvärmesystemen i de två kommunerna har varit avgörande 
för de minskade utsläppen av växthusgaser, varför kommunernas roll som energibolagsägare  
är viktig. Därtill har kommunernas bolag och förvaltningar varit föregångare och drivande i 
energieffektivisering av det kommunala byggnadsbeståndet (och i viss grad påverkat 
utvecklingen även i det icke-kommunala besråndet), varför kommunernas roll som 
fastighetsägare här studeras närmare. Vidare har kommunala satsningar på kollektivtrafiken 
i hög grad påverkat kollektivtrafikresandet i positiv riktning, varför kommunens roll som 
kollektivtrafikbeställare har valts ut. Sists men inte minst har kommunerna i sin roll av 
samhällsplanerare på olika sätt, inte minst genom ”det kommunala planmonopolet”, 
möjlighet att påverka bebyggelsens- och transporternas energianvändning och 
klimatpåverkan. Vi börjar med kommunens roll som samhällsplanerare, varefter de tre 
övriga rollerna följer.    

8.1. Kommunerna som samhällsplanerare  
Som redogjorts för i kapitel 1 har jag i denna avhandling anlagt en bred definition av 
kommunal strategisk samhällsplanering, vilket innefattar olika samhällssektorer samt olika 
förutsättningar, uppdrag och legitimitet.  

Inledningsvis kan konstateras att den kommunala energiplaneringen och fysiska planeringen 
har särskilda lagar som ställer krav på att och hur respektive planering ska bedrivas (se 
avsnitt 4.5), krav som inte finns för andra delar av samhällsplaneringen som berörs i denna 
avhandling, till exempel trafikplanering och planering av miljö- och hållbarhetsrelaterade 
frågor. Ett exempel på denna särställning inom översikts- och energiplanering är 
lagstiftningen kräver att kommunerna ska ha aktuella energi- respektive översiktsplaner. Här 
finns en likhet mellan Alingsås och Västerås, men på olika sätt. I Västerås lyser 
energiplaneringen med sin frånvaro under stor del av undersökningsperioden, men när den 
väl genomförs har den stor verkan och relativt långt tidsperspektiv. I Alingsås görs nya 
energiplaner med tämligen korta intervaller, särskilt under 90-talet, medan 
översiktsplaneringen (eller åtminstone färdigställande och antagande av den 
kommunövergripande översiktsplanen) låter dröja på sig under 00- och 10-talen.  

Inom planeringen som berör miljö och hållbar utveckling finns inte några lagfästa krav på 
sådana planer, vilket dock inte hindrar båda kommunerna att arbeta fram flertalet sådana 
planer och målformuleringar under undersökningsperioden. Däremot bidrar olika statliga 
initiativ och incitament till att kommunerna ändå arbetar med dessa frågor och tar fram 
relaterade planer, såsom statlig samordning av och stöd till lokalt Agenda 21-arbete och krav 
på kommunala klimatstrategier för att kunna erhålla Klimp-medel.  



256 
 

Inte heller för den kommunala trafikplaneringen finns krav på strategiska trafikplaner, även 
om statliga verk (ibland tillsammans med andra aktörer, till exempel SKL) genom olika 
satsningar och kampanjer uppmuntrar och stödjer kommunerna till mer hållbar och 
sektorsövergripande bebyggelse- och trafikplanering (se kapitel 4). Här kan vi se en skillnad 
mellan de två fallkommunerna, där Västerås i högre grad anammat en strategisk och 
sektorsöverskridande trafikplanering med tydlig miljö- och klimatinriktning, medan en 
sådan trafikplanering saknas i Alingsås. Orsaker till denna skillnad kommer vi till senare. 

8.1.1 Kommunerna som planmonopolister 
I egenskap av myndighet med ansvar för den fysiska planläggningen är det främst inom 
transportområdet som kommunerna har möjlighet att påverka energi- och 
klimatutvecklingen och delvis utnyttjar sin roll som planmonopolist. Detta framgår i de två 
delfallstudierna där båda fallkommunerna under hela undersökningsperioden reflekterar 
kring sambanden mellan den kommunens fysisk-rumsliga utveckling och transporternas 
miljöpåverkan, medan kopplingen till värmeförsörjningen behandlas mycket övergående och 
bebyggelsens energiprestanda inte alls. Såväl kunskapen och ambitionerna om att planera för 
ett mer transportmässigt hållbart samhälle, där energi- och klimatfrågorna hamnar allt mer i 
centrum, utvecklas och accentueras i båda kommunerna över tiden. Dock finns här vissa 
tydliga skillnader mellan kommunerna. 

Ökat samspel mellan översikts- och trafikplanering ger olika resultat 
I småstaden Alingsås är cykelstaden utgångspunkten för planeringen av stadens fysisk-
rumsliga utveckling. Stadens skala gör det möjligt för kommunen att planera för en 
bebyggelseutveckling inom ett cykelavstånd från stadskärnan. I den större staden Västerås 
saknas sådana möjligheter då staden redan har expanderat över detta cykelavstånd. Här intar 
översiktsplaneringen istället inledningsvis en mer expansiv och transportkrävande 
utvecklingsstrategi som därefter successivt utvecklas till att bli allt mer inriktad mot 
transportmässigt hållbara utvecklingsstrategier och därmed att skapa mer hållbara 
bebyggelsestrukturer. I Västerås blir förtätning en allt viktigare fråga för att skapa mer 
energi- och klimatmässigt mer hållbara bebyggelsestrukturer – dock inom den expansiva 
utvecklingszon som den tidiga planeringen lade fram – medan detta inte diskuteras i 
Alingsås fysiska planering.  

En viktig orsak till Västerås ökade fokus på transport-hållbara stadsbyggnadsstrategier är 
samordningen av översiktsplaneringen och trafikplaneringen i mitten av 00-talet. Även om 
trafikplanens ambitioner slutligen decimerades så var den starkt bidragande till att trafik- 
och miljöfrågorna lyftes upp i översiktsplaneringen och dess strategier, och innebär inom 
organisationen en ökad kunskap om sambanden mellan trafikens miljöpåverkan och den 
fysiska planeringen. Ett liknande samarbete i Alingsås mellan trafikplanering och 
översiktsplanering för tätorten vid ungefär samma tidpunkt fick dock inte ett lika tydligt 
genomslag. I Västerås har därefter den senare generationens klimat- och trafikplanering satt 
ännu större avtryck i stadens översiktsplanering, medan det strategiska arbetet kring 
bebyggelse- och transportutveckling lyser med sin frånvaro i Alingsås. Vad beror denna 
skillnad på? 

En förklaring är att trafikstrategin i Alingsås kopplades in i ”halvlek” under planprocessen då 
man såg stora utmaningar med den ökande trafiken som bebyggelseutvecklingen skulle 
generera, då FÖP:ens samrådsförslag redan var framtaget, till skillnad från Västerås där 
trafikplaneringen och översiktsplaneringen samordnades i ett tidigare skede. I Västerås fanns 
således bättre förutsättningar att tillsammans i tidigare skede bygga upp en gemensam 
kunskap och förståelse över problem och sätt att komma förbi dem. En annan förklaring är 
att Alingsås trafikstrategi och dess progressiva förslag togs fram av en konsult, medan 
trafikplaneringen i Västerås i hög grad genomfördes inom den kommunala förvaltningen av 
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dess tjänstepersoner. I Västerås fanns därmed även bättre förutsättningar för att inom den 
kommunala organisationen ta till sig och vidareutveckla den kunskap som 00-talets 
samarbete innebar, medan många av frågorna och förslagen som togs upp i trafiktaktiken i 
Alingsås rann ut i sanden då det inte fanns någon kommunal aktör med kompetens och 
ansvar att ta ett strategiskt helhetsgrepp för trafikfrågorna. Här ser vi sålunda en 
organisatorisk förklaring som också delvis har en koppling till kommunernas storlek. 
Västerås är en av landets största kommuner med en organisatorisk bredd och styrka inom 
bland annat transportfrågorna, med möjlighet att ha fler expertfunktioner och djupare 
kompetensinriktningar än vad en liten kommun som Alingsås kan uppbåda. I Västerås finns 
tjänstepersoner med mandat, kunskap och vilja att driva på de strategiska transportfrågorna 
både inom trafikplanering och översiktsplanering (och samarbetet mellan dessa), medan 
dylika nyckelaktörer saknas i Alingsås på transportsidan. Dessutom bidrar det långa glappet 
mellan Alingsås kommunövergripande översiktsplanering till frånvaron av strategiska 
överväganden kring transporter och rumslig utveckling i kommunen.  

Skillnader i planering och utveckling av handeln 
Västerås väl utvecklade trafikplanering och samarbete mellan trafik- och 
översiktsplanerarna, och miljöstrategerna, samt energi- och klimatmässigt allt bättre 
planeringsstrategier bidrar till en tätare och mer transporteffektiv bebyggelsestruktur med 
förutsättningar att gynna gång-, cykel och kollektivtrafik. Trots detta så planeras och 
utvecklas Västerås samtidigt i en motsatt riktning som riskerar leda till ökat bilresande, ökat 
bilberoende och därmed att trafiksektorns energianvändning och klimatpåverkanökar eller 
inte reduceras i tillräcklig grad. Externhandelns utveckling och bostadsområdet Gäddeholm 
är exempel på denna utveckling. Medan Alingsås, trots bristande strategisk trafikplanering, 
intar en betydligt mer försiktigare hållning till externhandelsetableringar och tillhörande 
miljökonsekvenser. Här är det tydligt att kommunen i sin roll som planmonopolist har 
möjlighet att styra utvecklingen. Vad är det som ligger bakom skillnaderna i de två 
kommunerna? 

Ökad regionförstoring och kommunstorlek är här två bidragande förklaringar. Västerås är 
den största kommunen i västra Mälardalen och utgör ett regioncentrum vars regionala 
dragningskraft successivt ökar, delvis på de mindre grannkommunernas bekostnad. 
Regionförstoringen innebär ökad pendling, framförallt ökad inpendling från 
grannkommunerna vilket delvis bidrar till minskad handel och service i dessa mindre 
kommuner. Västerås tillväxt som handelsdestination är således positivt ur ”storstaden” 
Västerås tillväxtperspektiv, varför stadens hållning till extern handel blir mer bejakande från 
att inledningsvis varit mer beskyddande mot city- och stadsdelshandeln. Och handelns 
intresse för att finnas i regioncentrumet Västerås är stort. Resultatet är en växande 
bilorienterad handel längs trafikleder, främst E18. Med flytten av Ikea och etablering av 
Erikslunds shopping går den externlokaliserade handeln i Västerås in i en ny fas, med en 
tydligare konkurrens mot cityhandeln, och Västerås stärker sin konkurrensfördel jämtemot 
närliggande kommuner. Regionförstoringen gynnar således ett stort regioncentrum som 
Västerås som blir allt starkare, och som en vinnare i denna utveckling går Västerås i bräschen 
för denna bilorienterade handelsutveckling i regionen.  

Dessa regionala strukturella förändringar är ur handelssynpunkt inte lika positiva för en 
mindre och regionalt perifert lokaliserad stad som Alingsås, som är en av många mindre 
kommuner som i allt högre grad domineras av regionscentrum Göteborg. Kommunen 
försöker i det längsta skydda sin viktiga näringsgren stadskärnehandeln och intar länge en 
mycket restriktiv hållning till handel utanför stadskärnan och längs E20. Men när Alingsås 
tappar sin främre position i den regionala handelshierarkin, i hög grad ett resultat av 
grannkommunernas ökande satsningar på externlokaliserad handel och shoppingcentra, 
orkar kommunen till slut inte hålla emot. För att mota Olle i grind tar Alingsås kommun fram 
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en handelspolicy, en definition av skrymmande handel och två detaljplaner för 
handelsetableringar utanför stadskärnan– förslagens påverkan på transporterna diskuteras 
och hanteras öppet och tydligt i planeringen. Resultatet är två mindre och relativt väl 
stadsdelsintegrerade handelsplatser strax utanför stadskärnan, två områden som redan i 
tidigare översiktsplanering utretts och pekats ut som lämpliga potentiella handelsområden. 
Detta kan jämföras med planeringsprocessen inför Erikslunds shoppingcenter i Västerås som 
genomfördes i hast och med största möjliga sekretess och slutenhet, och där påverkan på 
trafikflöden och dess miljökonsekvenser inte behandlades i planeringen.  

I båda fallen arbetar kommunerna för att främja sitt lokala näringsliv, men gör det på olika 
sätt och utifrån olika utgångspunkter där kommunstorlek samt kommunens plats och roll i 
den regionala hierarkin är av stor betydelse. Det är dock förvånande att lilla Alingsås, med 
sin avsaknad av strategisk trafikplanering som diskuterats tidigare, hanterar planeringen av 
handelsfrågorna på ett betydligt mer stringent och sofistikerat sätt än Västerås som har en 
väl utvecklad organisation och transportanpassade utvecklingsstrategier. Medan Alingsås 
använder det kommunala planmonopolet för att styra handeln till goda lägen ur transport- 
och miljösynpunkt intar Västerås successivt en alltmer laissez-faire-attityd där handelspolicy 
inte uppdateras, bilorienterad handel fortsätter växa och nya handelsetableringars trafik- och 
miljöpåverkan inte utreds. Såväl handelsutvecklingen som utvecklingen av Gäddeholm till en 
ny bostadsort strider mot stadens övriga planering och strategier för en mer transport- och 
miljövänlig bebyggelseutveckling. Hur kommer det sig?  

Framväxande strategier påverkar genomförda strategier och transportarbetet  
Stadens handläggning av Erikslunds shoppingcenter såväl som processen inför köpet av 
Gäddeholm skedde i tysthet och drevs av ett kommunalråd och en hög tjänsteperson. 
Samverkan med den övriga kommunala förvaltningen var minimal och stadens planerare 
stod inför faktum. Viktiga beslut om strukturpåverkande och strategiskt viktiga frågor om 
bebyggelseutvecklingen som i hög grad påverkar transporter och miljöpåverkan i Västerås 
föregicks inte av bredare och öppen utredning och planering utan sker uppifrån och från 
sidan. För att använda Mintzbergs begrepp är utvecklingen i Gäddeholm och Erikslund 
exempel på när framväxande (emergent) strategiprocesser som skiljer sig från planeringens 
avsedda (intended) strategier påverkar stadens realiserade strategier. Stadens planerare har 
stått inför faktum och varit tvungna att förhålla sig till dessa nya omständigheter och 
integrera dessa nya strategier i den översiktliga och efterföljande planeringen. I efterföljande 
planering har planerarna gjort vad de kunnat för att stadsutvecklingen i dessa områden ska 
bli mer hållbara, bland annat vad gäller trafik- och miljöfrågor.  

8.1.2 Den kommunala samhällsplaneringens kommunikativa och 
kapacitetsuppbyggande betydelse 
Den kommunala samhällsplaneringen på strategisk nivå spelar en kommunikativ och 
kapacitetsuppbyggande viktig roll i både Alingsås och Västerås. Det miljö- och 
hållbarhetsarbete som under 90-talet introduceras i kommunerna under Agenda 21-
paraplyet och därefter har fördjupats och intensifierats genom kommunalt miljömålsarbete, 
klimatstrategier med mera har varit viktigt för att bygga upp kommunernas institutionella 
kapacitet för att hantera energi- och klimatfrågorna i bebyggelse- och transportsektorerna. 
Det empiriska materialet visar detta särskilt tydligt i Västerås, där planeringen spelat en 
viktigare roll än i Alingsås. 

I Västerås har införandet av en miljöstrategisk funktion på stadsledningskontoret varit viktigt 
för att långsiktigt integrera miljö- och hållbarhetsfrågorna i den kommunala organisationen 
och förändra tjänstepersonernas attityd och kompetens. Miljöstrategen VSLK1 har haft 
resurser, organisationsmässiga förutsättningar och politiskt mandat att skapa de 
institutionella arenor (policyarenor) där tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag 
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tillsammans kunnat utveckla policy och förstärka den kommunala institutionella kapaciteten. 
Initial motvilja i arbetet med miljöprogram och energiplan har över tid utvecklats till ökat 
förtroende och förbättrade relationer och samarbete mellan tjänstepersoner på de olika 
förvaltningarna och bolagen (relationella resurser) och gemensam uppbyggnad av kunskap 
och referensramar (kunskapsresurser), vilket intervjuer med tjänstepersoner från de olika 
förvaltningarna vittnar om. Det långsiktiga hållbarhetsarbetet har också ökat den 
kommunala organisationens mobiliseringsförmåga vilket lett till att 
tjänstepersonernautvecklat nya perspektiv att se på energi- och klimatfrågorna, men också 
förändrat sättet man organiserat och genomfört planering och övrigt arbete på ett 
kollaborativt sätt. Detta gäller den ökande samordningen mellan översikts- och 
trafikplaneringen (sedermera även klimatprogramsarbete), men även energiplaneringen och 
efterföljande arbete med implementering där Mälarenergi, fastighetskontoret och 
stadsbyggnadskontoret samarbetat för hitta nya lösningar med lågenergihus och 
lågtemperaturfjärrvärme. En viktig förutsättning för detta långsiktiga miljö- och 
hållbarhetsplaneringsarbetes genomförande och framgång är miljöstrategen VSLK1, som 
varit en viktig policyentreprenör som mobiliserat resurser och beslutsmakt. Efter att ha 
arbetat under många år i kommunen har hen ett väl utvecklat kontaktnät och god kännedom 
om hur den kommunala organisationen fungerar. Då miljöstrategfunktionen (som utvecklats 
till en grupp med flera strateger) är centralt placerad på stadsledningskontoret finns här en 
relativ närhet till kommunens högsta politiker och tjänstepersoner samt möjlighet att 
påverka andra förvaltningar och bolag, jämfört med om funktionen hade varit en del av 
exempelvis miljöförvaltningen.  

Det empiriska materialet visar inte lika tydligt hur det miljöstrategiska planeringsarbetet 
påverkat utvecklingen och den institutionella kapaciteten i Alingsås. Agenda 21- och 
hållbarhetsarbetet har ett inflytande på övrig samhällsplanering under 90-talet och tidigt 00-
tal. Efterföljande miljömålsarbete spelar in och stödjer redan påbörjade kommunala 
energirelaterade initiativ, men drivkrafterna är mer individberoende i Alingsås. Energi- och 
miljöplaneringen bidrar tillsammans med övriga mer eller mindre samtidiga energirelaterade 
projekt främst under andra halvan av 00-talet (passivhusbyggande i Brogården och 
Stadsskogen, EU-projektet REBECEE, Passivhuscentrum) till att bygga upp och utveckla 
gemensam kunskap, idéer och referensramar kring energi- och klimat (kunskapsresurser), 
men främst i energi- och bebyggelsesektorn. I småstaden Alingsås är avstånden mellan olika 
tjänstepersoner relativ korta, men energiprojekten – och i viss mån även miljö- och 
energiplanering – bidrar även till att ökat förtroende och förbättrade relationer och 
samarbete mellan olika förvaltningar och bolag (relationella resurser). I likhet med Västerås 
finns även i Alingsås en viktig kritisk förändringsaktör på central position på 
kommunledningskontoret, utvecklingschefen. Med sina långa erfarenhet i kommunen, väl 
utvecklade nätverk, närhet ledande politiker och centrala position har hen varit viktig för att 
förmedla och förankra idéer med politiker och pusha på andra aktörer (Fabs, där även fd 
planeringschefen/miljöplaneraren är viktig och driver på i senare skeden) när det gäller 
framförallt bebyggelsens energiprestanda. Men kopplingen till den kommunala 
samhällsplaneringen är inte lika stark som i Västerås. Dock kan konstateras att 
tjänstepersoner på central nivå i den kommunala organisationen (kommun-
/stadsledningskontor) med intresse, kontakter och mandat att driva på energi- och 
klimatfrågorna har varit viktiga för den positiva utvecklingen i båda kommunerna. 

I båda kommunerna har således den kommunala samhällsplaneringen i olika grad bidragit 
till en ökad sammanhållning och samsyn internt mellan de olika aktörerna inom den 
kommunala organisationen (bonding). Men kommunerna har även arbetat utåtriktat med att 
även få med andra icke-kommunala aktörer i att komma längre i energi- och klimatarbetet 
(bridging). I Västerås är arbetet med elbils- och bostadsutmaningen inom Västerås Climate 
Challenge samt det tålmodiga arbetet med att öka det icke-kommunala 
lågenergihusbyggandet (pilotprojekt m m) exempel på detta. I Alingsås är Partnerskapet 
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Stadsskogen (även om energifrågan kom in sent) och Passivhuscentrum exempel på 
kommunalt brobyggande, varav det senare framförallt påverkar externa aktörer runt om i 
landet.   

8.1.3 De kommunala visionernas utveckling och betydelse 
I båda fallkommunerna har man under den aktuella undersökningsperioden arbetat med 
kommunala visioner och målbilder. Innehållet och arbetsprocessen samt kopplingen till 
energi- och klimatfrågorna skiljer sig dock mellan kommunerna, och över tid (se tabell 8.1).  

Vad gäller innehållet så är de tre visionerna i Alingsås mycket koncist formulerade i en eller 
ett fåtal meningar (se tabell 8.1). Alla tre visionerna berör Alingsås kvaliteter som trivsam 
småstad och god utveckling i hela kommunen, de två senare inkluderar även den regionala 
aspekten och tillgång till storstadens fördelar. Miljöbegreppet används på olika sätt i de två 
tidigaste visionerna, medan den senaste visionen tydligt betonar Alingsås kommuns 
satsningar på hållbarhet. I Västerås är visionerna mer mångordiga och beskriver relativt 
detaljerat den rumsligt-fysiska utvecklingen av Västerås vid visionernas målår, med 
utgångspunkt i de projekt och planer som redan satts igång eller är på gång att genomföras. 
Här skiljer sig den senaste visionen som har ett större fokus på känslor och värden som 
sammankopplas med Västerås. Gemensamt för visionernas innehåll är fokus på att utveckla 
den sjönära Mälarstaden, trafikinfrastruktur och teknisk utveckling. I de två senaste 
visionerna lyfts även miljöaspekterna tydligt fram.  

I Alingsås drivs visionsarbetet på av politikerna, medan visionsarbetet i Västerås i högre grad 
styrs och drivs på av tjänstepersoner. Visionsarbetet i Västerås är inledningsvis mycket 
toppstyrt med en eller ett fåtal tjänstepersoner involverade, men processerna blir under 00- 
och 10-talen allt bredare och mer kollaborativt och kommunikativt inriktade och inkluderar 
såväl politiker som allmänhet som får mer att säga till om, särskilt i den senaste 
visionsprocessen. 

Vad har dessa visioner för betydelse för utvecklingen av bebyggelsens och transporternas 
energianvändning och klimatpåverkan? I Alingsås efterföljs visionen från 1996 med 
övergripande mål om kretsloppstänkande och ekologisk grundsyn i samhällsplaneringen, 
samt effektivare och minskad energianvändning i hela kommunen. Och den till Vision 2010 
hörande kommunikationspolicyn bidrar till ökade satsningar på kollektivtrafik (särskilt 
pendeltåg) i början av 00-talet. Den senaste Alingsåsvisionen visar inte sådan styrförmåga 
inom aktuella områden, även om hållbarhetsambitionen i visionen stöttar det energi- och 
miljöarbete som pågår i Alingsås. Denna stödjande roll har även de senare visionerna i 
Västerås, då de lyfter fram nytänkande och teknikutveckling inom kommunen som ett sätt att 
skapa en mer hållbar framtida stad, medan de tidigare visionerna snarare bekräftar redan 
påbörjade och tilltänkta satsningar. I Västerås bidrar dock inte visionerna konkret till några 
energi- eller klimatrelaterade satsningar. 
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Tabell 8.1: Kort sammanställning av innehåll och genomförande av kommunala visioner i 
Alingsås och Västerås. Källor: Alingsås kommun (1998ª, 199ª, 2017b), Dangemark & 
Thorsén (1990), Västerås stad (1992ª & u.å.). För en mer ingående beskrivning, se kapitel 
6.1 och 7.1.  

