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Energiläget 2010 – renare energi sedan 1990
Region Gotland har antagit utmaningen att åstadkomma en klimatneutral energitillförsel till
år 2025: Energiförsörjningen ska vara klimatneutral och kännetecknas av högsta möjliga effektivitet och hushållning. Energianvändningen på Gotland ska baseras på en hög andel från
lokala förnybara energislag och bidra till näringslivets utveckling och tillväxt. (Vision 2025,
regionalt utvecklingsprogram, antaget 2008.)
Redan i Ekoprogram för Gotland (miljöstrategi, 1996) sattes målet att göra Gotland till ett ekologiskt hållbart samhälle till år 2025. Målet omfattar många miljöaspekter – energi, resurser,
lantbruk, avfall, strålning etc. Energifrågorna har fått särskilt genomslag de senaste åren. På
Gotland, liksom i landet i övrigt, har användningen av eldningsolja minskat betydligt, främst
tack vare utfasningen av oljeeldning för uppvärmning av bostäder. Oljan har i hög grad ersatts
av biobränsle, särskilt i fjärrvärmen. Från industrin, särskilt den som omfattas av ETS 1 har
utsläppen ökat i takt med att företagens produktion ökat sedan 1990. Nya bränslen och effektivare processer har till en viss del kompenserat för produktionsökningen. En ökad aktivitet
i skogsbruket tillsammans med väl utvecklade system för användning av biobränsle gör att
lokalt biobränsle svarar för större delen av bränslebehovet till uppvärmning av byggnader. För
enskild uppvärmning har byte från oljeeldning till bergvärme eller olika värmepumpar också
bidragit till minskat olje- och elberoende. Teknisk utveckling har lett till ökad energieffektivitet, men samtidigt har både genomsnittet för uppvärmda ytor i lokaler och bostäder och antalet transportkilometer per invånare på Gotland ökat. Antalet elkunder på Gotland har ökat
och elektricitet har fått ett allt vidare användningsområde, vilket i sin tur ställer högre krav på
elens kvalitet samt elnätets tillförlitlighet och kapacitet. Trots det är den totala elkonsumtionen per år i hushåll, service och småföretag ungefär lika stor nu som under tidigt 1990-tal.
För närvarande, 2011, täcks 30 procent av eltillförseln till Gotland av lokalt producerad
vindkraft, resten utgörs av den svenska normalmixen, mest kärnkraft och vattenkraft.
Transporterna står för 85 procent av de nuvarande CO2-utsläppen från energianvändningen
i bostäder, småföretag och transporter; dvs. de verksamheter som inte ingår i EU:s system
med utsläppsrätter, NETS2.
Fortsatta aktiviteter i regionen för ökad energieffektivitet i byggnader, energieffektiv offentlig
upphandling, kampanjer och energirådgivning kommer att genomföras 2011–2015. Parallellt
måste det ske aktiviteter som är viktiga för öns energiomställning och i viss mån kan stödjas
av regionen, men som inte beslutas i regionfullmäktige; t.ex. beslut om att ställa om transporter till andra drivmedel, ökad energieffektivitet inom industri och serviceföretag samt beslut
om att bygga ny vindkraft. Under 2012 kommer vindkraftsutbyggnaden att nå det nuvarande
elnätets maxkapacitet om 195 MW installerad effekt. Inte förrän en ny sjökabel är på väg att
sättas i drift kommer nästa fas av vindkraftsutbyggnaden på Gotland år 2016–2020. Enligt
planerna kommer omkring 1 000 MW att byggas på Gotland. Både vindkraft och bioenergi
bidrar till utveckling och hållbarhet i lokalt näringsliv. Men lokal utveckling och tillväxt är
också beroende av goda kommunikationer. Den största framtida utmaningen är att möta fortsatta krav på ökad mobilitet och samtidigt lyckas minska utsläppen från transporterna.

1

2

ETS står för Emission Trade Scheme, dvs. EU:s system för tilldelning och begränsning av utsläppsrätter för
klimatgaser inom energiintensiv industri, som t.ex. sten- och cementindustrin på Gotland.
NETS innefattar alla energianvändare som inte ingår i ETS.
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Överväganden inför nästa planperiod
Regionala planer och program som ansluter till Energiplanens övergripande mål
Under planperioden för Energi 2010 har kommunen antagit både utvecklingsprogrammet
Vision 2020 och översiktsplanen Bygg Gotland samt en biogasstrategi. Dessa tre dokument förstärker på olika plan de långsiktiga intentionerna i Energi 2010 och utgör delar av utgångsläget
för nästa energiplan.
Nya klimatmål i EU till år 2020
EU har antagit bindande klimatmål för 2020 och dessa har införlivats i nationella målsättningar. Målen till år 2020 delas upp i energianvändning inom respektive utom systemet för
handeln med utsläppsrätter, ETS.
ETS omfattar energiintensiva företag, vilka står för cirka 40 procent av energianvändningen
inom EU och drygt 50 procent på Gotland. För hela ETS är målet 21 procents minskning av
de klimatpåverkande utsläppen från år 2005 till år 2020. Ett gemensamt system för hela EU
börjar gälla år 2013 och därför gäller den nationella fördelningen av utsläppsmålen enbart de
sektorer som inte ingår i ETS.
Det nationella målet för utsläppen av klimatpåverkande gaser är en minskning med 40 procent till år 2020 3 jämfört med 1990 års nivå, för de verksamheter som inte ingår i ETS. För
nästa energiplan finns det därför skäl att redovisa utveckling och mål för energianvändningen
på Gotland inom respektive utom ETS.
Detaljnivå på målen i nästa energiplan
Regionen har åtaganden inom flera projekt: Energimyndighetens energieffektiviseringsprojekt
för kommuner och landsting som rör energieffektivisering för transporter, el och värme i egna
verksamheter 4, EU:s Borgmästaravtal 5 och Islepact 6 som båda rör utvecklingen för energianvändningens effektivitet och klimatpåverkan för hela regionen.
Dessa åtaganden innebär att nästa plan ska innehålla tydligare beslut om åtgärder och kvantifierade mål för minskade CO2-utsläpp dels till år 2014/15 och dels till år 2020, såväl inom
regionen som inom egna verksamheter. EU-projektens åtgärdsplan – en Island’s Sustainable
Energy Action Plan (ISEAP) blir förslagsvis liktydig med energiplanens åtgärdsdel, vilken
därigenom måste göras mer operativ än motsvarande avsnitt i Energi 2010. Åtgärder som ger
energieffektiviseringar inom egna verksamheter ska beslutas och rapporteras till Energimyndigheten.
Knäckfrågor för att nå övergripande energi- och klimatmål för sektorerna utom ETS
•• Inför de närmaste åren framstår utvecklingen av resemönster, tillgängligheten till vägtransporter och beroendet av fossila drivmedel som en stor utmaning, både på nationell
och regional nivå. Riksdagen har antagit ett mål på 10 procent energi från förnybara källor
i transportsektorn till år 2020. Motsvarande mål för Sverige totalt är minst 50 procent år
2020, vilket indikerar tranportsektorns svårighet jämfört med annan energiförsörjning att
fasa ut fossila bränslen 7.
Sjöfartens drivmedel i Östersjön förändras av miljöskäl. För Gotlands del blir färjetrafikens
framtida upphandling avgörande för dess klimatpåverkan under flera år framåt.
Flyget kommer stegvis från 2012 med i ETS.
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Minst 2/3 av den beslutade utsläppsminskningen ska ske inom Sverige. 1/3 kan tillåtas ske genom
det som kallas ”Clean Development Mechanism”, CDM- åtgärder i andra länder.
Kontaktperson Johan Malmros, SBF.
Kontaktperson Helena Andersson, LK.
Kontaktperson Bengt-Olof Grahn, SBF.
Båda dessa mål utgår från EG-direktivet om att främja förnybar energi, 2009/28/EG.
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•• Frågan om effektivisering av elanvändningen och utvecklingen av så kallade smarta elnät
är högaktuell. Höga elpriser är en fråga av avsevärt större dignitet nu än inför förra planperioden och berör såväl hushåll som näringsliv.
•• Sveriges nationella mål för 20 procent sektorsövergripande energieffektivisering till år
2020 uttrycks som 20 procent minskad energiintensitet mellan 2008–2020. Till år 2016
finns delmålet 9 procent effektivisering, vilket på nationell nivå bedöms bli uppfyllt med
de åtgärder som redan är vidtagna 8.
•• Frågan om säkra elleveranser och transportmöjligheter även under extrema vädersituationer samt ”klimatanpassning” av bland annat bebyggelseutvecklingen har också aktualiserats under planperioden. I den nya översiktsplanen har klimatfrågan fått stort utrymme,
vilket bör återspeglas i detaljplaner och bygglovshantering under kommande planperiod.
•• EU:s klimatstrategiska arbete avser också att sätta mer fokus på offentlig upphandling
som ett strategiskt verktyg. Regionen kan som kund utgöra en betydande lokal drivkraft.
Ska de interna målen beröra även områden som byggpolicy, resepolicy och verksamhetsupphandling?
Klimatfrågan beror av mer än energianvändningen
Utsläppen av klimatgaserna koldioxid, metan, lustgas och kvävgaser på Gotland härrör dels
från energianvändningen, dels från förbränningen av fossil kalksten inom stenindustri, och
dels från biologiska processer i skog, mark och inom djurhållning. Livsmedelsproduktionen
är en betydande klimatfaktor. Markanvändning, avfallshantering, bebyggelsemönster och
den transportstruktur det ger upphov till är alla betydande faktorer för samhällets klimatpåverkan. Utsläpp och kolsänkor genom biologiska processer följs upp på nationell nivå inom
rapporteringen till FN:s klimatpanel. På regionnivå saknas underlag för årlig uppföljning och
regionens direkta och indirekta påverkansmöjligheter är mindre här än i fråga om energiomställning. Ett förslag till medelväg är att låta nästa plan innehålla åtgärder bland annat för
minskat spill av livsmedel i regionens kök och bättre energiutnyttjande från livsmedelsavfall,
men att inte blanda in regionala mål och åtgärder som rör markanvändningens inverkan på
kolets kretslopp.
Fortsatta fokusområden för lokal energitillförsel och omställning enligt uppföljningen av
Energi 2010
Utveckling av vindbruket: Ett gediget planarbete är genomfört. Översiktsplanen kan medge
en utbyggnad av den omfattning som skissas i energiscenariot för hållbar energiomställning
på Gotland. Det finns också initiativ för att lösa återstående hinder, som t.ex. tillgänglighet
till elnät på fastlandet, regional vindkraftssamordning och en samverkansgrupp för vindbruk.
Ökad andel biobränsle: Biobränsle från skogsbruket ger fortfarande det största tillskottet av
förnybar energi på Gotland, ca 500 GWh/år enligt näringen. Med stigande el- och oljepriser
upplever skogsbränslemarknaden stor efterfrågan. Inom näringen pågår ett skogsbränsleprojekt för att analysera möjlig marknadsutveckling för skogsbränsle på Gotland och förmågan
hos lokalt skogsbruk att möta behovet.
Biogas: För utvecklingen av biogas finns en regional strategi. Den behöver uppdateras och
breddas . Biogasen kommer antagligen att behöva ytterligare offentligt stöd t.ex. för utbyggnad av infrastruktur innan den är mogen för självständig utveckling.
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SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige.
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Energieffektivisering och omställning: Energin som användes på Gotland till el, värme och
transporter kom vid planperiodens början till 65 procent från fossila bränslen. För år 2010 var
de fossila primära bränslenas andel av energitillförseln under 40 procent. Användningen av
eldningsolja till uppvärmning av bostäder har i stort sett upphört. Energieffektiviseringsprojekt pågår i många olika verksamheter, men informations- och kunskapsbehovet är fortsatt
stort i dessa frågor.
I det gotländska samhället, exklusive cementindustrin, delas energitillförseln mellan bränslen
för uppvärmning ca 550 GWh (varav ca 60 procent från biobränslen), el ca 600 GWh och för
marktransporter ca 650 GWh (varav mindre än 5 procent från biodrivmedel). Biltransporterna har ökat, elanvändningen är i stort sett oförändrad och behovet av tillförd energi till
uppvärmning har minskat under planperioden. Energi 2010 följer upp energianvändningen i
stort och andelen förnybar och återvunnen energi, men inte energianvändningen i förhållande till någon annan parameter som ger ett sektorsövergripande mått på energieffektiviteten i
samhället. Mål och åtgärder som kan skynda på energieffektivisering och omställning behövs
för nästa period.
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1. Syfte
Syftet med energiplanen är att få en gemensam inriktning för arbetet i de verksamheter som
kommunen råder över, så att de övergripande regionala och kommunala målen uppnås. Uppföljningen ska både visa hur utvecklingen av energianvändningen på hela Gotland bidrar till
minskad klimatpåverkan och i vilken takt planens olika målsättningar uppnås.
Energiplanen för Gotlands kommun, Energi 2010, beskriver energisituationen på Gotland år
2005/2006 och innefattar en rad olika åtgärder för att ställa om energianvändningen och åstadkomma en ekonomiskt och miljömässigt hållbar energianvändning. Planperioden är 2007–
2010, men det långsiktiga planeringsmålet är en hållbar och klimatneutral energianvändning år
2025. De flesta av planens målsättningar till år 2010 är uppfyllda eller på väg att uppnås.
Utvecklingen av energianvändningen är relativt lätt att redovisa genom tillgängliga data, även
om offentlig nationell statistik har otydligheter för den regionala nivån. Visionen om att också
kunna redovisa socioekonomiska effekter av ändrad energianvändning har inte kunnat förverkligas, men en specialstudie har gjorts beträffande de regionalekonomiska effekterna av en
utbyggnad av vindkraften.
Att ge incitament till det privata näringslivet och hushållen, så att de ändrar sin energianvändning är också avgörande för att planens mål ska nås. Detta har under planperioden skett
genom energirådgivning, publika mässor och seminarier samt genom projektet för energieffektivisering för små och medelstora företag med hög energianvändning (Klimatentreprenörer
på Gotland, 2010–2011).
En aktuell energiplan är en bra grund för deltagande i olika projekt och partnerskap inom
energiområdet för olika verksamheter på Gotland, vilket utnyttjats under planperioden. Informationsinsatser, nätverksarbete och projektverksamhet är kommunala verktyg som brukas för
att i positiv riktning påverka energianvändningen utanför den kommunala beslutssfären.

