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Sammanfattning 
 
Enligt lagen om kommunal energiplanering skall det i varje kommun finnas 
en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. Planen skall också främja hushållning med energi och verka för 
en säker och tillräcklig energitillförsel. 
 
Energi- och klimatplanen skall vara ett ständigt aktuellt dokument och skall 
följas upp varje år. 
 
Planen omfattar hela kommunen och består av ett antal mål och åtgärder, 
både för den kommunala organisationen och för kommunen i sin helhet. 
Målsättningen har varit att ha en helhetssyn på energi-, klimat- och 
miljöfrågorna. Energi- och klimatplanen skall ge en samlad bild av 
kommunens viljeinriktning inom området.  
 
Alvesta kommuns energipolicy, som antogs av kommunfullmäktige 2001-
11-13, syftar till att kommunen på sikt blir fossilbränslefri och att 
energianvändningen skall vara effektiv med användning av förnybar energi. 
Energipolicyn skall beaktas vid all planering. Kommunen har även antagit 
en utmaning inom EUs kampanj för 100 % förnybar energi. 
 
Utgångspunkten för energi- och klimatplanen har varit  
• kommunens energipolicy 
• kommunens miljöpolicy 
• Sveriges miljömål  
• Regionala miljömål  
• Alvesta kommuns bakgrundsmaterial till miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan  
 
Planen innehåller både kort- och långsiktiga etappmål och åtgärder som syftar 
till att etappmålen skall kunna uppnås. Om inte annat anges i planen gäller 
riksdagens och länets miljömål 
 
Övergripande mål 
Klimatfrågan är drivkraften men försörjningstryggheten och ekonomin är 
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.  
En helhetssyn på energi i dess olika former och klimat- och energieffektivitet i alla delar 
av processen – från anskaffning av råvaror till förbrukning. 
 
Fyra strategier: 
1. Satsning på förnybar energi och ny teknik 
2. Hushållning med energi och klimatgaser 
3. Fysisk planering för effektivare energianvändning  
4. Transporter och kommunikation 
 
Energi- och klimatplaneringen skall skapa lösningar som:  
• minimerar miljöbelastningen 
• minskar energitillförseln och energianvändningen samt utsläppen av 

klimatgaserna 
• är kostnadseffektiva 
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Energibalans för Alvesta kommun  
 
Av energibalansen för Alvesta kommun år 2004 framgår följande:  
 
Den totala energitillförseln i Alvesta kommun år 2004 är beräknad till 615 
GWh. Detta är en ökning med 21 % jämfört med 1995 och en minskning 
med 8 % jämfört med 2002. Energianvändningen utslaget per invånare för 
Alvesta år 2004 motsvarar 33 MWh/person.  
 
Andelen förnybar energi, d v s biobränslen, vattenkraft och solvärme, 
uppgick till ca 52 % och är en ökning med 28 % jämfört med 1990. 
Koldioxidutsläppen var 2,8 ton/person år 1990 och 2,3 ton/person år 2004.  
Transporterna står för 79 % av kommunens koldioxidutsläpp från fossila 
bränslen.  

 
Största användare är industrin med 185 GWh följt av transporter med 179 
GWh och därefter hushållen med 147 GWh. 
 
Totalt uppgår kommunens elförbrukning till 261 GWh. En ökning av den 
specifika elförbrukningen har skett med 21 % sedan 1995 från 10,9 till 13,8 
MWh/person. 
 
Trenden är en ökning av biobränslen som i de flesta fall ersätter fossila 
bränslen.  
 
I miljömålsdokumentet Miljön i Alvesta 2006  under avsnittet begränsad 
klimatpåverkan redovisas hela energibalansen. 
 
 
 

 
1) El består av 36,5 % vattenkraft, 45 % kärnkraft, 7,8 % konventionell värmekraft, 0,5 % vindkraft  
och 9,5 % importerad el enligt uppgift från Statistiska centralbyråns statistik för 2004.
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Korta fakta som beskriver några konsekvenser för miljön 
 
All användning av energi påverkar miljön på något sätt. Påverkan sker i alla 
led, från utvinning, till omvandling, användning och resthantering.  
 