Alingsås Västerås 

1996: ”Alingsås kommun slår vakt om den 
trivsamma trästaden med en levande landsbygd 
och satsar på kunskap och utveckling i en god 
miljö”. Övergripande mål: kretsloppstänkande 
och ekologisk grundsyn i samhällsplaneringen, 
effektivare och minskad energianvändning. 
Politiskt driven. 

1990: Översiktsplanens vision: ”Mälarstad” . 
Formulerad av Stadsbyggnadskontoret. 

1999: Vision 2010: ”Alingsås är den trivsamma 
trästaden, men en levande landsbygd. Läget i 
regionen ger småstadens fördelar och 
storstadens möjligheter. Kommunen satsar på 
kunskap och tillväxt i en unik miljö samt har 
40 000 invånare år 2010.” Fyra strategiska 
nyckelfaktorer med policy och genomförande 
plan, varav kommunikationer är en (leder till 
utökat kollektivtrafikutbud, särskilt tåg). Arbetar 
brett (hela kommunala organisationen) och brett 
(externa partnerskap).  

1990-talets början: Vision 2000: Mälarstad som är 
på väg att förverkligas, en stad med väl utbyggd 
trafikinfrastruktur som knyter ihop Västerås med 
omvärlden, förbättrad miljö. Tas fram av 
stadsdirektören.  

2008: Vision 2019: ”Alingsås är den moderna 
mötesplatsen med småstadens fördelar och 
storstadens möjligheter. Alingsås har en central 
roll i Västsveriges utveckling och satsar på 
hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. 
Alingsås har 42 000 invånare år 2019.” Tas fram 
av KSAU.  

2000 (ca): Västerås Mälarstaden 2013: Fortsatt 
utveckling av den sjönära staden, välbalanserat 
och konkurrenskraftigt city, väl utvecklad 
infrastruktur, nationellt miljöföredöme. Ej 
antagen. Drivs av tjänstepersoner, politiker och 
allmänhet deltar (litet politiskt intresse). 

 2010: Vision 2026: Mindre rumslig-fysisk 
utveckling, större fokus på känslor och värden. 
Teknikutveckling och infrastruktur bidrar till 
miljövänligt och ökat resande. Tas fram i brett 
deltagande med politiker, tjänstepersoner och 
allmänhet.  

 

8.1.4 Planeringens organisation och processer 
Uppdelningen i olika planeringsteoretiska ansatser är en teoretisk konstruktion för att 
underlätta analys. I praktiken organiseras dock planeringen inte lika tydligt i dessa bestämt 
avgränsade fack, utan är vanligen en kombination av dessa, med olika tyngdpunkt i en eller 
annan ansats. Så är även fallet i Alingsås och Västerås. För att synliggöra olika huvudsakliga 
utvecklingar och förändringar i kommunernas samhällsplanering har jag emellertid valt att 
dela upp analysen utifrån dessa planeringsteoretiska ansatser. 
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Inkrementell utveckling varvas med abrupta förändringar 
Enligt Lindblom (1959) sker planering och beslutsfattande successivt utveckling i många små 
steg, vilket innebär att stora och avgörande misstag kan undvikas. Denna inkrementella 
utveckling kan vi se i Alingsås tidiga energiplanering, med måttliga 
energieffektiviseringsambitioner som dock ökar under 90- och 00-talen. Den långsiktiga 
institutionella kapacitetsuppbyggnaden inom Västerås miljöplanering kan också ses som en 
successiv process som stegvis bygger upp en kunskap och gemensam problemsyn. Men den 
senare bidrar emellertid till mer abrupta och omfattande förändringar i senare skeden. I 
många fall har de beslut som behandlats mer ingående i denna fallstudie inneburit tydliga 
förändringsinriktningar, varefter detta skapat en ny normalitet och vardag där en 
inkrementell utveckling ånyo sätts igång. Men då i en annan riktning, på en annan nivå och 
på annat sätt än tidigare. Exempel på detta i Alingsås är valet att satsa på ett kommunalt 
fjärrvärmesystem, bostads-/fastighetsbolagens beslut och policy att bygga mycket 
energieffektivt och det sena 00-talets satsning på ett nytt och attraktivt stadsbussystem (och 
annan kollektivtrafik). I Västerås är energisatsningar till följd av 00-talets energiplan, det nya 
stadsbussystemet efter KollSmart och 10-talets nya fjärrvärmeblock exempel på tydliga, 
omfattande och även investeringstunga beslut som medför betydande förändringar vad gäller 
energianvändning och klimatpåverkan. Men även dessa satsningar har blivit vardag igen och 
nu fortsätter arbetet med att inkrementellt fixa och rätta till de brister som finns i dessa.  

Rationella planeringsinsatser inte tillräckligt rationella  
Såväl energiplanering som miljöplanering är i båda kommunerna i hög grad upplagda utifrån 
rationella planeringsansatser. Detta är tämligen naturligt då energi- och miljöplaneringen 
springer ur teknik- och naturvetenskapliga traditioner och arbetssätt och ansvariga 
tjänstepersoner för denna typ av planering har oftast en teknik- eller naturvetenskaplig 
bakgrund. Utifrån ett rationellt planeringsperspektiv finns dock en hel del brister i flera av 
planerna. Mål och problem definieras, men målen är inte sällan formulerade så att det är 
svårt att följa upp planens effekter och måluppfyllelse. Detta gäller särskilt Alingsås tidiga 
energi- och klimatrelaterade miljömål. För vissa mål väljer man till och med att mäta något 
annat med liknande innebörd, då det tycks vara enklare att mäta.  

Inom kommunernas energiplanering diskuteras och analyseras olika alternativa 
värmetillförselsystem, bränslen och produktionstekniker. I övrigt saknar de kommunala 
planerna alternativa förslag och utvärdering av dessa. Möjligen har detta gjorts i tidigt skede, 
men det framgår inte av dokumenten som lägger fram en väg framåt. Ett återkommande 
problem är genomförandet av planernas föreslagna åtgärder. Flera av de tidiga 
energiplanerna i Alingsås pekar ut mål och ansvariga aktörer, som vid uppföljningen 
antingen visar sig inte ha gjort några åtgärder eller inte följt upp dess effekter (eller en 
kombination av dessa två). En viktig orsak till att 00-talets energiplan i Västerås fick så stort 
genomslag är att staden efter att ha formulerat mål, pekat ut möjliga åtgärder och ansvariga 
aktörer även hade ett tydligt genomförandeperspektiv. Arbetet slutade inte med planen, utan 
de planansvariga (miljöstrategerna) fortsatte arbeta vidare in i genomförandeskedet. De 
fortsatte att trycka på och uppmuntra aktörerna (främst fastighetskontoret) att gå längre i 
energieffektiviseringen, de såg till att det fanns en organisation och genomförandeplan för 
energirådgivningen samt att förvaltningarna tillsattes resurser för att möjliggöra 
genomförandet. Energiplanen var synkroniserad med dedn strategiska planen som styr 
budgeten och därmed avgörande för större satsningar. Som nämnts tidigare spelade inte 
samhällsplaneringen en lika viktig roll i Alingsås energieffektiviseringsarbete. 
Genomförandetänket fanns av naturliga skäl redan med från början då initiativet kom från 
Alingsåshem, som själva ”ägde frågan”. Utvecklingschefen och miljöplaneraren/ 
planeringschefen på kommunledningskontoret såg sedan till att dessa ambitioner även 
anammades av systerföretaget Fabs som inte var lika drivande inom energieffektivisering. 
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En skillnad mellan de två kommunerna är att man i Alingsås vid flertalet tillfällen och inom 
tämligen korta tidsintervaller tagit fram nya energiplaner och reviderat miljömålen. Detta har 
varit positivt då energifrågorna återkommande har lyfts för diskussion, men det har även 
inneburit en viss diskontinuitet med många olika mål som byts ut. 10-talets nya styrsystem 
medförde därtill att energi- och miljömålen fick en oklar roll och prioritet i kommunen.  
Jämfört med Alingsås var Västerås senare med att introducera lokala miljömål och det dröjde 
lång tid innan man vid mitten av 00-talet till slut tog fram en ny energiplan. Men när målen 
väl tagit fram och fastslagits har man hållit fast vid dessa och fortsatt följa upp dem över lång 
tid. Detta speglar Västerås stads ingenjörstradition och organisatoriska kultur av att göra 
saker ordentligt. 

Den rationella planeringspraktiken att formulera kommunala miljö- och energimål, ta 
beslut om dem och sedan följa upp utvecklingen kopplat till dessa fyller i båda kommunerna 
en viktig kommunikativ funktion då det signalerar att detta är viktiga frågor som kommunen 
tar på allvar och (förhoppningsvis) prioriterar. Såväl inom den kommunala organisationen 
som utåt. Det ger en möjlighet för såväl tjänstepersoner som politiker och allmänhet att följa 
utvecklingen och huruvida målen uppfylls eller ej. Ur ett strategiskt planeringsperspektiv 
kan man dock ifrågasätta den mängd av mål som florerar bara inom energi- och 
miljöområdet. Dessa ska dessutom kompletteras med mål från andra sektorer, vilket gör 
utvecklingsarbetet och beslutsfattandet svåröverblickbart för såväl tjänstepersoner som 
politiska beslutsfattare. Efter hand utvecklas också i de två kommunerna nya politiska 
strategiska planinstrument och styrsystem med färre mål och indikatorer. I Alingsås fall 
innebar detta på 10-talet ett skifte från en mer sektorstyrd rationell planering med många 
och detaljerade mål till en mer strategisk planering som är mer selektiv och fokuserar på 
färre och mer oprecisa mål som visar på en riktning snarare än konkreta specifika mål, vilket 
gör styrningen enklare för kommunledningen. Nackdelen är att vagheten innebär 
ambitionssänkningar samt oklar legitimitet och vikt för de nyligen framtagna energi- och 
miljömålen. Och oklarheter kring energi- och klimatplaneringens roll.   

Kommunikativa och kollaborativa planeringsprocesser bidrar till förankring 
och mer ambitiösa beslut 
Den institutionella kapacitetsuppbyggnad som ”miljö- och hållbarhetsplaneringen” i Västerås 
bidrar till, och som diskuterats ovan i avsnitt 8.1.2, är ett resultat av kommunikativa och 
kollaborativa planeringsprocesser som utvecklas och genomförs under ledning av 
miljöstrategen VSLK1 under framförallt 00-talet. Detta gäller i hög grad även övrig 
samhällsplanering i Västerås som översiktsplanering och trafik- och 
kollektivtrafikplaneringen samt senare visionsarbete, där det breda deltagandet och 
samarbetet förankrar arbetet bland olika bolag och förvaltningar. Med lärdom från 00-talets 
trafikplanering vidgas deltagandet under 10-talet och involverar i högre grad och i tidigare 
skede även politiker vilket bidrar till gemensamma referensramar, politisk förankring och 
djärvare energi- och klimatrelaterade policybeslut, särskilt kopplat till transporter.  

I Alingsås visar det empiriska materialet inte lika tydligt hur förändringar i 
samhällsplaneringens organisation och genomförande påverkar beslut eller faktisk utveckling 
vad gäller bebyggelsens och transporternas energi- och klimatpåverkan. 90-talets 
hållbarhetsarbete inom det lokala Agenda 21-arbetet och kommunens tidiga införande och 
uppföljning av lokala miljömål torde rimligtvis ha satt sina spår och påverkat den 
institutionella kapaciteten positivt och åtminstone i viss mån påverkat den positiva 
energiutvecklingen i Alingsås under 00-talet. Det empiriska underlaget visar dock inte några 
belägg för detta. I kommunens energiplanering är det dock tydligt att föreslagna mål och 
åtgärder tagits fram tillsammans och i hög grad förankrats med berörda 
nämnder/förvaltningar och bolag, i högre grad under senare år.  
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8.2. Kommunerna som fastighetsägare 
På bostadssidan äger båda kommunerna varsitt allmännyttigt bostadsföretag som står för en 
knapp femtedel av det totala bostadsbeståndet i respektive kommun. Byggnadsbeståndet 
härrör till stor del från efterkrigstiden, miljonprogramseran och framåt vilket medför behov 
av renovering och upprustning under den aktuella undersökningsperioden. Markägandet 
ligger under kommunal förvaltning i båda kommunerna. Men när det gäller lokaler ser 
ägarstrukturen annorlunda ut. I Västerås är det fastighetsnämnden och fastighetskontoret 
som äger och förvaltar huvuddelen av det kommunägda lokalbeståndet, medan ägande och 
drift av både bostäder och lokaler sker i bolagsform i Alingsås under större delen av den 
aktuella undersökningsperioden. Dessa skilda ägarförhållanden får en viss betydelse för 
utvecklingen av det kommunala fastighetsbeståndets utveckling i Alingsås och Västerås, 
vilket vi kommer till senare. 

Som ägare av byggnader (såväl bostäder som lokaler) har kommunen möjlighet att påverka 
energianvändningen och –värmetillförseln i detta bestånd. Om ägandet ligger inom den 
kommunala förvaltingen kan kommunen genom att ställa krav eller positiva incitament (till 
exempel ekonomiska) på den berörda nämnden påverka detta. Om ägandet ligger inom 
kommunägt bolag kan kommunen styra genom ägardirektiv till bolagets politiskt tillsatta 
styrelse. I båda fallen finns även möjlighet för kommunen att styra genom mål och uppdrag i 
framförallt energiplanen, detta är dock inte en lika direkt styrning som ägardirektiv. Som 
ägare av mark har kommunen möjlighet att vid försäljning, genom civilrättsliga avtal, ställa 
energiprestanda krav på de byggnader som där uppförs (åtminstone fram till 2015 då 
förändringar i PBL införs).  

Även när det gäller rollen som fastighetsägare finns både likheter och skillnader mellan 
Alingsås och Västerås. 

8.2.1 Utvecklingen av det kommunala beståndets energiprestanda 
I båda kommunerna sker kring mitten av 00-talet en betydande förändring i synen på, 
ambitioner för och hanteringen av bebyggelsens energiprestanda. Alingsås är något tidigare 
ute än Västerås, vilket delvis torde bero på att man i Västsverige är tidigare i arbetet med 
energieffektiv bebyggelse än i Mälardalen. Dessförinnan har visserligen ett mer inkrementellt 
energieffektiviseringsarbete pågått i det kommunala byggnadsbeståndet, men inte med lika 
stora ambitioner som under andra halvan av 00-talet. Detta nyvaknade intresse för 
byggnadernas energiprestanda stämmer i tid väl överens med att energifrågorna börjar få 
större uppmärksamhet i byggbranschen i allmänhet, vilket i sin tur beror på såväl 
nytänkande arkitektur och byggnadsteknik som ökat fokus på både europeisk och nationell 
nivå.  

Olika faktorer sätter igång omfattande energieffektiviseringsarbete i 
kommunernas byggnadsbestånd 
Förutom förändringarna i branschen är det är emellertid olika faktorer som sätter igång och 
driver på det mer omfattande energieffektiviseringsarbetet i de två kommunernas 
fastighetsbestånd. I Alingsås är processen mer internt aktörsdriven medan utvecklingen i 
Västerås i högre grad beror på kommuninterna strukturella (institutionella) förändringar 
respektive kommunexterna aktörer. 

I Alingsås är utvecklingen i hög grad persondriven med ett antal kommunala 
policyentreprenörer (Alingsåshems vd, passivhusarkitekten och den kommunala 
utvecklingschefen) som tillsammans lanserar, driver igenom och puffar på för om- och 
nybyggnad med passivhusteknik i det kommunala byggnadsbeståndet. Alingsåshems 
ambitioner, kombinerat med aktivt påverkansarbete från kommunledningskontoret 
(utvecklingschefen och planeringschefen/miljöplaneraren), medverkar dessutom till att det 
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andra kommunala bolaget, Fabs, höjer sina energiambitioner och blir en föregångare på 
nationell nivå. Kommunala planer, mål och ägardirektiv stöttar tjänstepersonernas initiativ 
och ambitioner, men är knappast initiereande och drivande i utvecklingen.  

I Västerås är det istället den kommunala energiplaneringen som driver på utvecklingen i 
Fastighetskontorets/-nämndens byggnadsbestånd. Energiplaneringen lyste med sin frånvaro 
under 90- och första halvan av 00-talet, men när kommunen väl tar fram en energiplan får 
den stort genomslag vad gäller Fastighetsnämndens byggnader, uppförande av lågenergihus 
på mark som säljs av kommunen samt en mer proaktiv och långsiktig energirådgivning. 
Drivande i såväl energiplaneringen som efterföljande genomförande är policyentreprenören 
miljöstrategen VSLK1 som ser till att fastighetskontoret har resurser och ambition att driva 
på arbetet enligt energiplanens intentioner. Energiplanen har dock inte lika stort genomslag 
på bostadsbolaget Mimers miljö- och energiambitioner, som främst påverkas av 
marknadskrav och (framförallt) sporrning och samarbete med andra kommunägda 
bostadsföretag genom SABOs skåneinitiativ (dvs. externa aktörer). Ytterligare en faktor som 
torde påverka skillnaden i energiplanens genomslagskraft i Västerås är att lokaler och 
markägande ligger inom den kommunala förvaltningsorganisationen medan bostadsägandet 
sker i bolagsform. Miljöstrategernas direkta påverkansmöjlighet är därmed större vad gäller 
lokaler och mark jämfört med bostadsbeståndet. Till skillnad från Alingsås, där ägandet av 
byggnaderna ligger hos bolagen (men markägandet inom kommunala förvaltningen). 
 

Skillnader i storlek och organisationskultur påverkar utvecklingen 
Även i rollen som fastighetsägare kan skillnaden mellan de två kommunerna delvis förklaras 
av skillnaden i storlek och organisationskultur. I småstaden Alingsås är det lättare och 
vanligare att fatta snabba beslut då det är korta avstånd mellan tjänstepersoner och politiker 
samt mellan tjänstepersonerna i olika förvaltningar och bolag. Till skillnad från den större 
och trögare kommunala organisationen i Västerås, där det tar längre tid för beslut och 
åtgärder att tränga igenom trots nya sektorsövergripande temagrupper på olika 
tjänstemannanivåer. Men när de väl arbetats igenom den kommunala byråkratin tar staden 
ett ordentligt grepp i frågorna, vilket är tydligt när det gäller 00-talets energiplanering och 
efterföljande genomförande. Kommunernas storlek och organisatoriska kultur bidrar således 
till att den strategiska samhällsplaneringen får ett större genomslag i Västerås än i Alingsås 
när det gäller kommunens roll som fastighetsägare och förbättringar av bebyggelsens 
energiprestanda.  

Förändringar i allmänna opinionen inte drivande, men underlättar senare 
beslut 
De skärpta kommunala energieffektiviseringsambitionerna i Alingsås och Västerås föregår 
klimatfrågornas stora massmediala genomslag i Sverige vintern 2006/2007. Den 
massmediala uppmärksamheten torde däremot ha underlättat och stärkt efterföljande 
energirelaterade politiska beslut i kommunerna. I Västerås gäller det antagandet av 
energiplanen och efterföljande budgetförstärkningar, åtgärder av byggnadsbeståndets 
energiprestanda och satsningar på kommunalt lågenergihuskoncept.  I Alingsås gäller det 
miljonsatsningar på Passivhuscentrums etablering, passiv- och nollenergihus(för-)skolor i 
Stadsskogen samt kommunala energikrav på kommunsålda tomter. Gemensamt för båda 
kommunerna är en betydande ambitionshöjning och energieffektivisering i det kommunala 
fastighetsbeståndet. Alingsåshem sticker emellertid ut med principbeslut om att endast 
bygga nytt och bygga om med passivhusteknik, men även både Fabs och Mimer bygger hus 
med passivhusteknik och renoverar med höga energiambitioner.  
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8.2.2 Utvecklingen av bebyggelsens energiprestanda på mark som säljs av 
kommunen 
Båda kommunerna ställer under undersökningsperiodens senare del krav på byggnaders 
energiprestanda vid försäljning av kommunala fastigheter (mark/tomter), men det sker och 
utvecklas på olika sätt. 

I Västerås är de kommunala energikraven ett resultat av 00-talets energiplan och kommunen 
arbetar metodiskt fram kommunala energikrav och ett lågenergihuskoncept för att 
säkerställa att kraven efterlevs. Utfallet följs upp som en del av den årliga uppföljningen av 
energiplanens mål och målet överträffas med bred marginal. I Alingsås är man emellertid 
tidigare med att införa hårdare energikrav än BBR: först partnerskapsavtalet i Stadsskogen 
och därefter tekniska nämndens energikrav vid tomtförsäljning under andra halvan av 00-
talet. Men de officiellt antagna kommunala energikraven införs dock flera år senare. Till 
skillnad från Västerås så sker i Alingsås ingen uppföljning av antalet passiv- eller 
lågenergihus som byggs, inte heller huruvida de hårdare energikraven uppfylls eller ej. 
Införandet av kommunala energikrav är främst ett resultat av kommunens olika satsningar 
på passivhusbyggande (Passivhuscentrum, Brogården, Stadsskogen, EU-projekt) snarare än 
av energi- och miljömålsplaneringen, även om det senare bidragit och varit ett stöd. Vi ser 
alltså även här att den kommunala samhällsplaneringen spelar en viktigare roll i Västerås än 
i Alingsås. 

8.3. Kommunerna som energibolagsägare 
I likhet med många andra kommuner flyttas de kommunala energiverksamheterna i Alingsås 
och Västerås i början av 1990-talet över till nya kommunägda energibolag. I Västerås drevs 
kraftvärmeverket sedan tidigare i bolagsform då det inom kraftvärmeproduktionen fanns ett 
delat ägande. Skillnaden mellan de två kommunernas energibolag är emellertid stora, då 
verksamheten i Västerås har producerat och levererat kraft och värme i stor omfattning 
sedan 60-talet medan det nystartade energibolaget i Alingsås fick ta över ett 
eldistributionsnät från tekniska förvaltningen och ett antal närvärmecentraler från 
bostadsstiftelsen och därmed bygga upp en fjärrvärmeverksamhet i princip från grunden. 

Liksom i fallet med fastighetsägandet så styrs kommunernas energibolag av dess politiskt 
tillsatta styrelse. Som bolagets ägare styr fallkommunerna sina bolag genombolagsordning 
och  ägardirektiv, men också indirekt genom mål och ambitioner i energiplaneringen.  

Båda fallkommunerna har genom sina energibolag och utveckling av deras fjärrvärmesystem 
varit drivande i skiftet från ett i början av studieperioden huvudsak fossilbaserat 
uppvärmningssystem till ett system som vid studieperiodens har betydligt lägre påverkan på 
växthuseffekten. Men även om Alingsås och Västerås idag har fjärrvärme med bra 
klimatprestanda så har denna utveckling inte varit vare sig självklar eller spikrak.   

Vid början av 90-talet var förutsättningarna avsevärt olika mellan de två städerna. Västerås 
hade sedan årtionden ett väl utvecklat och bolagiserat kraftvärmesystem med extremt hög 
anslutningsgrad i tätorten, medan Alingsås befann sig i uppstartsfasen av att utveckla ett 
kollektivt uppvärmningssystem i princip från grunden. I Västerås, med decennier av tunga 
investeringar och en överväldigande majoritet av fastighetsägare beroende av 
fjärrvärmeleveranser, fanns ett tydligt stigberoende där en fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmesystemet var en mer eller mindre självklarhet. Denna självklara status för 
fjärrvärmen torde ha bidragit till att Västerås stad inte bedrev någon energiplanering under 
1990-talet, det var snarare en intern företagsfråga. I Alingsås, däremot, var bebyggelsens 
energitillförsel i början av undersökningsperioden i allra högsta grad en aktuell men inte en 
lika självklar fråga då både fjärrvärme och naturgas var två reella alternativ som kommunen 
övervägde. Fjärrvärmen blev emellertid det enda alternativ som återstod då staten valde att 
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inte fortsätta bygga ut det västsvenska gasnätet och på så sätt blir även Alingsås en (ung) 
fjärrvärmestad. 