6
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2. Energianvändningen på Gotland
Totala energitillförseln till Gotland har legat ganska konstant, nära 4 200 GWh per år under
2000–2010, men ökade särskilt för industrin under 2010 som en följd av konjunkturökningen. Energin som användes år 2005 kom till nära 65 procent från fossila bränslen, för år 2010
har den andelen sjunkit till något under 60 procent. Energin till det gotländska samhället,
förutom Cementa, kommer från fossila bränslen till ca 35 procent, främst bensin och diesel
till transporter.

2.1 Fördelningen av de olika energislag som används på Gotland
Värme och el produceras delvis av lokal bioenergi, återvunnen energi och vindkraft. År 2005
kom den energi som totalt användes på Gotland till värme, el och drivmedel bara till drygt
10 procent från lokal elproduktion eller lokal bioenergi. År 2010 hade den andelen ökat till
omkring 15 procent. Lokal vindkraft motsvarade cirka 20 procent av elförbrukningen på ön
år 2005. År 2010 fanns 112 MW installerad effekt som levererade 230 GWh motsvarande 25
procent av totala elleveranserna till Gotland.

R APSFÄLT • FOTO: GUNNAR BRITS E

UPPFÖLJNING AV ENERGI 2010 • 2. ENERGIANVÄNDNINGEN

7

Energitillförsel till Gotland år 2000, 2005 och 2010 (GWh)
GWh
2000

Energibärare
El – nettotillförsel via fastlandskabeln

GWh
2005

%

GWh
2010

%

810

19,2

754

19

708

16,5

Kol och petcoke, industri

1 506

35,7

1 213

30

1 118

26,0

Drivmedel och eldningsolja 1

1 107

26,3

840

21

778

18,1

325

7,4

427

11

483

11,2

3 733

88,5

3 234

81

3 087

71,9

38

0,9

173

4

230

5,4

100

2,4

67

2

90

2,1

–

–

172

4

300

7,0

138

3,3

179

4

221

5,1

86

2,0

133

3

339

7,9

20

0,5

49

1

23

0,5

<1

–

1

<1

5

0,1

483

11,5

774

19

1 208

28,1

4 295

100,0

Fossilt returbränsle, industri
Delsumma: Fossila bränslen +
nettotillförsel av el till Gotland
Drivmedel och eldningsolja 1
Värmepumpar, netto

2

Biobränsle, stenindustri
Biobränsle, fjärrvärme
Biobränsle, övrigt

3

4

Återvunnen energi

5

Solvärme
Delsumma: Förnybar energi
Totalt Gotland

4 216

4 008

Källa: Cementa AB, GEAB, Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetning: Gotlands kommun.
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1

Uppgifter från oljehamnen i Visby. (SCB:s uppgift för regionala oljeleveranser under 2005: 962 GWh.
Inga SCB-uppgifter för 2010 finns ännu redovisade.) På grund av osäkerheter i regional fördelning av
SCB:s nationella siffror väljs här hamnens siffror för åren 2005 och 2010. (SCB ligger i regel ca 15 % högre.)

2

GEAB fjärrvärme: VP gav 22 GWh under 2005, 27 GWh år 2010 + uppskattat värmenetto från värmepumpar
i enskilda fastigheter: 40 GWh år 2005, 60 GWh år 2010.

3

Biobränsle i GEAB:s fjärrvärmesystem.

4

Värme från pellets, ved och flis i enskilda fastigheter + biobränsle i drivmedel (företagsuppskattningar).

