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Inledning
Kommuner och landsting/regioner är viktiga aktörer för att uppnå nationella energioch klimatmål. Sedan 1 januari 2010 finns en förordning om energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting/regioner som syftar till att dessa ska föregå som
goda exempel för en effektiv användning av energi och att bidra till att uppnå de av
riksdagen antagna målen för energieffektivisering. Stöd för strategiskt arbete lämnas
under åren 2010-2014, som en del av regeringens femåriga nationella program för
energieffektivisering.
Energieffektiviseringsstrategin för Region Halland innehåller nulägesanalys med
2010 som basår. Nulägesbeskrivningen ligger till grund för målformuleringar och
åtgärdsförslag.

Region Hallands Mål och Strategier 2012 – 2015 anger utvecklingen
för organisationen inom prioriterade områden där energieffektivisering kommer in under två av dessa:
• Kommunikationer – där målet är att resandet med kollektivtrafik
ska öka och vara attraktivt
• Miljö – där målet är att miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig,
långsiktig och föredömlig. Indikatorer är intern energianvändning, andel förnybart drivmedel och koldioxidutsläpp
Delar av målen i regionens Miljöprogram 2012 – 2015 berörs också av energieffektiviseringsstrategin:
• Den totala energianvändningen ska minska med 20 % till 2015 med 2007 som
basår
• 50 % av alla egna transporter ska ske med förnybart bränsle år 2015
• Andelen förnybar värmeenergi för uppvärmning ska vara 90 % år 2015
• Koldioxidutsläppen från nationella tjänsteresor ska minska med 5 % per år till
2015 med 2011 som basår
• Hallands sjukhus Halmstad och Varberg ska ha destruktionsanläggningar för
lustgas installerat senast 2015
• Alla ny-, till- och ombyggnader ska miljövarudeklareras
• LCC (livscykelkostnadsanalys) ska användas vid alla upphandlingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen
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Sammanfattning
Region Hallands Mål- och strategier 2012 – 2015 och Miljöprogram 2012 – 2015 ligger
till grund för inriktningen på mål och åtgärder i denna Energieffektiviseringsstrategi
2014 och 2020.
En viktig detalj att ha i minnet när mål och åtgärder för 2014 diskuteras och värderas
är att Region Halland i sin nuvarande form bildades 1 januari 2011 då Landstinget
Halland och tidigare kommunalförbundet Region Halland slogs ihop till en organisation. Det innebar att organisationen växte med ca 400 årsarbetare över en natt.
På fastighetssidan har effektiviseringsarbetet fram till i dag nått goda resultat. Till
2011 har den totala energianvändningen minskat med 9,1 % jämfört med 2007 vilket
har medfört en minskad kostnad med 5,6 miljoner kr. Målsättningen i Miljöprogrammet är att nå 20 % till 2015. Beroende på ålder och byggteknik är det inte möjligt att
energieffektivisera hela beståndet utan vissa byggnader måste rivas. Oftast går detta
problem hand i hand med arbetsmiljön. EU-direktiv ger förslag på att nya byggnader
som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-nollenergibyggnader
2018. Sveriges regering har ännu inte tagit ställning till hur direktivet ska hanteras.
Person- och varutransporter (ej ambulansverksamheten) står för merparten av Region Hallands totala miljöpåverkan. Den vanligast förekommande tjänstemannaresan med bil är sträckan Halmstad – Varberg (43 % av bilpoolsresorna). 2010 var
totala körsträckan nästan 800 000 mil vilket ger ett CO2-utsläpp med ca 1 300 ton.
Strategin är att minska bilåkandet till förmån för kollektivresande samt att ersätta resor med alternativa mötesformer. Genom nationell miljöbilsklassning har dieselbilar
blivit en miljöbil varför dessa till stor del har kommit in i verksamheten istället för
etanolbilar. Det har fått till följd att användandet av fossilfritt bränsle såsom etanol
och biogas har minskat markant sedan år 2010. Det finns i dagsläget inget styrmedel
för att öka andelen bilar som drivs med förnybart bränsle, vilket kommer att behövas
för att uppfylla de mål som satts.
Hallandstrafiken genomförde under 2009 en stor upphandling med långtgående krav
på all kollektivtrafik i länet. Tätortstrafiken ska drivas med förnybara drivmedel med
60 % från 1 juli 2012 och 90 % förnybart 2016.  För regiontrafiken finns det liknande
krav med minst 40 % fossilfritt bränsle 2012 och 60 % från 2016.
Regionen har fastställt en upphandlingsprocess där verksamheten ansvarar för kravspecifikationen på varan eller tjänsten och förfrågningsunderlaget som helhet. Under
2011 genomfördes 63 upphandlingar där krav på eneriförbrukning ställdes i tre upphandlingar. Strategin är att bli bättre på LCC (livscykelkostnadsanalys) i upphandlingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen. Målet
är att LCC ska användas i 80 % av alla upphandlingar till 2014 och därefter är LCC en
självklarhet.
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Nulägesanalys
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1. Nulägesanalys
Nulägesanalysen beskriver läget basåret, alltså till och med 31/12 2010. Det som har
hänt från 2011 fram till juni 2012 sammanfattas efter respektive områdes målformulering under rubriken ”Dagsläget”. Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge vägledning för målbeskrivningar och åtgärder som föreslås.

1.1

Fastigheter

Energianvändning i Region Halland 2010
Halland sjukhus är de byggnader som använder mest energi både i kWh/m2 och i
kWh per år. Av den totala energianvändningen använder Hallands sjukhus 70 %,
vårdcentra 17 % och övriga byggnader 13 %.