Hög fjärrvärmeanslutningsgrad ställer extra höga krav på 
värmeproduktionens bränslemix  
När Alingsås kommun, genom samarbete med extern aktör med finansiella muskler, kring 
millennieskiftet väl satsar på att bygga ett fjärrvärmeverk så satsar man på biobränsle fullt ut. 
Detta innebär att fjärrvärmens klimatpåverkan minskar radikalt relativt tidigt i Alingsås, 
jämfört med Västerås. Då Alingsås är en jungfrulig fjärrvärmestad har man ingen befintlig 
teknik som man behöver förhålla sig till, inte heller någon under lång tid utvecklad 
systemkultur som riskerar bidra till dynamisk konservatism som motverkar förändringari 
Västerås/Mälarenergi) (vilket vi kan se tendenser till . Dessutom finns inga egentliga 
alternativ till biobränsle: olja är för dyrt, naturgas finns inte tillgängligt (dessa anses senare 
inte heller önskvärda ur miljösynpunkt) och Alingsås fjärrvärmebehov är för litet för 
avfallsförbränning. Utbyggnaden av distributionsnätet och den ökande anslutningsgraden 
som följer värmeverksinvesteringen bidrar i hög grad till att tidigare oljeuppvärmd 
bebyggelse istället värms med biobränsleproducerad fjärrvärme, vilket är den största 
bidragande orsaken till Alingsås minskade klodioxidutsläpp. I Västerås, däremot, ligger 
bebyggelsens klimatpåverkan på en relativt hög nivå under nästan hela 
undersökningsperioden, som en följd av den höga anslutningsgraden till fjärrvärme i 
kombination med kraftvärmeproduktionens omfattande förbränning av icke-förnybara 
bränslen (kol och torv), för att drastiskt sjunka först under det sista undersökningsåret 2014 i 
och med att block 6 med avfallsförbränning tas i bruk. Den i Västerås extremt höga 
anslutningsgraden till kraftvärmesystemet har därför, ända fram till 2014, varit en nackdel 
sett utifrån ett klimatperspektiv.  

I städer som Alingsås och Västerås (särskilt), med hög andel fjärrvärmeansluten bebyggelse, 
är följaktligen fjärrvärmemixen avgörande för omfattningen av bebyggelsesektorns 
klimatpåverkan. Och för de totala utsläppen av växthusgaser i kommunerna i allmänhet. De 
kommunala energibolagens åtgärder för att öka andelen klimatvänliga bränslen i 
fjärrvärmeproduktionen är således av mycket stor betydelse. Med tanke på att investeringar i 
nya anläggningar för kraft-/fjärrvärmeproduktion är mycket kostsamma och görs relativt 
sällan är det därför ytterst viktigt att kommunerna som ägare av energibolag utnyttjar dessa 
sällsynta tillfällen och gör väl avvägda val. 

Fjärrvärmeproduktionens klimatpåverkan styrs främst av ekonomiska 
överväganden 
Även om miljö- och klimatfrågornas successivt ökade betydelse, delvis med stöd av den 
kommunala samhällsplaneringen, har påverkat energibolagens arbete och inställning i båda 
kommunerna visar delfallstudierna i både Alingsås och Västerås att kommunernas och 
energibolagens beslut om åtgärder och förändringar inom fjärr-/kraftvärmeproduktionen 
ytterst styrs av bolagens och kommunens ekonomiska överväganden. Och dessa beror i hög 
grad på statliga ekonomiska styrmedel. De viktigaste styrmedlen är de energi- och 
koldioxidskatter som införs under det tidiga 90-talet och successivt tränger undan den 
tidigare så dominerande oljeuppvärmningen (i Västerås fall även kol) till förmån för 
förnybara energikällor. Till viss del bidrar även positiva statliga ekonomiska incitament i 
form av LIP-medel, som åtminstone i Alingsås understödjer fjärrvärmens utbyggnad och 
investeringar i biobränsleanläggning.  

Detta för oss tillbaka till valet av bränslen i (kraft-) värmeproduktionen i de två 
kommunerna. Medan man i Alingsås nya biovärmeverk eldar med rester från skogs- och 
träindustrin innebär biobränslesatsningen för Västerås del att en stor andel av 
kraftvärmeverkets biobränslen under 00-talet och 10-talet utgörs av torv, vilket 
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internationellt sett anses som fossilt men enligt de svenska energi- och 
koldioxidskattereglerna räknas som förnybart bränsle. Att elda torv är följaktligen ett för 
Västerås och Mälarenergi ekonomiskt fördelaktigt alternativ, och så även för staten då 
Sveriges goda tillgång till torvmossor gör det till en inte oviktig inhemsk näring som bidrar 
med såväl arbetstillfällen som skatteintäkter. Ekonomi prioriteras i detta fall före minskad 
klimatpåverkan, både på statlig och kommunal nivå.  

Investeringsbeslut motverkar miljönytta och systemeffektiviseringar  
Ekonomin fick även styra vid valet mellan biobränsle- eller avfallsförbränning i samband 
med Mälarenergis stora nyinvestering i block 6 (2014), vilket innebar att olja- och 
torveldningen i Västerås kraftvärmeverk i stort sett ersattes av avfallsförbränning. Med tanke 
på de stora klimatvinsterna som uppnåddes med avfallsförbränningen ansåg den politiska 
majoriteten inte att det för klimatet mer fördelaktiga biobränslets högre kostnader vara 
skäliga. Avfallsförbränningen innebar ju stora utsläppsminskningar jämfört med tidigare 
produktion, och kommunens klimatmål uppnåddes med råge även med detta alternativ. I 
Alingsås fanns av olika anledningar (se avsnitt nedan) inte denna valfrihet, biobränsle var i 
princip det alternativ som stod till hands. 

I båda kommunerna finns bland energibolagen och förvaltningarna ett intresse av att öka 
fjärrvärme-/kraftvärmesystemens effektivitet och verkningsgrad. I Alingsås har man på 
tjänstemannanivå under hela undersökningstiden suktat efter kraftvärmeproduktion, utan 
att det har realiserats. Trots utredningar som visar på att en kraftvärmeinvestering skulle 
vara lönsam i Alingsås väljer emellertid bolaget att inte göra denna investering, då den är 
mindre lönsam än den konventionella fjärrvärmen. Och i Västerås väljer Mälarenergis nya 
ordförande att på inrådan från driftsteknikerna satsa på konventionell förbränningsteknik 
istället för den nya effektivare förgasningsteknik som företagsledningen förordar. Två 
exempel på beslut som motverkar systemens effektivitet och miljönytta, i det första fallet av 
företags- eller ägarekonomiska skäl (som delvis påverkas av kommunens/systemets storlek), 
i det senare bland annat beroende på en konservatism inom den rådande systemkulturen 
inom Mälarenergi.  

Storlekens betydelse 
Som framgår ovan påverkar fjärrvärmesystemets storlek kommunens och energibolagets 
valfrihet vad gäller teknik, men även bränslemix. Västerås stora och allt växande 
kraftvärmesystem och värmeunderlag innebär att Mälarenergi har möjlighet att välja mellan 
flera olika bränslen, vilket möjliggjort förbränning av såväl kol och olja som torv, biobränsle 
och avfall. Kraftvärmeverkets lokalisering vid Mälaren och möjlighet till storskaliga och 
effektiva vattentransporter hjälper till. Alingsås betydligt mindre fjärrvärmesystem är 
fortfarande alltför litet för avfallsförbränning, varför biobränsle tycks vara det enda valet som 
stått till buds under undersökningsperioden.  

Ytterligare en storleksrelaterad fråga gäller kommunens och bolagets finansiella styrka att 
utveckla fjärrvärmesystemet. Mälarenergi är landets tredje största fjärrvärmeleverantör med 
möjlighet att på egen hand finansiera utbyggnad av både produktionsanläggningar och 
distributionssystem.  På regional nivå är Mälarenergi en dominerande aktör som successivt 
genom uppköp inkorporerar grannkommunernas fjärrvärmenät i kraftvärmesystemet och 
lägger ner lokala värmeverk (eller använder dem som reservanläggningar). Det betydligt 
mindre (och yngre) kommunala energibolaget i Alingsås behöver däremot i tidigt skede 
samverka med externa aktörer för att kunna utveckla och expandera fjärrvärmesystemet. 
Alingsås Energi har inte kapacitet att på egen hand finansiera behövlig utbyggnad av både 
produktionsanläggningar och distributionssystem, varför man ingår ett avtal med ett större 
privat energibolag som tar hand om produktionsdelen. En lösning som passar in i tidens 
governance-filosofi och kommunens uttryckliga vilja att i högre grad arbeta i partnerskap 
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med externa aktörer, och som säkerställer möjligheten att expandera fjärrvärmesystemet och 
därmed växla från olje- till biobränsleproducerad värme i Alingsås. Femton år senare har 
bolaget växt och byggt på sig erfarenhet och är moget att köpa loss värmeverket och driva 
produktionen i egen regi enligt en klausul i avtalet med Eon.   
 

Stigberoende utveckling av fjärrvärmesystemen i båda kommunerna, men på 
olika sätt 
I både Alingsås och Västerås visar de expanderande fjärrvärmesystemen på en stigberoende 
utveckling. I båda kommunerna drivs energibolagen av en ambition att växa. Detta kan 
tyckas naturligt då antalet invånare ökar samt att aktiebolags grundläggande uppdrag är att 
generera vinst till ägarna. Men här finns även andra drivkrafter som bidrar till denna 
tillväxtambition. Liksom i andra delar av Sverige står fjärrvärmebolagen i Alingsås och 
Västerås inför många utmaningar som på sikt är ett hot för bolagens verksamhet (se avsnitt 
3.3 om fjärrvärme). I båda kommunerna har energibolagen och deras kommunala ägare gjort 
stora investeringar i såväl produktionsanläggningar som distributionsnät som behöver 
balanseras och utnyttjas väl för att maximera nyttan i investeringarna. Investeringarna som 
görs i nya och större produktionsanläggningar i båda kommunerna kräver tillväxt i 
leveransledet, dvs. större avsättning i form av fler kunder. Denna tillväxt i leveransledet sker 
dock på olika sätt i Alingsås och Västerås.  

I Alingsås, som börjar från noll, växer fjärrvärmesystemet fortfarande geografiskt inom 
Alingsås tätort. Större investeringar omfattar kostsamma ledningsdragningar till nya delar av 
tätorten. Fjärrvärmeanslutningen av Stadsskogen är sett ur ett kortsiktigt 
företagsekonomiskt perspektiv inte en lönsam investering, men är viktigt för företaget och 
fjärrvärmesystemets utveckling och kostnadseffektivitet på längre sikt. Ökade leveranser 
innebär lägre kostnader per producerad kilowattimme värme, de fasta kostnaderna kan då 
delas på fler producerade kilowattimmar och produktionsanläggningen Sävelundsverket 
utnyttjas därmed mer kostnadseffektivt.  

Även i Västerås har den geografiska expansionen skett inom tätorten. Men här har 
fjärrvärmen funnits länge och den extremt höga anslutningsgraden gör det svårt att växa 
mycket mer i tätorten, varför Mälarenergi under senare år i allt högre grad utvecklat sitt 
fjärrvärmesystem genom en regional expansion och anslutning av andra fjärrvärmenät 
utanför tätorten och kommunen.  Och dessutom genom en expansion på nya marknader 
genom att erbjuda fjärrkyla. På så sätt kan kraftvärmeverkets leveranser fortsätta öka och 
investeringar i en mer miljövänlig och effektiv produktion finansieras. Det innebär dock inte 
att man gett upp möjligheten till viss fortsatt fjärrvärmeexpansion inom Västerås tätort, 
vilket säkerställs genom innovationen konceptet för lågtemperaturfjärrvärme som även 
möjliggör anslutning av lågenergihus.  

Samhällsplaneringens betydelse för värmeförsörjningens utveckling skiljer 
sig mellan kommunerna 
Denna fjärde generations fjärrvärme som utvecklas och genomförs i Västerås har emellertid 
inte använts i Alingsås. Varför utvecklas det nya fjärrvärmekonceptet i Västerås, och inte i 
Alingsås? En förklaring till detta är 00-talets energiplanering, som nämnts tidigare sätter ett 
mycket tydligare avtryck i Västerås än vad den gör i Alingsås. När Västerås väl tar fram en 
energiplan med betydande lågenergiambitioner får planen tillsammans med efterföljande 
budgetförstärkningar och åtgärder ett stort genomslag som indirekt leder till innovation av 
Västeråsmodellen för lågtemperaturfjärrvärme. Bakom denna innovation ligger ett nära och 
kreativt samarbete mellan Mälarenergi och fastighetskontoret (med viss igångsättning från 
stadsledningskontorets sida) innebär. Detta samarbete underlättas av den attitydförändring 
som flera intervjupersoner menar har skett hos Mälarenergi under senare år. Denna 
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attitydförändring har påverkats av såväl samhällsplaneringsprocesserna på 
kommunövergripande nivå (särskilt energiplaneringen, men även tidigare 
miljömålsplanering) som av de utmaningar (framförallt minskade fjärrvärmeleveranser på 
grund av allt energieffektivare bebyggelse och konkurrens från värmepumpar) som 
fjärrvärmesystemet och Mälarenergi står inför. Andra faktorer som spelar in är återigen 
Västerås och Mälarenergis storlek, då företaget har större resurser att lägga på 
utvecklingsarbete jämfört med ett yngre och mindre bolag som Alingsås energi. Även här 
tycks Västerås historia och kultur som innovativ och ingenjörsbaserad Asea-stad ha spelat in; 
både energiplanens stora genomslag i allmänhet och innovationen och genomförandet av 
lågtemperaturfjärrvärmekonceptet i synnerhet är exempel på vad miljöstrategen VSLK4 
menar med att ”när man väl gör något [i Västerås] gör man det bra”.  

Inom-kommunal samverkan har utvecklats i positiv riktning  
I båda kommunerna har samverkan mellan kommunens bolag och förvaltningar bidragit 
positivt till fjärrvärmens utveckling. Som fastighetsägare (genom bolag och/eller förvaltning) 
har båda kommunerna sedan starten varit viktiga kunder till energibolagens 
fjärrvärmeverksamheter. Detta har till stor del historiska bakomliggande orsaker. I Västerås 
uppstod kraftvärmesystemet i samband med efterkrigstidens förortsutveckling med det 
kommunala bolaget som viktig kund och Alingsås Energi verksamhet springer delvis ur den 
tidigare bostadsstiftelsen Alingsåsbostäders (numera Alingsåshem) närvärmecentraler.  

Det ökade inomkommunala samarbetet leder också till innovationer inom fjärrvärmesektorn. 
Som nämnts innan har samarbetet mellan Mälarenergi och Fastighetskontoret bidragit till 
Västeråsmodellen (lågtemperaturfjärrvärmekonceptet), men även till ökat samarbete mellan 
Mälarenergi och Mimer som testar fjärrvärmedrivna vitvaror i nya bostäder (med potential 
att öka värmetätheten och därmed ekonomiskt underlättar fjärrvärmeinvesteringar i 
områ¨det med lågenergihus). En liknande utveckling kan vi även se i Alingsås där det inom-
kommunala samarbetet har inneburit fjärrvärmeleveranser till hus byggda i passivhusteknik 
(vilket inte är optimalt sett ur ett fjärrvärmeperspektiv) samt att energibolaget får testa nya 
produkter/tjänster på bostadsbolaget. I Alingsås är innovationen inom fjärrvärmeområdet 
teknikmässigt inte lika långtgående som i Västerås, men genom nytänkande och utveckling 
av en ny pris- och effekt-modellen för fjärrvärmeanslutning i Stadsskogen kombinerat med 
nya finansiella lösningar från ägarens sida blev det blev möjligt att fjärrvärmeansluta 
Stadsskogen.  

I Alingsås fungerar samverkan mellan de två bolagen smidigt, vilket intervjuerna med 
bolagens företrädare och inte minst det gemensamma kontoret tyder på. Samarbetet över 
bolagsgränserna står visserligen reglerat i ägardirektiv, men det goda samarbetet sattes igång 
redan innan direktivet. Personkemin bolagsdirektörerna emellan fungerar bra och det, 
tillsammans med såväl kommunens som bolagens ringa storlek, bidrar till att man i Alingsås 
har ett tätt samarbete mellan bostads- och energibolag. Kommunens och bolagens storlek 
underlättar det nära samarbetet mellan bolagen.  Även i Västerås har förtroendet mellan 
bolagens och förvaltningarnas tjänstepersoner förändrats i positiv riktning, i den större 
kommunen har emellertid energiplanering varit viktigare för utvecklingen än i Alingsås.  
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8.4 Kommunerna som beställare av kollektivtrafik 
Ansvaret för kollektivtrafiken är en i huvudsak regional fråga, men kommunerna har 
möjlighet att påverka planeringen och basutbudet förutsatt att de betalar för detta. Både 
Alingsås och Västerås var i början av undersökningsperioden kommuner där 
kollektivtrafiken inte var en prioriterad fråga och där kollektivtrafikutbudet relativt sett var 
dåligt och kollektivtrafikresandet var lågt. Under undersökningsperioden finns dock – och 
utvecklats allteftersom – inom fallkommunernas organisationer en medvetenhet om behovet 
av ett bra kollektivtrafikutbud och framförallt under senare delen av undersökningsperioden 
kan vi se stora förändringar inom kollektivtrafikresandet tack vare båda kommunernas 
satsningar på kollektivtrafiken. Men utvecklingen kollektivtrafiksystemen i de två 
kommunerna skiljer sig. 

Omfattande kommunala satsningar i kollektivtrafiksystemet bidrar till ökat 
kollektivtrafikresande 
I Alingsås sker satsningarna på kollektivtrafiken tidigare än i Västerås, och över längre tid.  
Kommunikationspolicyn från år 2000 (en följd av Vision 2010) är en viktig katalysator då 
den lyfter fram kollektivtrafiken som en prioriterad kommunal fråga för att möjliggöra ett 
klimatanpassat resande. Policyn prioriterar pendeltågstrafik och landsbygdsbuss – och de 
efterföljande satsningarna leder snabbt till tydligt ökat resande med dessa färdsätt. Mindre 
satsningar på ökat turutbud för stadsbussarna ökar även antalet resande med stadsbuss 
noterbart, dock från en blygsam nivå. En mer omfattande ökning (flerdubbling, +234 
procent) av stadsbussresandet i Alingsås sker emellertid efter att kommunen efter snabbt 
utredningsarbete tillsammans med Väststrafik från och med 2008 gör en omfattande 
förändring och satsning av kollektivtrafiksystemet och där stadsbusstrafiken får en större 
tyngd än tidigare. Avgörande för denna kollektivtrafiksatsning var Alingsås deltagande i GR:s 
(kommunalförbundets) delregionala arbete med K2020 (delregionala målbild och 
kollektivtrafikprogram) och delregional strukturbild, där tjänstepersoner och politiker på 
högsta nivå deltagit och bland annat åtagit sig att satsa på kollektivtrafik i sina kommuner. 
Detta bidrar till att kollektivtrafikfrågan, inte minst stadsbussfrågan, får en högre status och 
prioritet inom kommunen. 

I Västerås lyfts kollektivtrafikens miljöfördelar och potential upp i 90-talets 
miljövårdsprogram och efterföljande kollektivtrafikutredning, men det leder inte till några 
större förändringar i Västerås kollektivtrafiksystem (som främst består av busstrafik). Istället 
fortsätter man att lappa och laga det gamla systemet, som jämfört med liknande kommuners 
kollektivsystem är förhållandevis billigt men extremt optimerat och produktionsinriktat. I 
2006 års kommuntransportplan konstateras att de inkrementella förändringarna över tid har 
bidragit till en oattraktiv och allt långsammare kollektivtrafik. Kommuntransportplanen är 
inte handlingsinriktad, men bidrar till probleminsikt och att kommunen på allvar börjar se 
över kollektivtrafiknätet några år senare i den mer handlingsinriktade 
kollektivtrafikutredningen SmartKoll. Tjänstepersonerna föreslår att kollektivtrafiksystemet 
görs om från grunden för att skapa en mer omfattande förändring i kollektivtrafikresandet 
och klara de miljö- och energimål om ökat kollektivtrafikresande och översiktsplanens 
strategier. Genom att tidigt involvera och regelbundet informera politiker, förvaltningschefer 
och tjänstepersoner från andra förvaltningar förankrar tekniska nämndens stab 
förändringsarbetet och skapar gemensam förståelse och ambition för vad som behöver göras. 
SmartKoll-utredningen lägger fram fyra alternativa förslag på nytt kollektivtrafiksystem i 
Västerås och förordar det mest omfattande förslaget, men fullmäktige väljer 2011 ett billigare 
alternativ. Det nya busslinjenätet introduceras 2013 och resandet ökar under det första året 
med cirka 15 procent.  
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Vi kan alltså se att satsningar på ett bättre kollektivtrafikutbud medför ökat 
kollektivtrafikresande i båda kommunerna, men att ökningen i Alingsås är betydligt mer 
omfattande procentuellt sett än i Västerås. Här bör emellertid hänsyn tas till att det nya 
systemet i Västerås nyligen introducerades medan utvecklingen i Alingsås har följt upp över 
flera år. Vidare kan vi se att kollektivtrafiksatsningarna inleds tidigare i Alingsås än i 
Västerås.  

Satsningarna föregås i båda kommunerna av planering och utredning, men sker på något 
olika sätt. 00-talets satsningar i Alingsås påverkas i hög grad av kommunens regionala 
involvering inom GR:s (extern aktör) delregionala kommunsamarbete. Genom att politikerna 
redan genom GR-samarbetet åtagit sig att satsa på kollektivtrafiken finns redan från början 
en förankring på politiskt nivå, varför det förberedande arbetet på kommunal nivå kan 
genomföras snabbt av en tjänsteperson (i samverkan med Västtrafik) utan bredare 
involvering inom den kommunala organisationen. I Västerås tar detta längre tid och det är 
istället tjänstepersonerna, med stöd av kommunala mål och planer, som driver på en 
omfattande förändring av kollektivtrafiksystemet. För att få med sig politiker, chefer och 
andra sakägare är det dock viktigt att ha en inkluderande och öppen (kollaborativ) 
planeringsprocess för att skapa samsyn och förankring.  

Planerade pendeltågsstationer genomförs ej – kommunerna äger ej frågan 
I båda kommunerna lyfter man i den översiktliga planeringen fram en önskan om nya 
pendeltågsstationer i tätorternas ytterkanter, med syfte att skapa möjligheter till mer 
miljövänligt resande med tåg både inom den egna kommunen och till/från andra kommuner. 
Än så länge har kommunerna emellertid inte fått sin vilja fram. De nationella och regionala 
tågoperatörernas vilja att erbjuda snabba resor mellan regionala huvudorter tycks prioriteras 
före interna kommunala trafikintressen. 

Privat biogasinitiativ och kommunala miljöambitioner driver på utfasning av 
dieselbussar 
I Västerås drivs sedan början av 10-talet alla stadsbussar i Västerås med biogas, efter att 
staden som beställare av kollektivtrafik under 00-talet målmedvetet arbetat för att fasa ut de 
fossildrivna bussarna. Detta är emellertid inte en självklar utveckling. På 90-talet ansåg 
staden att diesel skulle vara busstrafikens huvudsakliga drivmedel för avsevärd tid framöver, 
men genom det ursprungligen privata initiativet Växtkraft (som sedan tas över av det 
flerkommunalägda VafabMiljö) skapas möjlighet till fossilfri busstrafik i Västerås. Västerås 
stads krav på biogasbussar och därefter VL:s ambition att även övergå till biogas i resten av 
länets bussflotta bidrar dessutom till att ytterligare en (privat) biogasaktör etablerar sig i 
Västerås och som underleverantör till Växtkraft.  