5

Återvunnen energi från Cementa ca 40 GWh både under 2005 och 2010, fjärrvärmen i Visby
använde cirka 9 GWh rötgas under 2005, ca 5 GWh gas under 2010 + 3 GWh till slamtorken.
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Så här mycket energi användes på Gotland exklusive Cementa år 2000, 2005 och 2010
Energibärare

GWh
2000

Andel
%

GWh
2005

Olja och drivmedel

1 006

49

962

48

776

36

535

26

480

24

486

22

15

1

<1

<1

<1

–

1 556

76

1 442

71

1 262

58

Vindkraft

138

7

173

9

230

11

Biobränsle i fjärrvärme

129

6

179

9

213

10

Biobränsle, övr. lokala

86

4

133

7

313

15

Återv. energi + VP-netto

135

7

92

5

136

6

1

<1

1

<1

5

–

489

24

578

29

897

42

2 045

100

2 020

100

2 160

100

Elektricitet, nettoimport
Gasol
Delsumma importerad energi

Solvärme
Delsumma förnybar och
återvunnen energi
Gotland, exklusive Cementa

Andel
%

GWh
2010

Andel
%

För 2010 års värden har lokala leverantörsuppgifter använts, officiell statistik har lång eftersläpning, värmepumpsnetto i
tabellen är ett värde med stor osäkerhet, bränslen till flyg och sjötransporter ingår ej.

Kommentarer 2010

• På Cementa har användningen av biobränsle ur restprodukter ökat till 300 GWh/år, nära 17 procent av bränslet. Totalt är
andelen restprodukter i bränslemixen, fossilt och biogent, 35–40 procent. Energieffektiviseringsprojekt har resulterat i över
4 procent minskad elanvändning totalt.
• Användningen av biodrivmedel på Gotland kom nästan upp till 30 GWh år 2010, främst genom 5 % låginblandning i
bensin 85 oktan och i diesel MK1. Användningen av E85 skiftar beroende på priset på E85 i förhållande till bensin. Biogas
som drivmedel blev tillgängligt på Gotland först under de sista månaderna 2010.
• Hushåll och näringsliv exklusive Cementa år 2010 har en ökad total energianvändning, totalt ca 160 GWh mer än 2005,
men en samtidigt ökad användning av över 300 GWh förnybar eller återvunnen energi gör att tillförseln av el och fossila
bränslen till Gotland, utom stenindustrins särskilda bränslen, har minskat sedan 2005.
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3. Energiomställning i det gotländska samhället

3.1 Styrtal för energianvändningen på hela Gotland
Styrtalen mäter resultat i energiomställning och klimatarbete. De är delvis gemensamma för
län och kommun.
Styrtal för förnybar energi på hela Gotland
Kommunen bidrar inom sina ansvarsområden.
1

År 2010 ska enligt regionala miljömål högst 55 procent av all energi som används
till el, värme och transporter på ön komma från fossila bränslen. Kommunen
ansluter till det regionala miljömålet. Dessutom bör minst 75 procent av energin
vara förnybar och/eller återvunnen om även fossil energi inkluderas i posten återvunnen energi.
Uppgifterna i tabellen s. 8, baserad på tillgängliga data för 2010 visar att knappt 45 procent av energitillförseln till Gotland kom från de fossila bränslena kol, eldningsolja,
bensin och diesel samt cirka 11 procent från återvinning ur fossila restprodukter, vilka
används som bränslen i kalk- och cementindustrin. Målet om högst 55 procent energi från
fossila bränslen är därmed uppnått, medan målet om 75 procent förnybar eller återvunnen energi inte nåddes.

2

Vindkraften byggs under perioden 2006–2010 ut till en installerad effekt på minst
160 MW genom att redan projekterade anläggningar uppförs. Lösningar för att
öka elnätets kapacitet för fortsatt utbyggnad planeras, kommunen deltar i planeringen.
Installerad effekt vid utgången av 2010 var 112 MW. I den utbyggnad som förutspåddes i
Energi 2010 ingick den havsbaserade vindparken Klasården, 42 MW som sedan skrinlades.
Planerad vindkraftsutbyggnad på Gotland gör att GEAB planerar för ett överliggande 170
kV överföringsnät för att kunna ansluta vindkraft. Svenska Kraftnät genomför också en
förstudie om hur det gotländska elnätet ska kunna anslutas till det svenska stamnätet. En
gedigen planering för vindkraftsetableringar är genomförd, bland annat har ett ekonomiskt stöd från Boverket utnyttjats för planeringen, denna utgör en del av den nya översiktsplanen Bygg Gotland. En etablerad samrådsgrupp för vindbruksfrågor finns i regionen.

3

Fjärrvärmen på Gotland ska år 2010 produceras till minst 75 procent med biobränsle och även då vara till minst 95 procent producerad med förnybara och
återvunna energislag.
Målet är uppnått sedan 2005. Årlig redovisning av GEAB:s fjärrvärmemix ingår i regionens
miljönyckeltal som redovisas på www.gotland.se. Fossila bränslen i GEAB:s fjärrrvärme
används enbart på nätet i Slite när överskottsvärme från industrin inte finns tillgänglig.

10
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Andelen förnybar energi i de drivmedel som säljs på Gotland ska uppgå till 8 procent år 2010. Kommunen ska genom inköp, planering och eventuella projekt verka
för att målet nås.
Andelen är inte uppnådd utan stannar vid 4,5–5 procent för marktransporterna, i huvudsak som 5 procent låginblandning av etanol i bensin 95 oktan och RME i diesel MK1.
Användningen av E85 har legat på 700–400 m3/år de senaste åren och biogas, som blev
tillgängligt först i slutet av 2010, har inte mätbart kunnat påverka andelen biodrivmedel
av den totala drivmedelsanvändningen ännu. Kommunen har bidragit genom att leasa in
miljöfordon till egna verksamheter och genom projekt som bland annat gett tillgång till
biogas som fordonsbränsle. Riksgenomsnitt för biodrivmedel i vägtrafiken beräknas till
5,6 procent år 2010. Gotland ligger alltså under riksgenomsnittet.

Energieffektivisering och energihushållning
5

Energieffektivisering och energihushållning samt intern och extern information
om energibesparande åtgärder ska förbättras i kommunens verksamheter genom
insatser av berörda förvaltningar, främst TF, SAK och MHK.
Internt har energieffektivisering främst skett genom fortlöpande arbete i Fastighetsavdelningens energioptimeringsgrupp. Externa insatser har främst skett i olika projekt, förutom
de som nämndes inledningsvis även KLIMP-projektet Klimatresenären, med nationell medfinansiering, se www.klimatresenaren.com och deltagande i EU-projektet Transplan, www.
transplan.eu.

6

För kommunens fastigheter ska årligen t.o.m. 2010 ett minskat energibehov till
följd av energieffektiviseringar kunna redovisas av berörda förvaltningar. Målet
följs upp inom kommunens verksamhet.
Energieffektviseringarna har gett minskad energianvändning främst inom fastighetsdriften. Årlig redovisning av energianvändning i egna fastigheter ingår i regionens miljönyckeltal som redovisas på www.gotland.se. Elanvändningen ökar i vissa verksamheter.

7

Senast år 2010 ska det finnas ett program för ett miljöanpassat och resurssnålt
transportsystem och nya hållbara lösningar för kollektivtrafiken.
Detta regionala miljömål där kommunen har en del av planeringsansvaret, särskilt för kollektivtrafiken är inte uppnått i form av ett specifikt program. Delar av planeringen finns i
Samhällsbyggnadsförvaltningens kollektivtrafikstrategi.

8

Antalet resenärer som väljer kollektivtrafiken eller cykel istället för bilen för daglig arbetspendling ska öka årligen. Målet följs upp genom statistik för kollektivtrafiken samt genom resvaneundersökningar.
En viss ökning av antalet betalande resenärer i kollektivtrafiken har redovisats. Inga övergripande resvaneundersökningar är genomförda för att kartlägga potentialen för ändrat
resande.