Energianvändning egna byggnader
Region Halland har ett byggnadsbestånd där den äldsta byggnaden är från 1 750 och
den nyaste från 2011. Den totala ytan år 2010 var 446 756 m2 BRA (brukningsarea).
Den stora skillnaden i ålder och byggteknik ställer stora krav vid energieffektivisering,
verksamhetsförändringar med mera. En del byggnader i regionen kan varken energieffektiviseras eller anpassas för effektiv vårdverksamhet. Några byggnader måste
kanske rivas.
I november 2011 beslutade Regionfullmäktige om en ny Miljöpolicy med miljöprogram för perioden 2012 – 2015. Där anges att:
• den totala energianvändningen skall minska med 20 % till 2015 med 2007 som
basår
• andelen förnybar värmeenergi för uppvärmning skall vara 90 % år 2015
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Region Halland har genomfört energideklaration för samtliga byggnader som ligger
på över 1 000 m2, samt bostäder. Ett antal energikartläggningar har också genomförts. Energideklarationer och energikartläggningar, samt energistatistik ligger till
grund för de åtgärder som genomförts de senare åren.
Vid ny-, till- och ombyggnad blir det möjligt att mäta fastighets- och verksamhetsel
separat vilket saknas på större delen av byggnadsbeståndet idag.
Fram till och med 2011 har den totala energianvändningen minskat med 9,1 % jämfört med
2007. Den totala faktiska energianvändningen
har minskat med ca 6 400 000 kWh, jämfört
med 2007. Kostnaderna för energi har minskat med 5 600 000 kronor. Den totala energianvändningen har minskat från 236,3 till 214,8
kWh/m2 2011, en minskning med 9,1 %  

Energi
El kWh/m2
Värme kWh/m *
2

Energi totalt kWh/m

2

2007

2008

2009

2010

2011

Ökning/minskning

109,9

105,7

103,7

102,4

99,4

– 9,6 %

126,5

118,5

118,2

117,8

115,4

– 8,8 %

236,3

223,89

222,0

220,1

214,8

– 9,1 %

Användningen av elenergi har minskat med 9,6 % och värmeenergi med 8,8 % mellan 2007 och 2011.
Energianvändning Hallands sjukhus 2010
Hallands sjukhus i Varberg (HsV) som togs i bruk 1972 har en stor andel glasväggar
samt dåligt isolerade ytterväggar. Detta bidrar till höga nyckeltal. Hallands sjukhus
i Halmstad (HsH) har ett byggnadsbestånd byggt från 1915 till 2007. Åtgärder har
genomförts på alla sjukhusen som får genomslagskraft från 2011 och framåt. HsV
ligger idag på 249 kWh/m2, HsH 225 kWh/m2 och Hallands sjukhus i Kungsbacka
(HsK) 230 kWh/m2. Åtgärder som genomförts är utbyte och effektivisering av luftbehandlingsanläggningar, utbyte och styrning av belysningsanläggningar, injustering av
värmesystem, avveckling av ångsystem med mera. I planen ligger en fortsatt effektivisering av luftbehandlings-, värme- och belysningsanläggningar.
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Energianvändning vårdcentraler 2010
Regionen har vårdcentraler vars energianvändning ligger i nivå med sjukhusen. Vårdcentralerna Glänninge, Vessigebro, Håsten Onsala och Torup har en energianvändning som är allt för hög. Åtgärder har vidtagits på vårdcentralerna Getinge, Särö och
Torup. I Getinge har en bergvärmepump installerats som idag har en årlig energianvändning på 96 kWh/m2. I Särö har effektivisering gjorts av luftbehandling, belysningsanläggning, ny undercentral för värme och varmvatten, som idag direkt växlas.
Injustering av värmesystem. Energianvändningen är idag 126 kWh/m2. I Torup har
en värmepump installerats där värmen hämtas från en intilliggande sjö. Energianvändningen ligger idag på 122 kWh/m2. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras
i Torup. På alla regionens vårdcentraler kommer det att genomföras en effektivisering
av luftbehandling-, värme- och belysningsanläggningar.

Övriga byggnader – administrationsbyggnader, skolor och bostäder
En översyn av regionens skolor har påbörjats. På Plönninge gymnasiet har åtgärder
på luftbehandling och värmesystem påbörjats, som kommer att avslutas under 2013.
På Löftadalen har åtgärder påbörjats på luftbehandling, samt isolering och fönsterbyte. På Regionens hus Södra vägen och Fiskargatan har åtgärder genomförts på
luftbehandling och värmesystem.
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Köpt energi för fastigheter i Region Halland 2010
Kostnaden för energi var 82,4 miljoner kronor 2010.

Total energianvändning per energislag 2010
Energislag
Energianvändning
El
46 270
Fjärrvärme
52 422
Naturgas		
234 182
Biogas
17 536
Biobränsle (Pellets/briketter)
4 612
Eldningsolja 1
53

Sort
MWh/år
MWh/år
Nm3/år
Nm3/år
MWh/år
M3

Förnybar energi
Av levererad energi för uppvärmning kommer 90 % från fjärr- eller närvärmeanläggningar. 91 % av denna energi kommer från förnybar energi och 9 % från fossila
bränslen. 10 % kommer från egna produktionsanläggningar. Från en av regionens
fjärrvärmeleverantörer kommer en stor andel energi från avfalls- förbränning. Oklarhet råder om detta kan räknas fullt ut som förnybar energi. Region Halland köper
ursprungsmärkt el till alla egna fastigheter samt till en mindre andel av hyrda lokaler.

		 Levererad värmeenergi
Fjärrvärme

Förnybar energi
91 %

Fossil energi
9%

Egen produktion

88 %

12 %

Totalt värme

91 %

9%
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Koldioxidutsläpp från fastigheter i Region Halland
Utsläppen av CO2 har minskat med 4 678 ton till och med 2010 jämfört med 2007,
samt ytterligare några hundra ton till och med 2011. Från och med 2010 levereras
ursprungsmärkt el från vattenkraft.