Inom den kommunala förvaltningen finns ett intresse av att få igång lokal biogasproduktion i 
Alingsås. Efter inledande utredning väljer politikerna att inte gå vidare med fortsatt 
utredning och frågan stannar upp. Under senare år är dock lantbrukare från Alingsås med 
och startar upp och levererar råvaror till en ny småskalig biogasproduktionsanläggning i en 
av grannkommunerna.  
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9. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH FRAMTIDA FOU 
I detta avslutande kapitel summeras de slutsatser som jag dragit från den genomförda 
fallstudien, baserat på och strukturerat utifrån avhandlingens tre forskningsfrågor (9.1). 
Därefter presenteras ytterligare slutsatser från fallstudien som inte har lika tydliga 
kopplingar till forskningsfrågorna (9.2). Frågorna diskuteras både med koppling till 
fallstudierna i Alingsås och Västerås, men även till utvecklingen i kommuner och samhället i 
allmänhet. Vidare diskuteras fortsatta energi- och klimatrelaterade utmaningar för aktörer på 
olika samhällsnivåer för att nå de långsiktiga energi- och klimatmålen, samt ställs frågor och 
presenteras idéer för framtida energi- och klimatarbete som behöver hanteras av såväl 
praktiker på olika samhällsnivåer som forskningssamhället. Därefter följer kortfattade 
diskussioner kring forskningsdesignens och -metodens styrkor och svagheter (9.3) och 
avhandlingens betydelse för forskning och praktik (9.4). Kapitlet avslutas med ett antal idéer 
kring fortsatt forskning (9.5) samt ett  slutord (9.6). 

9.1 Summerande slutsatser med koppling till syfte och forskningsfrågor  

9.1.1 Den kommunala samhällsplaneringens betydelse 
Forskningsfråga 1: Vilken betydelse har den kommunala samhällsplaneringen på 
strategisk nivå haft för det kommunala energi- och klimatomställningsarbetet och för 
utvecklingen av energianvändning och minskad klimatpåverkan i Alingsås och Västerås? 
Vilka likheter och skillnader finns mellan de två kommunerna? 

1 A. Svårt att fastställa samhällsplaneringens specifika betydelse för den 
faktiska energi- och klimatutvecklingen 
Den faktiska bebyggelse- och transportutvecklingen och dess påverkan på energianvändning 
och växthuseffekten beror på en mängd olika faktorer, och involverar en mängd olika aktörer 
som tar beslut och agerar utifrån dem. I en i huvudsak kvalitativ studie som denna 
avhandling är det svårt att med säkerhet fastställa direkta orsak- och verkansamband och i 
vilken omfattning den kommunala samhällsplaneringen har påverkat utvecklingen i 
respektive geografiska kommun, vilket inte heller är avsikten. Däremot går det att med viss 
rimlighet att påstå att den kommunala samhällsplaneringen i Alingsås och Västerås har varit 
med och bidragit till ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan, i samspel med 
andra styrinstrument (som exempelvis ägardirektiv till kommunägda bolag och beställning 
av kollektivtrafik).   

1 B. Översiktsplaneringen fokuserar på hållbara transporter; bebyggelsens 
energieffektivitet och värmeförsörjning är inte en översiktsplanefråga 
Sett utifrån ett energi- och klimatperspektiv har den översiktliga planeringen i 
fallkommunerna framförallt haft en betydelse för transportsektorns utveckling. De två 
kommunerna har i sin översiktliga planering (ÖP och FÖP) arbetat för att främja ökat 
resande till fots, cykel eller kollektivtrafik, där vi kan se ett ökat fokus över tid. Planeringens 
begränsning av centralorternas rumsliga utspridning (med undantag från det tidiga 90-talets 
översiktsplanering i Västerås) har i någon mån bidragit till att dämpa bilresandets ständiga 
ökning som påverkar energianvändning och klimatpåverkan. Då översiktsplaneringen i båda 
kommunerna tydligt kopplas samman med trafikplaneringen under 00-talet skapas i 
kommunerna en tydligare bild av bebyggelseutvecklingens påverkan på både den lokala 
trafiksituationen och tillhörande miljöproblem (inklusive klimatpåverkande utsläpp), samt 
vad som kan och behöver göras för att motverka de negativa effekterna av trafiksektorns 
utveckling. I Västerås har ett fortsatt nära samarbete mellan översikts- och trafikplanering 
bidragit till betydligt ökat fokus på att öka gång-, cykel och kollektivtrafikens andel och 
minska biltrafikens andel – vad gäller bebyggelse- och trafikplaneringens 
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utvecklingsstrategier och målsättningar. I Alingsås saknas ett mer strategiskt och 
övergripande grepp på utvecklingen och planeringen av bebyggelse och transporter.   

Den översiktliga planeringen i fallkommunerna har däremot inte haft någon direkt betydelse 
för omställningen av bebyggelsens energieffektivitet och värmeförsörjning, då dessa frågor 
inte hanteras i kommunernas översiktliga planering. Indirekt kan emellertid begränsningen 
av centralorternas rumsliga utspridning haft en viss positiv betydelse för fjärrvärmesystemets 
möjlighet att växa då det medför kortare ledningsdragningar; detta gäller särskilt i Västerås 
där översiktsplaneringens successivt ökade fokus på tätare bebyggelse medför ökad 
värmetäthet som är en fördel för fjärrvärmens utbyggnad.  

1C. Samhällsplaneringen fyller en viktig kommunikativ funktion för att lyfta 
upp energi- och klimatfrågorna i problem- och policyströmmarna 
Det miljö- och hållbarhetsarbete som inleds i båda kommunerna under 1990-talets lokala 
Agenda 21-arbete och därefter följs av miljömålsarbete m m bidrar tillsammans med 
energiplaneringen till att dessa frågor återkommande lyfts upp för diskussion och reflektion 
inom den kommunala organisationen. Även den samordnade trafik- och 
översiktsplaneringen spelar in, men i mindre omfattning. Detta medför att energi- och 
klimatfrågorna relativt regelbundet behandlas och uppmärksamma internt i den egna 
kommunen, både inom tjänstemanna- och den politiska sfären, men även externt genom 
information till och kontakt med allmänheten i samrådsprocessen.  Dessa återkommande 
procedurer bidrar till att frågorna och behovet av förändring aktualiseras och lyfts upp i 
problemströmmen med jämna mellanrum, men även till att nya och alternativa sätt att 
hantera och åtgärda utmaningarna introduceras och lägger en grund för att de sedan kan 
lyftas upp i policyströmmen. På så sätt skapar samhällsplaneringen bättre förutsättningar för 
att frågorna att även prioriteras högre i politikströmmen och därmed öppna ett policyfönster 
för policybeslut som går i en mer energi- och klimatvänlig riktning.  

Hög prioritet av energi- och klimatfrågorna i politikströmmen kan bero på att det redan är en 
politiskt högprioriterad fråga inom den politiska församlingen, åtminstone i en majoritet av 
den eller då ett parti som kan utnyttja sin vågmästarposition för att få igenom sina 
hjärtefrågor (som Miljöpartiet i Västerås). Men även genomförandet av bredare och mer 
inkluderande planerings-och policyprocesser kan, vilket är särskilt tydligt i Västerås, kan 
bidra till att frågorna får acceptans samt högre ambitioner och prioritet i politikströmmen.  

I Alingsås har den återkommande energiplaneringen, särskilt under första halvan av 
undersökningsperioden, fyllt en viktigare kommunikativ funktion vad gäller 
uppvärmningsystemets utveckling jämfört med Västerås där ingen energiplanering bedrivs 
förrän en bit in på 00-talet. På omvänt sätt har den strategiska trafikplaneringen fyllt en 
viktigare kommunikativ funktion i Västerås jämfört med Alingsås, där en sådan saknats (med 
visst undantag från Trafiktaktiken på 00-talet).  

1D. Samhällsplanering med ökade tvärsektoriella och kollaborativa inslag är 
viktigt för att bygga upp den institutionella kapaciteten och bidrar till högre 
energi- och klimatambitioner i sektorsplaner  
I Västerås är det tydligt att de i allt högre grad tvärsektoriella och kollaborativa 
planeringsprocesserna bidrar över tidsperioden till ökad kunskap och gemensam förståelse 
för bebyggelse- och transportsektorernas energi- och klimatpåverkan och hur utmaningarna 
kan hanteras, vilket i sin tur påverkar innehållet i sektorsplanerna i en positiv riktning då 
ambitionerna höjs. Särskilt miljöstrategernas långsiktigt kollaborativt och tvärsektoriellt 
strategiska miljö- och energiplaneprocesser lägger en grund för denna institutionella 
kapacitetsuppbyggnad som i sin tur bidrar till ett ökat samarbete mellan olika förvaltningar 
och mellan förvaltning och bolag i genomförandeskedet, men också för en ökad samordnad 
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sektorsplanering (klimat-, trafik- och översiktsplanering) med ökade energi- och 
klimatambitioner.  

1E. Samhällsplaneringen är ett stöd för nyckelaktörers/policyentreprenörers 
energi- och klimatinitiativ 
I vissa fall tenderar mål, ambitioner och åtgärder som föreslås i den kommunala 
samhällsplaneringen redan ha varit initierade på den taktiska nivån (genomförande). Detta 
gäller inte minst kommunvisionerna i Västerås och passivhussatsningarna i Alingsås.  
Planeringen är här bejakande, stöttande och koordinerande snarare än drivande, vilket dock 
ger aktörerna ett stöd att man är på rätt väg och att den kommunala organisationen står 
bakom dem i deras strävan.  

1 F. Samhällsplaneringen samlar och styr utvecklingens riktning 
Den kommunala samhällsplaneringen på strategisk nivå samlar den kommunala 
organisationens (inklusive bolagens) olika ambitioner och aktiviteter och bidrar till att styra 
utvecklingen i en gemensam riktning. Planeringen tydliggör hur olika kommunala satsningar 
inom olika områden förhåller sig till varandra och bidrar därmed med ett helhetsperspektiv 
för den kommunala utvecklingen. Den sektorsövergripande översiktsplaneringen bidrar till 
att stärka samordningen mellan dessa sektorsplaner, och ”översätter” hur de sektorsspecifika 
frågorna bör hanteras i ett rumsligt utvecklingsperspektiv (även om det främst gäller 
transportfrågor då energieffektiviserings- och värmeförsörjningsfrågorna knappt berörs i 
översiktsplaneringen).  

1 G. Samhällsplaneringen har haft en större betydelse i Västerås än i Alingsås 
Fallstudien visar att samhällsplaneringen har fyllt en viktigare funktion och har haft större 
betydelse i Västerås än Alingsås vad gäller kommunens energi- och klimatsatsningar. Detta 
gäller särskilt utvecklingen av bebyggelsens energiprestanda där Västerås energiplan från 
2007 driver på och får ett stort genomslag vad gäller främst de kommunägda lokalernas 
prestanda men även icke-kommunalt lågenergihusbyggande på kommunal mark och en 
tydligt fokuserad energi- och klimatrådgivning. Passivhussatsningarna i Alingsås initieras 
och drivs istället på av ett fåtal kommunala tjänstepersoner (vilket diskuteras vidare i avsnitt 
9.1.3). 

 

9.1.2 Andra kommunala roller och deras betydelse 
Forskningsfråga 2: Vilka andra kommunala roller har varit viktiga i det kommunala 
energi- och klimatomställningsarbetet och vilken betydelse har de haft för utvecklingen av 
energianvändning och minskad klimatpåverkan i Alingsås och Västerås? Vilka likheter och 
skillnader finns mellan de två kommunerna? 

2A. Fastighetsägarrollen ger ökad möjlighet för kommunen att styra 
bebyggelsens energianvändning och värmetillförsel   
Genom sitt fastighetsägande har Alingsås och Västerås kommuner haft möjlighet att påverka 
energianvändningen och värmetillförseln i en knapp femtedel av fastighetsbeståndet i 
respektive geografiska kommun. Detta har varit särskilt viktigt vad gäller kommunernas 
lokaler, där energifrågan inledningsvis inte är prioriterad hos Alingsås lokalbolag Fabs 
respektive Västerås fastighetskontor, men ambitionerna skärpts sedan betydligt efter vissa 
påtryckningar från den centrala förvaltningen (kommunchef och planeringschef i Alingsås 
och miljöstrateg/energiplan i Västerås). På bostadssidan behöver emellertid inte kommunen 
driva på lika mycket då Alingsåshem och Mimer på egen hand (eller i samarbete med andra 
SABO-företag) driver på energieffektiviseringsarbetet. Detta gäller särskilt sedan några år in 
på 00-talet, då mål och ägardirektiv snarare bekräftar vad bolagen redan arbetar med.  
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Det kommunala fastighetsägandet är även viktigt för de kommunala energibolagen och deras 
fjärrvärmesystem då bolagen/kommunen är stora och lojala kunder som huvudsakligen 
värmer upp sitt bestånd med fjärrvärme och strävar efter att ansluta fler byggnader till 
fjärrvärmenätet i den mån det är möjligt. Det innebär att fjärrvärmen erbjuds ett basunderlag 
i olika delar av staden, vilket underlättar utbyggnad även till andra värmekunder. Historisk 
bakgrund och ägardirektiv – och en kommunal motvilja att använda el för uppvärmning 
(exergihänsyn) – bidrar till denna favör för fjärrvärmeuppvärmning.  

Det kommunala markägandet har även gjort det möjligt för kommunerna att i viss mån även 
påverka icke-kommunal bebyggelsens energiprestanda vid nybyggnad av icke-kommunala 
byggnader, genom att ta fram kommunala energikrav (bättre än BBR) vid försäljning av 
kommunal mark. I Västerås, som utvecklat en teknisk-administrativ modell för att säkerställa 
att kraven faktiskt uppfylls, sker en omfattande ökning av verifierat lågenergihusbyggande 
enligt kommunal definition medan utvecklingen i Alingsås är mer osäker då energiprestanda 
inte verifieras och antalet lågenergihus inte följs upp.    

2B. Energibolagsägarrollen ger ökad möjlighet att styra bebyggelsens 
energianvändning – men garanterar inte bästa miljöval 
Fjärrvärmens ändrade bränslemix från i huvudsak fossilt till i huvudsak fossilfritt har varit 
den viktigaste orsaken till de båda kommunernas betydande minskade utsläpp av 
växthusgaser. Denna strategi har varit viktig för båda kommunerna sedan 90-talet, främst ur 
ett ekonomiskt perspektiv då ökade energi- och koldioxidskatter gjorde det allt dyrare att 
producera fjärrvärme med fossila bränslen även om miljöaspekterna blivit ett allt starkare 
argument allteftersom, vilket är tydligt i kommunernas olika planeringsdokument. I Alingsås, 
som inledningsvis saknar en egentlig fjärrvärmeanläggning, går denna omställning snabbt 
medan det i Västerås, med en gammal och storskalig fjärrvärmeanläggning, tar längre tid att 
fasa ut de fossila bränslena.  

Som ägare av energibolagen har kommunerna möjlighet att styra fjärrvärmemixen. Trots 
kommunernas miljöambitioner är det dock till syvende og sidst de ekonomiska aspekterna 
som styr. I Alingsås fall var valet enkelt då biobränsle var det enda ekonomiskt och tekniskt 
rimliga alternativet, för Mälarenergis fall valdes bioenergi på 90-talet och avfall på 10-talet 
för att de var de då ekonomiskt mest fördelaktiga alternativen. Ett kommunalt ägande 
innebär således inte per automatik att det mest miljömässigt fördelaktiga alternativet väljs, 
men det ger åtminstone kommunen möjlighet att själv välja teknik och bränslemix 
(exempelvis som då Alingsås Energi vid övertagandet av Sävelunds fjärrvärmeverk ökar 
andelen förnybart i fjärrvärmemixen till närapå 100 procent).  

2C. Kollektivtrafikbeställarrollen ger möjlighet att förbättra 
kollektivtrafikutbudet som bidrar till ökat energieffektivt- och klimatsmart 
kollektivtrafikresande 
Både Alingsås och Västerås hade underutvecklade och oattraktiva stadsbussystem vid 
undersökningsperiodens början och kommunernas tilltro till busstrafikens potentialer var 
små. Kommunala kollektivtrafiksatsningar genom att öka finansieringen och i grunden 
förändra och göra stadsbussystemet mer resenärsanpassat medför betydande 
stadsbussresande i båda kommunerna (varav exceptionellt stora ökningar i Alingsås). I 
Alingsås föregås satsningen av en snabb utredning som främst involverade en kommunal 
tjänsteperson och en från Västtrafik (processen hade visserligen föregåtts av kommunens 
deltagande i GR:s samarbete) medan den i Västerås görs möjlig efter en bred och flerårig 
kommunal planerings- och utredningsprocess som driver på utvecklingen. 



277 
 

Genom att gå in som ägare i Växtkraft och därefter målmedvetet arbeta med att fasa in 
biogasbussar i stadsbussystemet bidrog Västerås stad även till att busstrafikens 
klimatpåverkan minimerades. 

2D. Kommunerna intar rollen som inspiratör och förebild – men påverkan är 
osäkert 
Ända sedan 90-talet och framåt har de två fallkommunerna i sina strategiska energi-, 
transport- och miljöplaner betonat vikten av att vara en förebild och gå i bräschen i energi- 
och klimatomvandlingen. Detta har man i mångt och mycket också gjort, men i vilken 
omfattning detta har påverkat energieffektiviseringen och minskat utsläppen av växthusgaser 
i hela kommunen (den geografiska kommun, dvs. utanför den kommunala organisationen) är 
oklart.  

På bebyggelsesidan går Alingsås kommun i bräschen för byggande med passivhusteknik och 
blir snabbt landets inofficiella passivhushuvudstad med Brogårdens renoveringar, 
Stadsskogens ledande skolbyggnader och bostäder samt etableringen av Nordens enda 
Passivhuscentrum. Men byggandet av passivhus eller med passivhusteknik har inte fått något 
genomslag i den privata sektorn i Alingsås. I Västerås är staden inte ett lika tydligt 
passivhusföredöme (även om Mimer bygger passivhus), men är mer framgångsrik med att 
påverka det icke-kommunala lågenergihusbyggandet genom energikraven (med modell) på 
såld kommunal mark (ofta i kombination med lågtemperaturfjärrvärme). Genom 
Bostadsutmaningen (del av CCV) försöker staden tillsammans med Mimer stimulera även 
icke-kommunala fastighetsägare i Västerås att bygga och renovera energieffektivt, utfallet är 
osäkert.  

På transportsidan går kommunerna tidigt i bräschen för en miljövänlig kommunal 
fordonsflotta med miljövänliga bränslen. Västerås stad samarbetar med externa aktörer för 
att skapa bättre förutsättningar för el- och biogasdrivna fordon i den gografiska kommunen. 
Huruvida kommunernas satsningar leder till en överflyttning till mer miljövänliga fordon i 
respektive geografiska kommun är dock osäkert.    

 

9.1.3 Strukturs- och aktörsrelaterade faktorer som påverkar energi- och 
klimatutvecklingen i fallkommunerna 
Forskningsfråga 3: Vilka kommuninterna och kommunexterna strukturer och aktörer 
påverkar utvecklingen av energianvändning och minskad klimatpåverkan i Alingsås och 
Västerås? Vilka likheter och skillnader finns mellan de två kommunerna?? 

För att strukturera svaren till denna forskningsfråga anknyter jag till det analytiska ramverk 
som presenterats i kapitel tre. I detta avsnitt analyserar jag frågorna kring struktur – aktör 
och kommun-interna i – kommun-externa faktorer, frågor som berör Kingdons 
strömmarteori har behandlats i tidigare avsnitt.  
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Tabell 9.1. Sammanställning av slutsatser kopplade till forskningsfråga 3, strukturerat i 
enlighet med teoribaserat analytiskt ramverk i kapitel 5. 

Kommun-interna strukturella faktorer: 
3C. Institutionella förändringar med ökade 
tvärsektoriella och kollaborativa inslag i 
samhällsplaneringen viktigt för att bygga upp den 
institutionella kapaciteten och förankra 
innehållet 
3D. Fjärrvärmens stigberoende karaktär bidrar 
till ytterligare satsningar 
3E. Kommun-interna förutsättningar påverkar 
kommunala beslutsprocesser och 
energisatsningar  
 

Kommun-externa strukturella faktorer: 
3A. Kommunexterna strukturella faktorer 
främsta orsaken till kommunernas energi- och 
klimatomställning 
3 B. Ny kunskap, ökat samhällsintresse och 
förändringar i den allmänna opinionen 
underlättar kommunala initiativ och satsningar 

Kommun-interna aktörsbaserade 
faktorer: 
3G. Fler interna aktörer driver på i Alingsås än i 
Västerås 
3H. Vågmästarparti med miljöprioriteringar 
driver på energi- och klimatutvecklingen i 
Västerås 
 

Kommun-externa aktörsbaserade 
faktorer: 
3F. Samverkan med externa aktörer viktigare i 
Alingsås än i Västerås 

 

Kommun-externa strukturella faktorer 

3A. Kommun-externa strukturella faktorer främsta orsaken till kommunernas 
energi- och klimatomställning  
Det är först och främst ekonomiska drivkrafter som driver på en mer energi- och klimatsmart 
utveckling i de två kommunerna. Statliga institutionella förändringar i form av ekonomiska 
styrmedel – främst energi- och koldioxidskatterna – skapar ekonomiska incitament för både 
den kommunala organisationen och kommunens invånare och företag att energieffektivisera 
och skifta från fossil till icke-fossil energianvändning. Statens ökade intresse av att styra 
utvecklingen i en mer energieffektiv och klimatsmart riktning är i sin tur i hög grad ett 
resultat av en flernivåstyrning där internationella avtal och överenskommelser genom FN:s 
försorg samt mål och direktiv på EU-nivå driver på såväl Sverige som andra länder i energi- 
och klimatomställningsarbetet. 
 
Kommunerna har visserligen successivt höjt sina ambitionsnivåer inom miljö- och 
klimatfrågorna, och dessa blir allt starkare argument vid kommunal energieffektivisering och 
fjärrvärmeinvesteringar. Men när det väl kommer till beslut är det investerings- och 
driftskostnaderna som avgör, vilket vi kan se vad gäller fjärrvärmeinvesteringar både i 
Alingsås och Västerås. Byggnaders energieffektivisering har den fördelen att åtgärderna 
bidrar till att fastighetsägaren efter investering kan minska sina årliga driftskostnader varför 
även detta är en ekonomisk drivkraft, med positiva effekter för klimatet. En liknande logik 
gäller även användningen av mer energieffektiva fordon.  
 
Även positiva statliga (och lokalt riktade) ekonomiska styrmedel som LIP- och Klimpmedel 
och projektmedel från Energimyndigheten har bidragit till den energi- och klimatpositiva 
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utvecklingen i Alingsås och Västerås, men inte alls i lika hög grad som de generella energi- 
och koldioxidskatterna.  

3 B. Ny kunskap, ökat samhällsintresse och förändringar i den allmänna 
opinionen underlättar kommunala initiativ och satsningar 
Under den aktuella undersökningsperioden utvecklas energi- och (särskilt) klimatfrågornas 
position i samhället och betydelse i det allmänna medvetandet. Nya och tydligare rön från 
forskningssamhället kombinerat med ökad uppmärksamhet inte minst genom massmedia 
gör att frågorna anses vara allt viktigare och får större uppmärksamhet bland såväl allmänhet 
som politiker och näringsliv. Miljö- och klimatfrågor, som tidigare främst drivits av 
miljöentusiaster i utkanten, blir nu en fråga som omfamnas av en allt bredare del av 
samhället. Detta ökade intresse kombinerat med ökad kunskap om klimatfrågans allvar och 
brådska bidrar i hög grad till att det inom fallkommunerna finns en ökad vilja – eller 
åtminstone acceptans – att höja klimatambitionerna och i viss utsträckning även 
satsningarna på ett mer energieffektivt och klimatsmart samhälle.  
 

Kommun-interna strukturella faktorer 

3C. Institutionella förändringar med ökade tvärsektoriella och kollaborativa 
inslag i samhällsplaneringen viktigt för att bygga upp den institutionella 
kapaciteten och förankra innehållet 
Med undantag för frågor rörande handelsetableringar sker i Västerås en tydligare 
institutionell utveckling inom den strategiska samhällsplaneringen jämfört med Alingsås. De 
ökade kollaborativa och tvärsektoriella inslagen i planeringen får ett större genomslag vad 
gäller kommunens institutionella kapacitet i form ökad kunskapsnivå, gemensamma 
referensramar, effektiv organisationsstruktur, ökad samsyn inom kommunen och därmed 
ökad förmåga att förändra. Detta syns inte lika tydligt i fallstudien i Alingsås, men där har 
exempelvis deltagandet i ett EU-projekt bidragit till att man skapar en gemensam och 
samordnad syn på energifrågorna inom kommunen. 
 