Elanvändning
9

Användningen av el för uppvärmning ska minska. Energirådgivningen har detta som
delmål. I kommunens fastigheter ska minskad andel eluppvärmning kunna visas.
Den totala elanvändningen har minskat sedan början på 2000-talet, men de senaste åren
bara obetydligt i samhället som helhet. På Gotland har dock en relativt stor nybyggnation
skett, vilket lett till att antalet elabonnenter har ökat betydligt utan att elkonsumtionen
ökat, vilket tyder på samtidiga energieffektiviseringar hos abonnenterna. Samtidigt ökar
kraven på kvalitet och leveranssäkerhet i elsystemet, elberoendet ökar även om förbrukningen minskar.
I kommunens fastigheter ingår eluppvärmning i konverteringsuppdraget. Se avsnitt 3.3,
andra stycket.
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10 Elkonsumenterna på Gotland ska i högre grad välja el från förnyelsebara energikällor. Uppföljning ska ske via elleverantörer.
Både Gotlands kommun och GotlandsHem har sedan 2004 upphandlat Bra Miljöval El,
den senaste upphandlingen skedde 2010 och gäller från och med 2011, men dessa båda
svarar tillsammans bara för cirka 7 procent av elanvändningen på Gotland. För övriga
elkonsumenter på Gotland finns inte tillgängliga uppgifter om vilka val de gör av elproducent, så detta styrtal kan inte följas upp. GEAB har under en stor del av planperioden köpt
in enbart miljödeklarerad vattenkraftsel för leveranser på Gotland.
Utsläpp inom energi- och transportsektorn
11 Svaveldioxidutsläppen på Gotland ska år 2005 vara mindre än 550 ton/år.
Detta är ett regionalt miljömål, vilket kommunen anslutit till. Målet för 2005 är det senast beslutade regionala delmålet. Miljömålsportalen anger ett utsläppsvärde på 345 ton
svaveldioxid/år till luften över Gotland, delmålet är därmed uppnått. Intentionerna är
att utsläppen ska minska ytterligare, men inga nya målnivåer är beslutade. Internationell
sjöfart ingår inte i målet. Inom internationell sjöfart i Nordsjön och Östersjön har utsläppen av svaveldioxid minskat sedan 2007 tack vare internationella överenskommelser om
fartygsbränsle. Sverige har ett EU-krav på utsläpp under 50 000 årston.
12 Kväveoxidutsläppen på Gotland ska år 2010 vara mindre än 3 000 ton/år.
Detta är ett regionalt miljömål som kommunen anslutit till. Uppföljning sker genom den
nationella miljömålsuppföljningen. Miljömålsportalen anger ett utsläppsvärde på drygt
2 065 ton kväveoxid till luften över Gotland för år 2008. Målet är därmed uppnått. Påpekas bör att internationell sjöfart står för betydande utsläpp som inte ingår i mätetalet.
Gotlandstrafiken var tidigt ute med katalytisk avgasrening på färjorna.
13 Utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, på Gotland exklusive
Cementa, ska år 2010 vara minst 15 procent lägre än år 2000.
Detta är ett regionalt miljömål som följs upp med hjälp av data från SCB och lokala företag. Räknat efter redovisade volymer av tillförda fossila bränslen till Gotland enligt SCB,
är målet uppnått. Flyg- och färjetrafik ingår inte i målet.
14 År 2010 ska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen på Gotland till största delen ha
upphört.
Detta är ett regionalt miljömål som kommunen anslutit till, uppföljning sker genom
nationell miljömålsuppföljning. Kommunen bidrar till detta mål genom avfallshantering
av kylar och frysar samt byte av egen utrustning. Länsstyrelsens bedömning är att målet
inte uppnåtts under 2010. Eftersom stor del av utsläppen sker från avfall och med
hänsyn till att stora mängder CFC och HCFC finns lagrade i byggnader, mark och rör,
är underlaget för bedömningen svårbedömt. Sannolikt kommer vissa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen att ske även i framtiden. Avvecklingen av kylanläggningar med HCFC
har gått långsammare än förväntat trots beslut om att ingen påfyllning av köldmedel får
ske i dessa anläggningar. Avvecklingen av CFC och HCFC i kommunens anläggningar,
t.ex. ishallar, är genomförd.
15 De skadliga kolväteutsläppen (VOC) från energi- och transportsektorn på Gotland
ska år 2010 uppgå till högst 2 555 ton, 50 procents minskning jämfört med år 1993.
Detta är ett regionalt miljömål som kommunen anslutit till. Miljömålsportalen anger att
det nationella målet till år 2010 för minskade VOC-utsläpp är uppnått med god marginal
och redovisar årliga utsläpp på 1 026,12 ton/år för Gotland.

12
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Styrtal för energirådgivning
16 Kommunal energirådgivning ska finnas för privatpersoner och småföretag,
omfattning efter behov. Kommunalt åtagande att besluta om nivå.
Den kommunala energirådgivningen har under planperioden utvecklats från att vara en
halvtidstjänst till en heltidstjänst, numera placerad på Samhällsbyggnadsförvaltningens
myndighetsavdelning. Det finns stor efterfrågan på energirådgivningens opartiska råd.
Funktionen har ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, dit energirådgivningens verksamhetsuppföljning också rapporteras.
Styrtal för leveranssäkerhet och beredskap för elsystemet
17 Elsystemet på Gotland ska ha fortsatt hög leveranssäkerhet trots ett ökat antal
elleverantörer till nätet och ökade krav på spänningskvalitet.
GEAB redovisar att elnätet på Gotland håller hög klass i nationell jämförelse, se 5.2.3.
Styrtal för uppföljning av energianvändningen på Gotland
18 Årlig uppföljning ska genomföras av den totala energianvändningen på Gotland,
energianvändningens fossila koldioxidutsläpp, andelen förnyelsebar och återvunnen energi i energisystemet totalt samt hur energianvändningen fördelar sig
mellan värme, el och transporter. Den årliga uppföljningen görs tillsammans med
kommunens miljöredovisning. En fullständig uppföljning av energiplanens mål
genomförs till år 2010 när planen revideras.
En del av utfallet redovisas som en del av årsredovisningens miljönyckeltal. Den fullständiga uppföljningen kan inte göras förrän tidigast i april 2011 när alla företagens uppgifter
för 2010 är redovisade. Nationell officiell statistik har ett par års eftersläpning.

3.2 Handlingsplan med kommunal ansvarsfördelning
3.2.1 Nämndernas ansvarsområden
Kommunstyrelsen
Deltagandet i energiprojekt på EU-nivå och nationell nivå som KLIMP-projektet Klimatresenären och Interreg-projektet TrIsCo har gett betydelsefull ekonomisk support till att genomföra
regionala aktiviteter enligt intentionerna i Energi 2010.
Beslut om projektmedel till lokala energiprojekt har tagits bland annat för förstudien om biogas från sockerbetor under planperioden.
I budgeten för 2007 fanns uppdraget att särskilt beakta nämndernas äskanden för åtgärder
som ger energibesparingar och omställning till hållbar energianvändning, vilket ledde bland
annat till oljekonverteringsuppdraget för fastigheterna.
Byggnadsnämnden
I arbetet med översiktsplanen och fördjupad översiktsplanering finns tydliga intentioner att
bidra till en hållbar utveckling, bland annat har en särskild hållbarhetsgrupp inrättats för
att bidra i arbetet. Att genom planläggning och information öka samarbetet mellan olika
verksamheter för att öka användningen av förnyelsebar energi och spillvärme har inte varit
aktuellt i något enskilt planärende, utöver den allmänna inriktningen att fjärrvärme ska vara
förstahandsvalet av uppvärmningskälla i nybyggnadsområden i tätorter.
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Att planlägga områden för olika verksamheter så att miljöanpassade transportsystem utvecklas, bland annat tillgång till tankställen för förnybara drivmedel, samtidigt som områden med
blandat boende och verksamheter utvecklas så att bilberoendet kan minska, har varit en av
intentionerna för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visby.
Förutsättningarna för att ge information om energieffektivt byggande och energibesparande
åtgärder i fastigheter i samband med bygglovsprocessen har förbättrats. Numera finns energirådgivaren närmare bygglovhandläggarna.
Planeringen för vindkraftsutveckling på Gotland har genomförts helt enligt intentionerna i
Energi 2010.
Aktiviteter för att få en ökad installation av solvärmeanläggningar, särskilt i fastigheter med
ett stort behov av värme och varmvatten under sommarhalvåret, har dels varit de publika informationsaktiviteter som ordnats av energirådgivningen tillsammans med Ledningskontoret,
dels i enskilda ärenden.
Tekniska nämnden
Uppdraget att synliggöra arbetet med energieffektiviseringar och omställning till förnyelsebar
energi i kommunens fastigheter och egna verksamheter har under planperioden skett bl.a.
inom projektet Uthållig kommun. Utfallet redovisas varje år i årsredovisningen.
Uppdraget att fasa ut olja till uppvärmning till år 2010 samt att kartlägga andelen fastighetsel
och vidta åtgärder för att minskad elanvändning till uppvärmning är till över 90 procent genomfört. Installation av solvärmeanläggningar, i kommunala fastigheter med behov av värme
och varmvatten under sommarhalvåret (t.ex. kommunens särskilda boenden och idrottsanläggningar) har av lönsamhetsskäl bara genomförts i begränsad omfattning.
Prioriteringar inom renoverings- och upprustningsprogrammet för kommunens fastigheter
har gjorts med vinkling på att ta till vara de potentialer för energieffektivisering som finns.
Energikartläggning enligt 2006 års lagstiftning om energideklarationer är genomförd och alla
”lättare” åtgärder är vidtagna i alla större fastigheter som kommunen äger. En ökad användning av bioenergi till uppvärmning i de kommunala fastigheter som inte kan fjärrvärmeansluta sker planenligt genom den prioritetsordning som antagits för konverteringsuppdraget:
fjärrvärme/närvärme/pellets/värmepump.
Hantering av återvinningsmaterial, restprodukter och avfall har under planperioden lagts ut
på extern utförare. Därför blir hög beställarkompetens, god avtalsvård och pålitliga utförare
avgörande för utfallet.
Utfasning av produkter med egenskaper som påverkar ozonlagret är genomförd i kommunens
fastigheter.
En ny upphandling Bra Miljöval El eller lägst motsvarande standard på el till kommunens
verksamheter skedde i slutet av 2010.
Kommunens fastigheter är till över 95 procent tillgodosedda med energi från förnyelsebara
energikällor för el och uppvärmning.
En stor miljöanpassning av kollektivtrafiken gjordes i och med att ett nytt avtal för kollektiv-
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trafiken trädde i kraft och att de nya bussarna togs i bruk. Planering för hållbara transporter
sker bland annat genom utveckling av kollektivtrafiken, genom åtgärder för bättre cykelleder i
Visby och genom den biogasstrategi som antagits i kommunen.
Hantering av återvinningsmaterial, restprodukter och avfall har under planperioden lagts ut
på extern utförare. Därför blir hög beställarkompetens, god avtalsvård och pålitliga utförare
avgörande för utfallet.
Utfasning av produkter med egenskaper som påverkar ozonlagret är genomförd i kommunens
fastigheter.
Miljö- och Hälsoskydd
Nämndens ärenden inom energiplanens område har under planperioden huvudsakligen rört
sig om åtgärder inom ordinarie tillsynsverksamhet. Bland annat har ett stort antal anmälningsärenden om bergvärme, jordvärme m.m. handlagts på Miljö- och hälsoskyddskontoret,
men också plansamråd och tillståndsärenden för större energianläggningar.
Energirådgivning
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, lokala föreningar
och mindre företag och ger opartiska råd kring energifrågor. Verksamheten får ekonomiskt
stöd från Energimyndigheten, dit årlig verksamhetsrapport lämnas. Verksamhetens uppdrag
är att kostnadsfritt informera enskilda och småföretag, bland annat om olika alternativ för
ökad energieffektivisering och energihushållning, transporter, klimatet samt möjligheter att
fasa ut olja och el för uppvärmning. Särskilt aktuellt de kalla vintrarna 2009–2010 har varit
frågor om de tekniska alternativ som finns för att minska användningen av el i eluppvärmda
hus. Information till de fastighetsägare som eldar ved i gamla vedpannor i syfte att få dem att
byta till modernare anläggningar med ackumulatortank eller annan miljögodkänd förbränningsteknik har bland annat givits vid solvärme- och biobränslemässor, men utgör inte så stor
andel av frågorna till energirådgivningen. Tjänsten som energi- och klimatrådgivare är sedan
mitten av 2010 en heltidstjänst och antalet kontakter med energirådgivningen är relativt hög
på Gotland, jämfört med många andra kommuner.
GotlandsHem
I oktober 2008 blev GotlandsHem landets första SABO-företag med hela fastighetsbeståndet,
600 fastigheter, energideklarerat enligt den lagstiftning som trädde i kraft i oktober 2006.
GotlandsHem har cirka 5 300 lägenheter över hela ön, men flest, 4 100 stycken, finns i Visby.
Uppvärmd bostadsyta är 360 000 m2, dessutom finns cirka 24 000 m2 lokalyta.
Företaget har mellan åren 2002–2010 systematiskt gått igenom fastighetsbeståndet och fått
ner energiförbrukningen med 30 procent. Samtidigt har oljan fasats bort ur uppvärmningen.
3–4 procent värms fortfarande med direktel. Resten värms med biobränsle från fjärr- eller
närvärme. De tre sista oljepannorna byttes till pellets under 2010 och ersatte då 80 m3 olja/år.
I början på 2000-talet köpte GotlandsHem cirka 400 m3 olja per år. Tre solfångaranläggningar
finns installerade på sammanlagt drygt 135 m2. De viktigaste åtgärderna för energibesparing
har varit:
•• Injustering av värmesystem, cirkulationspumpar och ventilation.
•• Vindisolering, kompletteras vid behov.
•• Utbildning av personal.
När GotlandsHem började sitt miljö- och klimatarbete var uppvärmningen den största källan
till klimatpåverkande utsläpp från verksamheten. Nu är det istället fossila drivmedel som står
för största andelen utsläpp, även om drivmedelsförbrukningen har minskat med 18 procent
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under 2000-talet. Ett antal elfordon till fastighetsskötarna bidrar till att minska behovet av
drivmedel. Vattenbesparande utrustning har installerats, vilket också bidrar till lägre energiförbrukning. GotlandsHem köper Bra Miljöval El inom samma avtal som övriga regionen.
Sjöliljan, GotlandsHems nybyggda lågenergihus på Galgberget
Sjöliljan består av tre femvåningshus med totalt 45 lägenheter. Husens runda form bidrar
till att de är energieffektiva, genom att ha så liten yttre väggyta som möjligt. Solvärme kompletterat med fjärrvärme ger varmvatten och tillskottsvärme. Väggisoleringen är tjockare än
normalt, överskottsvärmen från maskiner och människorna i husen kan värma lägenheterna
under större delen av året. När det är som kallast ute värms inkommande ventilationsluft upp
med hjälp av fjärrvärme. Sjöliljan har en installerad effekt på 12 W/m2 (passivhus, max 10 W/
m2), förbrukningen är på cirka 50 kWh/m2 och år. Husen är extremt täta med ett maximalt
luftläckage på 0,3 l/s och m2. Sjöliljans något större energibehov jämfört med passivhus beror
på större fönsterarea.