Fossila bränslen – olja, kol, gasol och naturgas 
När man bränner fossila bränslen - kol, olja, naturgas - frigörs kol i 
bränslena, som varit bundet och undanlagrat i miljontals år. Detta kol ingår 
inte i dagens naturliga kretslopp utan höjer därför koldioxidhalten i 
atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Förbränning av fossila bränslen 
ger bl.a. utsläpp av tungmetaller, kolväten, svavel- och kväveoxider som är 
skadliga för miljön och vår hälsa. Utsläpp av svavel- och kväveoxider gör 
att mark och vatten försuras. Genom renare bränslen och katalysatorer har 
många utsläpp minskat. Koldioxidutsläpp kan dock inte renas. 
 
Biobränslen – bränslen som kommer från växtriket 
Vid förbränning av biobränslen, t ex ved, energigräs, salix, halm och 
skogsavfall, sker inget nettoutsläpp av koldioxid. En förutsättning är att nya 
växter planteras i samma takt som gamla förbränns.  
Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och 
människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. En del av de aktuella 
ämnena är cancerframkallande. Det gäller framför allt de polyaromatiska 
kolvätena (PAH). Installation av ackumulatortank till miljögodkänd 
vedpanna tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppen 
kan minskas med 90 %. 
 
Elproduktion 
Miljökonsekvenserna varierar beroende på hur elen produceras. I Sverige 
använder vi främst vattenkraft och kärnkraft för elproduktion. En liten del 
består av kol- och oljeeldade anläggningar. Vindkraftens andel är ännu så 
länge liten. 
 
Vattenkraften ger inga miljöfarliga utsläpp. Vid ny utbyggnad av vattenkraft 
blir ingreppen i naturen stora. Djur- och växtlivet förändras när delar av 
älvar och vattendrag torrläggs. 
 
Kärnkraften ger inga utsläpp av försurande ämnen och inget tillskott av 
klimatgaser.  
Uran är en ändlig resurs. Brytningen av uran orsakar lokala hälso- och 
miljökonsekvenser. Vid brytningen sker stora ingrepp i naturen och det 
bildas stora, radioaktiva slagghögar efter brytningen Under hela processen 
finns risker för radioaktivt läckage. Problem med slutligt omhändertagande 
av radioaktivt avfall.  
 
Vindkraften ger inga miljöfarliga utsläpp. Landskapsbilden och fågellivet 
påverkas och ny bostadsbyggelse begränsas i närheten av vindkraftverken.   
 
Solceller (solel) ger inga miljöfarliga utsläpp.  
 
Solvärme 
Solvärmen ger inga miljöfarliga utsläpp.  
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Transporter 
Vägtrafik 
Vägtrafiken påverkar miljön i flera avseenden och står för ungefär en 
tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid och 79 % av Alvestas utsläpp. 
Fordonen förbrukar energi, skapar trängsel, buller, sämre luft och skador på 
vår natur- och kulturmiljö. Fler fordon leder till att vägnäten byggs ut och 
tar allt större plats på bekostnad av annan användning av marken. 
När bränslet går genom motorn bildas dessutom giftiga kolväten, 
hälsoskadliga partiklar, samt försurande och hälsoskadliga kväveoxider. 
Mest skadliga utsläpp sker från tunga lastbilar.  Genom renare bränslen, 
bränslesnålare bilar och katalysatorer minskar utsläppen. Koldioxidutsläpp 
kan dock inte renas Miljöanpassade fordon som kan köras på alternativa 
bränslen släpper ut mindre koldioxid och de bilar som finns idag kan 
använda el/bensin, (s.k. hybridbilar), etanol, biogas eller rapsmetylester 
(RME).   
 
Flygtrafik 
Jämfört med andra transportmedel är flyget det mest miljöbelastande.  
Koldioxidutsläppen från flygresorna är stora och flygtrafiken orsakar 
utsläpp av kväveoxider som bidrar till försurning, övergödning och bildande 
av marknära ozon. Ozon skadar både växtlighet och människor.  På högre 
höjder fungerar ozon som en växthusgas och på höjder över 17 km är 
kväveoxidutsläpp från flygplan delaktiga i nedbrytningen av ozonskiktet. 
Förutom luftföroreningar bidrar flyget till bullerstörningar. 
 
Tågtrafik  
Tåg som använder el har mycket små utsläpp. SJ:s eltåg använder 100 % 
förnybar el från vatten och vindkraft. De få dieseltåg som finns kvar för 
persontrafik går på miljöklass 1 diesel och har partikelfilter.  
 
