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Analys av miljötillståndet i Alingsås kommun
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Sammanfattning
År 2010 antog Alingsås kommun 19 lokala miljömål som gäller år 2011-2019. Målen är indelade i tre
områden: Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället.
Åtta av de lokala miljömålen bedöms inte kunna nås innan slutåret 2019. Fyra mål bedöms vara nära
att nås eller kommer delvis att kunna nås medan tre mål bedöms komma eller har redan nåtts innan
utgången år 2019. Fyra mål saknar tillgänglig data vilket gör att de inte går att bedöma.
Tillståndet för den biologiska mångfalden är svårbedömd men eftersom fler naturområden fått ett
inrättat skydd sedan 2010 förväntas detta var gynnsamt för växt- och djurlivet. Sedan de lokala
miljömålen antogs har också ett nytt kulturmiljöprogram tagits fram som synliggör värdefulla
kulturmiljöområden.
Kommunens förskolor har vidtagit initiativ att fasa ut farliga ämnen i syfte om att värna om en giftfri
miljö. Den kommunala verksamheten har också påbörjat ett arbete med att följa upp kommunens
inköp för att kunna uppskatta hur stor andel av inköpen som utgörs av miljöanpassade produkter.
I Alingsås kommun finns förorenade områden vars föroreningar kan skada både människors hälsa och
miljön. Sedan 2010 har antalet högprioriterade förorenade områden blivit färre men det återstår
fortfarande områden som kräver åtgärd.
Konsumtionen av ekologiska livsmedel och miljömärkta kemiska produkter har ökat inom den
kommunala verksamheten genom åren men vi är långt ifrån att nå inriktningsmålet i den nationella
livsmedelsstrategin.
Hälften av Alingsås stora grundvattenförekomster är skyddade genom att nationellt och/eller
internationellt skydd inrättats. Det krävs ett fortsatt arbete för att höja statusen på många ytvatten för
att på sikt säkerställa en god vattenkvalité. Kommunens har dock arbetat framgångsrikt med att
förbättra vattenreningen i enskilda avlopp i syfte att avloppsvattnet inte ska försämra vattenstatusen.
Sett till växthusgasutsläppen som uppkommer inom Alingsås kommuns gränser så har utsläppen per
invånare minskat med 46 procent sedan 1990. Sett till de konsumtionsbaserade utsläppen blir bilden
en annan och utsläppen har sedan legat på en hög nivå sedan 1990.
Den totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun har varit oförändrad sedan 2008
medan den totala andelen använd förnybar energi har ökat sedan de lokala miljömålen antogs år 2010.
Energianvändningen inom den kommunala verksamheten har varit till 100 procent förnybar under hela
perioden om man ser till uppvärmning och drift i bostäder och lokaler. Den kommunala
fastighetskoncernen har under flera år byggt 100 procent energieffektiva byggnader.
Den bebyggda miljön bedöms vara god ur flera aspekter. Exempelvis har kommunens invånare en god
närhet till grönområden och till badplatser med god vattenstatus. Den stora majoriteten av de
inventerade kommunägda fastigheterna har en godkänd radonhalt som underskrider utsatta riktvärden.
Likaså har halter av luftföroreningar i Alingsås tätort, i synnerlighet kvävedioxid och bensen, under de
senaste åren påvisats underskrida de nationella riktvärdena för frisk luft. Utvecklingen av
bullerföroreningar under de senaste åren är däremot oviss. Det är svårt att undersöka alingsåsarnas
miljömedvetenhet på ett effektivt och rättvisande sätt. I den här miljömålsuppföljningen har ett försök
gjorts genom att ett par indikatorer valts ut men de ger ingen heltäckande bild utan endast en
fingervisning inom ett par områden.
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Nås
målet?

Miljömål
1. Andelen våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder ska öka
eller behållas oförändrad.
2. Bevara biologisk mångfald och traditionella natur- och kulturvärden i
enlighet med Alingsås naturvårdspolicy och naturvårdsprogram.
3. Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön
ska fasas ut.
4. Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns
tillgängliga och är ändamålsenliga.
5. De högst prioriterade förorenade områdena som riskerar att skada
människors hälsa och miljön ska vara åtgärdade.
6. Andelen inköpta ekologiska livsmedel för den kommunala verksamheten
ska minst uppfylla de nationella målsättningarna.
7. Stora grundvattenförekomster ska vara skyddade.
8. Samtliga ytvatten ska ha minst god vattenstatus med avseende på
artsammansättning och kemiska och fysiska förhållanden.
9. Miljö i och kring Lillån iordningställs så att åns biologiska och estetiska
värden säkras för framtiden och att översvämningsrisken minimeras.
10. Områden där avloppssituationen enligt VA-strategin är problematisk har
anslutits till kommunalt avlopp eller annan hållbar lösning.
11. Samtliga enskilda avloppsanläggningar i sjön Antens avrinningsområde
ska ha en reningsgrad som minst motsvarar normal skyddsnivå enligt
Naturvårdsverkets allmänna regler.
12. Totala utsläppen av växthusgaser per invånare i Alingsås kommun ska
minska med 40 % jämfört med 1990.
13. Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun ska minska
med 20 % jämfört med 2008.
14. Andelen förnybar energi för uppvärmning, transport och industriella
processer ska öka med 50%.
15. Nya byggnader och omfattande ombyggnader ska kännetecknas av
mycket hög energieffektivitet (25% lägre än byggnormen).
16. Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö också ur
ett ekologiskt perspektiv, både inomhus och utomhus.
17. Mängden hushållsavfall per invånare ska minska jämfört med 2008.
18. De nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela
kommunen.
19. Miljömedvetenheten är hög bland invånarna i Alingsås kommun.
Symbolerna förklaras under rubriken ”Tolkning av måluppfyllnad och trender” på sidan 4.
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Trend

Introduktion
Bakgrund och syfte
Denna rapport är framställd av Alingsås kommuns miljöstrategiska avdelning. Rapporten innehåller
den lokala miljömålsuppföljningen och syftar till att beskriva miljötillståndet i kommunen.
Uppföljningen avser också att utgöra kunskapsunderlag och vägledning för kommunens fortsatta
miljöarbete.
Uppföljningsarbetet har innefattat en heltäckande informationsinsamling som skett i nära samarbete
och dialog med kommunens förvaltningar och bolag. Uppföljningen har också varit beroende av data
från regionala och statliga myndigheter. Miljömålsuppföljningen avser främst Alingsås kommun som
geografiskt område men i vissa fall endast den kommunala organisationen. Det framgår då tydligt av
indikatorns formulering.