Region Halland har en produktionsanläggning för biogas på Plönninge, ett av regionens naturbruksgymnasium. 2010 levererade anläggningen 167 MWh för uppvärmning, samt fordonsgas till ett mindre antal bilar.
Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader
Region Halland fattade 2008-03-31 beslut om miljöpolicy 2008 – 2010, där det bland
annat beslutades att ”Vid nybyggnad av lokaler ska dessa vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning uppgår till högst 100 kWh/m2”.
Region Hallad deltar i ett samarbete, tillsammans med de flesta södra landstingen,
kring programteknisk standard (PTS). PTS är en del av ett ledningssystem i lokalförsörjningsprocessen i egenägda lokaler. Syftet är att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra
och ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler.
I samarbetet ingår att ta fram en gemensam energiriktlinje.
Energianvändningen för Region Hallands inhyrda lokaler ligger idag på respektive
förvaltning, därför finns inte någon samlad bild av denna energianvändning. Beslut
finns att detta ansvar ska flyttas till Region Hallands fastighetsförvaltning. Någon
energiuppföljning sker inte idag för inhyrda lokaler.
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1.2

Transporter

Region Halland har länge arbetat med transportfrågorna, främst av miljömässiga och
ekonomiska skäl. I verksamheten sker dagligen många person- och varutransporter
och dessa står för en stor andel av regionens totala miljöpåverkan. Förutom växthusgaser sker utsläpp av kväveoxider, partiklar och marknära ozon vilket påverkar både
miljö och hälsa.
Region Halland arbetar med att effektivisera transporterna, minska bilåkandet till
förmån för kollektivresande samt ersätta resor med alternativa mötesformer.
Region Hallands miljöredovisning ligger till grund för nulägesanalysen som innehåller statistik från upphandlade resebyråer, biluthyrningsfirmor, egen bilpool samt
förvaltningarnas körjournaler och registrering av användandet av egen bil i tjänsten.
Ingen statistik finns att tillgå som beskriver den totala omfattningen av arbetsresor,
vårdresor och godstransporter. En gemensam Resepolicy saknas för Region Halland.
År 2010 kördes sammanlagt 380 502 mil i tjänsten med leasade bilar, hyrbilar och
regionägda bilar. Dessutom körde personalen 155 865 mil med egna bilar i tjänsten.
Detta ger ett totalt utsläpp av koldioxid med ca 878 ton/år. Flygresorna uppgick till 35
608 mil under 2010 vilket gav ett utsläpp på 71 ton CO2.
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Fordonsparken 2010
Av 219 personbilar (åtta förmånsbilar) är 177 miljöfordon
Av 37 lätta- och tunga lastbilar varav sex miljöfordon
Vad gäller regionens interna transporter har en avsevärd minskning av klimatpåverkan skett genom att upphandlade tjänstefordon drivs med förnybart bränsle, framför
allt etanol. 2010 var ca 71,5 % (183 st.) av regionens (dåvarande Landstinget Halland)
totala bilpark så kallade. miljöfordon, enligt den statliga definitionen i förordningen
2009:1.
Bilpoolen
Ett antal åtgärder har införts för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, exempelvis har två förvaltningar en gemensam bilpool, innehållande sex fordon. Bilpoolen
ansågs fungera väl och utifrån detta påbörjades därför en utredning med syfte att
införa en regiongemensam bilpool där samtliga regionens bilar kom att ingå.
Ett annat led i att minska klimatpåverkan från tjänsteresor var att införskaffa utrustning för distansmöte. Under 2010 ersatte 700 videokonferenser ett traditionellt möte.
Under oktober 2010 genomfördes ett projekt ”Testresenärer”. 82 regionanställda
”vanebilister” provade på att resa kollektivt till och från arbetet under en månad.
Projektet samfinansierades av Region Halland, Hallandstrafiken, Västtrafik och Trafikverket. Målet var att så många som möjligt av deltagarna skulle fortsätta att resa
kollektivt till och från arbetet och därigenom minska utsläppet av koldioxid. Företaget
Trivector genomförde utvärdering av projektet vid projektets slut och sedan igen efter
ett år. Den erhållna minskningen av koldioxid under testperioden, en månad, uppgick
till cirka 11 ton. Långtidsuppföljningen efter ett år visar på en minskning med minst
90 ton koldioxid per år samt att kollektivtrafiksandelen uppgår till 40 % vilket kan
jämföras med 2 % före testresenärsprojektet och 80 % under testperioden. Även om
det skett en minskning av kollektivtrafikandelen sedan testperioden har den ändå
ökat kraftigt jämfört med före perioden.
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Den totala långsiktiga effekten av testresenärsprojektet i Region Halland bedöms
således ligga mellan 90 och 100 ton koldioxid per år.

Hallandstrafiken 2010
Hallandstrafikens genomförde under 2009 en stor upphandling av all kollektivtrafik
i länet. I upphandlingen ställdes det långtgående krav på fordonen och vilken utrustning de skulle ha. För bussar i den huvudsakliga linjetrafiken är kravet att de minst
ska möta utsläpps-målen för Euro 5 från trafikstarten i juni 2010. Det ställdes även
krav på att delar av fordonsflottan skulle drivas på förnybara drivmedel.
I tätortstrafiken är kravet att minst 40 % av fordonen ska drivas med förnybara drivmedel 2010, 60 % från 1 juli 2012 och 90 % förnybart 2016.

För regiontrafiken finns det liknande krav med minst 40 % fossilfritt bränsle 2012 och 60 % från
2016. Hallandstrafiken har redan
från trafikstart 2010 kört flertalet
av fordonen på RME (biodiesel
från raps). De förnybara drivmedlen som används är biogas (främst
inom tätortstrafik), RME samt biodiesel.