3.3 Framgångsfaktorer för kommunens energiomställning
Kommunen bidrar till att andelen förnybar energi ökar i det gotländska samhället
Kommunen har som kund varit med och drivit på marknadsutvecklingen av biobränslebaserad uppvärmning både med pellets och flisbaserad närvärme respektive fjärrvärme. Detaljplanering förordar fjärrvärmeanslutning där så är möjligt vid nybyggnationer. Informationsinsatser i form av solvärme- och biobränslemässor har genomförts i syfte att öka andelen solvärme
och biobränsle till fastigheternas värmeförsörjning på Gotland. Leasing av miljöbilar bidrar
till att andelen miljöfordon är hög i nybilsmarknaden på Gotland. Upphandling av biogas till
kollektivtrafiken i Visby har möjliggjort tillgången till en biogasmack i Visby. Översiktplanens
genomarbetade avsnitt om vindbruk och fortsatta åtgärder, enligt översiktsplanens intentioner, innebär att det finns en god planberedskap för fortsatt utbyggnad av vindbruket på
Gotland.
Användningen av olja till uppvärmning i fastigheter fasas ut till år 2010
Olja till uppvärmning har minskat med över 90 procent till och med 2010, jämfört med de
med över 1 600 m3 eldningsolja per år, som köptes in i mitten av 1990-talet när oljeavvecklingen inleddes. I budgetarbetet till 2007 gav Kommunstyrelsen särskilt uppdrag till Tekniska
förvaltningens fastighetsavdelning att ta fram ett beslutsunderlag för att ersätta eldningsolja
till uppvärmning med biobränsle i fastigheterna som de förvaltar. Enligt fastighetsavdelningen användes då drygt 200 m3 olja per år i dessa fastigheter. Ett par skol- och förskolebyggnader återstår att konvertera. Olja som backup och oljeuppvärmning i några fastigheter som är
föremål för snar ombyggnad eller avveckling återstår efter 2011, men kommunens inköp av
eldningsolja bör för 2011 vara nere i cirka 50 m3/år, för att därefter minska ytterligare, kanske
ner till 25 m3/år.
Fjärrvärme är förstahandsalternativet vid konvertering, därefter pelletsvärme och i tredjehand
värmepumpar. Där det inte finns möjlighet till fjärrvärmeanslutning finns idag ett 20-tal pelletsanläggningar i skilda storlekar, från Lärbro i norr till Burgsvik i söder, som värmer kommunens fastigheter. För en del av dessa finns avtal om leveranser av färdig värme. Närvärme
är också ett alternativ, t.ex. Fole skola och Garda skola är anslutna till lokala flispannor. I
Roma är kommunens hus anslutna till GotlandsHems panncentral där en ny pelletspanna
togs i bruk i slutet av 2009.
Användningen av el kartläggs och effektiviseras
Åtgärder för att kartlägga och minska elförbrukningen pågår, särskilt inom fastighetsavdelningens energioptimeringsgrupp. Allt mer elförbrukande utrustning används i kommunens
fastigheter, samtidigt som el till uppvärmning konverteras bort.
16
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Åtgärder för att effektivisera energianvändningen i fastigheter genomförs
Kommunens alla större fastigheter är energideklarerade och alla ”lätta” åtgärder för energieffektivisering är genomförda. I och med flytten till Visborg lämnades 9 481 m2 fastighetsyta i
innerstaden med högre värmeförbrukning, men lägre elförbrukning än genomsnittet för kommunens fastighetsbestånd. Genomsnittet 2009 för de byggnader som lämnades var 62 kWh
el/m2 och 116 kWh värme/m2 medan hela fastighetsbeståndet år 2009 låg på 71 kWh el/m2
och 107 kWh värme/m2.
År 2010 beviljades Gotlands kommun 3 150 000 kr i stöd från Energimyndigheten inom
ramen för energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting. Genom att ta emot stödet
åtar sig kommunen att arbeta aktivt med energieffektivisering under projektperioden, som är
2010–2014. En strategi för energieffektivisering ska redovisas till Energimyndigheten senast
2011-03-31. Åren 2011–2014 ska användas till att genomföra strategin. År 2011 och 2012 sker
fördjupade analyser av fastigheterna och fr.o.m. 2013 äskas 20 Mkr per år till investeringar.
Åtgärder för att minska behovet av fossila drivmedel ska genomföras
Kollektivtrafikstrategi, bussupphandling, fordonsupphandling och biogasstrategi, är olika
medel. Detta är ett delvis svårframkomligt område. Ett gott exempel är hur upphandling av
biogasdrift på stadsbussarna i kollektivtrafiken givit tillgång både till en miljöanpassad kollektivtrafik i Visby och till en publik gasmack på Gotland.
Miljökrav på transporter ska ställas i upphandlingar och vid planering av resor
En nationell målsättning är att år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En strategi som lyfts fram allt mer på nationell nivå är också att förstärka cykelns roll som
en naturlig del av planeringen av transportsystemet. Flera åtgärder förordas, viktigast är att
förbättra infrastrukturen för cyklister så att cykeln kan ses som ett naturligt val för hela eller
delar av resan. Detta kan genomföras för resor i tätorterna, för landsbygdstrafiken behövs
andra fordon och drivmedel.
Vid fordonsbyte ska miljöfordon väljas där sådana alternativ finns
Etanolbilar, miljöbilar i form av ”snåldieslar” och ett antal biogasfordon är de miljöfordon som
finns hittills. En granskning utförd av Miljöfordon Syd 2010 visar att av kommunens personbilar, leasade och ägda, var 58 procent (149 bilar), klassade som miljöfordon hösten 2010.
Mängden transportenergi per kommunanställd ska ha minskat med 5 procent från år 2005
till år 2010
Minskningen är 9 procent t.o.m. 2010 för transporter med kommunens egna fordon och för
körning med egen bil i tjänst. Uppgifter saknas för transporter med annan utförare som varuleveranser, tjänsteresor med allmänna färdmedel, skolskjutsar, sjukresor m.m.
Utsläppen av koldioxid från fossila drivmedel i kommunens verksamheter ska ha minskat
med 10 procent från år 2005 till år 2010
Minskningen till och med 2010 är 25 procent, med korrigering för 14 procent konkurrensutsatt verksamhet.
Kommunens verksamheter ska bidra till att nå de kommunövergripande målen för minskade utsläpp och ökat utnyttjande av lokala förnybara energiresurser
Se redovisning under övriga punkter ovan.
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4. Utnyttjandet av lokala tillgångar
på förnybar energi