Kollektivtrafik  
Resor med kollektivtrafiken ger mindre utsläpp, mindre energiåtgång och 
mindre buller och trängsel i trafiken per personkilometer. 
 
Klimatgaser 
Våra utsläpp av klimatgaser förstärker den naturliga växthuseffekten. I 
Kyotoprotokollet finns sex olika gaser eller grupper upptagna som vi 
särskilt ska sträva efter att minska. Dessa är koldioxid, metan, lustgas, 
fluorkarboner, HFC och svavelhexafluorid. Koldioxid är den vanligaste 
förekommande gasen och den gas som antas bidra mest till växthuseffekten. 
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 1. Satsning på förnybar energi och ny teknik 
 

 
 
  Regionala mål – Kronobergs län 
 
• Den direkta användningen av fossila bränslen har i princip upphört i 

Kronobergs län till år 2050. Användningen av fossil energi enbart för 
lokaluppvärmning upphör betydligt tidigare 

 
• Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i 

Kronobergs län skall till år 2010 ha minskat till 3,5 ton per år och per 
länsinvånare, från ca 4,9 ton/år (1990) 1 )                              
1) Uppgifter avseende Alvesta. Koldioxidutsläppet år 2004 var cirka 2,3 
ton/invånare 

 
• Hälften av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 

2010 från förnybara källor 
 
• Biobränslen ger minst 2 TWh/år kring år 2010 i Kronobergs län 
 
• 75 % av askan från fastbränslepannor som eldas enbart med biobränsle 

från skogsmark i regionen återförs till skogen senast år 2008, på ett sätt 
som inte skadar livet i skogen 

 
 
  Övergripande mål - Alvesta kommun 
 

• En övergång till ett uthålligt energisystem i samspel med ett naturligt 
kretslopp och med förnybara energikällor och hållbar utveckling som 
bas 

 
• Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i 

Alvesta kommun skall till år 2010 ha minskat till 2,2 ton per år och per 
kommuninvånare och till 1,9 ton per år och kommuninvånare år 2020 

 
• 55 % av den totala energianvändningen i Alvesta kommun kommer år 

2010 från förnybara källor 
 
• Att andelen lokalt/regionalt producerad el i kommunen ökar 
 

 
 
Inriktningsmål- Alvesta kommun 

  
• Minskad användning av fossila bränslen som olja, gas och kol 
 
• Att där miljödeklarerad energi finns använda detta med förtur 
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Genomfört sedan energiplanen antogs 2004  
♦ En kortsiktig plan är framtagen för fjärrvärmeutbyggnaden i Alvesta 

kommun 
♦ Askan från de biobränsleeldade fjärrvärmeanläggningarna återförs till 

skogen 
♦ Ökad anslutningsgrad av fastigheter till befintligt fjärrvärmenät 
♦ Skatelövsskolan, Grimsgården, Hjortsbergaskolan och Torsåsbyskolan 

värms med pellets 
♦ Studie gällande möjlighet till kraftvärme i befintliga 

fjärrvärmeanläggningar 
♦ Studie gällande möjlighet till närvärme i Grimslöv och Hjortsberga 
♦ Vid köp/leasing av kommunala tjänstebilar väljs bilar som kan köras på 

alternativa, förnybara bränslen  
♦ Utrett alternativa energikällor för både kommunala och föreningsägda 

anläggningar med målet att åtgärda en anläggning per år  
♦ Ängagården, Lunnagård och Långagård är anslutna till fjärrvärmenätet 
♦ Utrett förutsättningarna för biogasproduktion från hushålls- och 

restaurangavfall 
♦ Slammet från enskilda avlopp går till biogasproduktion 
 
Åtgärder och delmål till 2010  
♦ Alla kommunala fastigheter värms med förnybar energi 
♦ Alla kommunala personbilar samt om möjligt även övriga fordon, körs 

på förnybart bränsle 
♦ Vid nybyggnation av kommunala fastigheter installeras förnyelsebar 

energikälla, t.ex. solvärme och vid ombyggnation där så är lämpligt 
♦ Vid om- och nybyggnationer pröva om det finns ekonomiska 

förutsättningar för att investera i solceller  
♦ Ökad kapacitet för fjärrvärmeutbyggnad i Alvesta 
♦ Se över möjligheterna att ansluta fler fastigheter till den pelletseldade 

närvärmecentralen i Torpbruk 
♦ Kommunen köper el som kommer från förnybara energikällor 
 
Mål till 2030  
♦ Alla fastigheter i kommunen värms med förnybar energi 
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2. Hushållning med energi och klimatgaser 
  
   
  

   Regionala mål – Kronobergs län 
 
• Förbrukningen av elenergi i Kronobergs län har år 2010 minskat med 

minst 10 procent räknat från år 1995. 