Utvecklingen av en bredare och mer inkluderande trafik- och kollektivtrafikplanering i 
Västerås under 10-talet innebär att tjänstepersonerna söker förankra arbetet redan i tidigt 
skede bland politiker och högre ledning vilket bidrar till omfattande och relativt ambitiösa 
policyförändringar inom transportområdet, vilket man inte lyckats med i tidigare trafik- och 
kollektivtrafikplanering. 

3D. Fjärrvärmens stigberoende karaktär bidrar till ytterligare satsningar 
I båda städerna finns ett väl utbyggt fjärrvärmesystem som kommunerna genom sina 
energibolag investerat stora resurser i, Västerås över en längre tid medan Alingsåssystemet 
tillkommer och utvecklas under den aktuella undersökningsperioden. Gemensamt för dessa 
fjärrvärmesystem är att de visar en tydlig stigberoende utveckling: tidigare beslut och 
investeringar utgör starka incitament för kommunerna att fortsätta satsningen och 
utbyggnaden av dessa system. Att välja en annan huvudsaklig väg för värmeförsörjningens 
utveckling i respektive stad skulle innebära att tidigare stora investeringar i systemet 
underutnyttjas eller till och med behöver läggas ned. Det skulle kunna medföra stora 
konsekvenser och sannolikt omfattande investeringsbehov för fjärrvärmekunderna. Behovet 
av att balansera produktions- och leveranssidan innebär dessutom ett stigberoende inslag då 
det medför att investeringar på produktionssidan behöver följas upp med satsningar på 
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leveranssidan, vilket också sker genom expansion på olika sätt. Nu i efterhand, när bolagen 
gjort stora investeringar som betyder betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med 
tidigare, kan vi konstatera att dessa stora och stigberoende system har varit en klimatmässig 
fördel för fallkommunerna. 

3E. Kommun-interna förutsättningar påverkar kommunala beslutsprocesser 
och energisatsningar  
Västerås stads storlek och historiskt betingade ingenjörskultur bidrar till ett relativt långsamt 
förändringsarbete med breda och tröga planerings- och beslutsprocesser inom den 
kommunala byråkratin, som när de väl är genomarbetade ofta medför betydande 
policyförändringar. I småstaden Alingsås är kommunen mer snabbfotad och reaktiv och 
policyförändringarna beror i högre grad på aktiva insatser från enskilda policyentreprenörer 
inom kommunens förvaltningar och bolag. 
 
Alingsås har dragit fördelar av sitt läge i Göteborgsregionen och Västra Götaland, som 
tillsammans med Sydsverige går i bräschen för energieffektivt byggande. Detta har varit 
särskilt viktigt för kommunens passivhussatsningar, då läget gjort det möjligt att inspireras 
av befintlig passivhusbebyggelse i närheten, engagera passivhusarkitekten som var verksam i 
regionen och att Passivhuscentrum etableras i Alingsås. Dessutom har kommunen haft nytta 
av GR-samarbetet som inspirerar till ökade kollektivtrafiksatsningar. I ”regionhuvudstaden” 
Västerås har staden inte i samma utsträckning samarbetat med externa aktörer vad gäller 
dessa frågor. Den betydligt större kommunen har i högre grad arbetat med dessa frågor på 
egen hand, då det finns resurser och kompetens (befintlig eller rekryterad) till detta inom 
organisationen. Detta för oss vidare till frågan om olika aktörers betydelse. 
 
Kommun-externa aktörsbaserade faktorer 

3F. Samverkan med externa aktörer viktigare i Alingsås än i Västerås  
Utvecklingen i Alingsås är i högre grad än i Västerås avhängig samarbete med kommun-
externa aktörer, samtidigt som utvecklingen delvis är avhängig av kommun-externa faktorer. 
Passivhuscentrum var en viktig pusselbit i utvecklingschefens ambition att göra 
passivhusbyggandet till en ny nisch i Alingsås varumärkesbyggande. Utan ett samarbete med 
Västra Götalandsregionen (och dess statliga finansiering) skulle med mycket hög sannolikhet 
inte Passivhuscentrum ha etablerats i Alingsås. Därtill spelar GR:s regionala 
utvecklingssamarbete inom kollektivtrafik och bebyggelseutveckling en stor betydelse för 
Alingsås satsningar på ett nytt stadsbussystem.  
 
Det bör dock tilläggas att Växtkrafts biogasproduktion, som möjliggjorde utfasningen av 
fossila bränslen i Västeråsbussarna, var möjligt genom ett initiativ från privata kommun-
externa aktörer som staden, tillsammans med andra regionala offentliga aktörer, i ett senare 
skede gick in i och sedan tog över.  

Kommun-interna aktörsbaserade faktorer 

3G. Fler interna aktörer driver på i Alingsås än i Västerås 
I Alingsås initieras och drivs energieffektiviserings- och fjärrvärmefrågorna i högre grad på 
av enskilda tjänstepersoner/policyentreprenörer. Passivhusfrågan initieras av bostadsbolags-
vd:n och passivhusarkitekten som med hjälp av utvecklingschefen får politiskt godkännande 
att gå vidare (och sedermera även satsa på Passivhuscentrum). Utvecklingschefen och 
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planeringschefen från kommunledningskontoret trycker i olika omgångar på Fabs för att 
även de ska anamma passivhustekniken. Energibolagets vd:ar är aktiva i arbetet med att 
trygga det unga fjärrvärmesystemets överlevnad, en tidigare vd propagerar offentligt för 
omfattande fjärrvärmeinvesteringar frikopplade från olja och en senare vd bearbetar sin 
styrelse för att få bygga ut fjärrvärmenätet till Stadsskogen. Detta är satsningar som till stor 
del beror på initiativ och målinriktat arbete från enskilda tjänstepersoner, snarare än resultat 
av kommunala planeringsprocesser. 
 
I Västerås har, som påpekats på annan plats i detta kapitel, utvecklingen i högre grad styrts 
genom kommunala planeringsprocesser. Dock framstår miljöstrategen VSLK1 som en central 
aktör och policyentreprenör som i den strategiska miljö- och energiplaneringen långsiktigt 
lyfter upp miljöfrågornas i problem- och policyströmmen i tvärsektoriella 
planeringsprocesser. Hen är även aktiv i det efterföljande genomförandeskedet och fortsätter 
sätta igång utvecklingen ute i förvaltningarna, där det sedan finns andra viktiga aktörer som 
utvecklar nya koncept och modeller som introducerar lågenergihusbyggande och 
lågtemperaturfjärrvärme i Västerås.  
 
Gemensamt för de flesta av dessa policyentreprenörer i både Alingsås och Västerås är att de 
har arbetat länge i kommunen och därmed har både ett väl utvecklat kontaktnät och en 
kunskap om hur den kommunala organisationen fungerar. Gemensamt är även att de sitter 
på ett slags maktposition med olika grader av allokativa och auktoritativa resurser. 
Bolagsdirektörerna svarar visserligen mot sin styrelse, men har en relativt hög frihetsgrad 
och framförallt tillgång till allokativa resurser (särskilt ekonomiska medel). 
Tjänstepersonerna i den kommunala förvaltningen innehar strategiska funktioner i den 
centrala kommunförvaltningen (kommun-/stadsledningskontoret), vilket innebär såväl 
närhet till kommunledningen som involvering vid framtagande av budget, ägardirektiv med 
mera. Detta innebär att man har både auktoritativa resurser (makt att mobilisera och styra 
andra aktörer), men delvis även allokativa resurser (pengar).  

3H. Vågmästarparti med miljöprioriteringar driver på energi- och 
klimatutvecklingen i Västerås 
I Västerås utnyttjar Miljöpartiet sin vågmästarroll vid flertalet tillfällen vilket gör att de kan 
driva igenom flera av sina hjärtefrågor (ibland till och med i så hög grad att även 
miljötjänstepersoner anser politikerna går för fort fram). Detta är bland annat avgörande för 
att det tas fram en miljöanpassad trafikplan istället för en trafikledsplan och för stadens 
ambitioner och satsningar på att bli landets bästa cykelstad. Som drivande i majoriteten i 
såväl kommunstyrelse som teknisk nämnd försöker partiet under 10-talet även bidra med 
mer långtgående ambitioner vad gäller trafikplan, det nya kollektivtrafiknätet och 
kraftverkets bränslemix – men får i dessa frågor i olika grad kompromissa då man inte har 
majoritet för kommunstyrelsens förslag i kommunfullmäktige som har det avgörande ordet 
(och där istället Sverigedemokraterna nu hamnat i en vågmästarroll).   
 
I Alingsås finns inte någon politisk aktör som driver på frågorna på samma sätt. Vid slutet av 
90- och början av 00-talet tycks visionens och andra mål om en samhällsplanering som utgår 
från ett ekologiskt perspektiv drivas politiskt, men det empiriska materialet kan inte bekräfta 
detta eller om det är ett särskilt parti eller politiker som driver dessa frågor. 
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9.2 Generella slutsatser och diskussion kring fortsatta utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter    

9.2.1 Både policyentreprenörer och utvecklade planeringsprocesser är viktiga i den 
lokala energi- och klimatomställningen 
Kommunalt energi- och klimatomställningsarbete kan initieras och genomföras både av 
drivande enskilda aktörer och genom institutionellt förändrande och kollaborativt 
genomförda samhällsplaneringsprocesser. Samhällsplaneringen kan även vara ett sätt att 
mana på aktörer som annars på egen hand inte är förändringsbenägna. Drivande 
policyentreprenörer är emellertid nödvändiga för att få igång och tålmodigt genomföra 
dessa planeringsprocesser samt även driva på i genomförandeskedet.   

Fallstudien i denna avhandling tydliggör betydelsen av att se strukturella faktorer, som 
processer och organisatoriska aspekter, i samspel med enskilda aktörers handlande för att 
förstå utvecklingen och i vilken utsträckning den leder till utfall som ligger i linje med 
övergripande energi- och klimatmål. Även om studien utgår från två fallkommuner kan det 
finnas skäl att anta att liknande observationer kan göras i andra svenska kommuner, om än 
med andra tyngdpunkter på strukturer, aktörer och samspelet mellan dessa faktorer.   

A. Drivande kommun-interna aktörer kan bidra till både positiv och negativ 
utveckling 
Fallstudien visar två kommuner som på olika sätt varit framgångsrika i energi- och 
klimatomställningsarbetet. Studien visar i den ena kommunen hur ett fåtal enskilda 
kommunala tjänstepersoner kan initiera och driva på betydande förändring både i policy- och 
genomförandeleden, medan utvecklingen i den andra kommunen i högre grad har initierats 
av och drivits på genom institutionella förändringar inom den kommunala organisationen 
och dess planeringsprocesser. Aktörer har haft möjlighet att ändra vissa strukturer,  i det här 
fallet de kommun-interna institutioner som styrt hur man har sett på och hanterat energi- 
och klimatfrågorna både i bolagen och i den kommunala förvaltningen. Denna förmåga att 
påverka strukturerna hänger dock, som tagits upp tidigare, starkt ihop med aktörernas 
maktposition och tillgång till allokativa och aktoritativa resurser.  

Dessa resurser kan användas på mer eller mindre bra sätt, beroende på betraktarens 
perspektiv och preferenser. Sett ur ett energieffektiviserings- och klimatpåverkansperspektiv 
kan de aktiva tjänstepersonernas passivhus- och fjärrvärmeinitiativ i Alingsås anses vara 
positiva medan den högt uppsatta kommunalpolitikern tillsammans med enskilda 
chefstjänstepersoner i Västerås drev igenom frågor som snarare hade en motsatt effekt 
(Gäddeholm, Erikslund, förgasning i fjärrvärmen). Aktörers initiativ- och 
förändringsförmåga kan således få olika energi- och klimatmässiga utfall.  

B. Generationsskiften, personbyten och val påverkar den kommunala energi- 
och klimatutvecklingen 
Enligt Kingdon (2003) innebär ofta förändringar i politiska majoriteter och utbyte av ledande 
politiker eller chefstjänstepersoner till ändrade prioriteringar på den politiska dagordningen. 
En sådan utveckling kan vi se i Västerås. Gäddeholms- och Eriklundsexemplen i Västerås 
visar vidare på hur generationsväxlingar på aktörssidan kan påverka samhällsplaneringen 
och utvecklingen i en kommun. Varför sker dessa omfattande planeringsprojekt i tysthet och 
utanför ordinarie planeringsverksamhet? Sannolikt ligger vissa sekretesskrav från 
motpartens sida bakom detta, men en möjlig delförklaring är att man vill undvika den 
långsamma och genomgripande hantering som den sedvanliga kommunala 
utredningsprocessen skulle innebära. Det gäller att smida medan järnet är varmt. Dessutom 
tycks miljöfrågorna inte vara ett prioriterat intresse vare sig hos ledande kommunalpolitiker 
eller flera chefstjänstepersoner på den tiden. Dock har det under senare år skett ett utbyte av 
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ledande tjänstepersoner och politiker, dels som en generationsväxling genom pensionering 
men också efter politiska val, vilket inneburit att energi- och klimatfrågorna fått en betydligt 
större prioritet på hög nivå under senare år i Västerås.  

Samtidigt som personskiften på viktiga poster kan ha positiva effekter inom en kommuns 
energi- och klimatarbete finns även en risk att det stannar upp eller till och med ned drar ned 
ambitionsnivån (till exempel den nya kommunchefens införande av nytt styrsystem i 
Alingsås som nedprioriterar exempelvis energiplanens och -målens vikt). Frågan är hur 
hållbar den institutionella förändringen och kapacitetsbygget är i en kommun där man tagit 
rejäla kliv framåt inom dessa frågor? Vad händer när de drivande aktörerna av olika 
anledningar lämnar kommunen? Har de lyckats ”smitta av sig” inom resten av den 
kommunala organisationen där det nu finns andra aktörer som tar vid, har de lyckats 
förändra institutionerna i den grad som gör att ambitionerna och det fortsatta driver hålls 
uppe och utvecklas vidare? Eller kommer detta att tyna bort när de ledanade aktörerna 
försvinner? Kan det vara så att en bredare institutionell kapacitetsuppbyggnad som i högre 
grad sker genom dessa kommunala institutioner (till exempel samhällsplaneringens 
processer) där en större del av organisationen involveras är mindre sårbar och mer hållbar 
och ståndkraftig på längre sikt? 

C. Samhällsplanering och andra styrningsåtgärder viktiga styrmedel vid 
avsaknad av drivande aktörer 
Offentlig styrning ses ofta som ett sätt att göra marknadskorrigeringar, dvs. rätta till de saker 
som marknaden har misslyckats med (externaliseringar). I analogi med detta skulle 
samhällsplaneringen kunna ses som ett sätt att korrigera inte bara marknadsmisslyckanden 
utanför den kommunala sfären utan även misslyckanden inom den kommunala 
organisationen (förvaltning och bolag). Det vill säga om det saknas vilja och drivkraft att 
hantera energi- och klimatfrågorna hos de kommunala aktörer som ”äger frågan”(särskilt 
energibolag och fastighetsbolag/-kontor, men även andra förvaltningar). Energiplanen i 
Västerås är ett exempel på detta, då Mimer i hög grad driver energieffektiviseringsfrågorna 
på egen hand medan Fastighetskontoret behöver en knuff för att komma igång med detta. 
Även i Alingsås är bostadsbolaget redan drivande i dessa frågor, men när det gäller de 
kommunala fastigheterna är det här det inte energiplanen utan inofficiella ”knuffar” från 
kommunledningskontoret och sedermera ägardirektiv som sätter igång FABS 
energiambitioner. Samhällsplaneringen kan således kompletteras och kombineras med 
annan slags styrning på mer eller mindre officiell väg. 

En vanlig syn inom samhällsplaneringen är att ”politikerna sätter målen och 
tjänstepersonerna agerar utifrån dessa”, en klassisk rationell planeringssyn. Detta 
överensstämmer till vis del även med utvecklingen i fallkommunerna. Men i flera fall, när det 
saknas politiska ambitioner, kliver tjänstepersonera fram och driver på utvecklingsförslag 
som går långt längre än vad som tidigare ansetts möjligt. I vissa fall stöter man på patrull då 
man inte lyckas förankra förslagen högre upp inom organisationen, i andra får man med sig 
politikerna (åtminstone delvis) att ställa högre ambitionsnivåer än i initialskedet. 
Samhällsplaneringsprocessen används således av tjänstepersonerna för att driva på 
utvecklingen och få med sig politikerna för att höja mål och ambitioner inom energi- och 
klimatområdet, dock är fallet Västerås energiplan är ett intressant exempel på motsatsen där 
politikerna driver på tjänstepersonerna mot högre ambitionsnivåer . Kunskapsbyggnad eller 
manipulation?  Tjänstepersonerna är experter och har ett professionellt ansvar för att 
utveckla sitt ansvarsområde, samtidigt som personliga värderingar och politiska åsikter mer 
eller mindre medvetet kan påverka arbetet (jmf Hysing och Olssons, 2011 gröna 
tjänstemannaaktivister). Här är ett etiskt intressant område – gränslandet mellan politiker- 
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och tjänstemannarollen inom planering, som tarvar vidare reflektion och uppmärksamhet 
inom såväl praktiken som forskningen172. 

D. Policyentreprenörer bidrar på olika sätt och i olika skeden 
Enligt Kingdon (2003) är policyentreprenörer aktörer som aktivt arbetar för att förändra 
policy, de kan vara politiker eller tjänstepersoner (eller utanför den offentliga sektorn). Deras 
motiv till engagemanget i frågan kan skifta, viktigt är dock aktörens egenskaper som 
auktoritet, med politiskt kontaktnät, förhandlingsförmåga och uthållighet. Och de arbetar 
aktivt för att koppla ihop beslutsströmmarna för att få till en policyförändring.  

Denna tämligen breda och öppna syn på vad som kännetecknar policyentreprenörer 
överensstämmer väl med de aktörer som pekats ut som viktiga aktörer för att åstadkomma 
förändring i fallkommunernas energi- och klimatarbete. Vissa aktörer är mer tongivande för 
att lyfta upp frågorna inom vissa strömmar, medan andra har en mer övergripande betydelse 
för att knyta ihop de olika strömmarna och öppna policyfönster. Vissa är mer aktiva i 
policyarbetet för att få igenom mer övergripande beslut, medan andra är mer aktiva i 
efterkommande genomförandeskede som kräver ytterligare policyförändring på annan nivå.   

E. Tjänstepersoner på centrala positioner och med resurser är viktiga aktörer 
i energi- och klimatomställningen 
Enligt Hysing och Olsson (2011) har gröna tjänstemannaaktivister flera saker gemensamt 
med Kingdons policyentreprenörer, särskilt vad gäller auktoriteten och det politiska 
kontaktnätet, men har i övrigt en betydligt snävare definition. Dessa tjänstemannaaktivister 
är offentliga (kommunala) tjänstepersoner i en central position med tillgång till offentliga 
resurser och till viktiga politiska processer och arenor, ett innanförskap som ger goda 
möjligheter att påverka beslutsfattandet. De har vidare stort eget handlingsutrymme och har 
expertbaserad auktoritet som används i den politiska och administrativa organisationen för 
att öppna upp för förändring. Till skillnad från Kingdons policyentreprenörer har 
tjänstemannaaktivisten gröna värderingar och är engagerad i civilsamhället. Med undantag 
för dessa sista två karaktäristika, då denna studie inte undersökt aktörernas värderingar eller 
privata föreningsengagemang, stämmer beskrivningen av den gröna tjänstemannaaktivisten 
väl in på miljöstrategen VSLK1 i Västerås, och delvis även på utvecklingschefen och 
miljöplaneraren/planeringschefen i Alingsås. Vikten av att ha drivande policyentreprenörer 
och (åtminstone delvis) gröna tjänstemannaaktivister på centrala positioner i den 
kommunala organisationen torde även vara viktigt för att energi- och klimatfrågorna ska få 
ett större genomslag också i andra kommuner.     

9.2.2  Utvecklingen mot en kommunal samhällsplanering med energifokuserat 
utvecklingsperspektiv är en viktig pusselbit i energi- och klimatomställningen 
Vi är på rätt väg, men ytterligare steg och stora förändringar krävs för att nå de 
långsiktiga klimatmålen. Ökande elanvändning i bebyggelse- och transportsektorerna 
ställer fortsatta högre krav på klimatneutral elproduktion och energieffektiviserings-
åtgärderna i bebyggelsen måste bli mer genomgripande. Omställningen till 
transporteffektiva städer behöver snabbas på – men accepteras en sådan utveckling? En 
kommunal samhällsplanering med ökat tvärsektoriellt samarbete med energifokuserat 
utvecklingsperspektiv är en viktig pusselbit i den fortsatta energi- och klimatomställningen, 
men energianvändning och klimatpåverkan behöver ses utifrån ett livscykelperspektiv.  

Denna avhandling visar betydande energieffektivisering och minskade utsläpp av 
växthusgaser i Alingsås och Västerås kommuner, vilket följer en liknande trend i landet som 
helhet. Det energi- och klimatomställningsarbete som inleds på global nivå genom FN:s 
                                                             
172 Just etikfrågan i planeringen undersöks och diskuteras bland annat i Johansson och Khakee (2009).  
Johansson, Marcus & Khakee,  Abdul (2009) Etik i stadsplanering. Lund: Studentlitteratur.  
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försorg har här haft verkan på nationell och lokal nivå, där förändringar i statliga styrmedel 
kombinerat med ökad kunskap och förståelse för klimatförändringarnas utmaningar har 
drivit på såväl kommuner som andra organisationer och enskilda individer att bidra till 
denna klimatmässigt positiva utveckling. Men med nya rön har klimatmålen skärpts över tid. 
För att nå de nya och skarpare klimatmålen för både kort och lång sikt krävs fortsatta 
satsningar och mer långtgående åtgärder inom såväl bebyggelsens, energiförsörjningens och 
transportsektorns energiprestanda och klimatpåverkan. Detta diskuteras i de följande 
avsnitten.   

A. Bebyggelsens energieffektivisering fortfarande en stor och utmanande 
uppgift – styrmedel krävs för mer omfattande åtgärder 
Energi- och klimatframgångarna har i Sverige varit särskilt stora inom bebyggelsesektorn. 
Där har volymen på den totala energianvändningen visserligen varit tämligen konstant under 
den aktuella perioden, men energieffektiviteten ökar då den totala energianvändningen ska 
fördelas över ett ökat byggandsbestånd då det har ökat tämligen omfattande genom betydligt 
högre nybyggnation efter 90-talskrisens kräftgång. Genom innovation, skarpare 
nybyggnadsregler, statliga subventioner och höjda ambitionsnivåer bland delar av sektorns 
aktörer (som vi sett exempel på i båda fallkommunerna) har bebyggelsen blivit 
energieffektivare under den aktuella undersökningsperioden. Fastighetsägare tillsammans 
med andra aktörer inom bygg- och fastighetssektorn har ett stort ansvar för att fortsätta 
bidra till ett än mer energieffektivt byggnadsbestånd, vid nybyggnation och inte minst vid 
renoveringar och åtgärder i det redan existerande byggnadsbeståndet. Dock finns en risk att 
fastighetsägarna inte till fullo utnyttjar den energi- och klimatpotential som finns när man 
gör renoveringsåtgärder i det befintliga beståndet, då det (ofta kortsiktiga) 
företagsekonomiska perspektivet gör att man tenderar att välja de åtgärder som ger en 
måttlig energieffektivisering till relativt kort avskrivningstid. Denna kortsiktighet innebär att 
mer omfattande energieffektiviseringsåtgärder, som skulle vara företagsekonomiskt 
lönsamma på lite längre sikt och framförallt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, ofta inte 
genomförs. Om vi inte utnyttjar dessa energi- och klimatmässigt viktiga möjlighetsfönster 
som öppnas vid mer omfattande renoveringar (inte minst miljonprogrammets 
byggnadsbestånd) så riskerar vi att stänga fönstren som sannolikt inte kommer att öppnas 
igen förrän vi passerat 2050. Genom att endast plocka de lågt hängande frukterna riskerar vi 
att investera fast oss i halvmesyrer.  