4.1 Bioenergi
4.1.1 Skogsbränsle
Bioenergi från skogen är den lokala energikälla som än så länge beräknas ge det största lokala
tillskottet till öns energianvändning; cirka 200 GWh år 2005, som enligt branschen ökat till
över 500 GWh år 2010. Med stigande el- och oljepriser upplever skogsbränslemarknaden stor
efterfrågan. Under planperioden har småskalig industriell tillverkning av träpellets etablerats
på Gotland, några nya små närvärmebolag har bildats och i GEAB:s fjärrvärmenät har energi
från biobränsle ökat med ca 40 GWh/år. Det pågår ett skogsbränsleprojekt i Mellanskogs regi
för att analysera möjlig marknadsutveckling för skogsbränsle på Gotland och förmågan hos
lokalt skogsbruk att möta behovet.
De största enskilda användarna av biomassa är de värmeverk som genererar värme till fjärrvärmenäten i tätorterna. Både vedeldning och luftvärmepumpar kan ge problem i tättbebyggda områden. Eftersom Visby innanför murarna är mycket tättbebyggt är det olämpligt
med vedeldning där på grund av risk för luktstörningar, och luftvärmepumpar är olämpliga
på grund av risken för bullerstörning. Det mest lämpade uppvärmningsalternativet är fjärrvärmen. Därför är det viktigt att utbyggnad av fjärrvärme där även fortsättningsvis förespråkas
och underlättas av berörda parter.
Möjligheten att uppföra närvärmeanläggningar som ägs och drivs av lokala entreprenörer
eller samverkansbolag är i dagsläget intressant där det finns bostadsområden eller motsvarande med tillräckligt högt energibehov på en sammanhållen yta, men det finns ingen större
outnyttjad potential för sådana anläggningar på Gotland. I de större tätorterna finns redan
fjärrvärmenät och på landsbygden är bebyggelsen i regel alltför utspridd för att kunna utnyttja gemensamma värmecentraler. Ett fåtal fliseldade närvärmeanläggningar på Gotland har
byggts under senare år. Den största finns i Fårösunds samhälle, kommunens byggnader där
har anslutit till den, ett par av de mindre anläggningarna servar kommunala skolbyggnader
med värme och en anläggning har GotlandsHem som kund.
Enskilda fastighetsägare har en stor möjlighet att använda bioenergi till uppvärmning och varmvatten, de möjligheterna är till stor del redan utnyttjade på Gotland, återstående konverteringspotential beror på kostnadsutvecklingen för biobränsle jämfört med annan uppvärmning.
4.1.2 Bioenergi från åkern
Jordbruket kan producera bioenergi i många former och dess roll som energiproducent väntas växa inom hela EU. Trots ett antal projekt under de senast åren har de ännu inte genererat
något mätbart tillskott av bioenergi från åkern till det gotländska energisystemet.
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4.1.3 Biogas från lantbruket
Det finns en stor potential för biogasproduktion från avfall och gödsel på Gotland, omkring
200 GWh per år, främst från gödsel. Därtill kan läggas energigrödor och andra substrat om
biogasmarknaden växer. På Gotland produceras nu bara cirka 5 GWh biogas per år, på reningsverket i Visby. Potentialen är störst inom jordbruket där restprodukter som gödsel, halm
och annat biologiskt avfall från produktionen utgör en hittills oanvänd resurs för produktion
av drivmedel, el och värme. Fördelen med gårdsbaserade biogasanläggningar är också närheten till spridningsareal för rötresten. Utveckling av biogasproduktion på Gotland verkar, efter
de utredningar som gjorts under planperioden, också vara det säkraste sättet att förädla energi
från lantbruket till att bli en lokal resurs i ett hållbart transportsystem. Biogasen kan produceras genom att utnyttja energin i restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri samt
handel. Produktionen av biogas kan ske dels genom att använda restprodukter, dels genom att
använda energigrödor. Hur stor den realiserbara potentialen är beror på en rad faktorer, men
framför allt efterfrågan på gasen. En möjlig utveckling på kort sikt till 150 GWh per år från
lätt tillgängliga lantbruksbaserade rötbara restprodukter, utan att konkurrera om arealer med
livsmedels- och foderproduktion, kan ge betydligt minskad miljöpåverkan av transporter.
Samtidigt ger rötning av gödsel och andra substrat stora miljöfördelar i jordbrukets produktion genom minskad kväveutlakning från åkermark, mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser från stallgödsellagring, minskat behov av handelsgödsel och mindre lukt vid gödselspridning. Ett nationellt stöd till gödselbaserad biogasproduktion diskuteras, men är inte beslutat.
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Investeringen i produktionsanläggningar för biogas kan i dagsläget inte finansieras av lantbruket, troligen inte ens om det nya produktionsstödet kommer till stånd eftersom marknaden
för gasen måste finnas för att kunna räkna hem en investering. Eftersom potentiella kunder
till fordonsgas också behöver se att gasen kan levereras i tid och av rätt kvalitet och kvantitet
innan de byter fordonsflotta måste alternativ användning av biogasen också tillåtas att byggas
upp med investeringsstöd. Under planperioden har tre större lantbruksbaserade biogasanläggningar projekterats på ön, dock utan att komma till investeringsbeslut innan 2010 års utgång.

4.2 Vindenergi
Planering för att kunna förverkliga potentialen för vindbruk på Gotland med ytterligare 1 000
MW installerad effekt är genomförd, se avsnittet om vindbruk i översiktsplanen Bygg Gotland.
Fortsatt utveckling beror på övriga förutsättningar för att investera i vindkraft på Gotland,
bland annat kommer stora investeringar att behövas i elnätets överföringskapacitet för att det
ska vara möjligt att ansluta tillkommande produktionskapacitet.
Överföringen av elektricitet från Gotland begränsas av kapaciteten hos nuvarande HVDClänk till fastlandet och behovet av att samtidigt kunna garantera kvalitet och tillgänglighet i
elnätet på Gotland när el samtidigt överförs från ön.
Elnätet på Gotland bedöms i dagsläget kunna klara en installerad effekt på 195 MW och omkring 450 GWh producerad el per år. Om vindkraftspotentialen ska kunna utnyttjas i större
utsträckning är det viktigt att investera i infrastruktur för elöverföring. Här blir Svenska Kraftnäts beslut om en kabelanslutning av elnätet på Gotland till det svenska stamnätet avgörande.
Efter den förstudie som nu pågår bedöms en ny anslutning kunna finnas i drift tidigast 2017.
I kommunens planering för vindkraft finns ett antal nya utbyggnadsområden och befintliga
vindkraftsområden kan utnyttjas mer effektivt. En god planering och öppen kommunikation
med alla berörda är nödvändig för att nå lokal acceptans och lyckas med fortsatt utbyggnad av
vindkraft.

4.3 Solenergi
Gotland har för svenska förhållanden goda förutsättningar för att använda solenergi. Gotland ligger också i topp vad gäller installationer av solpaneler mätt i m2/inv. Hittills är dock
bara drygt 10 procent utnyttjat av den ekonomiska potential som solfångare bedöms ha på
Gotland. Förutom i permanentbostäder finns en stor potential för företag inom turistbranschen på Gotland att använda solenergi eftersom många har stort behov av varmvatten under
turistsäsongen juni–augusti när solfångarna ger störst effekt. Kurvan för antalet soltimmar
sammanfaller på ett elegant sätt med beläggningen vid turistanläggningarna. År 2009 fanns
det enligt statistik för solfångarbidrag, drygt 5 000 m2 solfångare installerade på Gotland.
Men enligt installatörerna kan denna siffra vara så mycket som det dubbla år 2010. Solfångare
används i huvudsak för varmvattenproduktion under maj–september.