• År 2010 sker minst 90 % av den småskaliga eldningen av biobränslen i 
länet i miljögodkända pannor (t ex pelletspannor eller vedpannor med 
ackumulatortankar), räknat på antalet pannor 

 
 
Övergripande mål – Alvesta  
 

 
• Att vid all energianvändning skall möjligheten till effektivisering och 

minskat energiutnyttjande värderas 

 

• Förbrukningen av elenergi i Alvesta kommun minskar kontinuerligt 
jämfört med år 20041) 

1) Elenergianvändningen har ökat med 21 % mellan år 1995 och år 2000. År 2004 uppgick 
elanvändningen i Alvesta kommun till 261 GWh. 

 
 
Inriktningsmål - Alvesta kommun 
 

 
• Minskad användning av el för uppvärmning 
 
• Se till att energisystemet i verksamheten är optimerat så att rätt 

energislag används vid rätt tillfälle 
 
• Fortsättning av energirådgivning till allmänhet och företag 
 
• Effektivare energianvändning inom alla delar som el, värme och 

transporter 
 
• Ökad utbyggnad av fjärrvärme 
 
• Konvertering från el- och oljeanvändning 
 
• Samordnad värmeförsörjning för fastigheter som ligger utanför befintligt 

fjärrvärmenät 
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Genomfört sedan energiplanen antogs 2004  
♦ Incitament för energihushållning i några förskolor/skolor är infört 
♦ Vid ombyggnad av Eksalen till bostadslägenheter installeras individuella 

mätare för el, värme och vatten 
♦ Energikartläggning och förslag till åtgärder vid sim- och sporthallen, is- och 

tennishallen, Alvesta reningsverk, kommunförrådet, samtliga kyrkor och 
lokaler i Alvesta församling. 

♦ Alvesta, Moheda och Vislanda reningsverk tar värme från avloppsvattnet 
(värmepump) 

♦ Kartläggning av kommunens gatubelysning 
 
Åtgärder och delmål till 2010 
♦ Ekonomiska incitament för energibesparing i samtliga kommunala 

verksamheter är infört 
♦ Ett arbetsmaterial är framtaget för kommunens skolor om kommunens 

energianvändning och möjligheter till energibesparingar för att öka kunskap 
och förståelse för hushållning med energi 

♦ Vid byte av pumpar vid kommunens va-anläggningar ersätts dessa med 
energisnålare pumpar  

♦ Fortsatt kommunal energirådgivning 
♦ Kommunens verksamheter använder endast lågenergilampor 
♦ Vid miljöinspektörernas tillsynsbesök sker information om alternativ till 

klimatgaserna 
♦ Vid om- och nybyggnad av hyreslägenheter installeras individuella mätare för 

värme och vatten  
♦ Vid nybyggnation skall kommunen bygga passivhus eller hus med låg 

energiförbrukning 
♦ Vid ombyggnad i kommunal regi bör 70 kilowattimmar för 

uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten samt fastighetsel per 
kvadratmeter uppvärmd yta ses som en rimlig kravnivå 

♦ Optimering och styrning av energiförbrukningen sker i större 
fastigheter/lokaler  

♦ Byte till energieffektivare gatubelysning i hela kommunen 
♦ Alvesta Energi deltar i forskningsprogrammet ELAN som undersöker hur 

människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen 
♦ Vid all kommunal upphandling av energirelaterad utrustning bör det alternativ 

väljas som ur energisynpunkt är mest fördelaktigt med hänsyn tagen till 
merkostnaden för inköpet och den minskade energianvändningen under 
produktens livslängd 

♦ Renhållningstaxan utformas så att den gynnar återvinning och minimerar 
mängden avfall 

 
Delmål till 2020 
♦ Effektivare styrning av gatubelysning, t.ex. fjärrstyrning och effektstyrning 
♦ All vedeldning sker i miljögodkända pannor för att minska utsläppen av 

metangas 
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3. Fysisk planering för effektivare energianvändning 
 