Vissa fastighetsföretag (som Alingsåshem, och delvis Mimer) ser de långsiktiga vinsterna 
med mer omfattande åtgärder, men de flesta drivs av mer kortsiktig avkastning enligt 
styrelsens och ägarnas intressen (aktiebolags främsta uppgift är ju att generera vinst). Men 
liknande resonemang förs även på hushållsnivå (”ska vi verkligen investera i en dyrare men 
energieffektivare bergvärmepump när en luftvärmepump är så mycket billigare i 
investeringsskedet…?”). Här finns en stor utmanande uppgift för staten att överväga vilka 
incitament och styrmedel som skulle få företag och hushåll att ta de där extra stegen som kan 
innebära betydligt större energi- och klimatvinster, det vill säga att bättre utnyttja de 
möjlighetsfönstren som öppnas när det är dags för mer omfattande renoveringsinsatser. 

Hur sådana styrmedel kan och bör utformas får utredas i ett annat forum än denna 
avhandling.  

Införandet av mer eller mindre ambitiösa energikrav på byggnader som uppförs på mark som 
säljs av kommuner har stimulerat såväl kommunala som icke-kommunala aktörer att bygga 
mer energieffektivt än vad de statliga byggreglerna kräver. I vissa kommuner, som Västerås, 
har det satt igång byggandet av lågenergihus i hög omfattning,  vilket annars sannolikt inte 
skulle ha varit fallet om inte kommunen ställt kravet. Utifrån ett energi- och klimatperspektiv 
är det således inte rimligt att ha en lag (förändringarna i PBL 2015 gällande förbudet av 
kommunala särkrav) som hindrar en sådan utveckling. För att tillmötesgå (framförallt de 



286 
 

större) bygg- och fastighetsföretagens önskan om generalitet skulle ett samordnat graderat 
system för energieffektiva byggnader kunna tas fram av branschen och kommunerna 
gemensamt (vilket kommunerna och andra aktörer föreslagit), och därmed undvika en alltför 
spridd flora av kommunala särkrav som varierar från kommun till kommun.  

B: Från oljeberoende till el- och fjärrvärmeberoende uppvärmning – fortsatt 
nytänkande och utveckling krävs inom både el- och fjärrvärmesektorerna 
Trots att bebyggelsesektorns totala energianvändning inte minskar så reduceras dess 
klimatpåverkan drastiskt under undersökningsperioden tack vare utfasningen av fossila 
bränslen för uppvärmningen, till förmån för fjärrvärme och olika typer av eluppvärmning 
(särskilt värmepumpar). Denna ur klimathänseende positiva utveckling har varit möjlig tack 
vare att den svenska elproduktionen har relativt låga klimateffekter då huvuddelen baseras 
på vatten- och kärnkraft (vilka i sig har andra miljöimplikationer, som vi inte ska gå in på 
här). Man kan följaktligen säga att vi i Sverige gått från en oljeberoende till en el- och 
fjärrvärmeberoende bebyggelsesektor.  

Medan bebyggelsesektorns tidigare klimatmässiga utmaning och framgång i hög grad 
berodde på att man inom den egna sektorn gjorde aktiva val och åtgärder gällande 
värmeförsörjningen (byta från oljeeldade närvärmecentraler och enskilda oljepannor till 
fjärrvärme, värmepump eller biobränsle) har dagens och framtidens värmetillförselutmaning 
ytterligare externaliserats då denna utveckling innebär att möjligheten att förändra dess 
klimatpåverkan i allt högre grad har förflyttats till energisektorn (el- och 
värmeproduktionen).  

Den fortfarande blygsamma men snabbt växande trenden för mikroproduktion av sol-el och 
sol-värme innebär dock att fastighetsägarna även fortsättningsvis har möjlighet att påverka 
sin klimatpåverkan, även om man numera gått över till extern värmeproduktion genom 
värmepump eller fjärrvärme. Energibolagens tidigare frostiga inställning till 
mikroproduktion har tinat upp under senare år, en utveckling som behöver fortsätta och 
utvecklas framöver för att komplettera traditionell el- och värmeproduktion som i Sverige i 
hög grad har varit tämligen storskalig. 

Externaliseringen av bebyggelsesektorns värmeförsörjning och klimatpåverkan, som 
diskuterats ovan, sätter stora och fortsatta krav på energisektorns el- och värmeproduktion 
att fortsätta att utvecklas i en mer klimathållbar riktning. I vissa kommuner (som Alingsås) 
har man idag en närapå koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion173 som baseras på förnybara 
bränslen, medan andra (som Västerås) har kommit långt i utfasningen av fossila bränslen 
men fortfarande har en potential att minska utsläppen ytterligare. Men med tanke på de 
utmaningar som fjärrvärmen står inför (och som presenterats tidigare i denna avhandling) – 
särskilt ökad energieffektivisering i bebyggelsen och minskad värmetäthet – är frågan om att 
behålla nivåerna på eller helst öka fjärrvärmeleveranserna central. Dessa utmaningar har 
man stått inför i båda fallkommunerna, och för tillfället löst dem på olika sätt. Med tanke på 
att bebyggelsens energieffektivitet inte kommer att minska utan snarare öka krävs fortsatt 
nytänkande inom fjärrvärmebranschen och ökat samarbete med andra sektorer.  

Kan den fjärde generationens fjärrvärme – lågtemperaturfjärrvärme som Västerås var först 
med att introducera i större skala i Sverige – vara en del i vägen framåt? Hur kan i så fall en 
sådan utveckling göras möjlig och till och med underlättas i våra städer? Västeråsmodellen 
har gjort det möjligt att kombinera lågenergihus och fjärrvärme i nybyggnadsområden med 
separata lågtemperatursystem som växlas av från huvudledning med hetvatten.  I de fall det 
redan finns fjärrvärme i närområdet har detta visat sig vara en möjlig lösning, men hur 

                                                             
173 Då fossila bränslen används för att få fram biobränsleråvaran påverkar det emellertid fjärrvärmeproduktionens 
klimatpåverkan, om man ser det ur ett livscykelperspektiv (vilket man bör göra).  
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genomförbart är det om man bygger lågenergihus i ett område utan eller ligger långt ifrån 
befintlig fjärrvärmenät? Kan den fjärde generationens fjärrvärme utvecklas i flera stadier 
som börjar med separata ”öar” med enskilda lågtemperatursystem (distribution och 
produktion) som på sikt knyts ihop till större system och eventuellt kopplas samman med de 
äldre storskaliga systemen? Och kan effektiviseringar i det befintliga byggnadsbeståndet på 
sikt innebära att man kan sänka temperaturen i hela eller delar av fjärrvärmesystemet (vilket 
har potential att effektivisera systemet) – och i så fall: hur styra och hantera en sådan 
utveckling? Hur och i vilken mån påverkas utvecklingen av den fjärde generationens 
fjärrvärme av planering av bebyggelseutvecklingen och följande åtgärder? Frågorna kring 
detta nya koncept är många och har, eller skulle kunna ha en tydligare koppling till den 
kommunala energi- och fysiska planeringen (se diskussion i senare avsnitt).    

C. Påbörjad omställning från bilfokuserade- till transporteffektiva städer 
ligger fast – finns acceptans för en sådan utveckling? 
Om vi går vidare till transportsektorn så kan vi konstatera att dess ständigt stigande trend för 
utsläpp av växthusgaser sedan några år tillbaka minskar. En ökad överflyttning från bensin- 
till dieselfordon samt ökad låginblandning av biobränslen i den konventionella fossila 
bensinen och dieseln ligger bakom denna positiva utveckling. Fordon som drivs med 
alternativa energibärare (bioetanol, biogas, el, vätgas) utgör fortfarande en mycket liten 
andel av fordonsflottan, men förväntas växa. Under senare år har en stor tilltro satts till en 
utfasning av fordon med förbränningsmotorer till eldrivna fordon, vilket förväntas eliminera 
transportsektorns miljö- och klimatproblem. Elfordonen medför många positiva effekter 
jämfört med traditionella fordon, inte minst vad gäller buller och hälsopåverkande 
luftföroreningar i stadsmiljö (dock endast delvis, då både buller och partiklar 
genereras/frigörs genom däckens friktion mot vägen). Dock finns två viktiga invändningar 
mot att alltför lättvindigt se på elfordonens intåg som den stora och alenarådande lösningen 
på transporternas energi- och klimatproblem.  

För det första så bidrar ökad vägtrafik, vare sig det är eldrivna fordon eller andra, till andra 
samhällsproblem. Förutom buller och trafiksäkerhetsaspekter är bilar skrymmande och 
bidrar till allt större trängselproblem i våra växande städer (vilket vi sett i både Alingsås och 
Västerås). Fortsatt utbyggnad av vägkapacitet (med tillhörande lokalisering av bebyggelse 
och funktioner) riskerar att förstärka en redan inledd trend av strukturellt bilberoende, ökat 
bilresande och på sikt ytterligare trängsel i städerna (inducerad trafik). För det andra måste 
elfordonens (såväl som andra fordons) energi-, miljö- och klimatpåverkan ses och studeras 
utifrån ett bredare systemtänkande som även inkluderar ett livscykelperspektiv174. De 
batteridrivna175 elfordonens klimatpåverkan kommer inte från själva bilen utan beror på hur 
elen produceras och hur mycket energianvändning och klimatpåverkan (och övrig 
miljöpåverkan) som produktionen av batterier och fordon har medfarit.  

Följden av detta är att, oavsett mirakelkurer inom transportsektorns fordonsflotta, att det 
dels ställer stora krav på energisektorns elproduktionssida att producera mer miljö- och 
klimatvänlig el, samt dels att staten och kommunerna i sin samhällsplanering, investeringar 
och åtgärder behöver fortsätta den inslagna stigen mot ett mer transporteffektivt samhälle 
(framförallt i städer och tätorter) där biltrafiken inte har en så stor och dominant roll som 
den fått och haft under efterkrigstiden. Detta är dock en stor utmaning då bilen för många 
(särskilt män? här finns intressanta genusperspektiv att begrunda) ses som en viktig 
frihetssymbol och den underlättar vardagslivet i ett alltmer rumsligt utspritt och funktionellt 
uppdalat urbant landskap. Att göra försämringar för bilresandet upprör heta känslor och är 

                                                             
174 Ett livscykelperspektiv behöver även anammas i bebyggelsesektorn.  
175 De batteridrivna elfordonen skiljer sig från till exempel tåg, spårbussar/spårvagnar och så kallade elmotorvägar 
för lastbilar som får sin el via kontaktledning därmed inte behöver de kraftiga (och dyra och energi- och 
klimatpåverkande) batterierna som krävs för batteridrift.  
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knappast en valvinnande politisk fråga (den politiska utmaningen bekräftas i båda 
delfallstudierna). Även om det i kommunerna finns kunskap, förståelse och kanske till och 
med vilja att begränsa bilismens utveckling till förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik så 
är det svårt att genomdriva en sådan planering och politik. Det har tagit flera decennier för 
samhällsplaneringen att idag faktiskt kunna lyfta fram sådana idéer och målsättningar (till 
exempel översikts- och trafikplaneringen i Västerås, men det finns även goda exempel i andra 
kommuner), vilket är en framgång sett ur ett energi- och klimatperspektiv. Men det är bara 
första steget, nästa steg och stora kommunala (men även regionala och statliga) utmaning 
handlar om att i verklig handling ta fram mer konkreta åtgärdsförslag och därefter följande 
beslut om åtgärder och investeringar där man de facto gör dessa prioriteringar.  

Går det att få en acceptans bland allmänheten och inom den politiska sfären för de satsningar 
som krävs för att transportsektorn ska bidra med sina beskärda del vad gäller de globala 
klimatmålen? Och hur kan sådana satsningar se ut, vad finns det för alternativa 
tillvägsgångssätt som kan bidra till att dessa mål uppnås i den takt som krävs för att uppnå 
tvågradersmålet (eller en-och-en-halv-gradersmålet)? Här har en bred, kollaborativ och 
tvärsektoriell scenariobaserad strategisk samhällsplanering en viktig roll att fylla idag och 
framöver.  

D. Det rumsliga och utvecklingsinriktade energiperspektivet behöver stärkas i 
samhällsplaneringen 
Diskussionen ovan leder till slutsatsen att utvecklingen mot en mer sektorsöverskridande och 
samarbetsinriktad samhällsplanering med ökade fokus, ambitioner och konkreta 
målsättningar gällande energianvändning och klimatpåverkan, som vi har sett i svenska 
kommuner under senare decennier behöver fortsätta, men vidare utvecklas, för att nå de 
långsiktiga energi- och klimatmålen.  

Sambanden mellan trafik- och bebyggelseutveckling har alltid varit en viktig del i den 
översiktliga fysiska planeringen, och detta fokus har under senare år stärkts vilket vi även 
främst kan se i Västerås. Däremot spelar energifrågorna inte något större roll i 
översiktsplaneringen, vilket även gäller de aktuella fallkommunerna. Energieffektiviserings- 
och uppvärmningsfrågorna ses varken i energi- eller den fysiska planeringen som en rumslig 
utvecklingsfråga176. Ett illustrerande exempel på detta är kollektivtrafik- och 
fjärrvärmefrågorna, två kollektiva infrasystem med flera liknande förutsättningar och 
utmaningar. Båda systemen är ofta och i hög grad kommunala177 alternativ på en marknad 
där de erbjuder energieffektiva och numera (i varierande grad) klimatvänliga produkter. De 
är således båda effektiva socio-tekniska systemlösningar i tätorter och stadsmiljöer där 
potentialen är avhängig bebyggelsens täthet. Trots dessa stora likheter får 
kollektivtrafikfrågorna en mycket stor roll i fallkommunernas fysiska planering medan 
fjärrvärmefrågorna mer eller mindre negligeras. Inte heller i energiplaneringen tas 
energifrågornas rumsliga aspekter och potential upp i någon större omfattning. Detta är en 
brist i den kommunala samhällsplaneringen, då fallkommunerna inte utnyttjar möjligheten 
att synliggöra samband och förändringspotentialer inom både bebyggelsen och (i det här 
fallet) fjärrvärmesystemet. Denna situation som vi ser i fallkommunerna överensstämmer 
med vad jag sett i andra kommuner som jag tillsammans med kollegor arbetat med inom 
olika FoU-projekt (Uthållig kommun, SPECIAL med mera).  

 

                                                             
176 Frånvaron av rumsligt utvecklingsperspektiv i energi- och översiktsplanering gäller såväl i fallkommunerna 
som i andra kommuner (se Ivner, 2006).   
177 Kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar, men där kommunen kan vara mer eller mindre involverad och 
satsande; vissa kommuner äger inte det lokala energibolaget. 
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I kommunerna finns således en outnyttjad utvecklingspotential, där bebyggelsens 
energieffektivisering och –försörjning i högre grad skulle kunna integreras som en rumslig 
utvecklingsfråga i samhällsplaneringen. Genom kartläggning och analys av olika 
energirelaterade faktorer (exempelvis energiprestanda, energitillförsel, försörjningspotential) 
kan förståelsen för förändringspotential och olika samband mellan energi och bebyggelsen 
öka inom den kommunala organisationen. Det ger ett underlag för vidare diskussioner och 
möjliga scenarier för utvecklingen av bebyggelse som transporter och energianvändning-
/försörjning. Det ger också underlag och möjlighet att utveckla och bedriva en mer effektiv, 
fokuserad och platsinriktad energirådgivning, en utveckling och fördjupning av 
områdesinriktade energirådskampanjer á la Västerås som sannolikt skulle ge ännu större 
genomslag. 

En utveckling mot en mer rumsligt inriktad utvecklingssyn på energifrågorna i kommunerna 
kan ske på olika sätt. Ett sätt är att samordna de tidiga skedena i översikts-, trafik- och 
energiplaneringen genom en mer eller mindre gemensam process178 , för att på så sätt skapa 
en gemensam referensram och syn på huvudsakliga utmaningar och utvecklingsinriktning. 
Andra kompletterande sätt kan vara att anlägga ett tydligare rumsligt utvecklingsperspektiv i 
energiplaneringen eller i högre grad integrera energifrågorna i den översiktliga fysiska 
planeringen. Oavsett hur en sådan gränsöverskridande planering organiseras och bedrivs är 
det viktigt att uppmärksamma de potentiella synergier och samspel som kan finnas mellan 
rumsliga utvecklingsfrågor som rör bebyggelsens energieffektivitet, energiförsörjning och 
transporter.    

E. Dags att börja hantera bebyggelsens och transporternas energianvändning 
och klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv 
När vi nu har fått ett ökat fokus på möjligheterna att och behovet av att bygga och renovera 
samt förflytta oss på mer energieffektiva och klimatvänliga sätt är det dags att ta nästa steg i 
energi- och klimattänkandet: livscykelperspektivet.  

Med allt effektivare bebyggelse i driftskedet (hög energiprestanda) blir det allt viktigare att ta 
hänsyn till energianvändning och klimatpåverkan som uppstår i material- och 
produktionsskedet (men även rivnings-/återvinningsskedet). Även om livscykelfrågorna 
uppmärksammats mer under senare år är det fortfarande ett undantag inom bygg- och 
fastighetsbranschen där frågan främst uppmärksammas om och när byggnader ska miljö- 
eller hållbarhetscertifieras. Att beräkna bebyggelsens energianvändning och klimatpåverkan 
utifrån ett livscykelperspektiv är nästa logiska steg i bebyggelsesektorns energi- och 
klimatomställningsinsatser och kräver ökad aktivitet i branschen och på statlig 
myndighetsnivå där frågorna behöver uppmärksammas och drivas mer aktivt än vad som 
gjorts hittills. Hur kan livscykelperspektivet integreras i BBR:s energikrav? Och på 
kommunal nivå: hur hantera frågan i kommunernas energi- och klimatrådgivning, 
energiplanering och energikrav på kommunägd mark? En stor utmaning för såväl 
forskarsamhället som för praktiker på både statlig och kommunal nivå. 

Likaså behöver vi bredda synen på transporternas energieffektivitet och klimatpåverkan, och 
även där anamma ett livscykeltänkande. För att göra korrekta bedömningar och 
utvärderingar av transporternas energianvändning och klimatpåverkan kan vi inte, som 
hittills, endast ta hänsyn till fordonens direkta energianvändning och klimatpåverkan när de 
körs. Här behöver även fordonens, drivmedlens och transportinfrastrukturens 
energianvändning och klimatpåverkan både före och efter driftskedet tas in i beräkningen.  

                                                             
178 Liknande den i Västerås, eller i Borås som bedrivit ett intressant gränsöverskridande samarbete inom 
översiktsplaneringen och energi- och klimatstrategiarbetet i tidigt skede (se Lundström m .fl., 2013).  
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Trafikverkets fyrstegsprincip179, som introducerades av Vägverket i början av 00-talet, är ett 
bra exempel hur man inom tidigt skede inom infrastrukturplaneringen kan börja tänka i 
banor som kan hushålla med resurser inom transportinfrastrukturen.  

 

9.3 Forskningsdesignens och -metodens styrkor och svagheter  
Studiens breda upplägg över en längre tidsperiod medför både fördelar och nackdelar. 
Samhällsplanering handlar om att ta ett helhetsperspektiv för att påverka utvecklingen i en 
önskvärd riktning inom det aktuella området (kommun, regionen, stat m m), flera olika 
perspektiv och sektorer behöver samordnas. Studiens relativt breda infallsvinkel – energi- 
och klimatutvecklingen inom bebyggelse och transporter – innebär att det kommunala 
arbetet inom ett antal olika sektorer  - och sambanden dem emellan – studerats. Det relativt 
långs tidsspannen, ett knappt kvartssekel, gör det även möjligt att följa utvecklingen över tid, 
vilket är en fördel då utvecklingen både sker långsamt och inkrementellt och vid vissa kritiska 
tidpunkter mer plötsligt. Den långsiktiga undersökningsperspektivet, kombinerat med en 
bredare utblick om den allmänna och institutionella utvecklingen utanför den kommunala 
sfären, gör det möjligt att se hur förändringar på såväl global som nationell nivå påverkar 
utvecklingen i kommunerna. 

En nackdel med studiens breda upplägg är att den inte ger möjlighet att mer ingående 
studera utvecklingen på ett djupare och mer detaljerat plan vid dessa snabbare kritiska 
skeden. Till viss del har jag inom delfallstudierna gjort vissa något mer fördjupande nedslag i 
några viktiga förändringsprocesser (Brogården och Stadsskogen i Alingsås; Gäddeholm, 
Erikslund och lågtemperaturfjärrvärme i Västerås) för att på så sätt kunna skapa en något 
djupare förståelse för vad som hände och varför inom vissa kritiska förändringsskeden. 
Denna fallstudie inrymmer emellertid en mängd olika intressanta enskilda förändrings- och 
planeringsprocesser som i sig skulle kunna utgöra fallstudier i flertalet avhandlingar. Sett ur 
ett positivt perspektiv kan konstateras att det därmed finns möjlighet till fortsatt forskning 
efter disputation , som torde räcka ända fram till pensionen (se vidare idéer i 9.5, fortsatt 
forskning och utveckling).  

En annan nackdel med studiens upplägg utifrån bredd istället för djup – men också den 
utdragna forskningsprocessen över flera år och med längre avbrott samt inhämtning av 
empiriskt material genom intervjuer i tidigt skede– är avsaknaden av möjlighet att följa upp 
löst hängande trådar som infinner sig vid analysskedet, dvs. frågor jag inte finner svar på när 
jag analyserar det empiriska materialet. För att skapa en större förståelse för vad som händer 
och varför hade ett forskningsupplägg med uppföljande intervjuer (ett andra varv) varit att 
föredra. Dels för möjligheten att ställa följdfrågor som av olika anledningar inte ställdes vid 
den första intervjun, dels för att ställa komplementerande frågor som blivit aktuell pga. 
information från andra intervjuer och/eller kompletterande dokumentstudier. Det skulle 
även göra det möjligt att i högre grad triangulera utsagor från tidigare gjorda intervjuer och 
inlästa dokument.   

                                                             
179 Trafikverkets arbetsstrategi ”fyrstegsprincipen” tillämpas för att säkerställa god resurshushållning och för att 
åtgärder i transportsektorn ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Steg 1 (”Tänk om”) handlar om att först 
överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter/resor samt valet av transportsätt (till exempel 
lokalisering, markanvändning, ekonomiska incitament m m). Steg 2 (”Optimera”) handlar om att åtgärder som 
innebär ett mer effektivt utnyttjande av befintlig infrastrukturen (till exempel omfördelning av ytor, busskörfält, 
signalprioritering, etc). Steg 3 (”bygg om”) innebär att begränsade ombyggnationer genomförs vid behov 
(exempelvis breddningar, förstärkningar, planskilda korsningar) och steg 4 (”Bygg nytt”) genomförs först om 
behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen (nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder). 
(Trafikverket, 2018b)  
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9.4 Avhandlingens betydelse för forskning och praktik 
Det är dock det breda och långsiktiga perspektivet som är avhandlingens främsta bidrag till 
forskningen då den inneär en delvis ny infallsvinkel. Forskning om svenska kommuners 
hållbarhetsarbete fokuserar för det mesta på ett enskilt sektorsområde och/eller ofta under 
tämligen korta tidsperioder. Genom att studera ett bredare fält som inkluderar arbetet inom 
flera olika sektorer får jag med den bredd, och delvis synergier, som kommuner och det 
samhällsplaneringen har att arbeta med.  

Den forskningsdesign med analytiskt ramverk med innehåll från olika teoretiska fält som 
tagits fram inom detta avhandlingsarbete skulle, efter vissa justeringar (till exempel 
uppföljande intervjuer enligt ovan), kunna användas för att göra liknande studier i andra 
kommuner. På så sätt skulle det vara möjligt att utifrån forskningsresultatet från flera 
fallstudier kunna dra vissa generaliserande slutsatser med större säkerhetsgrad än vad som 
idag är möjligt.  