Sveriges nationella miljömål
Sveriges nationella miljömål antogs av riksdagen år 1999 och ska vara vägledande i Sveriges
miljöarbete (figur 1). I samband med dessa beslutade riksdagen också att lägga till det så kallade
generationsmålet som syftar till att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där stora
miljöproblem ska vara lösta. Till varje miljökvalitetsmål kopplas preciseringar som finns till för att
förtydliga innebörden av målet och det miljötillstånd som ska nås. Utöver miljökvalitetsmålen och
dess preciseringar finns miljökvalitetsnormer för till exempel vatten och luft som är lagligt stadgade
och som inte får överskridas. För att lättare nå generationsmålet finns också etappmål som identifierar
en önskad samhällsomställning och när denna omställning ska vara uppnådd.
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1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Figur 1. De 16 nationella miljömålen.

3

Alingsås lokala miljömål
Den 24 november 2010 antog kommunfullmäktige i Alingsås kommun 19 lokala miljömål. Målen
syftar till att vara kommunövergripande och styrande i kommunens miljöarbete. När målen antogs
delades de in i tre målområden för att göra målen mer överskådliga och bättre beskriva deras koppling
till de nationella målen. De tre målområdena är:
1. Rik natur
2. Friskt vatten
3. Det goda samhället
De lokala miljömålen bygger på de 16 nationella miljömålen men är inte heltäckande i den
bemärkelsen att de omfattar samtliga av dessa mål (se figur 1). Baserat på kommunens geografiska
förutsättningar omfattas inte kommunen av miljömålet En storslagen fjällmiljö. De övriga 15
nationella miljömålen som återstår är på något sätt relaterade till ett eller flera av de lokala miljömålen.

Miljömålsindikatorer
För att kunna genomföra miljömålsuppföljningen identifierades 32 indikatorer för att kunna bedöma
uppfyllnaden hos de 19 lokala miljömålen. Samtliga indikatorer är valda med utgångspunkt att de ska
vara lättillgängliga för att underlätta fortsatt uppföljning. Resultatet för vardera indikator baseras på
utdrag från rapporter och databaser från både regionala och statliga myndigheter. Uppgifterna kommer
också från kommunens egna förvaltningar och bolag.
För att kunna följa upp indikatorerna och se trender förutsätter att man utgår från ett basår. För de
miljömål som saknade ett fastställt basår i sin målformulering så valdes år 2010 som basår eftersom
det var då miljömålen antogs. Uppföljningen är gjord till och med år 2018.

Tolkning av måluppfyllnad och trender
Bedömningen av miljömålens uppfyllnad grundar sig i den data som kommit kommunens
miljöstrategiska avdelning till handa. Vissa resultat baseras på uppskattningar eller
schablonberäkningar och tolkningen av bedömning och trend bör i de fallen ske med viss reservation.
Detta framgår då i texten.
Följande bedömningsformuleringar används i rapporten:

Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås innan utgången av
år 2019.
Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås
innan utgången av år 2019.
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås innan
utgången av år 2019 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Miljökvalitetsmålet går ej att bedöma på grund av bristfälligt
dataunderlag.
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För att spegla utvecklingen för respektive miljömål mellan det angivna basåret och slutåret så har varje
indikator försetts med en trendpil som visar utvecklingsriktningen. Det är viktigt att ha i åtanke att
trendpilarna inte visar trendens styrka.
Följande trendpilar används:

Utvecklingstrenden för miljötillståndet är negativ.
Utvecklingstrenden för miljötillståndet är i stort sett oförändrad.
Utvecklingstrenden för miljötillståndet är positiv.

Otillräckligt underlag för att bedöma utvecklingstrenden.
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Mål 1. Våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder
Målformulering: Andelen våtmarksyta i planlagda områden och
jordbruksbygder ska öka eller behållas oförändrad

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder

Sammanvägt resultat
På grund av bristfällig information om arealen våtmark i kommunen innan Länsstyrelsens
våtmarksinventering år 2015 kan ingen bedömning göras om andelen våtmarksyta har ökat eller
behållits oförändrad. Länsstyrelsens våtmarksinventering är dock återkommande och i framtiden
kommer det finnas en uppdaterad bild över Alingsås kommuns våtmarker, vilket kommer göra det
möjligt att redovisa målets uppfyllnad och trendriktning.

Om målet
Våtmark definieras som mark där vattnen under en stor del av året finns nära, under, i eller strax över
markytan. Även vegetationstäckta vattenområden klassas som våtmarker. Våtmarker utgör viktiga
livsmiljöer för en stor mängd djur- och växtarter och är av stort värde för rekreation. Termen
jordbruksbygder tolkas i denna uppföljningsrapport som odlingsmark och inkluderar åker, betesmarker
och ängar. Våtmarken bedöms bara ingå i jordbruksbygden om den direkt angränsar till
odlingsmarken. Vid analysen av våtmarksyta inom planlagda områden har endast detaljplanerade
områden studerats. Analysen har utgått från uppgifter från Länsstyrelsens våtmarksinventering från
2015.