   Regionala mål – Kronobergs län 
 
I Kronobergs län skall nedanstående aspekter vara inarbetade i fysisk 
planering och samhällsbyggande senast år 2010: 
• Bebyggelseutvecklingen inriktas på att förbättra möjligheterna att 

utnyttja kollektiva färdmedel genom att 
- Kollektivtrafiken utvecklas och binder samman tätorterna i ett 
välutvecklat kollektivtrafiksystem, som är anpassat till 
bebyggelsestrukturens förutsättningar, bl.a. med inriktning på ökad 
tillgänglighet och trafikslagsbyte, s.k. intermodalitet. 
- De större orterna ges en tät struktur, utan långa avstånd som gynnar 
kollektivtrafik, gående och cykling, för att minska trafikens 
miljöpåverkan. 
- Attraktiva knutpunkter och omstignings-/omlastingspunkter utvecklas 
för såväl persontransporter som gods. 

• Behovet av cykelvägar alternativt fungerande sekundärt vägnät mellan 
närbelägna orter. 

• Boende- och servicekvaliteten i småorterna. 
• Behovet av IT som stöd för verksamheter, handel och utbildning, för att 

minska transportbehovet. 
• Energihushållningsaspekter ska behandlas i översiktsplanerna, och där 

så är lämpligt i detaljplaner. 
• Det biologiskt nedbrytbara köks- och restaurangavfallet omhändertas för 

biologisk behandling senast 2010. 
 
 
 

 Övergripande mål – Alvesta  
 
• En säker och effektiv energiförsörjning för att trygga en stabil 

utveckling för alla i kommunen och att kommunen och dess bolag är ett 
föredöme. 

 
 
Inriktningsmål - Alvesta kommun 
 

 
• Bostäder, arbetsplatser och service anpassas så att energianvändning 

minimeras 
 
• Energifrågor skall beaktas vid alla aktiviteter, upphandling och fysisk 

planering. 
 
• Energi ur avfall produceras där så är möjligt 
 
• Vid planering av nya anläggningar/områden skall strävas efter att de ges 

en sådan utformning att allmänna kommunikationer kan användas. 
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Genomfört sedan energiplanen antogs 2004  
♦ Förtätning och utveckling av fjärrvärmen  
♦ Riktlinjer för småskalig vedeldning 
♦ Furuliden är förberett för inkoppling av reservelverk  
♦ Moheda, Vislanda och Alvesta fjärrvärmeverk är förberedda för inkoppling av 

reservelverk 
♦ Riktlinjer för värmepumpar  
♦ Reservelverk finns vid vattenverket i Hulevik  
♦ Asken har stationärt reservelverk inkopplat 2008 
 
Åtgärder och delmål till 2010 
♦ Revidering av energiplanen 
♦ Fortsatt förtätning och utveckling av fjärr- och närvärme där så är 

möjligt och ekonomiskt försvarbart 
♦ En säkring av energitillgången vid händelse av störningar i ordinarie 

system:  
- Reservelverk till vattenverket i Torne och Vislanda år 2008   
- Reservelverk till avloppsverket i Vislanda år 2008 
- Vid ombyggnation av Högåsen förbereds för inkoppling av reservelverk  
- Reservpanna för fjärrvärmen i Alvesta 
- Hjortsbergaskolan, Släthögsskolan, hyresfastigheter i Lönashult och Torne 

är förberedda för inkoppling av reservelverk  
♦ Utforma och lokalisera bebyggelse, i lägen som, med hänsyn till sol- och 

vindförhållanden, begränsar uppvärmningsbehovet 
♦ Inventera och översiktligt planera för lämpliga platser för 

närvärmeproduktion 
♦ Inventera och översiktligt planera för lämpliga platser för odling av energigrödor 

där detta kan ske utan att skada andra värden som exempelvis landskapsbild 
♦ Lämpliga områden finns utpekade i översiktsplanen för vindkraft  
♦ Policybeslut för att främja vindkraft utanför riksintresseområdena 
♦ Skyndsam hantering av yttranden och bygglov som avser vindkraft 
♦ Planera för att det finns fysiska förutsättningar till framkomligheter till 

tåg på perrongerna 
♦ En anpassning av eldistributionen i kommunen har skett med hänsyn till 

ellagens funktionskrav vilka träder i kraft 2011 och som innebär att max 
24 timmars elavbrott tillåts 
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4. Transporter och kommunikation 
 