Inom den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga skolbussar och färdtjänst ställdes
det enbart krav att fordonen minst skulle möta kravet på att nå EUs luftkvalitetsnormer för skolbussar under hela avtalet fram till 2018. Vid den senaste upphandlingen
för färdtjänst och anropsstyrda fordon har Hallandstrafiken inte ställt några krav på
inblandningen av förnybara drivmedel.
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1.3

Upphandling

Under 2010 slutfördes 54 upphandlingar av Regionens upphandlingsfunktion. I dessa
siffror ingår inte upphandlingar som gjordes av Regionfastigheter, IT-avdelningen,
Vårdval Halland samt direktupphandlingar. Regionens upphandlingar styrs förutom
av Lagen om offentlig upphandling, Lagen om valfrihet också av Regionens inköpsoch upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och inköp.
Regions upphandlingspolicy och riktlinjer anger att Region Halland ska tillvarata sin
ställning som storkund på marknaden genom att:
•
•
•
•
		
•
		
•

Alla upphandlingar skall ske i nära samverkan med berörda förvaltningar
Upphandlingar utförs av personal som har erforderlig kompetens
Verksamheten ska förses med ändamålsenliga produkter och tjänster till rätt pris
Förrådshållning och materialflöde till respektive verksamhet så att en rationell och
kostnadseffektiv materialförsörjning uppnås med tydligt miljöfokus
Verksamheten tillsammans med övriga experter står för kraven och upphandlingsavdelningen för det affärsmässiga och juridiska
Följa andra policy och program

Regionfullmäktige har även fastslagit att en uppförandekod för leverantörer skall användas vilken leverantörens VD eller likvärdig ska underteckna. I Region Hallands
uppförandekoden står det följande:
”Företaget ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt
avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för
människan och naturen säkert sätt.”
Regionen har fastställd en upphandlingsprocess med ansvarsfördelning. Enligt ansvarsfördelningen är verksamheten ansvarig för kravspecifikationen på varan eller
tjänsten och förfrågningsunderlaget som helhet. Ansvarig för underlaget är ytterst
beställaransvarig som går efter Regionens delegationsordning. Under 2010 genomförde Region Halland upphandlingar till ett värde på ca 340 miljoner SEK fördelat på
54 upphandlingar.  
Område

Förbrukning
Förbrukning
Förbrukning
sjukvårdsdrift
hjälpmedel
material			

Hälso-,
sjukvård,
läkemedel

MT IT TandvårdsTeknik
utrustning		

Tjänster
Service/
drift

Tjänste
Konsult

MSEK

47

29

2

134

33

15

14

44

Antal

6

3

7

9

8

3

4

14

Upphandlingar
med miljökrav

5

3

1

5

2

2

3

0

I samtliga redovisade upphandlingar har Uppförandekod för leverantörer ställts som
krav. I 21 upphandlingar av dessa ställdes specifika miljökrav. Exempel på specifika
miljökrav är miljöklassning av fordon, fritt ftalater och PVC, fritt bly, kvicksilver och
kadmium. I två upphandlingar har också använt oss av LCC (livscykelkostnadsanalys). Vid upphandling ställs regelmässigt frågan till miljösamordnare för att säkerställa om det går att ställa miljökrav.
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Mål 2014 och 2020
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Mål 2014 och 2020