För den kommunala och planeringspraktikens del visar och bekräftar forskningen att den 
kommunala verksamheten och dess handlingsmöjligheter i energi- och klimatomställningen i 
hög grad påverkas av faktorer utanför kommunernas direkta påverkanssfär, såsom skatter 
och lagstiftning men även samhällstrender som påverkar oss både globalt och lokalt. Men, 
inte minst, den visar vikten av drivande kommunala aktörer som har möjligheter att i olika 
grad påverka och förändra kommuners ambitioner och arbetssätt som i sin tur bidrar till 
ökad energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.  Avhandlingen visar också, om det 
saknas drivande aktörer på viktiga positioner, att kommuner genom långsiktiga och väl 
upplagda och genomförda planeringsprocesser kan komma längre i denna utveckling. 
Avhandlingen visar således att det finns olika sätt för kommuner att komma långt i energi- 
och klimatomställningen, och att det gäller att ta tillvara och anpassa kommunens arbete 
utifrån de lokala specifika förutsättningar som ges.  

 

9.5 Fortsatt forskning och utveckling 
Som nämndes ovan rymmer denna avhandling en mängd olika potentiella fördjupade 
fallstudier i respektive kommun. Ett exempel på en sådan fördjupad fallstudie skulle kunna 
beröra Alingsåshems och Alingsås kommun passivhusrelaterade satsningar, där man 
närmare och med ett mer kronologisk fokus studerar vad som hände och gjordes bland olika 
aktörer under ett antal år vid 00-talets mitt. En annan fördjupad fallstudie som skulle vara 
intressant att göra är att mer ingående studera Västerås energiplanerings- och 
genomförandeprocess för att mer i detalj förstå processernas dynamik och varför det blev 
som det blev. Ytterligare en intressant fallstudie skulle kunna handla om externhandelns 
utveckling i Västerås från och med 1980-talet, eller en nära fallstudie av inköpet, planeringen 
av och genomförandet av bostadsområdet i Gäddeholm i Västerås. En fallstudie som ligger 
närmare i tiden skulle kunna fokusera på Alingsås långvariga översiktsplaneprocess: orsaker 
som ligger bakom det dröjande antagandet, dess energi- och miljörelaterade innehåll och 
relation till eneriplan och miljömål samt hur kommunen hantera trafik- och 
bebyggelseutvecklingen utifrån en tjugo år gammal översiktsplan som fortfarande är 
gällande. Detta var ett axplock av intressanta fall som kan lyftas ut från avhandlingen och 
studeras vidare på djupet.  

Flera av de intressanta fall och potentiella forskningsprojekt som avhandlingen rymmer 
skulle även kunna studeras ur ett bredare och mer generellt perspektiv kopplat till 
utvecklingen i andra kommuner och i samhället i stort. Till exempel i fler kommuner studera 
hur den kommunal översiktsplaneringen hanterar just energiförsörjningsfrågor samt hur 
kommunal energiplanering hanterar rumsliga utvecklingsfrågor. Därtill skulle det vara 
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intressant att om några år gå tillbaka och följa upp vad som har hänt inom energi- och 
klimatomställningsarbetet i Alingsås och Västerås efter 2014. Hur påverkar utvecklingen på 
global nivå (som Parisavtalet, den globala hållbarhetsagendan) och nationell nivå (som 
klimatlagen, ändringarna om kommunala särkrav i PBL och PBL:s anpassning till EU:s nära-
noll-energi-hus-direktiv)? Och hur påverkas det kommunala energi- och 
klimatomställningsarbetet av det faktum (2018) att flertalet av de kritiska 
förändringsaktörer/policyentreprenörer som lyfts fram i fallstudien slutat slutat arbeta i de 
två fallkommunerna under senare år?  

Avhandlingen har även väckt idéer kring ett mer praktiknära och samarbetsinriktat 
forsknings- och utvecklingsarbete kring den komunala samhällsplaneringens innehåll, 
organisation och processer. Ett forsknings- och utvecklingsarbete som är mer 
aktionsforsknings- och transdisciplinärt inriktat där både forskare och praktiker är aktivt 
involverade under hela processen. Flera sådana frågor och idéer lyfts upp i kapitel 9.2. Ett 
sådant exempel är utvecklingen av en kommunal samhällsplanering med mer rumsligt och 
utvecklingsinriktat energi- och klimatperspektiv, ett annat är en djupare studie av 
kollektivtrafik- och fjärrvärmesystemens principiella och rumsliga likheter och skillnader 
samt vad det skulle kunna innebära för bebyggelseutvecklingen och hur frågorna skulle 
kunna lyftas in i samhällsplaneringen. Ett tredje intressant FoU-projekt skulle vara att 
tillsammans med kommuner och andra aktörer utveckla nya sätt att organisera och 
genomföra den kommunala energi- och klimatrådgivningen, så den blir mer rumslig och 
proaktivt utvecklingsdinriktad och i högre grad kopplad till kommunernas övriga energi- och 
klimatinsatser (till exempel energi- och klimatrådgivningen) och samhällsplanering. 

9.6 Slutord: Om klimatfrågan tas på allvar är det dags att lägga i en ny växel 
Klimatfrågan är en politiskt värdeladdad fråga som konkurrerar med andra samhällsfrågor 
om allmänhetens och beslutsfattares uppmärksamhet. Vi har kommit en bra bit på väg, men 
om vi ska uppnå de klimatmål som vi har beslutat om på global nivå står vi inför stora 
utmaningar inom de kommande åren decennierna. Energi- och klimatomställningen kräver 
medvetna val och beslut av individer, men för det krävs strukturer och miljöer som gör det 
möjligt och enklare att göra dessa energi- och kilmatmässigt hållbara val. Här kan stat, 
kommuner och en medveten samhällsplanering spela en viktig roll och göra skillnad.  

Denna avhandling har haft ett tydligt energi- och klimatperspektiv, där dessa frågor har 
ställts i centrum och varit fokus för all uppmärksamhet. Såväl livet som samhällsplaneringen 
handlar emellertid om mer än bara energieffektivitet och koldioxidhalter i atmosfären. Det är 
många frågor som kommuner och samhällsplaneringens olika områden har att hantera, och 
fokus förändras över tid beroende på vad som händer både i kommunen men framförallt i 
omvärlden. Vidare handlar samhällsplanering och beslutsfattande till stor del om att 
integrera olika perspektiv och områden samt väga olika intressen mot varandra. En enda 
fråga kan inte överskugga alla andra, inte ens en så, i mångas tycke, avgörande fråga som 
energi- och klimatomställningen.  

Men. Om vi tar allvarligt på klimathotet och ser detta som – inte den enda, men – en central 
och prioriterad fråga för samhällets långsiktiga (men även kortsiktiga, då vissa 
klimatförändringar redan har inträffat) utveckling så borde FN:s och Sveriges tidssatta 
klimat- och utsläppsmål vara en utgångspunkt som ligger till grund för all 
samhällsplaneringsrelaterad verksamhet i Sverige och i dess kommuner. En sådan 
prioritering handlar emellertid om värderingar och politik, och inom politikströmmen finns 
en stor konkurrens om vilka samhällsfrågor som ska komma högst och prioriteras på den 
politiska dagordningen. Klimatfrågan hade en storhetsperiod i massmedia och det allmänna 
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medvetandet under andra halvan av 00-talet (som dock mattades av på grund av 
finanskrisen 2008-2009), då klimatfrågorna verkligen fick stort genomslag i allmänhetens, 
näringslivets och politikernas medvetande och beslutsfattande, och såväl kunskaps- som 
ambitionsnivåerna lyftes upp betydligt. Energi- och klimatfrågorna har därmed på sätt och 
vis integrerats och ”mainstreamats” och blivit en naturlig del i samhället, men är inte i lika 
hög grad lika högt prioriterade i folks medvetande längre då andra utmaningar och 
samhällsfrågor pockar på uppmärksamheten. Allvarliga globala, nationella och lokala 
samhällsutmaningar som krig, migration, segregation har i allt högre tag tagit över som 
”huvudnyhet” efter klimatfrågans korta men intensiva upplyfta position i massmedia under 
sena 00-talet. Klimatfrågan behöver ånyo få en större medial och allmän uppmärksamhet för 
att vi ska nå de globala mål vi har åtagit oss. Möjligen leder sommarens (2018) värmebölja 
och omfattande skogsbränder till att klimatfrågan ånyo får ett uppsving i den allmänna 
opinionen och på den politiska dagordningen. Det får framtiden utvisa.  

Men som diskuterats tidigare så är klimatpolitiken, åtminstone delar av den, hett politiskt 
stoff som väcker upp känslor bland både politiker och allmänhet. Det ökade behovet av 
klimatneutral elproduktion är en sådan fråga, där diskussionen ofta landar i kärnkraftens 
vara eller icke vara; då detta främst är en statlig fråga  har kärnkraftsfrågan inte behandlats i 
denna avhandling. En brännande het politisk fråga som har tydligare koppling till 
kommunerna och deras samhällsplanering är transporternas utveckling, och då särskilt 
biltrafiken. Inom stora delar av både allmänheten och politiken finns en mycket stark tilltro 
till teknikutvecklingens och delvis marknadens möjligheter och förmåga att lösa sektorns 
problem med utsläpp av växthusgaser. Som utvecklingen har sett ut fram till nu är det 
emellertid mycket som tyder på att den nödvändiga teknikutvecklingen inte kommer vara 
tillräcklig för att de klimatmål som satts upp. Transportsektorns utsläpp behöver minska 
snabbare än vad som nu är fallet. Därför (och på grund av andra orsaker som tagits upp 
tidigare i denna avhandling) behöver den omställning mot ett mindre bilprioriterat och mer 
energismart transport- och bebyggelsesystem, som under senare år försiktligen påbörjats, 
fortsätta och intensifieras. Att skapa acceptans för en sådan utveckling innebär en grannlaga 
uppgift för både planerare och beslutsfattare.  

Det handlar således om att försöka hitta synergier mellan olika sektorer som möjliggör både 
attraktiva och hälsosamma livsmiljöer och stadsstrukturer som gör det enklare och mer 
naturligt att välja mer energieffektiva och klimatvänliga alternativ. Som individer i ett 
samhälle har vi ansvar att inte bara ta hand om oss själva, men även ta hänsyn till hur vi 
påverkar andra. Energi- och klimatomställningen ställer krav på oss som individer att ta 
klimatansvar för våra val och beteenden. Energi- och klimatomställningen rymmer således 
ett mer eller mindre moralfilosofiskt dilemma, där inställningen skiljer sig mellan individer 
varav vissa tar på sig ett stort ansvar medan andra inte anser det vara särskilt viktigt. Då 
bebyggelse- och transportutvecklingen medför klimatmässiga externaliteter (som 
miljöproblem inklusive växthuseffekten) behöver denna styras av det offentliga. Men istället 
för att se planering endast som ett sätt att motverka en viss utveckling kan det också ses som 
en möjliggörande aktivitet som utvecklar och skapar strukturer som gör det möjligt och helst 
även enkelt och självklart för de enskilda aktörerna att göra energieffektiva och klimatvänliga 
val.  

Det gäller planering på såväl statlig som regional och lokal nivå. På lokal nivå spelar således 
den kommunala samhällsplaneringen en viktig roll genom att både arbeta med att påverka 
aktörers val, beteende och livsstil (som en utvecklad energi- och klimatrådgivning och 
mobility management) och med att i högre grad än idag skapa fysiska/rumsliga (attraktiva 
livsmiljöer och stadsstrukturer) och energi- och klimatmässigt hållbara lösningar 
(exempelvis klimatneutral energiförsörjning, bra cykel- och kollektivtrafikförutsättningar) 
som gör det enkelt och naturligt att leva ett energieffektivt och klimatvänligt liv. Sådana 
stödjande och möjliggörande strukturer är en förutsättning för energi- och klimatvänligt 
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leverne, även om valet till syvende og sidst görs av den enskilde individen eller företaget. 
Samhällsplanering och bebyggelsestrukturer spelar roll! 
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EPILOG 
Denna avhandling har studerat utvecklingen i Alingsås och Västerås fram till 2014. Därefter 
har nästan en olympisk cykel passerat och en hel del förändringar skett i kommunerna med 
koppling till avhandlingens innehåll.  

I Alingsås valde kommunen och Västra Götalandsregionen att avveckla Passivhuscentrum vid 
2017 års utgång (Alingsås tidning, 2018). Delar av personalen fortsätter verksamheten genom 
den nybildade ekonomiska föreningen Building Future Institute med kontor i Floda i 
grannkommunen Lerum (Svensk byggtjänst, 2018). De tjänstepersoner som varit drivande i 
passivhusbyggandet (bostadsbolagsdirektören, passivhusarkitekten, utvecklingschefen och 
planeringschefen/miljöplaneraren, verksamhetschefen) arbetar inte längre kvar inom 
Alingsås kommunkoncern, då de bytt jobb eller gått i pension. Ett reviderat 
översiktsplaneförslag ställdes för andra gången ut sommaren 2018 (Alingsås kommun, 
2018c). I skrivande stund (september 2018) har den nya översiktsplanen inte antagits.  

I Västerås har den fullskaliga driften av kraftvärmeverkets nya block 6 inneburit fortsatt 
utfasning av fossila bränslen i Mälarenergis fjärrvärme. Och 2017 beslutade 
kommunfullmäktige om en ny miljardinvestering i ett sjunde kraftvärmeblock där träavfall 
från hushåll och industrier ska användas som bränsle, som ett led i Mälarenergis mål att bara 
använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020 (Mälarenergi, 2018b). Den, enligt 
fallstudien, mest betydelsefulla och drivande tjänstepersoner i Västerås stadsförvaltning 
(miljöstrategen) har gått i pension från sin tjänst, men är numera vice ordförande i 
Mälarenergi för Miljöpartiets räkning (Miljöpartiet, 2018). Sedan införandet av Kollsmarts 
nya kollektivtrafiksystem 2013 har antalet bussresenärer i Västerås närapå fördubblats, enligt 
kommunen (Sveriges radio, 2018).  
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BILAGOR 
Bilaga A: Mål, åtgärdsförslag m m i strategiska energi- och 
miljödokument i Alingsås kommun  

Tabell A.1: Energiplanens mål, syfte och handlingsprogram med konkreta åtgärdsförslag. Källa: 
Alingsås kommun (1992a) 

ENERGIPLAN, 1992 
Energiplaneringens övergripande mål 
Åtgärder som leder till att de samlade kostnaderna för 
investeringar, drift och underhåll för det totala systemet blir så 
långa som möjligt ur samhällsekonomisk synpunkt, med 
beaktande av miljökonsekvenserna.  

Viktigt syfte 
Klargöra spelreglerna för energidistribution inom kommunen, 
särskilt avgränsning av fjärrvärmeområden där kommunen/ 
energibolaget inte är skyldig att leverera el eller gas för 
uppvärmningsändamål.  

Energipolitiska mål 
• Planera för minskad specifik energianvändning (per m2 & pers)
• Minska energikostnaderna för uppvärmning av kommunala och

övriga fastigheter.
• Sträva efter rättvis och likvärdig taxesättning för olika

kundkategorier och i olika delar av kommunen.
• Sträva efter en effektiv,  flexibel och miljövänlig energi-

användning.
• Beakta miljöfrågorna vid planeringen genom bl a miljö-

konsekvensbeskrivning.
• Stimulera användning av förnyelsebara och lokala energikällor.
• Beakta energifrågorna vid trafikplanering.
• Stimulera till ökat utnyttjande av kollektivtrafiken.
• Verka för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.
• Fortsätta bedriva energirådgivning.
• Göra energiplanen känd.

Handlingsprogram med konkreta 
åtgärdsförslag (1992-1997) 
1. Besluta om fjärrvärme i centralorten.
2. Utred fjärrvärme i Sollebrunn och Magra.
3. Hushåll med energi i egna fastigheter och

anslut till fjärrvärme.
4. Öka andelen förnybara och lokala

energikällor.
5. Utred kraftvärmeproduktion.
6. Följ utvecklingen när det gäller naturgas.
7. Lokalisera och utforma bebyggelse rätt ur

energisynpunkt.
8. Övergå till eldningsolja med lägre

svavelhalt.
9. Verka för bättre utnyttjad kollektivtrafik.
10. Bygg ett sammanhängande huvudnät och

gång- och cykelvägar i Alingsås.
11. Prova miljöanpassade drivmedel för

kommunala fordon.
12. Fortsätt bedriva energirådgivning.
13. Gör årliga uppföljningar av

handlingsprogrammet.

Tabell: A.2:Värmeförsörjningsprogrammets fem mål samt exempel på åtgärder för att nå målen. 
Källa: Alingsås kommun (1997a) 

VÄRMEFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, 1997 
Mål 1997-2002 Exempel på åtgärdsförslag 
• Effektivare energianvändning och minskad energi-användning

per capita med 15 procent (jmf 1995).
• Ökad andel av förnyelsebar energi för uppvärmning med 20

procent.
• 10 procent lägre konsumentpris för fjärrvärme (för att

möjliggöra fortsatt expansion).
• Andelen fjärrvärme ska öka med 30 procent.
• Minst hälften av fjärrvärmeproduktionen ska ske med

förnyelsebara bränslen.
• Uppvärmningens miljöbelastning ska minska med 20 procent

av koldioxidutsläppen, 30 procent av kväveoxider och ingen
ökning av flyktiga organiska ämnen.

• Alingsås Energi uppdras att ta fram
förslag för vidareutbyggnad av
biobaserad fjärrvärme.

• Inrätta kommunal energirådgivning
utifrån nya statliga bidragsregler och
befintliga direktiv till byggnadsnämnd
och energibolag.

• Framtagande av gemensamt
energihushållnings-program för det
kommunala fastighetsbeståndet
(Alingsås Energi, Alingsåshem, FABS,
Tekniska nämnden) med målsättningen
att minska energi-användningen med 15
procent under 1997-2002.

• Alingsås energi: utreda möjligheter för
fjärrvärme i andra tätorter i kommunen.



 

Tabell A.3:Energi- och transportmålen i Handlingsprogram för hållbar utveckling. 
Källa: Alingsås kommun (2000a)   

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 1997 
Energimål Transportmål 
• Effektivisera energianvändningen och minska

energiförbrukningen (inkl transporter) per capita
med 2% per år.

• Minska användningen av petroleumbaserad energi
med inledningsvis 2% per år, dock med minst 30%
totalt

• Fördubbla andelen lokalt producerad energi.

• Minska biltrafiken i Alingsås centrumkärna med
50%.

• Öka antalet resenärer i kollektivtrafiken med 20%;
Familjerabatt erbjuds på lokaltrafiken.

• Tillhandahålla lättillgängliga parkeringsplatser för
pendlare vid alla större knutpunkter.

• Utgå från cyklisters och gångtrafikanters
framkomlighet vid planering av nya verksamhets-
och bostadsområden.

• Inrätta samåkningspool.

Tabell A.4: Mål respektive exempel på åtgärdsförslag för målområde begränsad klimatpåverkan. 
Källa: Alingsås kommun (2005a) 

MILJÖMÅL 2005-2008 
Mål, målområde begränsad klimatpåverkan 
Syfte: Minska Alingsås bidrag till växthuseffekten så 
mycket som möjligt med rimlig ekonomisk insats.  
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

Exempel på åtgärdsförslag 

1. Skapa förutsättningar så att Alingsås är den mest
energieffektiva kommunen i regionen när det gäller
elanvändning/invånare
2. Skapa förutsättningar för etablering av alternativa
energikällor.
3. Användning av icke förnyelsebara energiråvaror ska
minska med 30 procent.
4. Kommunala verksamheter och bolag ska minska sin
användning av diesel och bensin med minst 20%.
5. Bostäder och lokaler i Norra Stadsskogen (ny
stadsdel) ska ha mycket hög energieffektivitet och
uppvärmningen ska ske med förnyelsebara
energiråvaror.

• Ansluta Norra Stadsskogen till fjärrvärmeverket,
lokala värmeverk eller enskilda fossilfria lösningar;

• I alla detaljplaner ska anges hur icke-fossila
bränslen kan användas utan risk för olägenheter;

• Utökad energirådgivning med fokus på konvertering
av värmeanläggningar och minskad elanvändning;

• Utbyggd fjärrvärme med fortsatt hög
biobränsleandel; utreda lokalt producerad el.

Tabell A.5: Mål respektive exempel på åtgärdsförslag för målområde god bebyggd miljö, delområde 
transporter. Källa: Alingsås kommun (2005a) 

MILJÖMÅL 2005-2008 
Mål, målområde god bebyggd miljö, 
transporter 
Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden   

Exempel på åtgärdsförslag 

43. Öka kollektivtrafikens andelar av arbetspendlingen
inom Alingsås kommun och mellan Alingsås och
Göteborg.
44. Öka cykel- och gångtrafikens andel av korta
persontransporter.
45. Cykel- och gångtrafikens andel av trafikytorna ska
öka.
46. Minska biltrafiken i Alingsås stadskärna: 30% på
Norra Strömgatan och Drottninggatan respektive 70%
på Nygatan och Färgaregatan.

• Utarbeta strategier för miljöanpassat
transportsystem

• Öka samverkan mellan transportslagen (anpassning
tidtabell pendeltåg-tätortstrafik)

• Förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken (olika
exempel presenteras)

• Information och tävlingar för att stimulera
cykel/gång

• Arbeta för att få utmärkelsen Årets kommun av
Cykelfrämjandet

• Inrätta fler flanörgator enligt FÖP Stadskärnan
• Korttidsbegränsa centrala p-platser i stadskärnan,

alternativt avgiftsbelägga



 

Tabell A.6: Mål, diskussioner och åtgärdsexempel i Energiplan 2006. 
Källa: Alingsås kommun (2006a) 

ENERGIPLAN, 2006 
Mål Innehåll/diskussion Exempel på åtgärder 
1. Öka
användningen av
förnybara
energikällor och
förnybara bränslen
vid såväl
uppvärmning som
vid transporter.

Uppvärmning: 
I första hand uppvärmning med 
fjärrvärme i Alingsås och Sollebrunn, 
främst baserad på bioenergi med 
solvärme som komplement. Där det inte 
är realistiskt är biovärme med solvärme 
alternativ.  
Alla hus ska byggas med så litet 
värmebehov som möjligt. Kommunala 
styrverktyg: fysisk planering, 
exploateringsavtal, energibolaget och 
energirådgivning.  
Strategierna ovan ska tillämpas praktiskt i 
det kommunägda fastighetsbeståndet och 
ska fungera som föredöme.  

Transporter: 
Diesel och bensin för transporter ska 
ersättas ”i så stor utsträckning som 
möjligt” (sid 21). Bensin- och 
diselanvändning i kommunala 
verksamheten minskas med 20 procent 
1995-2008 (biogas, etanol och hybriddrift 
mest troligt). Kommunens främsta 
verktyg är den egna fordonsflottan och 
hur den används (bör minska). Höga 
miljökrav på fordon bör vara 
obligatoriska för egna och upphandlade 
entreprenörers fordon.  

• Utbyggd fjärrvärme med hög andel
biobränsle;

• Utreda kraftvärmeproduktion
• I första hand fjärrvärme för ny bebyggelse

(eller enskilda fossilfria lösningar, främst
biobränslen och sol)

• Lämpliga områden för större solenergi-
anläggning (ev biogasanläggning) anges i
översiktsplan

• Möjligheterna för mindre lokal
vindkraftsproduktion undersöks

• Tillgång till tankställen för alternativa
drivmedel ska finnas i Alingsås

• Kommunal rese-/transportplan om bl a
utfasning av fossilbränslefordon

• Verka för mer fossilfria bränslen i bussar
och taxi

• Stimulera god kollektivtrafik och
kollektivtrafikresande genom att verka för
en till lokaltågstation i Alingsås samt
förbättra hållplatser och tillgänglighet

• Utökad energirådgivning med inriktning
mot konvertering av värmeanläggningar och
energieffektiviseringar (främst el)

• Två årliga informations- och
energieffektiviseringsprojekt för att minska
växthuseffekten

• Energibesparing i kommunala byggnader
och verksamheter.

2. Anpassa
förbrännings-
anläggningar så att
de bidrar till att
nationella,
regionala och
lokala miljömål
uppnås.

Gäller framförallt vedeldning. • kommunal identifiering av bostadsområden
där småskalig fastbränsleeldning på grund
av lokala förhållanden inte är lämplig

• ange i detaljplaner hur icke-fossila bränslen
kan användas utan risk för olägenhet

• särskild information från energirådgivning
om krav och möjligheter för bättre
förbränning och mindre miljöpåverkan

• två årliga informations- och
energieffektiviseringsprojekt för att minska
växthuseffekten.