Resultat per indikator
Andel våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder
Totalt finns cirka 2300 hektar våtmark i Alingsås kommun, vilket motsvarar fyra procent av
kommunytan. Av den totala våtmarksytan befinner sig ungefär en hektar inom detaljplanerat område
medan ungefär 740 hektar våtmark befinner sig inom jordbruksbygder.
Det är viktigt att beakta att en del av våtmarkerna som angränsar till jordbrukslandskapet i Alingsås
kommun också kan vara belägen i en grannkommun. En okänd andel av den totala uppmätta
våtmarksytan i kommunens jordbruksbygd kan alltså geografiskt befinna sig i en grannkommun men
ändå ingå i Alingsås kommuns jordbruksbygd genom att den befinner sig på båda sidorna av
kommungränserna.
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Mål 2. Biologisk mångfald och traditionella natur- och kulturvärden
Målformulering: Bevara biologisk mångfald och traditionella natur- och
kulturvärden i enlighet med Alingsås naturvårdspolicy och naturvårdsprogram

Målet bedöms vara delvis uppnått och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:






Areal inrättad skyddad natur
Areal använd betesmark och slåtteräng
Andel påträffade jordbruksfåglar per inventering
Areal ekologisk odlad jordbruksmark
Antal utpekade kulturmiljöområden

Sammanvägt resultat
Sammantaget bedöms målet vara nära att nås då tillståndet för de flesta indikatorerna antingen
förbättrats eller behållits oförändrad. Endast en av indikatorerna som är kopplad till biologisk
mångfald visar på en negativ trend. Eftersom trendriktningen varierar mellan indikatorerna anses den
övergripande trenden för miljön vara neutral.

Om målet
Förlust av värdefull natur och biologisk mångfald är idag ett stor problem som finns på både lokal till
global nivå. Genom att övergå till ett mer hållbart brukande av jordens resurser och skydda värdefulla
naturmiljöer kan dessa ekosystem bestå även i framtiden och på så sätt säkra fortlevnaden för många
växt- och djurarter. I denna uppföljningsrapport anses traditionella natur- och kulturvärden vara
områden i Alingsås kommun som anrättats ett skydd i syfte att bevara naturen eller kulturmiljön.
Utöver det inräknas även mark som brukas med traditionellt förankrade skötselmetoder, så som
slåtterängar och betesmarker.

Resultat per indikator
Areal inrättad skyddad natur
År 2010 fanns 540 hektar skyddad natur i Alingsås kommun. Sedan dess har arealen skyddad natur
ökat med näst intill 1000 hektar, vilket motsvarar en ökning på 285 procent. Den största ökningen
skedde mellan år 2012-2014 för att därefter plana ut och förbli någorlunda oförändrad fram till år 2018
(figur 2). En stor del av den sammanlagda ökningen i arealen skyddad natur kan förklaras av
inrättandet av Färgens naturreservat (statligt) och Hjortmarkens naturreservat (kommunalt), som
tillsammans omfattar närmare 700 hektar. Trots att inget nytt, stort skyddsområde har inrättats sedan
2014 bedöms trenden under den uppmätta tidsperioden ändå vara positiv.
Trots det ökade skyddet det senaste decenniet så motsvarar den skyddade naturen i dagsläget endast
2,8 procent av kommunens totala areal och 1,6 procent av den totala landarealen. Sett i ett regionalt
perspektiv så kan skyddet upplevas som lågt i jämförelse med många andra kommuner, särskilt med
Alingsås förutsättningar med stora naturområden. Det ska dock betonas att mer natur inte alltid
innebär mer skyddsvärd natur.
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Figur 2. Arealen skyddad natur i Alingsås kommun mellan år 2010-2018. Figuren omfattar den sammanslagna arealen av
naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd (Källa: SCB).

Areal använd betesmark och slåtteräng
Alingsås odlingslandskap är variationsrikt med inslag av betesmarker och ängar. Dessa biotoper utgör
viktiga livsmiljöer för en stor del av den totala artrikedomen såväl lokalt som i hela Sverige och i
resten av Europa. Sedan den traditionella markanvändningen genom slåtter och bete med tiden upphört
så har Sveriges naturbeteshagarna och ängar minskat drastiskt, vilket kan ha negativa konsekvenser för
de arter som är beroende av dessa livsmiljöer.
Från år 2010 och fram till 2018 har arealen använd betesmark variarat kraftigt och det går inte att se
någon tydlig trend. Andelen slåtteräng har däremot endast ökat marginellt med en hektar sedan år
2010 (tabell 1). Orsaken till den stora variationen i använd betesmark kan bero på att mark- och
djurägare fållindelat sin betesmark och låter djuren rotera mellan olika delar av beteshagen från år till
år. Ängar tas inte i bruk i samma utsträckning som betesmarker eftersom de kräver kontinuerlig
skötsel i flera år innan ängens karaktärsdrag framträder. Detta kan vara orsaken till varför arealen
använd ängsmark inte varierar i samma utsträckning som arealen använd betesmark. Sett över hela
tidperioden bidrar de marginella skillnaderna i använd slåtteräng och betesmark att trenden bedöms
vara neutral.

Tabell 1. Antal hektar använd jordbruksmark i Alingsås kommun år 2010-2018 (Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas).

Areal använd
betesmark
Areal använd
slåtteräng

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

347

325

330

307

343

349

317

328

338

2

4

3

3

3

3

3

3

3
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Andel påträffade jordbruksfåglar per inventering
Landskapet i Alingsås karaktäriseras av en omfattande jordbruksbygd vilket generellt utgör viktiga
livsmiljöer för många fåglar som är beroende av det öppna landskapet. Från ett urval av fågelarter som
ofta förknippas med jordbrukslandskapet gjordes en analys över hur vanligt förekommande dessa arter
varit mellan år 2010-2018. Följande fåglar ingick i urvalet:

















Stare
Hämpling
Gulsparv
Buskskvätta
Pilfink
Ladusvala
Ortolansparv
Sydlig gulärla

Råka
Sånglärka
Tofsvipa
Törnsångare
Ängspiplärka
Stenskvätta
Storspov

Från observationer under häckningsperioden 15 maj-15 juli kan det konstateras att andelen påträffade
jordbruksfåglar minskat i kommunen mellan år 2010-2018, från 55 procent till 46 procent (figur 3).
Detta kan bero på habitatförlust eftersom den totala arealen använd åkermark inom kommunen
minskade med drygt 500 hektar under tidsperioden.
Trenden bedöms vara negativ men inte alarmerande eftersom kurvan tycks ha planat ut de senaste åren
(figur 3). Det är dock värt att nämna att resultaten till stor del kan bero på antalet observatörer och
antal observationstillfällen. Det är också möjligt att observationsplatserna kan variera från år till år
vilket också kan påverka hur många jordbruksfåglar som observerats.