   Regionala mål – Kronobergs län   
 
• Koldioxidutsläppen från trafik och från användning av arbetsfordon har 

år 2010 åter minskat till en nivå under 1990 års utsläpp  
• Alternativa, förnybara bränslen utgör minst 6 % av energitillförseln till 

transporter år 2010 i Kronobergs län 
• I Kronobergs län skall nedanstående aspekter vara inarbetade i fysisk 

planering och samhällsbyggande senast år 2010: 
- Kollektivtrafiken utvecklas och binder samman tätorterna i ett 
välutvecklat kollektivtrafiksystem, som är anpassat till 
bebyggelsestrukturens förutsättningar, bl.a. med inriktning på ökad 
tillgänglighet och trafikslagsbyte, s.k. intermodalitet 
- De större orterna ges en tät struktur, utan långa avstånd som gynnar 
kollektivtrafik, gående och cykling, för att minska trafikens 
miljöpåverkan 
- Attraktiva knutpunkter och omstignings-/omlastingspunkter utvecklas 
för såväl persontransporter som gods  

• Behovet av cykelvägar alternativt fungerande sekundärt vägnät mellan 
närbelägna orter 

• Boende- och servicekvaliteten i småorterna 
• Behovet av IT som stöd för verksamheter, handel och utbildning, för att 

minska transportbehovet 
 

 
  Övergripande mål – Alvesta  
 

• att arbeta för att person- och godstrafik på järnväg samt allmänt att 
andelen kollektivtrafik ökar  

 
        
Inriktningsmål - Alvesta kommun 
 

• Allt transportarbete skall minimeras 
• I första hand skall tåg användas för både gods- och persontransporter 
• Kollektivtrafiken utvecklas lokalt och regionalt 
• Samordning och samåkning utökas 
• Minska biltrafik totalt och särskilt i centrala delar av kommunen 
• Övergång till förnybara drivmedel och energieffektivare fordon 
 
 
Genomfört sedan energiplanen antogs 2004  
• Timmerlastningsterminal i Vislanda 
• Gång- och cykelväg på Fabriksgatan i Alvesta  
• Vid köp/leasing av kommunala tjänstebilar beaktas möjligheten till val 

av fordon med alternativa, förnybara bränslen 
• Studie av kommunens egna varutransporter  
• Verkat för lägre kostnader för busskort som avser kortare resor 
• Påbörjat utredning om Krösatågstrafik från Moheda, Hjortsberga och Vislanda 
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Åtgärder och delmål till 2010 
♦ Studie av behovet av pendelparkering och iordningställande av 

pendelparkeringsplatser där behov finns 
♦ Fortsätta det pågående arbetet med att utöka möjligheterna för företagen 

att transportera gods med tåg 
♦ Fortsatt utbildning i sparsam körning för kommunens anställda 
♦ Utbildning i sparsam körning med traktorer 
♦ I samråd med länsstyrelse, Vägverk och ev. Banverk utarbeta en 

transport- och utvecklingsplan för hela kommunen  
♦ Genomfartstrafiklösning för att leda "tung" trafik bort från centrum 
♦ Verka för att handeln av närproducerade varor ökar 
♦ Verka för att cykelvägar finns i alla tätorter 
♦ Verka för att cykelvägar finns mellan kommunens tätorter 
♦ Verka för en cykelväg mellan Alvesta och Växjö (väg 25) 
♦ Upprustning och etapputbyggnad av Banvallsleden 
♦ Förbättrad kollektivtrafik genom fler och tätare turer med miljöfordon 
♦ Utreda förutsättningarna att med stöd av EU-bidrag få till stånd 

pendeltåg mellan Växjö och Alvesta  
♦ Verka för samma biljettpris på tåg och buss 
♦ Verka för fler tågstopp och på fler orter i kommunen 
♦ Fortsatt uppföljning av kommunens egna tjänsteresor och 

koldioxidutsläpp 
♦ Bygga cykelparkeringar vid övergångar till andra transportsystem 
♦ Ställa krav på samordning av transporter vid upphandling av varor 
♦ För att gynna gångtrafikanter och cyklister framför bilister på korta resor 

bör på sikt någon eller några gator bli gågator 
 
 
Mål till 2030 
♦ Cykelvägar finns mellan alla tätorter 
♦ Alla arbetsmaskiner och tunga fordon använder förnybart bränsle 
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Ordlista 
 