2.1

Fastigheter
Mål 2014
• 2014 ska den totala energianvändningen ha minskat med 12 % jämfört med
2010. Den totala energianvändningen ska vara 198 kWh/m2 eller lägre.
Målsättningen innebär en minskning av energianvändningen med 11 500 MWh.
Dagsläget 2012
Installation av fjärrkyla och byte av utebelysning på Hallands sjukhus Halmstad
påbörjas under 2012. Utbyte av totalt elva luftbehandlingsaggregat i tandhuset
Hallands sjukhus avslutas under 2012. I samband med ombyggnad av låghusdelar på Hallands sjukhus Varberg har energieffektivare luftbehandling installerats.
På vårdcentralen Särö har en totalöversyn utförts på värme och luftbehandling, vilken
avslutades under 2011. Installation av sjövärmepump vårdcentralen Torup avslutades
under 2011.
Åtgärder till 2014
• Plan för energieffektivisering av regionens byggnader fram till 2014
• Översyn av energistatistik
• Ta fram rutin för systematiskt energiarbete
• Uppdatering av nuläge
• Genomföra förslag i energideklarationer och energibesiktningar
• Utbildning av driftpersonal
• Undersöka möjligheten till gröna hyresavtal
Plan för energieffektivisering av regionens byggnader fram till 2014
Ta fram en plan för vilka byggnader som ska energieffektiviseras fram till och med
2014. Planen skall innehålla vilka åtgärder som skall genomföras på regionens byggnader, samt i vilken ordning effektiviseringsåtgärderna skall genomföras. Paketlösningar för respektive byggnad skall eftersträvas.
Översyn av energistatistik
Åtgärden innebär bland annat översyn och kontroll av rutiner för energistatistik. Energisignatur för samtliga byggnaders värmeanvändning. Utreda vilka byggnader som
behöver kompletteras med energimätare.
Ta fram rutin för systematiskt energiarbete
Rutinen ska innehålla för energistatistik, avläsning, inmatning och analys av statistik.
Rutinen ska också innehålla en beskrivning av driftteknikerns praktiska arbete med
till exempel. kontroll av återvinningar, funktionskontroller, dokumentation av energiarbetet med mera. Beskriva energieffektiva driftstrategier, hur når vi den mest
energieffektiva driftstrategin och hur detta arbete ska dokumenteras. Beskriva hur energiarbetet ska rapporteras. När och hur.
Uppdatering av nuläge
Åtgärden innebär uppdatering av energideklarationer och energikartläggningar. Genomföra nya energikartläggningar. Komplettera med mätningar till exempel tryckuppsättning av luftbehandling med mera.
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Genomföra förslag i energideklarationer och energibesiktningar
Vanligaste åtgärdsförslagen i energideklarationer och energibesiktningar är utbyteoch styrning av belysningsanläggningar i kulvertar, korridorer, trapphus med mera,
minska tryckuppsättningar i luftbehandling, byte av luftbehandlingsaggregat, byte av
termostatventiler injustering av värmesystem, driftoptimering av värme och luftbehandlingssystem.
Utbildning av driftpersonal
Region Hallands drift- och fastighetstekniker utbildas och uppdateras i sina kunskaper om byggnaders luftbehandlings- och värmesystem med tillhörande klimatskärm.
Analys av och använda energistatistik. Systemförståelse - Hur påverkar byggnadens
olika system varandra, exempelvis styr och regler, värme/kyla, luftbehandling. Hur
skapas bästa inneklimatet för verksamheten, med mera.
Gröna hyresavtal
Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst, åtgärder vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda och bidra till
en hållbar utveckling.
Mål 2020
• Från och med 2020 ska den totala energianvändningen ha minska med 20 % jämfört med 2010. Den totala energianvändningen ska vara 176 kWh/m2 eller lägre.
Målsättningen innebär en minskning av energianvändningen med 20 900 MWh.
Åtgärder
• Ta fram en plan för vilka byggnader som ska energieffektiviseras mellan 2015 och
2020
• Utveckla Region Hallands energiriktlinje mot nära-nollenergi i byggnader
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2.1.1 Förnybar energi
Mål 2014
• Öka andelen förnybar energi med 2 % eller ca 1 000 MWh.
Dagsläge 2012
Enligt mål i Region Hallands miljöprogram 2012 – 2015 ska andelen förnybar värmeenergi vara 90 % år 2015. Målet är i dagsläget uppnått (91 %). Osäkerhet råder om
fjärrvärme producerad av avfall ska betraktas som förnybar energi. Region Halland
betraktar det så i nuläget. Region Halland har idag ca 9 % egen produktion av förnybar
energi för uppvärmning, ingen förnybar elproduktion eller produktionsanläggningar
för sol- eller vindenergi.
Åtgärder
• Inleda diskussioner med Region Hallands fjärr- och närvärmeleverantörer
om på vilket sätt fjärr- och närvärmeavtalen kan bli fossilfria
• Installera uppvärmning med förnybar energi på fossilvärmda byggnader
• Utreda möjligheterna till produktion av förnybar energi
• Installera solfångare och solpaneler på ett antal lämpliga byggnader
Inleda diskussioner med Region Hallands fjärr- och närvärmeleverantörer om på
vilket sätt fjärr- och närvärmeavtalen kan bli fossilfria.
Installera uppvärmning med biobränsle på oljeuppvärmda byggnader
Ersätta uppvärmning med biobränsle på regionens gymnasie- och folkhögskolor.
En av regionens skolor har en hög andel olja och el för uppvärmning.
Utreda möjligheterna till produktion av förnybar energi
Region Halland har idag ca 4,5 % egen produktion av förnybar energi. Denna består av
pellets och biogas. Regionen utreder vilka förutsättningar som finns för egen produktion av vindkraft och solenergi.
Installera solfångare och solpaneler på ett antal lämpliga byggnader
Regionen installerar solceller och solfångare på lämpliga byggnader. 500 m2 solceller
skulle ge ca 50 MWh/år och 650 m2 solfångare skulle ge ca 300 MWh/år, totalt ca 350
MWh.
Mål 2020
• Andelen förnybar energi för uppvärmning ska vara 100 % år 2020
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Åtgärder
• Göra förstudie på förutsättningarna för solkyla
• Alla avtal ska vara omförhandlade mot förnybar energi
• Byggnader med fossil uppvärmning konverteras till förnybar energi
Göra förstudie på förutsättningarna för solkyla
Undersöka förutsättningar för att använda solen för att kyla regionens lokaler. Göra
studiebesök på anläggningar i Sverige där denna teknik tillämpats.
Alla avtal ska vara omförhandlade mot förnybar energi
Förhandlingar med våra fjärr- och närvärmeleverantörer om förnybar energi ska vara
genomförda.
Byggnader med fossil uppvärmning konverteras till förnybar energi
Alla regionens byggnader som värms med fossila bränslen konverteras till ett förnybart energislag. Detta kan handla om biogas, bioolja, pellets med mera.

2.1.2 Köpa in energieffektiva byggnader
Mål 2014
Nya energiriktlinjer börjar användas från 2014.
Dagsläge 2012
Regionen har ingen egen fastställd riktlinje för energikrav vid ny-, till- och ombyggnad. I Miljöpolicy 2008 – 2010 beslutade landstingsfullmäktige att vid nybyggnad
av lokaler ska dessa vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning
uppgår till högst 100 kWh/m2 golvarea.
Nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-nollenergibyggnader efter den 31/12 2018. (EU-direktiv om byggnaders energiprestanda
2010/31/EU, 19/5 2010). Varje medlemsstat ska fatta beslut om nivå på nära-nollenergibyggnad vilket Sverige ännu inte gjort. Regionen avvaktar regeringens beslut.
Åtgärder
• Ta fram Region Hallands ”Energiriktlinjer” under 2013
Ta fram Region Hallands ”Energiriktlinjer” För att uppnå en hög energieffektivitet i
Region Hallands byggnadsbestånd skall energikrav arbetas fram.
Syftet är att ställa energikrav vid ny- till- och ombyggnad.