Figur 3. Antalet observerade jordbruksfåglar i Alingsås kommun per 100 observationer mellan år 2010-2018 (Källa:
Artdatabanken).

Areal ekologisk odlad jordbruksmark
En övergång till mer ekologisk odling främjar både miljön, djur- och växtlivet samt människors hälsa
genom att färre kemikalier används för livsmedelsproduktion. Med ekologisk jordbruksmark avses
åkermark och betesmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder.
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Sedan miljömålen antogs har arealen mark som omställts för ekologisk odling ökat från 974 hektar till
1351 hektar. Trenden bedöms ändå neutral på grund av att den brukade arealen ekologisk
jordbruksmark har varierat mellan åren (figur 4).

Figur 4. Totala arealen jordbruksmark i Alingsås kommun som brukas med ekologiska produktionsmetoder mellan år 20102018 (Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas)

Antal utpekade kulturmiljöområden
Med kulturmiljöer menas områden med olika typer av hus från samma tid, hela gårdsmiljöer eller
bystrukturer, odlingslandskap och fornlämningsmiljöer. Bevarande av kulturmiljöer är av stort intresse
för många människor och områdena i sig har många biologiska, kulturella och sociala värden.
I Alingsås kommun har man sedan 1970-talet inventerat kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Sedan
dess har kommunen i samarbete med andra aktörer arbetat aktivt med att bevara värdefulla
kulturmiljöer och unika kulturhistoriska byggnader. Mellan år 2009-2011 utfördes en heltäckande
inventering i hela kommunen som år 2015 kompletterades med en genomgående inventering av
stadskärnan. År 2018 antogs Alingsås kulturmiljöprogram av kommunfullmäktige som omfattar 66
utpekade kulturmiljöer. Eftersom inventeringarna som skett mellan åren 2010-2018 lett till att fler
kulturmiljöområden har identifierats och fått inrättat skydd så bedöms trenden vara positiv.
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Mål 3. Utfasning av särskilt farliga kemiska produkter
Målformulering: Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors
hälsa och miljön har fasas ut

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:




Antal kommunala utfasningsprojekt av potentiellt farliga kemiska produkter
Inköp av miljömärkt färg, fogmassa och spackel
Inköp av miljömärkt tvål, krämer och rengöringsvätskor

Sammanvägt resultat
Det är i dagsläget inte möjligt att göra en heltäckande analys av om kemiska produkter fasats ut,
varken inom den geografiska kommunen eller inom den kommunala organisationen. År 2017
initierade kommunens förskolor ett projekt där varor och produkter med hälso- och miljöskadliga
ämnen, i synnerlighet plaster, ersättes med kvalitetssäkrade miljöanpassade alternativ. I hela den
kommunala verksamheten varierar andelen inköpta miljömärkta produkter mellan de olika
produktkategorierna. Eftersom uppgifterna över årliga inköp är bristfälliga på grund av att leverantörer
har ersatts under åren så kan man inte avgöra om den kommunala verksamheten genomgått en
omställning till att köpa in en större andel miljömärkta produkter. Någon trend kan därför inte
fastställas. Det pågående utfasningsarbetet i kommunens förskolor är dock ett steg i rätt riktning.

Om målet
I vår vardag kommer vi i kontakt med en stor mängd kemiska produkter som kan innehålla ämnen som
orsakar hälso- och miljöskador. Dessa omfattar allt från plaster och färger till rengöringsmedel och
handtvålar. . Genom att använda miljömärkta produkter kan exponeringsrisken mot farliga ämnen
minska tack vare de krav som ställs på produkter som erhållit en miljömärkning.
För att följa upp det lokala miljömålet har denna uppföljningsrapport fokuserat på kommunens arbete
med utfasning av kemiska produkter samt den kommunala verksamhetens omställning till inköp av
mer miljömärkta kemiska produkter. Nedan redovisas inköpsuppgifter av miljömärkt tvål samt inköp
av miljömärkta produkter som används vid målning och kakling. Information om inköp av produkter
såsom rengöringsmedel, tvättmedel, diskmedel samt kontorsmaterial efterfrågades men fanns inte
tillgängligt i dagsläget. Uppgifterna som fanns tillgängliga begränsas av att vissa leverantörer inte
kunde tillhandahålla data över en flerårsperiod. Tolkning av resultaten bör därför ske med viss
reservation.
Se mer om miljömärkta produkter under mål 4.

Resultat per indikator
Antal kommunala utfasningsprojekt av potentiellt farliga kemiska produkter
Totalt har endast ett utfasningsprojekt kommit den miljöstrategiska avdelningen till känna. Projektet
utfördes av kommunens förskolor i syfte att minska skolbarnens exponering till farliga ämnen i
plastleksaker. Projektet startade år 2017 och är i dagsläget avklarat. Projektet förväntas dock fortskrida
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med att identifiera och byta ut andra produkter och varor i skolmiljön som kan innehålla potentiellt
farliga ämnen.
Inköp av miljömärkt färg, fogmassa och spackel
Mellan år 2017-2018 har den totala inköpta volymen färg, fogmassa och spackel minskat medan
andelen miljömärkta produkter ökat från 93,5 procent till 98,5 procent. Eftersom kommunen bytte
leverantör år 2017 kan ingen data hämtas för perioden 2010-2016. Det begränsade dataunderlaget
medför att det inte är möjligt att bedöma någon trend.
Inköp av miljömärkt tvål, krämer och rengöringsvätskor
Inom den offentliga verksamheten är sjukvården en stor inköpare av hygienprodukter. Med
rengöringsvätskor menas vätskor som ögondusch och koksaltlösningar. Hand- och ytdesinfektioner
utgör en betydande del av de inköpta kemiska produkterna men har exkluderats från analysen eftersom
dessa produkter inte finns att tillgå med miljömärkning.
Under perioden 2018-01-01 till och med 2019-06-30 bestod 41 procent av den totala volymen inköpt
tvål, kräm och rengöringsvätskor av miljömärkta produkter. Eftersom kommunen har en ny leverantör
av dessa produkter sedan 2018 fanns ingen ytterligare årsvis data tillgänglig och därför kan inte någon
trend avläsas.
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Mål 4. Inköp av miljöanpassade alternativ
Målformulering: Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns
tillgängliga och är ändamålsenliga

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Inköp av miljömärkta produkter

Sammanvägt resultat
Alingsås kommun har påbörjat en uppföljning över den kommunala verksamhetens inköp men all data
är ännu inte sammanställd. På grund av att ingen sådan uppföljning genomförts tidigare kan varken en
bedömning om måluppfyllnad eller trend avgöras.