3. Främja robusta
system som har en
hög tillgänglighet
och lång livslängd.

Kommunen ska satsa på energisystem 
med hög lokal tillgänglighet (robusthet), i 
första hand endast förnybara , inhemska 
bränslen. För enskilda värmesystem 
föredras pellets framför värmepumpar 
(växthuseffekten); för storskaliga 
lösningar förordas bioeldad fjärrvärme, 
kompletterad med solenergi. 
Beteendeförändringar lyfts fram och 
energirådgivningen spelar där en viktig 
roll.  

• lämpliga områden för större
solenergianläggning (eventuellt
biogasanläggning) anges i översiktsplan

• i första hand fjärrvärme för ny bebyggelse
(eller enskilda fossilfria lösningar, främst
biobränslen och sol)

• undersöka möjligheter för lokalt småskalig
vattenkraftproduktion

• verka för ökad användning av fossilfria
bränslen i bussar och taxi

• bostadsprogrammet bör ange lämpliga
områden för byggande av hus utan
konventionella uppvärmningssystem

• utökad energirådgivning som bl a inriktas
på beteendeförändringar

• successivt genomförande av
energieffektiviseringar i befintlig miljö
(Brogården ett exempel).

4. Minska
användningen av el
för uppvärmning.

Kommunen ska satsa på energisystem 
som minskar användningen av el för 
uppvärmning. Pellets förordas för enskild 

• minska elpannor och värmepumpar i
kommunala byggnader



 

uppvärmning istället för värmepumpar, 
kompletteras med solvärme för att 
minska miljöstörande utsläpp under 
sommarhalvåret.  

• i första hand fjärrvärme för ny bebyggelse
(eller enskilda fossilfria lösningar, främst
biobränslen och sol)

• undersöka möjligheter för lokalt småskalig
vattenkraftproduktion

• vindkraft bör kunna etableras i kommunen
utökad energirådgivning med bland annat lyft
fram bra uppvärmningssätt med förnybara
energibärare.

Tabell A.7: Transportrelaterat folkhälsomål. Kommunens folkhälsomål antogs av 
kommunfullmäktige 2009. Källa: Alingsås kommun, 2012a.   

FOLKHÄLSOMÅL 2019, 2009 
Delmål 2010-2012 
Mål 7: Öka andelen aktiva transporter med minst 10 procent. 

Tabell A.8: Urval av bebyggelse- och transportrelaterade miljömål 2011-2019. Källa: Alingsås 
kommun (2010a) 

MILJÖMÅL 2011-2019 
Övergripande miljömål 2011-2019 Ansvariga nämnder/bolag 
12.Totala utsläppen av växthusgaser per
invånare i Alingsås kommun ska minska med
40% jämfört med 1990.

Kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder och 
bolag 

13.Totala energianvändningen per invånare i
Alingsås kommun ska minska med 20% jämfört
med 2008.

Kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder och 
bolag 

14. Andelen förnyelsebar energi för
uppvärmning, transporter och industriella
processer ska öka till 50%.

Kommunstyrelsen, Alingsås energi, tekniska nämnden 

15. Nya byggnader och omfattande
ombyggnader ska kännetecknas av mycket hög
energieffektivitet, 25% lägre än byggnormen.
(På kommunens egna nya byggnader och
ombyggnader ställs ännu högre krav (ca 50%
lägre än BBR). Kommunen kan ställa energikrav
när man  säljer mark, men i övriga fall är
kommunens påverkansmöjligheter begränsad.
Därför är den genomsnittliga nivån som bedöms
möjlig att nå till 2019 25% lägre än BBR:s krav.

Samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
Alingsåshem, Fabs 

Detaljerade mål 2011-2013 
Detaljerade mål för de övergripande målen 12-15 återfinns i Alingsås Energiplan som kommer att beslutas av 
kommunfullmäktige våren 2011. 



 

Tabell A.9: Huvudstrategier, målsättningar 2012-2013 och ansvariga nämner och bolag. Källa: 
Alingsås kommun (2012b).  

ENERGIPLAN 2012-2013 
Huvud-
strategi 

Mål 2012-2013 Ansvariga nämnder/bolag 

Hållbara 
energisystem 

1. Etablera förnyelsebara energikällor i egen regi eller
i samverkan med grannkommuner eller andra
intressenter, t.ex: solel, solvärme, vindkraftel,
biogasproduktion och kraftvärme.

Fabs, Alingsås Energi, Alingsåshem, 
Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnads-nämnden 

2. Inom kommunens byggnadsbestånd installera
minst 1000 m2 solceller för elproduktion.

Fabs 

Hållbara 
transporter 

3. De genomsnittliga nettoutsläppen av koldioxid
från kommunens interna personbilspark ska minska
med 5 % årligen.

Alla nämnder och bolag 

4. Öka gång- och cykeltrafikens andelar vid val av
transportmedel till arbete/skola2. Andelen ska 2013
utgöra minst 40 % för boende i hela kommunen och
minst 50 % för de som arbetar och bor i tätorten.

Kommunstyrelsen, Tekniska 
nämnden, Samhällsbyggnads-
nämnden, Barn- och 
ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden 

5. Antal resor med kollektivtrafiken ska öka med
minst 7 %-enheter per år genom förbättrad och
anpassad turtäthet.

Kommunstyrelsen 

6. Andelen miljöbilar i kommunen ska minst ligga på
genomsnittet för Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsen 

Energi-
effektivisering 

7. Energibehovet till gatubelysning ska minska med 3
%-enheter per år.

Tekniska nämnden, Alingsås Energi 

8. Energianvändningen i kommunägda byggnader
ska i genomsnitt minska med minst 7 % (kWh/m2
och år)

Fabs, Alingsåshem, Alingsås Energi, 
Samhällsbyggnads- nämnden 

9. I alla nya byggnader som uppförs genom de
kommunala bolagen samt vid omfattande
ombyggnad ska det genomsnittliga energibehovet
vara i enlighet med kommunens riktlinjer för
miljöanpassat byggande

Alingsåshem, Fabs 

10. All bebyggelse på tomtmark som sålts efter
markanvisning eller till tomtkön ska vara av typ
passivhus eller annan liknande byggnation. Detta är
krav enligt de nyligen antagna riktlinjerna för
miljöanpassat byggande

Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Alla kommunala byggnader där det är möjligt ska
ha ersatt el och olja för uppvärmning med andra
alternativ

Fabs, Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Skapa förutsättningar för att mäta/debitera värme
för företags-/bostadshyresgäster

Fabs, Alingsåshem, Alingsås Energi 

13. Den totala energianvändningen för Alingsås
kommuns byggnader, transporter, gatubelysning och
VA-verksamhet ska minska med i genomsnitt 8 %
fram till 2013 jämfört med 2009

Alla kommunala nämnder och bolag 

Hållbar 
livsmedels-
försörjning 

14. Arbeta för och utreda hur kostens miljö- och
klimatpåverkan i t.ex. skolor kan minska.

Kommunstyrelsen, Barn- och 
ungdomsnämnden 

15. Arbeta för en ökad produktion och konsumtion av
lokalt producerade livsmedel.

Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

Tabell: A.10: Energi- och klimatrelaterade prioriterade mål för mandatperioden 2010-2014. Källa: 
Alingsås kommun (2011b). 

FLERÅRSSTRATEGI 2012 
Prioriterade mål Indikatorer 
I Alingsås skapar infrastrukturen 
möjligheter för tillväxt 

• Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras
• Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka
• Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas

I Alingsås skapar vi goda 
livsmiljöer genom långsiktigt 
hållbar utveckling 

• Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall
skall öka

• Vatten- och luftföroreningarna skall minska
• Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka
• Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka

I Alingsås minskar vi vår 
miljöpåverkan genom 
energieffektiv omställning 

• Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska
• Total energianvändning per invånare skall minska
• Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och

industriella processer skallöka
• Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler



 

Bilaga B: Uppföljning av kommunala energi- och klimatrelaterade mål, 
Alingsås kommun 1999-2014 

Tabell B1: Miljöredovisningarnas och årsredovisningarnas uppföljning av energi- och 

klimatrelaterade mål 1990-2014. Källor: Alingsås kommun (2000a; 2001b; 2002a; 2003a; 2004b; 

2005f, 2006c; 2007a; 2008c; 2009b; 2010c, 2011c, 2012c, 2013a, 2014a, 2015a). 



 

Tabell B.2: Miljöredovisningarnas och årsredovisningarnas uppföljning av energi- och 

klimatrelaterade indikatorer. Källor: Alingsås kommun (2000a; 2001b; 2002a; 2003a; 2004b; 

2005f, 2006c; 2007a; 2008c; 2009b; 2010c, 2011c, 2012c, 2013a, 2014a, 2015a). 

Indikator 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Längd cykelvägar i kommunen 
(meter/inv) 

- - 1,37 (1999) 1,5 1,7 (2009) - 

Andel förnybar och åter-
vunnen energi i fjärrvärmen 

- - 96 (1999) 97 93 (2009) - 

Energianvändning per 
invånare (kWh/inv.) 

26395 25070 29334 
(2001) 

28514 23730 
(2007) 

- 

Utsläpp av fossil koldioxid 
från energiproduktion i 
kommunen (kg/inv.) 

4161 4025 3808 3717 3512 -



 

Bilaga C: Energi- och klimatmål, Västerås stad 

Tabell C.1: Urval av energi- och klimatrelaterade fokusområden och inriktningsbehov i 
miljöprogrammet. Källa: Västerås stad (2005a). Urval gjorda av författaren.   

Fokusområde: Klimatpåverkan 
Inriktningsmål: 
• Energiförsörjningen ska så

långt det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt baseras
på förnyelsebara bränslen

• Utsläpp av koldioxid från
transportsektorn ska minska

Åtgärdsbehov i samhället: 
• Minskad andel fossila

bränslen till
energiförsörjning

• Minskad energiförbrukning
• Minskad andel biltrafik av

det totala transportarbetet
• Ökad energieffektivisering
• Ökad andel fordon som drivs

med förnyelsebara bränslen
• Ökad gång-, cykel- och

kollektivtrafik

Stadens ambitioner: 
• Informationsspridning om

klimatfrågan (bl a ökad
transport- och
energirådgivning)

• Aktivt verka för att minska
energiförbrukningen

• och öka effektiviteten
• Ta fram en energiplan

(underlag för att trygga
resurseffektiv framtida
energiförsörjning)

• Styra mot miljöanpassad
kollektivtrafik och verka för
ökad gång-, cykel och
kollektivtrafik

• Styra mot miljöanpassning av
transporter och fordonspark
och strategier för tjänsteresor

Fokusområde: Bebyggd miljö 
Inriktningsmål: 
• Den bebyggda miljön ska ge

skönhetsupplevelser, erbjuda
ett rikt utbud av bostäder,
arbetsplatser, service och
kultur och minska behovet av
dagliga transporter

Åtgärdsbehov i samhället: 
• Ökad materialhushållning,

återanvändning och en
satsning på lokala kretslopp

• Resurseffektiv planering av
nya byggnader och
anläggningar

Stadens ambitioner: 
• Genom planering verka för

lokalisering och utformning
som minskar
transportbehoven

• Följa upp och vidareutveckla
riktlinjer för planering av
tätorten och för exploatering i
stadens gröna områden

• Skapa förutsättningar för
resurs-effektivt och
miljöanpassat byggande

• Verka för ökad material-
hushållning och återvinning

• Skapa förutsättningar i
planeringen för en god
infrastruktur

• Verka för att konsekvens-
beskrivningar används som
underlag för beslut om ny
bebyggelse



 

Tabell C.2: Effektmål enligt antagen energiplan 2007 och tidigare förslag från sommaren 2006.  
Källor: Västerås stad (2006c & 2009a) 

Mål 
nr 

Effektmål Första 
förslaget 
(2006) 

Energiplan 
2006 (2007) 

1 Ökning av mängden förnybar el jmf med 2004 Minst 10 % till 
2015 

Minst 15 % till 
2015 

2 Genom aktiv energirådgivning ska 
a. elanvändning per invånare
b. användning av uppvärmningsenergi per invånare

a. inte öka till
2015
b. minska med
minst 5% till
2015

a. minska med
minst 5 % till
2015
b. minska med
minst 5% till
2015

3. Specifik elanvändning för verksamheter i 
kommunägda fastigheter ska minska med 

Minst 10 % till 
2015 

Minst 10 % till 
2015 

4. Specifik användning av uppvärmningsenergi i 
kommunägda fastigheter ska minska med  

Minst 2 % till 
2015 

Minst 15 % till 
2015 

5. Antal byggda lågenergihus Minst 200 till 
2015 

Minst 250 till 
2012 

6. Småhus som konverterat från fossila bränslen och 
direktel 

Minst 200 till 
2015 

Minst 200 till 
2012 

7. Uppvärmning med fossila bränslen och direktverkande 
el i kommunägda byggnader ska ha upphört 

2015 2015 

Tabell C.3: Långsiktigt och kortsiktiga mål samt energi- och transportrelaterade delmål i 
Klimatstrategi för Västerås stad 2007-2012. Källa. Västerås stad (2007c)  

Mål för Västerås på 
lång sikt 

Mål för Västerås på kort 
sikt 

Trafikrelaterade 
delmål 

Energirelaterade 
delmål 

• Utsläppen av
växthusgaser från
utsläppskällor inom
Västerås stad ska
halveras fram till
2050 (jmf med 1990).

• Energiförsörjningen ska
så långt det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt
baseras på förnybara
bränslen. (hänsyn tas till
betydelsen av Västerås
kraftvärmeverk för den
svenska energi- och
effektbalansen)

• Utsläpp av koldioxid från
transportsektorn ska
minska (hänsyn tas till
Västerås
befolkningsutveckling)

• biltrafikens andel av
det totala transport-
arbetet ska minska

• andel fordon som
drivs med förnybara
driv-medel ska öka

• Gång-, cykel- och
kollektivtrafik ska
öka

Samma som  
energiplanens 
effektmål (se tabell 
X.Z.).

Tabell C.4: Västerås stads långsiktiga vision och kortsiktiga mål (Klimatprogram 2012) gällande det 
geografiska området och den kommunala organisationen.  
Källa: Västerås stad (2012e) 

Västerås som geografiskt område Västerås som kommunal organisation 
Vision 2050: De totala utsläppen av 
växthusgaser ska understiga ett ton per 
invånare år 2050.  
Mål 2020: Utsläppen ska ha minskat med 
minst 60 procent per invånare jämfört med 
1990. 

Vision 2050: Inga nettoutsläpp av växthusgaser. 
Mål 2020: Utsläppen orsakade av stadens 
organisation ska ha minskat med 64 procent jämfört 
med 2009. 



 

Tabell C.5: Klimatprogrammets handlingsplans nio åtgärdspaket, varav fem för Västerås stad som 
geografiskt område (G1-G5) och fyra för Västerås stad som organisation (O1-O4). 
Utsläppsminskningar gäller CO2-ekvivalenter. Källa: Västerås stad (2012f) 

Åtgärdspaket Förklaring Årlig CO2-besparing 
till 2020 

G1 Produktion av 
kraftvärme 

Kol och torv ersätts med i huvudsak avfall (ev 
biobränsle). Ger nationellt avtryck: 
minskning med 300 000 ton/år, varav drygt 
hälften tilldelas fjärrvärmeproduktionen som 
berör klimatprogrammet (elen säljs på 
nordiska elmarknaden).  

160 000 ton 

G2 Småskalig 
förnybar energi 
och biogas 

Underlätta och möjliggöra småskalig 
förnybar energiproduktion. Kräver 
genomarbetade utredningar och beräknas ha 
stor potential på lång sikt. 

400 ton 

G3 Rådgivning, 
information och 
inspiration 

Riktat mot invånare och företag i Västerås. 
Energianvändning i både byggnader och 
transportsystem.   

18 000 ton 

G4 Trafik Konsekvent och långsiktig prioritering av 
kollektiv-, gång- och cykeltrafik för att 
underlätta omställning till hållbar biltrafik. 
Bryta trenden, påverka levnadsvanor. Kräver 
samhällsplanering i samverkan, 
konsekvensbeskrivningar med klimatfokus 
och ett nytt kollektivtrafiksystem. Stor 
potential till 2050.  

17 500 ton 

G5 Energieffektiv 
bebyggelse 

Bra och snabb omställning till 
energieffektivare bebyggelse genom 
myndighetsutövning. Driva på 
konverteringen av oljeuppvärmda lokaler i 
service- och industrisektorerna.  

34 000 ton 

O1 Energi-
effektiviseringar i 
kommunala 
byggnader 

Minska energianvändningen och 
klimatbelastning i kommunägda lokaler och 
bostäder. Kräver pengar och resurser. 
Måttliga CO2-sänkningar till 2020.  

12 500 – 13 500 ton 

O2 Energieffektiva 
och klimatsmarta 
upphandlingar 

All utrustning (kontorsutrustning, 
tjänstefordon m m) ska vara energisnål och 
klimatsmart till 2020.  

2 200 ton 

O3 Effektiva 
transporter 

Sänka tjänsteresornas klimatpåverkan genom 
färre resor samt miljöriktiga tjänsteresor. 
Kommunala transporterna ska vara 
klimatanpassade och ruttoptimerade. 

1000 ton 

O4 Livsmedelsinköp 
+ kommunen som
markägare

Åtgärder som minskar utsläpp från mat som 
kommunen köper in och serverar. 
Utformning av arrendeavtal och skötselplaner 
för park och skog. Kommunen agerar som 
inspiratör.  

3500 ton 



 

Tabell C.6: Klimatprogrammets åtgärdsförslag. Källa: Västerås stad (2012f) 

Energitillförsel Övergång till förnybar el- och värmeproduktion, varav en stor andel är 
småskalig (sol och vind) pga risk för framtida brist på biobränsle. 

Energianvändning Radikal effektivisering krävs genom effektiviseringar i befintlig bebyggelse samt 
dämpad volymutveckling i boende- och lokalytor 

Transporter Volymutvecklingen måste brytas genom nedprioritering av bil, tydlig fysisk och 
trafikplanering (och genomförande) som gynnar omställning till kollektivtrafik 
och tillgänglighet i stället för rörlighet. Det krävs även utveckling av styrmedel 
och teknik på internationell och nationell nivå. 

Konsumtion Omställning från tjänste- till upplevelsebaserad konsumtion, utvecklad 
andrahandsmarknad samt en kvalitetsinriktad detaljhandel 

Framtida 
teknikutveckling 

Genom öppen inställning till ny teknik, t ex genom demonstration och bidrag 
till forskning, samt effektivisering och nya användningsområden för befintlig 
teknik kan staden bidra till minskade klimatpåverkande utsläpp. 



 

Tabell C.7: Strategier för en hållbar utveckling, enligt Översiktsplan 2026. Källa: Västerås stad 
(2012h). 

Strategier Beskrivning 
Attraktiv regionstad Västerås fortsätter att växa och utvecklas i sin roll som attraktiv 

regionstad kännetecknad av mångfald. Här erbjuds västeråsare och 
besökare utbildning, kultur och turism. Staden är centrum för 
näringsliv och handel och en knutpunkt för kommunikationer och 
logistik. Det förutsätter en breddad och fördjupad samverkan i 
regionen. 

Kreativt näringslivsklimat Västerås erbjuder miljöer för både etablerade och nytillkomna företag 
där nya idéer kan prövas och företag kan arbeta tillsammans i nätverk. 
Entreprenörskap och företagande ger en levande landsbygd. 

Kulturliv ger staden 
karaktär 

Västerås har ett rikt och spännande kulturliv som vitaliserar klimatet, 
väcker intresse och lockar till sig kreativa människor och företag. 
Kulturell spets och mångfald bidrar till stadens attraktiva profil. 

Bostäder för alla Västerås erbjuder trivsamma bostäder i välordnade områden. En 
planberedskap som är större än efterfrågan ska finnas. Ett varierat 
utbud av bostäder med olika hustyper och upplåtelseformer i olika 
lägen ger mångfald. 

Bygg staden inåt En tät stad med korta avstånd ger bra möjligheter att ta sig fram till fots 
och med cykel. En tät stad ger närhet till skola, barnomsorg, butiker 
och mötesplatser. En tät och blandad stad ger mångfald. En tät och 
grön stad är hållbar och hälsosam. I den täta staden är det lätt att leva. 

City - mötesplats för alla City är alla västeråsares och besökares naturliga mötesplats och kräver 
ständig förändring och utveckling för att bli än mer attraktivt, vänligt 
och välkomnande. Tillgängligheten till City förbättras för alla. 

Kulturarv och utveckling i 
samklang 

Byggnader, kvarter, parker, gator och torg berättar om stadens historia. 
Landskapet och dess bebyggelsemiljöer berättar om landsbygd. 

Livskraftig landsbygd med 
starka serviceorter 

De mindre tätorterna i kommunen fyller en viktig roll genom att 
erbjuda ett basutbud av service som skola, handel, vård och omsorg 
samt platser för möten och aktiviteter. 

Enkelt att gå och cykla I Västerås är det enkelt att gå och cykla till arbetet, skolan, handels-
områden, rekreationsområden och andra besöksmål. Planeringen 
skapar förutsättningar för hållbara transporter och hållbart resande. 
Goda möjligheter att gå och cykla befrämjar en god hälsa. 

Kollektivtrafiknätet som 
ryggrad 

I Västerås är det lätt att leva utan bil. Kollektivtrafiken är en viktig 
utgångspunkt för bebyggelseplaneringen såväl i staden som på 
landsbygden. 

Hushålla med 
naturresurserna 

Odlingsmark och vatten är viktiga resurser i ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Odlingsmarken används för biologisk produktion och endast 
i undantagsfall, för att tillgodose viktiga samhällsintressen, för annan 
användning. Vattnet har god status för biologisk mångfald och som 
dricksvattenresurs. 

Stärk landskapsvärdena Landskapets natur- och kulturmiljöer är viktiga för den biologiska 
mångfalden och en fantastisk resurs för människorna. Planeringen tar 
hänsyn till och stärker de unika landskapsvärden som finns i Västerås. 



 



 

Bilaga D: Intervjuguide 

För intervjuer med tjänstepersoner i förvaltningar och bolag inom Alingsås kommun och 
Västerås stad. 

Allmän, halvstrukturerad del 

1. Berätta kortfattat om din nuvarande roll samt bakgrund i Alingsås/Västerås kommun.

2. Hur har kommunens/bolagets energi- och klimatarbete utvecklats över tid? Har det skett
tydliga förändringar vid vissa tillfällen? I så fall: när, vad och varför?

3. Hur har samverkan mellan kommunens olika aktörer utvecklats över tid? Hur har det
påverkat energi- och klimatarbetet?

4. Vad är det för drivkrafter som ligger bakom kommunens och ”din organisations”
(förvaltnings/bolags) energi- och klimatarbete?

5. Vilka aktörer är det som initierar och driver på energi- och klimatarbetet i
Alingsås/Västerås kommun?

6. När det gäller bebyggelsens- och transporternas energianvändning och klimatpåverkan – i
vilka områden anser du att kommunen har varit framgångsrik och inom vilka områden har
man inte varit framgångsrik?

7. Vilken roll spelar översiktsplaneringen i kommunens energi- och klimatarbete?

8 (Fråga till kommunala företag: Vilken roll spelar kommunens översiktsplanering, 
energiplanering miljö/energimål och ägardirektiv för ert energi- och klimatarbete?) 

9. Vilken roll har staten haft för kommunens energi- och klimatarbete samt för utvecklingen
av energianvändning och klimatpåverkan i kommunen?

10. Är det något annat du vill ha sagt om kommunens energi- och klimatarbete, som vi inte
tagit upp?

Anpassad del 

• Specifika frågor kopplade till de frågor/planer/projekt etc som respondenten jobbat
med, för att få en djupare förståelse om innehåll och process

• Specifika frågor kopplade till innehåll i styrdokument/planer etc som respondenten
jobbat med, för att klargöra vissa otydligheter

• Frågor om andra styrdokument som jag inte vet om (tips) eller inte har lyckats få tag
på (om de kunde få fram dem)

• Frågor om förslag på andra personer inom den kommunala organisationen som de
anser jag bör intervjua.
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