2.1.3 Hyra in energieffektiva lokaler
Mål 2014
Ställa krav på energieffektivisering vid
inhyrning av lokaler från och med 2013
Dagsläge 2012
Regionen ställer idag inga miljökrav eller
på energieffektivisering.
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Åtgärder
• Ställa krav på energieffektivisering vid inhyrning av lokaler
• Verka för att inhyrda lokaler med fossil uppvärmning byter till förnybar energi
Ställa krav på energieffektivisering vid inhyrning av lokaler
Arbeta in i Region Hallands ”Energiriktlinjer” krav på energieffektivitet vid inhyrning
av lokaler.
Verka för att inhyrda lokaler med fossil uppvärmning byter till förnybar energi
Beskriva i Region Hallands ”Energiriktlinjer” vilka krav som ska ställas på förnybar
energi vid inhyrning av lokaler.

2.2

Transporter

2.2.1 Förnybart bränsle

Enligt mål i Region Hallands miljöprogram 2012 – 2015 ska 50 % av alla egna transporter ske med förnybart bränsle år 2015.

Mål 2014
• 40 procent av alla egna transporter sker med förnybart bränsle
• Regionen ska arbeta efter principen att använda biogas producerad i den egna
		 anläggningen på Plönninge för att driva 14 egna person- och transportfordon
		 destinerade på Plönningegymnasiet.
Dagsläget
Användandet av fossilfritt bränsle såsom etanol och gas har minskat markant sedan
år 2010. Genom nationell miljöbilsklassning har dieselbilar blivit en miljöbil varför
dessa till stor del har kommit in i verksamheten istället för etanolbilar. De olika förvaltningarna inom Region Halland avgör idag själva vilket fordon som ska anskaffas
till deras verksamhet. Det finns bara en restriktion som gäller personbilar och det är
att det ska vara en miljöbil. Det finns i dagsläget inget styrmedel för att öka andelen
bilar som drivs med förnybart bränsle, vilket kommer att behövas för att uppfylla de
mål som satts.
Åtgärder
• Elbilar ska köpas in för behovet för kortare resor och interna transporter
• Fordon som använder biogas ska köpas in
• Utbyte av dieselfordon till fordon för gas och etanol
Elbilar ska köpas in
Minst tre elbilar ska köpas in till bilpoolen för att användas vid kortare tjänsteresor,
upp till 50 km.
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Fordon som använder biogas ska köpas in
Möjlighet finns att tillvara ta den biogas som tillverkas vid regionens naturbruksgymnasium Plönningeskolan. Gasen därifrån skulle kunna driva upp till 100 fordon
enligt uppgifter som inkommit, förutsatt att anläggningen drivs effektivt. Lämpligt
vore att man började med att driva de bilar som är placerade på skolan med biogas
och sedan utvecklar användningen utifrån det. Bilarna på skolan bör succesivt bytas
till bilar med gasdrift.
Utbyte av fordon från dieselfordon till fordon för gas och etanol
Dialog med beslutsfattare inom de olika förvaltningarna  om hur regionen ska uppnå
målen för andelen fordon som ska drivas med förnybara drivmedel. Det kommer
även att behövas styrmedel för att uppfylla målen och de måste införas under perio
den fram till 2014.
Mål 2020
• Alla egna transporter sker med förnybart bränsle
• Fortlöpande ska logistiklösningar utvecklas för att flytta biogas från produktions		 plats till där bilarna finns. Potentialen i den egna anläggningen är årsförbrukning
		 för 100 fordon. Regionen arbetar också för att öka antalet intressenter för ökad
		 samhandling i syfte att öka biogasproduktionen.

2.2.2 Koldioxidutsläpp från nationella tjänsteresor

Enligt mål i Region Hallands miljöprogram 2012 – 2015 ska koldioxidutsläppen från
nationella tjänsteresor minska med 5 % per år till 2015 med 2011 som basår.

		

Mål 2014
• Koldioxidutsläppen från nationella tjänsteresor ska ha minskat med 15 %
			 jämfört med år 2010.
• 2014 ska den totala energianvändningen (MWh) inom egna transporter ha
minskat med 10 %
		 Dagsläget
Arbete pågår med att förbättra uppföljningen av tjänsteresor. Mer tillförlitliga siffror
		