Om målet
Enligt miljöbalkens produktvalsprincip ska den mest lämpliga produkten väljas för att minimera
påverkan på människors hälsa och miljön. I denna uppföljningsrapporten tolkas ”miljöanpassade
produkter” som produkter med miljömärkning. En miljömärkning visar att produkten uppfyller vissa
uppsatta kriterier som gör den till ett bättre alternativ ur ett hälso- och miljöperspektiv. Den
kommunala verksamheten är en stor inköpare av varor och produkter och har därmed möjlighet att
bidra med en betydande omställning av kommunens totala inköp av miljömärkta produkter.
En kartläggning över den kommunala inköpsutvecklingen från ett urval av miljömärkta och ekologiska
produkter finns sammanställd under mål 3 respektive 6 i denna rapport.

Resultat per indikator
Inköp av miljömärkta produkter
Varje enskild förvaltning gör sina egna inköp och avgöra då hur stor andel av produkterna och
varorna som ska vara miljömärkta. För att skapa en bild över hur stor del av inköpen till den
kommunala verksamheten som är miljömärkta arbetar upphandlingsenheten med att ta fram en
varukorgsuppföljning som ska omfatta hela kommunkoncernens inköp. Varukorgen bedöms vara
sammanställd år 2019 och kommer därefter att sammanställas två gånger per år. På grund av att ingen
tidigare varukorgsuppföljning gjorts kan ingen säker trend fastställas.
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Mål 5. Prioriterade förorenade områden
Målformulering: De högst prioriterade förorenade områdena som riskerar att
skada människors hälsa och miljön ska vara åtgärdade

Målet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen högprioriterade områden som blivit åtgärdade

Sammanvägt resultat
På grund av att det fortfarande återstår högt prioriterade förorenade områden i Alingsås kommun som
kräver åtgärd bedöms målet inte kunna nås innan utgången 2019. Sedan de lokala miljömålen antogs
har områden åtgärdats vilket visar på en positiv utveckling. Att åtgärda förorenade områden är
tidskrävande och bör beaktas i den fortsatta uppföljningen och sättas i perspektiv till vad som kan
anses vara rimligt att åstadkomma under en tioårsperiod.

Om målet
Åtgärdande av förorenade områden är en av preciseringarna till det nationella miljökvalitetsmålet
”Giftfri miljö”. Från verksamheter kan farliga ämnen komma att sprida sig i marken för att i kritiska
fall nå dricksvatten i grund- och ytvattenreservoarer. Många föroreningar är långlivade och kan
påverka både människor och den omgivande miljön negativt under mycket lång tid.
För att skapa en bild över vilka områden som är eller kan vara förorenade har Länsstyrelserna på
uppdrag av Naturvårdsverket identifierat och klassificerat sådana förorenade områden. Högt
prioriterade förorenade områden tolkas i den här uppföljningen som fastigheter med riskklassning 1
eller 2 eftersom dessa områden är i störst behov av efterbehandlingsåtgärder.

Resultat per indikator
Andelen högprioriterade områden som blivit åtgärdade
När Länsstyrelsen identifierat och riskklassat förorenade områden informeras den berörda kommunen
som ansvarar för att åtgärda de förorenade områdena. Därefter sker en årlig rapportering över hur
arbetet fortskrider. År 2011 identifierades totalt 25 högprioriterade förorenade områden i Alingsås
kommun som utgjorde hög risk för miljön. År 2018 hade antalet sjunkit till 16 områden (figur 5).
Mellan år 2011-2018 hade antal förorenade områden med riskklass 1 sjunkit från fem till ett område,
medan antalet förorenade områden med riskklass 2 hade sjunkit från 20 till 15 områden. Trenden
bedöms därför vara positiv.
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Figur 5. Förorenade områden i Alingsås kommun (riskklass 1 och 2) år 2018 (Källa: EBH-kartan, Länsstyrelsen Västra
Götalands län).
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Mål 6. Inköp av ekologiska livsmedel
Målformulering: Andelen inköpta ekologiska livsmedel för den kommunala
verksamheten ska minst uppfylla de nationella målsättningarna.

Miljömålet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen inköpta ekologiska livsmedel till den kommunala verksamheten

Sammanvägt resultat
Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat inom den kommunala verksamheten men är långt ifrån
att uppnå inriktningsmålet som finns i den nationella livsmedelsstrategin. Målet bedöms därmed inte
kunna uppnås men trenden är ändå positiv.

Om målet
Ekologisk produktion innebär att naturresurser som energi, mark och vatten nyttjas på ett långsiktigt
hållbart sätt och att produktionen går hand i hand med höga ambitioner när det gäller djurens välfärd.
Eftersom kemiska bekämpningsmedel inte används inom ekologisk produktion ökar det
förutsättningarna för en större biologisk mångfald i odlingslandskapet. I regeringens handlingsplan för
den nationella livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål om att 60 procent av den offentliga
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030. Andelen inköpta ekologiska
livsmedel i kommunens verksamhet beräknas som kostnaden i kronor för inköpta ekologiska
livsmedel dividerat med kostnaden i kronor för den totala mängden inköpta ekologiska livsmedel.