Biobränsle - Bränsle där materialet är av organiskt ursprung, t.ex. ved spannmål 
eller pellets. Även torv och organiskt avfall räknas hit.  
Biogas - Den gas som uppstår när organiskt material bryts ner i syrefri miljö. Gasen utvinns 
bl.a. genom rötning av avloppsslam och som deponigas från soptippar.  
Energigröda - Gröda odlad för att användas som energiråvara, t.ex. havre. 
Energiskog - Träd eller buskar odlade för att användas som energiråvara, t.ex. snabbväxande 
pil (salix). 
Energihushållning - Nyttiggörande på bästa sätt av energi som tillförs ett system. 
Etanol - Sprit som kan framställas ur biobränslen. Etanol kan användas som fordonsbränsle. 
Är ofta uppblandat med 15 procent bensin och kallas då E85. 
Fjärrvärmeverk - Anläggning som centralt producerar värme som leds ut till 
anslutna fastigheter i rörledningar (kulvert) med varmt vatten. 
Förnybara bränslen – Bränslen som ständigt bildas, t.ex. vattenkraft, solenergi, vindenergi 
och biobränsle. 
GWh - Gigawattimme, 1 000 000 kilowattimmar. 
Hushållsel - Den el som används till belysning, hushållsmaskiner och hemapparater, dock 
inte uppvärmning och varmvatten. 
Kilowattimme, förkortat kWh, är ett mått på energi. Energi är effekt multiplicerat med den 
tid som effekten utnyttjas. Kilo betyder tusen. En 100 W lampa som är tänd en timme 
använder 100 W x 1 h = 100 Wh, dvs. 0,1 kWh. För att den ska lysa i 10 timmar behövs 1 
kWh energi.  
Kraftvärmeverk – Anläggning som producerar både el och värme till angränsande 
fjärrvärmenät eller industriella processer.  
LCA - Livscykelanalys. En metod att analysera/identifiera en varas totala 
miljöpåverkan/kostnad, från vaggan till graven.  
Lågenergilampor - Lågenergilampor ger mycket ljus med hjälp av lite energi. De kan spara 
upp till 80 % el och lysa tio gånger längre än glödlampor. Det finns två slags lågenergilampor. 
Den med skruvsockel kallas lysrörslampa och ersätter glödlampor. Den andra med stift kallas 
kompaktlysrör. Till den krävs speciella armaturer där elektroniken finns i armaturen. 
MWh - Förkortning av megawattimme, 1 000 kWh. 
Närvärme - Fjärrvärme med ett begränsat mottagningsområde, d.v.s. fjärrvärme i mindre 
skala. 
Passivhus – hus som inte behöver något tillförd energi för uppvärmning 
Pellets - Ett förädlat biobränsle. Pellets består av hårt sammanpressade rester från 
träindustrin, d.v.s. spån och kutterspån. Det är inga tillsatser utan det naturliga ligninet i träet 
binder samman produkten.  
Solcell - Omvandlar direkt energin i solens strålar till elektricitet. 
Solfångare - I en solfångaranläggning värms vatten av energin i solens strålar. Kan t ex 
användas för uppvärmning av tappvarmvatten men också för uppvärmning av värmevattnet 
som i sin tur värmer byggnaden.  
Sparsam körning - Ett energisnålt körsätt för såväl personbilar som bussar och andra typer 
av tunga fordon. Genom några enkla förändringar i körsättet kan man spara bränsle och 
pengar, dessutom bidrar man till att koldioxidutsläppen minskar. 
Vattenburen värme - Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med element för att 
avge värme. Systemet är slutet, d.v.s. inget nytt vatten tillförs utom i undantagsfall. 
Vindkraftverk - En metod som utnyttjar vindens rörelseenergi för att producera el. Vinden 
fångas upp med hjälp av vingar som driver en turbin kopplad till en generator. 
Styr- och övervakningssystem - Ett datoriserat styr- och övervakningssystem.  
Värmekraft – värme som omvandlas till elektrisk energi.  
 



 16
     

 
 
 
 

 