kan fås per den 31/12 2012 vad gäller biltransporterna.
		 Åtgärder
• Minska antalet flygresor
• Minska antalet resor med bil och underlätta kollektivresandet
• Minska det totala antalet resor genom alternativa mötesformer
• Införa fasta mötestider inom regionen
• Utbilda anställda i Eco-driving
• Använda den regiongemensamma bilpoolen på ett effektivare sätt
• Bättre samordning av transporter och leverenser inom regionen
• Ställa miljökrav vid upphandling av transporter
• Inköpa fler el-cyklar för att minska bilåkandet
• Ta fram en gemensam Resepolicy för Region Halland med tydlig miljö- och
			energiprofil
• Elbilar ska köpas in
• Förbättra statistiken över resor, inklusive resor levererade via resebyrå
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Minska antalet flygresor
Åtgärden innebär att minska antalet flygresor till Stockholm när så är möjligt. Tåg
som är ett bättre alternativ ur både miljö- och energisynpunkt ska vara första alternativet. Ny Resepolicy anger riktlinjer.
Minska antalet resor med bil och underlätta kollektivresandet
Antalet resor med bil ska minskas på de sträckor där tåg eller buss kan användas
istället. Det gäller främst sträckan Halmstad – Varberg som utgör huvuddelen av de
återkommande resorna. Detta kan uppnås om fasta sammanträdestider införs inom
Region Halland eftersom man på detta sätt skulle förbättra möjligheterna till samordning av resor. Ett exempel kan vara att införa en ”minibusslinje” mellan sjukhusen
i Halmstad och Varberg som är anpassad till dessa tider. På så sätt ökas samåkning
en och det totala antalet resor med bil minskas. Ett annat sätt kan vara att införa
interntaxi mellan centralstationerna och sjukhusen i Halmstad och Varberg.
Avtal med befintlig taxiverksamhet samt bättre anpassning av anslutningsbussar ska
också undersökas. Detta gör att tågresandet kan underlättas betydligt. Införandet av
en intern resebyrå skulle ytterligare kunna utveckla resandeförfarandet.
Minska det totala antalet resor genom alternativa mötesformer
Den största energibesparingen är att inte resa överhuvudtaget. Detta är dock en orealistisk målsättning. Däremot kan man minska antalet resor totalt genom att öka
användningen av telefon-, video- och webbinar-konferenser. Regionen måste därför ha
fungerande system och teknik för detta. Teknik finns redan till en viss del för detta
ändamål men användarutbildning behövs för att få fler att använda dessa alternativ.
Utrustningen som finns är ofta knutna till vissa förvaltningar och är endast kända och
tillgängliga för den egna förvaltningen. Att göra de anläggningar som finns kända och
bokningsbara för fler användare skulle främja en utveckling av dessa mötesformer.
Utbilda anställda i Eco-driving
Egen instruktör i Eco-Driving ska utbildas. Denna person utbildar i sin tur regionens
anställda. Varje år ska ett visst antal anställda som kör bil i tjänsten genomgå dessa
kurser. Utbildningen ska även ges till nyanställda.
Använda den regiongemensamma bilpoolen på ett effektivare sätt
Befintlig bilpool ska användas effektivare för att uppnå varaktig energieffektivisering.
Exempel på detta kan vara att förbättra bokningsrutinerna för bilarna i bilpoolen, se
över bokningsprogrammet etcetera. Ett bra bokningsprogram är ett viktigt verktyg för
att via datorn ha möjlighet att se vilka bilar som går en viss sträcka och hur många
personer som åker denna sträcka. Genom att effektivisera användandet och öka sam
åkningen kan det totala antalet resor och den totala energianvändningen minska. För
ändringen av bilpoolrutinerna ska ses kopplade till åtgärden Minska antalet resor med
bil, exempelvis genom en ”minibusslinje”.

Samordning av transporter och leveranser inom Region Halland
Åtgärden innebär att öka samverkan för att utveckla logistik och samdistribution av
		
varor inom Region Halland. Ruttplaneringssystem ska testas för genomlysning av
		 varudistributionen.
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Ställa miljökrav vid upphandling av transporter
Vid upphandling av alla transporter ska miljökrav enligt Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och förordningen (2009:1) om miljö och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar och bilresor alltid ställas. Vad gäller fordon är detta något som
redan görs idag, men åtgärden ska införas även vid upphandling av sjukresor och
resebyråtjänster. Även om miljökrav redan ställs idag vid inköp av fordon finns det
ändå förbättringspotential.

		

Målsättningen vad gäller fordon som köps in av Region Halland ska vara:
• Andelen miljöbilar ska utökas
• Elbilar ska köpas in för att uppfylla behovet för kortare resor, upp till 50 km

		
		
		

Köpa in fler el-cyklar för att minska bilåkandet
Fler eldrivna ”tjänstecyklar” ska köpas in och vara tillgängliga för personal som reser
med tåg i tjänsten och behöver komma vidare från stationerna till regionens lokaler.
Även fler el-cyklar i verksamheten för att undvika korta resor med bil.

		
		
		
		

Resepolicy i Region Halland
Nuvarande fastställda rutiner för resor bör kompletteras med en regiongemensam
Resepolicy, vilken bör ta hänsyn till miljö, arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi.
Mål 2020
• Koldioxidutsläppen från nationella tjänsteresor ska ha minskat med 40 % jämfört
			 med år 2011
• 2020 ska den totala energianvändningen (MWh) inom egna transporter ha minskat med 15 %

2.2.3 Kollektivtrafiken – Hallandstrafiken
		
		

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2013 anger att ”Attraktiv kollektivtrafik, som bidrar till minskad biltrafik, är en viktig faktor till att det regionala och nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan ska uppfyllas”

		
		

Region Hallands Mål och Strategier 2012 – 2015 har som mål för Kollektivtrafiken att
”Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt”.
• Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5 % och vara attraktiv. Det innebär
			 en fördubbling av resandet till 2030.
• Tätortstrafiken ska drivas med 90 % förnybara drivmedel 2016.
• Regiontrafiken ska drivas med 60 % förnybara drivmedel 2016.
• Den halländska allmänna kollektivtrafiken ska vara koldioxidneutral från vid nästa
			 upphandling med trafikstart under 2018 eller 2020.
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2.3

Upphandling

2.3.1 Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen,
		 även viloläge
		

Mål 2014
• LCC (livscykelkostnadsanalys) ska användas i 80 % av alla upphandlingar av ut			 rustning som använder energi eller påverkar energianvändningen.
		 Dagsläget
Under 2011 genomfördes 63 upphandlingar. Miljökrav ställdes i 44 upphandlingar.
Under 2011 används inte LCC i någon upphandling, dock ställdes krav på eneriför
		