Resultat per indikator
Andel inköpta ekologiska livsmedel till den kommunala verksamheten
Andelen ekologiska livsmedel till luncher inom både skola och äldrevård har ökat sedan 2010 med 9
respektive 8 procentenheter (tabell 2). Den totala andelen inköpta ekologiska livsmedel till den
kommunala verksamheten har sedan år 2010 ökat från 16 procent till 21 procent. Årsvisa uppgifter
över den totala andelen inköpta ekologiska livsmedel är få men utifrån tillgängliga data går det ändå
att avläsa en trend som bedöms vara positiv.
Tabell 2. Totala andelen inköpta ekologiska livsmedel till hela kommunens verksamhet samt andelen inköpta ekologiska
livsmedel för luncher inom vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen (Källa: Kostenheten &
Kolada*).
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Vård- och
omsorgsförvaltningen
4%
10,7 %
12,4 %
10,4 %
12 %
12 %
12 %
12%
12 %

Barn- och ungdomsförvaltningen och
kultur- och utbildningsförvaltningen
16%
19,7%
20,3 %
21,2 %
22 %
22%
22 %
25 %
25%
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Inköpta livsmedel till
kommunens verksamhet*
16%
16%
21%
21%

Friskt
vatten

7

Mål 7. Skyddade grundvattenförekomster
Målformulering: Stora grundvattenförekomster ska vara skyddade

Miljömålet bedöms inte kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen stora grundvattenförekomster med inrättat lagligt skydd

Sammanvägt resultat
Två av fyra av Alingsås kommuns största grundvattenförekomster har idag ett områdesskydd och
miljömålet bedöms därför inte vara uppnått. Då inget nytt skydd har inrättats sedan de lokala
miljömålen antogs bedöms trenden vara neutral.

Om målet
Stora grundvattenförekomster är ytterst viktiga för en säker dricksvattenförsörjning, inte minst för de
invånare som får sitt vatten från egen brunn. De senaste åren har karaktäriserats av varma somrar med
låga grundvattennivåer vilket på låg sikt kan leda till utarmade vattentäkter och brist på tjänligt
dricksvatten. Genom att vattenskyddsområden inrättas kan kommunens grundvatten skyddas mot
föroreningar, vilket bidrar till att vattenkvaliteten och vattentillgången säkras även i framtiden. I denna
uppföljningsrapporten bedöms grundvattenförekomstens storlek utefter uttagsmöjligheterna som
beräknas med enheten liter per sekund (l/s).

Resultat per indikator
Andelen stora grundvattenförekomster med inrättat lagligt skydd
Skyddet av grundvatten finns till för att förebygga risken att grundvattnet blir förorenat. Föroreningar
som kan påverka vattenkvaliteten är bland annat bekämpningsmedel, näringsämnen, patogena
organismer och andra miljögifter som ofta härrör från det lokala jordbruket eller från orenat
avloppsvatten från enskilda avlopp som leds ut av den omgivande marken.
Alingsås kommun har sex grundvattenförekomster. Fyra av dessa är skyddade enligt vattendirektivets
artikel 7 för att säkra en god dricksvattenförsörjning (tabell 3). Magra och Sollebrunn-Gräfsnäs är
dessutom utpekade vattenskyddsområden som ska bevaras och skyddas enligt EU:s ramdirektiv för
vatten (2000/60/EG). Totalt finns fyra större grundvattenförekomster varav två ännu saknar ett inrättat
skydd (tabell 3). Målet bedöms därmed inte vara uppnått.

Tabell 3. Områdesskydd och storlek på respektive grundvattenförekomst i Alingsås kommun (Källa: VISS).
Grundvattenförekomst
Magra
SE642976-129738
SE643449-130163
Sollebrunn-Gräfsnäs
Ödenäs
Östaddeltat

Områdesskydd
Vattenskyddsområde + Vattendirektivet
Saknas
Saknas
Vattenskyddsområde + Vattendirektivet
Vattendirektivet
Vattendirektivet
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Storleksordning (l/s)
1-5
5-25
5-25
5-25
Vet ej
5-25

Mål 8. Ekologisk och kemisk status i ytvatten
Målformulering: Samtliga ytvatten ska ha minst god vattenstatus med
avseende på artsammansättning och kemiska och fysiska förhållanden

Miljömålet bedöms inte kunna uppnås och trenden är negativ.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Ekologisk och kemisk vattenstatus i Alingsås kommuns sjöar och vattendrag

Sammanvägt resultat
Majoriteten av Alingsås ytvatten har sedan första förvaltningscykeln 2004-2009 haft måttlig ekologisk
status, medan den kemiska statusen för samtliga ytvatten varit klassad som ”ej god”. Antalet ytvatten
med god ekologisk status har däremot minskat vilket påvisar en negativ trend. Eftersom majoriteten av
vattendragen och sjöarna i dagsläget endast har måttlig status bedöms målet inte kunna nås innan
utgången år 2019.

Om målet
Ytvatten omfattar havet och allt inlandsvatten utom grundvatten. En god vattenstatus är viktig för
vattnets biologi och kemi men det har också ett värde för rekreation och hälsa. Sverige är uppdelat i
fem vattendistrikt som alla har en vattenmyndighet som ansvarar för att EU:s ramdirektiv för vatten
genomförs i Sverige. I Sverige arbetar myndigheter och kommuner med förvaltningsfrågor kring
vatten i enlighet med det åtgärdsprogram som deras respektive vattendistrikt beslutat om.

Resultat per indikator
Ekologisk och kemisk vattenstatus i Alingsås kommuns sjöar och vattendrag
Den ekologiska och kemiska statusklassningen av ytvattnen sker återkommande i så kallade
förvaltningscykler där alla vatten klassificeras utefter deras ekologiska och kemiska värden. Tre
förvaltningscykler har genomförts i Alingsås kommun: år 2004-2009, 2010-2016 och 2017-2019.
Den första förvaltningscykeln statusklassades 16 vattendrag varav fem av dessa hade en god ekologisk
status. Vid andra förvaltningscykeln statusklassades 18 vattendrag varav endast en av dessa hade god
ekologisk status (figur 6a). Vidare statusklassades 22 vattendrag under den tredje förvaltningscykeln
och åter igen var det endast ett vattendrag som hade god ekologisk status (figur 6a).
Under alla förvaltningscyklar har nio sjöar statusklassats. Under första förvaltningscykeln hade fyra
sjöar god ekologisk status men i de kommande två förvaltningscyklarna hade alla sjöar en måttlig
ekologisk status (figur 6b).
Samtliga ytvatten, både sjöar och vattendrag, bedömdes ha dålig kemisk status under alla
förvaltningscyklerna (figur 6a-b).
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a

b

Figur 6. Ekologisk ytvattenstatus i (a) vattendrag och (b) sjöar i Alingsås kommun (Källa: VISS).