4.4 Återvunnen energi
Återvunnen energi kan vara både av fossilt och förnyelsebart ursprung. Den absolut största
användningen av återvunnen energi på Gotland sker vid Cementas förbränning av restprodukter. Värmepumpar och värmeväxlare för att bland annat ta tillvara överskottsvärme utnyttjas också i allt större grad i enskilda fastigheter både inom industrin och i bostäder.
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4.5 Hållbar energiförsörjning på lokal bas?
4.5.1 Undvika onödig energianvändning
Dagens energianvändning kan till stora delar effektiviseras. För närvarande pågår olika
projekt på Gotland med stöd från Energimyndigheten. De senaste årens höjningar av energikostnader har lett till stort intresse för dessa frågor i energikrävande företag, men det är ännu
osäkert hur stor potentialen för energibesparingar är i företagen. Projekten ska till viss del ge
svar på det.
4.5.2 Ett hållbart transportsystem
Gotlands framtida utveckling är beroende av goda kommunikationer med omvärlden. Tillgängligheten och kapaciteten för fysiska kommunikationer via sjö- och luftfart är viktig att
lösa på ett hållbart sätt, men i dagsläget saknas tillgängliga lösningar för det.
4.5.2.1 Vägtransporter
Energieffektiva transportlösningar bör eftersträvas och biltrafikens andel av det totala trafikarbetet minska. Vid fysisk planering och planering för transportinfrastruktur bör effektiva
person- och godstransporter eftersträvas. God tillgänglighet för kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister samt goda förutsättningar att välja dessa transportslag ska utvecklas genom
insatser inom berörda verksamheter. Kommunen har genom ansvaret för kollektivtrafik,
fysisk planering och trafikplanering en betydelsefull roll.
4.5.2.2 Miljöanpassade drivmedel
Från och med februari 2006 levereras bensin 95 oktan med 5 procent etanolinblandning på
Gotland. Det tillsammans med inblandning av RME eventuellt tillsammans med etanol i diesel, är den hittills enklaste vägen att öka andelen förnyelsebar energi inom transportsektorn.
Tillgången på svenskproducerad bioetanol är begränsad men utbyggnad är igång år 2010 både
av cellulosabaserad och av stärkelsebaserad produktion.
Intresse för biogas som drivmedel finns lokalt inom transportsektorn hos taxiföretag och
åkerier, men antalet fordon som kan tankas vid ett mindre antal tankställen på ön och dessutom nyanskaffas under kort tid är begränsat. Erfarenheterna från andra håll säger dock att
finns bara tillgången på fordonsgas så kommer också efterfrågan. Vid utgången av 2010 fanns
femtiotalet gasfordon registrerade på ön.
För att snabbt lyckas med att ersätta fossila drivmedel i transportsystemet krävs fortsatta politiska styrmedel för det, både på nationell nivå och på Europanivå.
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5. Nuvarande energitillförsel till Gotland

5.1 De största energileverantörerna
Cementa som är öns största energianvändare har ett separat bolag, som avtalar om lämpliga
bränslen, och en egen hamn. Cementas energianvändning ligger utanför energiplanens åtgärder, men ingår i flera övergripande mål för Gotland. Verksamheten regleras bland annat av
miljötillstånd och utsläppsrätter. Cementas bränslen svarar för 1 800–2 050 GWh per år.
All bensin, diesel och eldningsolja som ska säljas genom oljebolagen till hushåll och verksamheter på ön kommer först till Visby hamn och oljedepån där. Några företag tar in olja via
Cementas hamn. De olika oljebolagen samsas alla om en depå. Nackdelen med ö-läget och
den begränsade marknaden här är bland annat att nyheter som till exempel 5 procent etanolinblandning i bensin oftast inte når Gotland förrän långt senare än övriga landet. Gotland
har också hamnat vid sidan av utbyggnaden av etanol och biogasmackar som vissa drivmedelbolag inlett på fastlandet. Oljeinförseln till Visby hamn låg ganska konstant i 20 år runt 89
kton olja per år, men för 2004 och 2005 minskade införseln till 74 respektive 67 kton, för år
2010 var införseln 72 kton.
Vattenfall äger den elkabel som förbinder Gotlands elnät med fastlandet. Den överför nära
900 GWh el per år. På ön har GEAB som nätägare hand om distributionen av el.
Vindkraften på Gotland tillförde i början av 2000-talet omkring 180 GWh per år till elnätet,
och 225 GWh år 2010, resten av elen som distribueras i GEAB:s elnät kommer via fastlandskabeln.
GEAB har också hand om fjärrvärmen som omfattar cirka 230 GWh per år, där Visby Energi
är en stor underleverantör av värme till nätet i Visby och Gotlandflis levererar bränsle till
fjärrvärmen både i Visby, Hemse och Klinte.
Pelletsbranschen växer sakta men säkert på ön, införseln av bränslepellets bedöms år 2005
svara för omkring 40 GWh, det finns flera återförsäljare av pellets på ön och ingen samlad
statistik. Marknaden för enskild uppvärmning med lokalt skogsbränsle i form av flis och ved
bör vara minst dubbelt så stor, men är svårare att överblicka.

5.2 Distribution
5.2.1 Bränsle och drivmedel
Distributionen av bränsle och drivmedel på Gotland är väl tillgodosedd. Flera aktörer är verksamma på marknaden. Allt drivmedel som tas in till ön för försäljning på publika tankställen
passerar dock samma oljedepå i Visby hamn, vilket kan vara en svaghet. Introduktionen av
nya drivmedel i landet når dock ofta Gotland sist bland landets regioner.
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5.2.2 Distribution av värme genom fjärrvärme
På Gotland ägs fjärrvärmenäten av GEAB. Andra viktiga aktörer är Visby Energi AB och
Gotlandsflis AB. Visby Energi driver två biobränslepannor som producerar cirka 135 GWh per
år, 70 procent av fjärrvärmen i Visby (totalbehov 200 GWh). Flispannorna är tillsammans
på cirka 30 MW och utnyttjas fullt ut under uppvärmningssäsongen. De är inte byggda för
att producera el, eftersom det inte var ekonomiskt intressant när de byggdes. Den förnyelsebara energin i fjärrvärmen i Visby består av flisvärmen från Visby Energi och två gaspannor
som eldar soptippens och reningsverkets gas, de ger cirka 5 procent av behovet i Visby. GEAB
har en panna som står för delar av energiproduktionen vid de toppar då inte Visby Energi
och gaspannorna räcker till, denna panna körs sedan ett par år på restprodukter från RMEproduktion. Resten av energin kommer från värmepumpen utanför reningsverket. GEAB har
även fyra små oljepannor som reserv.
5.2.3 Leveranssäkerhet och beredskap för elsystemet
Elnätet på Gotland har gradvis förändrats från början av 1990-talet, från att ha varit ett
elnät utbyggt för eldistribution till användare, till att vara ett elnät både för att ta emot och
överföra lokalt producerad elkraft från flera anslutningspunkter och att distribuera el till
öns elabonnenter.
GEAB arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten i elsystemet och bedömer att de
ligger långt framme jämfört med andra regioner i Sverige. GEAB har kommit långt med att
ersätta luftledningar med nedgrävda kablar vilket minskar risken för driftavbrott på grund av
stormfällda träd. Årligen avsätts stora summor till investeringar i elnätets leveranssäkerhet.
Reservkraftskapaciteten är god och består av gasturbiner och dieselaggregat. Kapaciteten hos
gasturbinerna i Slite motsvarar en maximal last på elnätet om 160 MW. Dessutom finns det
oljeeldade kraftverket på Skrubbs. För att minska störningskänsligheten hos distributionsnätet finns ett stort antal sektioneringsfrånskiljare. Dessa begränsar skadeverkningarna av t.ex.
kortslutningarna i elnätet och gör det dels lättare att kunna lokalisera orsaken till ett eventuellt elavbrott och dels minskar de antalet drabbade abonnenter.
Genom att vända överföringsriktningen i den ena av länkarna i fastlandsförbindelsen kan det
numera ske kraftöverföring från Gotland till elnätet på fastlandet vid de tillfällen när vindkraften ger mer el, än vad som används lokalt på Gotland. Vändning av båda länkarna samtidigt kommer inte att ske, enligt GEAB av leveranssäkerhetsskäl. Risken finns att fel i elnätet
på Gotland uppstår medan elöverföring till fastlandet pågår. Frekvensfall i elnätet på Gotland
kan då ge stora problem både för GEAB och för elkunderna. Därför bör ena länken vara i
”stand by-läge”, enligt GEAB, för att kunna föra hit el så snabbt som behövs för att undvika
frekvensfall.
Ett robust elnät i fråga om spänning och frekvens på nätet uppnås i nuläget dels genom att
fastlandsanslutningen reglerar frekvensen i öns elnät, dels genom de synkrona generatorer
som spelar en viktig roll för elsystemets funktion på Gotland. Investeringar i upprustning
av ställverk och transformatorer sker fortlöpande. Stabiliteten i elsystemet har också utvecklats för att kunna ta emot el från de cirka 160 vindkraftverk som finns på ön. Vidare
utveckling av elnätet beror på omvärldsfaktorer. GEAB:s nätutbyggnad sker efterhand som
efterfrågan uppstår. En viktig framtidfråga för elnätet, är utbyggnaden lokalt för att kunna
ta emot mer vindkraft.
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6. Framtidsscenarier

I Energi 2010 ges två scenarier ur utredningen om Gotlands möjlighet till CO2-neutral energiförsörjning år 2025, från början en del i EU-projektet 100 REN- ISLES. De visar ett möjligt resultat till år 2025. Det första scenariot gäller en aktiv omställning av energisystemet, det andra
ett neutralt agerande i energifrågor. Scenarierna reviderades till Energi 2010.