brukning i tre upphandlingar. I dessa siffror ingår inte upphandlingar som gjordes av
Regionfastigheter, IT-avdelningen, Vårdval Halland samt direktupphandlingar.
		 Åtgärder
• Utbildning i LCC för ca 40 personer.
• Framtagning av LCC-modell Region Halland
• Fokus på upphandlingar inom medicinteknik och tandvård
• Fokus på upphandlingar inom teknik
• Fokus på upphandlingar inom IT, Grön IT
• Utred verktyg för energieffektiva upphandlingar
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Utbildning i LCC för ca 40 personer
Att under tiden fram till 2014 genomföra en utbildning för personal inom upphandling, medicinteknik, miljösamordnare med flera. Utbildningen ska genomföras med
hjälp av Miljöstyrningsrådet.
Framtagning av LCC-modell Region Halland
Utifrån utbildningen ta fram en modell för LCC som kan användas av upphandlare i
arbetet med upphandlingar av utrustning.
Fokus på upphandlingar inom medicinteknik och tandvård
Utred hur utrustning inom medicinteknik och tandvård, som kräver energi, drift eller
underhåll, kan upphandlas med hänsyn tagen till låg livscykelkostnad, rätt funktion,
rätt kvalitet, med hög säkerhet och till bästa möjliga pris. Samt utred vilken utrustning som behövs i förhållande till miljöpåverkan, för minskad miljöpåverkan utan ge
avkall på funktionalitet och säkerhet. Dessutom att få ökad kontroll över total energi
användning och för bättre indataunderlag vid energiberäkningar.
Fokus på upphandlingar inom teknik
Utred hur utrustning inom teknik, som kräver energi, drift eller underhåll, kan upphandlas med hänsyn tagen till låg livscykelkostnad, rätt funktion, rätt kvalitet, med
hög säkerhet och till bästa möjliga pris. Samt utred vilken utrustning som behövs i
förhållande till miljöpåverkan, för minskad miljöpåverkan utan ge avkall på funktionalitet och säkerhet. Dessutom att få ökad kontroll över total energianvändning och för
bättre indataunderlag vid energiberäkningar.

		
		
		
		
		

Fokus på upphandlingar inom IT, Grön IT
Utred hur IT-relaterad utrustning som kräver energi, drift eller underhåll kan upphandlas med hänsyn tagen till låg livscykelkostnad, rätt funktion, rätt kvalitet, med
högsäkerhet, bästa möjliga pris för minskad miljöpåverkan utan avkall på säkerhet
och funktion, ökad kontroll över totalenergianvändning och för bättre indataunderlag
vid energiberäkningar. Dessutom hur Grön IT kan användas i upphandlingar.

		
		

Utred verktyg för energieffektiva upphandlingar
Utredning för att skapa verktyg för energieffektiv upphandling.

		

Mål 2020
• LCC är en självklarhet och används vid all upphandling som påverkar energi			användning.
		 Åtgärder
• Fokus på innovationsupphandlingar avseende energianvändning. Arbeta med in		
novations- och teknikupphandlingar
• Utveckling av LCC Region Halland
• Framtagande av strategier för energieffektiv upphandling
• Strategiska innovationer
• Incitament och viten i upphandlingar avseende energianvändning
		
		
		

Fokus på innovationsupphandlingar avseende energianvändning
Utred möjligheterna att använda innovationsupphandlingar avseende utrustning och
hur detta kan bidra till en lägre miljöpåverkan.

		
		

Utveckling av LCC Region Halland
Utveckling av Hallandsmodellen för att få fram ännu vassare modeller för användandet av LCC-modeller.

		
		

Framtagande av strategier för energieffektiv upphandling
Region Halland ska ta fram en strategi för energieffektiva upphandlingar.

		
		
		

Strategiska innovationer
Region Halland ska utreda möjligheterna att ligga i framkant av utvecklingen inom
energieffektivisering i upphandlingar.

		
		
		

Incitament och viten i upphandlingar avseende energianvändning
Utreda hur incitament och viten kan användas i upphandlingar för få en energieffektivisering och sedan framtagande av dessa instrument i upphandlingar
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3		 Rapportering
3.1

Rapportering till energimyndigheten

Region Halland ska vid första rapporteringstillfället, 2012-09-30, rapportera följande:
• Sin fastställda strategi för energieffektivisering inklusive nulägesanalys, mål och
handlingsplan (STEMFS 2010:5 7§ punkt 1-3)
• Hur stödet använts första året (ekonomisk redovisning)
• De åtgärder enligt förordning(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndig			 heter som avses genomföras.
Vid efterföljande rapportering senast 31/3 varje år, till och med 2015-03-31 ska regio		
nen rapportera:
• Eventuellt reviderad strategi för energieffektivisering, om tillexempel mål eller
			 handlingsplan förändrats sedan tidigare rapportering
• Samma kvantitativa uppgifter som rapporterades som nuläge för basåret. Upp			 gifterna jämförs sedan i system med basåret i form av olika indikatorer som finns
			 tillgängliga i e-kanalen för organisationen.
• En redovisning för hur stödet använts. (ekonomisk redovisning)
• En redovisning över vilka åtgärder i handlingsplanen som regionen har genomfört
			 alternativt pågår.
• En beskrivning och exemplifiering av hur man genomfört någon av ovan nämnda
			 eller kort om dess resultat.

3.2

Rapportering till Region Hallands ledning

3.3

Rapportering inom utförande förvaltning
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Mål och handlingsplan i energistrategin ska rapporteras till Regionens ledning två
gånger per år i samband åttamånadersbokslut och årsbokslut. Rapporten ska innehålla följande:
• Måluppföljning
• Avslutade åtgärder med resultat för minskad energianvändning och kostnad
• Påbörjade åtgärder
• Håller tidplan för åtgärden, samt åtgärdens ekonomi.

Mål och handlingsplan i energistrategin ska rapporteras till förvaltningsledningen tre
gånger per år i samband med tertialbokslut efter fyra respektive åtta månader, samt
årsbokslut. Rapporten ska innehålla följande:
• Måluppföljning
• Avslutade åtgärder med resultat för minskad energianvändning och kostnad.
• Påbörjade åtgärder
• Håller tidplan för åtgärden, samt åtgärdens ekonomi.
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