Kommunens ytvatten är i dagsläget i stort behov av vattenvård och det är tydligt att åtgärder krävs i
både sjöar och vattendrag. En dålig vattenkemi kan med tiden också påverka de ekologiska värdena
och är sannolikt en av orsakerna till ytvattnens förvärrade ekologiska status. Det är också troligt att
otillfredsställande skötsel kan ha bidragit till sjunkande ekologisk status. Det är dock värt att notera att
alla Sveriges vattendrag överskrider halter av vissa miljögifter, i synnerlighet kvicksilver, som är svåra
att avlägsna. Detta leder till att ytvattnets kemiska status, oavsett hur utveckling ser ut för övriga
kemiska ämnen, blir klassat som ej god.
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Mål 9. Miljön i och kring Lillån
Målformulering: Miljön i och kring Lillån iordningställs så att åns biologiska
och estetiska värden säkras för framtiden och att översvämningsrisken
minimeras

Miljömålet bedöms vara uppnått men trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Genomförda fysiska åtgärder i och runt Lillån

Sammanvägt resultat
Längs med ån har dammluckor installerats för att möjliggöra reglering av flödet och förhindra
översvämningar. Utöver det har skötsel utförts vid behov i syfte att lyfta fram åns estetiska värden.
Eftersom skötsel har skett då det har funnits en misstanke om att åns värden kan försämras så bedöms
miljömålet vara uppfyllt. Då skötseln till stor del varit behovsanpassad och endast en begränsat mängd
information finns tillgängligt över åren kan ingen tydlig trend redovisas.

Om målet
Genom Alingsås stadskärna rinner ån Lillån. Vattendraget har sin början i Gerdsken för att sedan
mynna ut i Säveån, som i sin tur ansluter till Göta älv och slutligen havet. Miljön i och kring Lillån är
av stor betydelse för tätortens naturbild och tillför biologiska och estetiska värden för invånarna.

Resultat per indikator
Genomförda fysiska åtgärder i och
runt Lillån
Åtgärder som vidtagits i Lillån har
genomförts och dokumenterats sedan år
2016. Åtgärderna har då avsett rensning
av tät vegetation i syfte att förhöja åns
estetiska värden och hindra att en
uppdämningseffekt uppstår. Arbetet
skedde under kontrollerade former för
att inte öka åns grumligheten och på så
sätt inte orsaka skada eller negativt
påverka åns fauna. Åtgärder och
reparationer av dammluckor har också
genomförs vid behov för att minimera
översvämningsrisken

Bild 2. Lillån mot Stora torget längs Norra
Strömgatan (Foto: Samhällsbyggnadskontoret).
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Mål 10. Omvandlingsområden för avlopp
Målformulering: Områden där avloppssituationen enligt VA-strategin är
problematisk har anslutits till kommunalt avlopp eller annan hållbar lösning

Målet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen fastigheter inom VA-strategin utpekade omvandlingsområden som anslutits till
kommunalt avlopp.

Sammanvägt resultat
År 2018 hade knappt 40 procent av fastigheterna inom VA-strategins utpekade omvandlingsområden
anslutits till kommunalt avlopp och målet bedöms därför inte kunna bli uppfyllt innan utgången år
2019. Allt eftersom arbetet fortskrider kommer fler avlopp bli anslutna till det kommunala avloppet
eller så kommer alternativa lokala lösningar på fastigheternas avloppssituation arbetas fram. Trenden
bedöms därför vara positiv.

Om målet
Kommunens VA-strategi har i syfte att bland annat belysa enskilda områdens behov av att anslutas till
det kommunala avloppet. Detta gäller främst områden där enskilda avlopp är eller i framtiden kommer
vara i behov av att anslutas till kommunalt avlopp för att förbättra reningen av avloppsvattnet. Dessa
berörda områden kallas omvandlingsområden.

Resultat per indikator
Andelen fastigheter inom VA-strategins utpekade omvandlingsområden som anslutits till
kommunalt avlopp.
Miljömålets utformning har i den här uppföljningsrapporten bedömts endast avse områden som vid de
lokala miljömålens antagande ingick i den dåvarande VA-strategin. Dessa områden inkluderar Färgens
östra strand, Saxebäcken, Västra bodarna (väster om järnvägen), Nolhagen samt Högen-Vässenbo.
År 2018 uppskattades 37,5 procent av fastigheterna inom de berörda omvandlingsområdena i VAstrategin vara anslutna till kommunalt avlopp. Av dessa omvandlingsområden är Nolhagen det enda
området där samtliga fastigheter är anslutna till kommunalt avlopp. Resterande områden är delvis
anslutna medan anslutningen av områdena kring Färgens östra strand pågår. VA-strategin är ett
levande dokument som dagsläget är under omarbetning. Detta kan leda till förändring av storleken på
de utpekade omvandlingsområdena varvid en ny beräkning av anslutningsgraden måste ske.
Omvandlingsområden kan också tillkomma eller falla bort, vilket också kan påverka
anslutningsgraden.
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Mål 11. Avloppsanläggningar med god reningsgrad
Målformulering: Samtliga enskilda avloppsanläggningar i sjön Antens
avrinningsområde ska ha en reningsgrad som minst motsvarar normal
skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna regler

Målet bedöms delvis ha uppnåtts och trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andel avlopp i Antensavrinningsområde med godkänd rening

Sammanvägt resultat
Idag har endast en ytterst liten andel av avloppen i Antens avrinningsområde en icke-godkänd
reningsstatus. Uppskattningsvis kommer inte alla avlopp att få en godkänd reningsstatus innan
utgången 2019 och målet bedöms därmed endast vara nära att uppnås. För att försäkra sig om att
halterna av näringsämnen och hälsoskadliga bakterier håller sig på acceptabla nivåer krävs ett
kontinuerligt tillsynsarbete som kan ställa krav på åtgärder för att vattenkvaliteten i Anten och dess
närliggande vattendrag inte ska försämras.