6.1 Scenario för utveckling av Gotlands energisystem till en
CO2-neutral energiförsörjning år 2025
Hållbarhetsscenariot innehåller en stor produktion av vindkraft som inte används på Gotland. Den motsvarar bl.a. stenindustrins användning av energi från fossila bränslen. På så vis
kan det produceras förnybar energi på Gotland som motsvarar totala energianvändningen på
ön och resultatet blir en långsiktigt hållbar och CO2-neutral energibalans för ön.
Det hållbara scenariot innebär förändringar där energianvändningen på Gotland genom aktiva åtgärder effektiviseras enligt energiplanens framgångsfaktorer och styrtal och totalt uppgår till 3 930 GWh/år, år 2025. Lokal tillförsel av förnybar energi motsvarar hela den årliga
energianvändningen; mätt i energienheter, men inte mätt i energislag. En utbyggd vindkraft
svarar för drygt hälften av den lokala tillförseln av förnybar energi, medan el bara svarar för
knappt en tredjedel av den totala energianvändningen. Lokal bioenergi täcker en betydande
del av värmebehovet och biodrivmedel svarar för merparten av landsvägstransporterna. En
viss fortsatt import av fossila bränslen till industrin och transporterna motsvaras av en mindre export av biobränsle och en stor export av vindel. Cementas kolanvändning är till stor del
ersatt av energi ur restprodukter.
6.1.1 Begränsningar i dagsläget för att nå det hållbara scenariot
För Cementas produktion pågår utveckling för att möjliggöra cementproduktion med minskade utsläpp av fossil koldioxid, utvecklingen beror av flera faktorer, som tillgången på alternativa
bränslen och möjligheten att använda alternativa råvaror, kundernas kvalitetskrav på cementen, ramarna i miljötillståndet för anläggningen och naturligtvis ekonomin i produktionen. Ett
framgångsrikt elbesparingsarbete pågår i anläggningen, andelen alternativbränslen ökar sakta
med säkert och nådde för 2010 upp till 40 procent, konkurrensen om dessa bränslen ökar.
Utbyggnaden av en infrastruktur för biodrivmedel behöver ske för att öka intresset för miljöfordon med biodrivmedel och för att säkra avsättningen av lokalproducerade biodrivmedel.
En ökad aktivitet i skogsbruket behövs för att ge mer biobränsle från skogen som biprodukt.
Investeringsförmågan är begränsad för såväl många hushåll som många företag på ön, vilket
kan medföra att byte till ny teknik inte sker, trots att ett byte borde vara lönsamt. Vid nyanskaffning och nybyggnation gäller det att ha incitament för att räkna på livscykelkostnader så
att man inte gör val som ger lägre anskaffningskostnader men högre kostnader och miljöbelastning under driftstiden.
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6.2 Scenario för energisystemet år 2025 utan insatser – nollscenariot
Nedanstående jämförelse beskriver ett möjligt scenario för utvecklingen av energisystemet
för Gotland till år 2025 om inte aktiva åtgärder på lokal, nationell och överstatlig nivå stöder
omställningen till ett hållbart energisystem:
		
•• Inga aktiva åtgärder görs för att öka tillgången på förnyelsebar energi (eg. lösning av elnätets överföringskapacitet) varken av företag, lokala eller nationella myndigheter.
•• Vindkraften begränsas av elnätets befintliga infrastruktur. (Hela kapaciteten i nuvarande
elnät används för överföring av överskottsel till fastlandet.)
•• Bättre energieffektivitet i byggnader och inom transportsektorn vägs upp av ökad konsumtion.
•• Användningen av elektricitet för direkt uppvärmning har minskat, men det uppvägs av ett
ökande antal värmepumpar och att användningen av el för teknisk utrustning ökar.
•• Fossila drivmedel används, trots ökande priser och snålare motorer, i stort sett i samma
omfattning som i dagsläget för transporter. Mobiliteten i samhället fortsätter att öka.
•• Biogas produceras i mycket begränsad omfattning, gasen används i huvudsak till uppvärmning och till viss elproduktion.
•• En ökning sker i användningen av biomassa till uppvärmning av enskilda hus och i fjärrvärmesystemet.
•• Cementa, öns största industri, har ökat sin användning av restprodukter som bränsle, men
huvuddelen av bränslet är ännu stenkol.
•• Inom transportsektorn finns en liten import av bioetanol och FAME som drivmedel, motsvarande drygt 10 procent av drivmedlen till landtransporter.
•• Solfångare för uppvärmning och varmvattenproduktion har ökat i antal men finns fortfarande bara i begränsad omfattning på turistanläggningar eftersom investeringsviljan varit svag.
Kommentar: Trots att de flesta av energiplanens målsättningar till år 2010 är uppfyllda eller
på väg att uppnås, så är det med undantag av de första punkterna i nollscenariot fortfarande
det som stämmer bäst överens med utvecklingen på Gotland under de senaste åren. Under
kommande år måste utvecklingen gå fortare i önskad riktning om de långsiktiga målen ska
kunna nås.
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7. Hållbar utveckling
– minskad klimatpåverkan

En kommunal planering som ska stödja en hållbar samhällsutveckling måste innefatta planering för en omställning och effektivisering av energisystemet. På Gotland finns möjligheten
till ett miljömässigt hållbart energisystem som har potential att ge även socioekonomiska
vinster och ett positivt bidrag till regionens utveckling. Kommunfullmäktige har satt målet att
Gotland till år 2025 ska ha ställt om till en ekologiskt hållbar och CO2-neutral energiförsörjning. För att detta ska bli verklighet krävs stark politisk vilja och kapacitet att skapa resurser
för omställningen, såväl från lokal och nationell nivå som från EU-nivå. Det krävs också ett
lokalt entreprenörskap med målet att utveckla och ta tillvara de möjligheter som finns i lokala
energiresurser på Gotland. Från kommunens sida krävs även konsekvens i alla lokala beslut som
påverkar delar av energi- och transportsystemet på Gotland.

VISB Y H AMN • FOTO: GUNNAR BRITS E
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7.1 Minskad klimatpåverkan
Utsläpp (CO2) från fossila bränslen på Gotland, 1990–2010
Kiloton CO2
1990

Kategori

Kiloton CO2
2000

Kiloton CO2
2005

Kiloton CO2
2010

Cementas
bränslen*

(1993)

490

673

503

580

Cementas
processutsläpp

(1993)

670

974

960

966

Vägtransporter
(bensin och diesel)

201

170

156

164

Värme
(EO1–5 + gasol)

134

92

50

52

335

262

206

216

1 495

1 909

1 670

1 762

GOTLAND
EXKLUSIVE
CEMENTA
Delsumma, ej
Cementa-process
Hela Gotland,
fossilt CO2

I ovanstående tabell har vi räknat med CO2-utsläpp från fossila bränslen och processutsläpp på Gotland. Vi har inte tagit
med utsläpp från elproduktion på annan ort trots att vi importerar relativt mycket el via fastlandskabeln. Denna el är en
svensk elmix som i sin tur har inslag av el från övriga Norden och Europa. Naturligtvis är inte denna elproduktion utsläppsfri
men CO2-värderingen beror på hur elen har producerats, medelvärdet varierar stort mellan svensk, nordisk och europeisk
elmix. För t.ex. år 2000 kan CO2-värdet för den el som har tillförts Gotland via fastlandskabeln beräknas till någonstans
mellan 50–200 kiloton, beroende på vilken slags elmix man refererar till.
Beräkningarna för vägtransporter och värme för 1990 och 2000 baseras på SCB-statistik över regional oljetillförsel. För 2005
och 2010 är de beräknade på uppgifter från oljehamnen i Visby.
Siffrorna för Cementa AB härrör från bolaget och bygger på en beräkningsmodell enligt World Business Council for Sustainable Development. (Länsstyrelsen, STRAM, 1993 års uppgifter.)
Den mängd koldioxid som avgår då biobränslen används tas inte med i tabellen, eftersom de inte innebär uttag av fossila
lager av kol som ökar halten klimatgaser i atmosfären.
* I Cementas energianvändning ingår en stor andel återvunnet bränsle. Enligt riktlinjer från FN:s klimatpanel IPCC räknas
dessa bränslen om de är av fossilt ursprung med i utsläppen av fossilbaserat CO2.
”RUS” (länsstyrelsernas gemensamma uppföljning) visar höga utsläpp på Gotland, vilka ej stämmer med SCB-statistik över
regional oljetillförsel (m3/år). SCB i sin tur visar för vissa år dålig överensstämmelse med införselstatistik via hamnarna samt
tillgängliga uppgifter från lokala företag.
Utsläppsmängderna är beräknade med CO2-faktorer enligt Naturvårdsverket.
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Vill du veta mer om nästa energiplan – Energi 2020,
besök hemsidan www.gotland.se/ekokom
Författare: Region Gotland
Foton i omslagsbilden: Göran Bylund, Bengt-Olof Grahn
Grafisk form: Carlgrens Ord & Bild, Visby
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