Om målet
Anten är den näst största sjön i Alingsås kommun. För att Anten, likt andra vattenförekomster, ska
kunna utnyttjas hållbart och inte riskera försämrad vattenkvalitet krävs det att de enskilda avloppen
inom dess avrinningsområde har en god reningsstatus. Avlopp med otillfredsställande rening kan
orsaka punktutsläpp av hälsoskadliga bakterier och näringsämnen som kan spridas vidare ut till större
sjöar och vattendrag. Detta kan orsaka övergödning i ytvattnet samt leda till att befolkningen blir sjuka
om de dricker av vattnet. I den här analysen avser åtgärdade avlopp de enskilda avlopp som vid tillsyn
bedömts kräva åtgärder och som sedan har åtgärdats. Med godkända avlopp avses både åtgärdade
avlopp samt avlopp som vid tillsynen klassades med god reningsstatus och därför inte krävde någon
åtgärd.

Resultat per indikator
Andel avlopp i Antens avrinningsområde med godkänd rening
År 2018 hade 1890 avlopp identifierats i Antens avrinningsområde varav 1485 bedömdes kräva en
inventering. Mellan perioden 2010-2018 hade 614 av de inventerade avloppen en undermålig
reningsstatus och krävde därför åtgärd. År 2018 hade 87,6 procent av det totala antalet enskilda avlopp
en godkänd reningsstatus (figur 7).
Antalet åtgärdade avlopp ökade som mest mellan år 2015-2017 och utgjorde under denna period av
368 avlopp (figur 8), vilket motsvarar 60 procent av de totala antalet avlopp som krävde åtgärd under
tidsperioden 2010-2018. Andelen godkända avlopp ökade avsevärt efter år 2015 men trenden har varit
positiv sedan arbetet med uppdatering av enskilda avlopp kring Anten påbörjades.
Anledningen till varför antalet godkända avlopp ökade under och efter år 2015 berodde förmodligen
på det ekonomiska stöd som tilldelades miljöskyddskontoret samma år, vilket kunde möjliggöra att
fler handläggare kunde anställas..
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Figur 7. Andel avlopp inom Antens avrinningsområde som är klassade som godkända, år 2010 till 2018 (Källa:
Miljöskyddskontoret).

Figur 8. Andel avlopp inom Antens avrinningsområde har åtgärdats på grund av bristande reningsförmåga, år 2010 till 2018
(Källa: Miljöskyddskontoret).

25

Det goda
samhället
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Mål 12. Utsläpp av växthusgaser
Målformulering: Totala utsläppen av växthusgaser per invånare i Alingsås
kommun ska minska med 40 % jämfört med 1990

Målet bedöms inte kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Utsläpp av växthusgaser per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Alingsås kommuns geografiskt avgränsade växthusgasutsläpp har sjunkit mellan år 1990-2017 med
46,3 procentenheter. Dock har de konsumtionsbaserade utsläppen i stort sett varit oförändrade under
tidsperioden och ligger på omkring 10 ton per person och år. Målet bedöms därför inte vara uppnått
och trenden bedöms vara neutral.

Om målet
Växthusgasutsläpp kan beräknas genom att antingen undersöka (1) geografiskt avgränsade utsläpp,
(2) produktionsbaserade utsläpp eller (3) konsumtionsbaserade utsläpp. När man beräknar de
geografiskt avgränsade utsläppen inkluderas endast utsläpp som sker inom ett avgränsat område, i
detta fall innanför Alingsås kommungränser. Produktionsbaserade utsläpp omfattar utsläpp som är
orsakade av svenska aktörer som skett både innanför och utanför de geografiska gränserna.
Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar alla produktionsbaserade utsläpp men tar också hänsyn till de
utsläpp som orsakats av vår konsumtion, var än i världen utsläppen skett.
I begreppet växthusgaser inkluderas följande föreningar:








Koldioxid (CO2)
Metan (CH4)
Dikväveoxid/lustgas (N2O)

Hydrofluorkarboner (HFC)
Perfluorkarboner (PFC)
Svavelhexafluorid (SF6 )

De olika växthusgaserna har olika stor klimatpåverkan och för att underlätta beräkningar och
jämförelser dem emellan mäts utsläpp i koldioxidekvivalenter, det vill säga mängden av en växthusgas
uttryckt i den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.

Resultat per indikator
Utsläpp av växthusgaser per invånare i Alingsås kommun
De geografiskt avgränsade utsläppen av växthusgaser baseras på den utsläppsdata som Sverige
rapporterar in för uppföljning av klimatmålen som satts upp inom FN, EU och nationellt. Resultatet
baseras på en metodik där utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där
rutorna motsvarar 1 km2. Alingsås utsläppsdata är direkt nedskalad från nationell utsläppsdata.
Utsläppen av växthusgaser blir dock mindre tillförlitliga när metoden tillämpas på kommunal nivå och
resultatet i diagrammet bör därför tolkas med viss reservation.
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År 2017 uppgick växthusgasutsläppen inom Alingsås kommuns geografiska område till 2,6 ton
koldioxidekvivalenter per invånare, vilket är en minskning på 46 procent sedan 1990. Utsläppen har
dock planat ut något de senaste åren.
Att endast titta på de geografiskt avgränsade utsläppen kan dock ge en missvisande bild över Alingsås
faktiska utsläpp. Alingsåsarnas konsumtionsbaserade utsläpp idag är troligtvis ungefär lika höga som
de var år 1990, vilket leder till att miljömålet inte bedöms vara uppnått.
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Mål 13. Invånarnas energianvändning
Målformulering: Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun
ska minska med 20 % jämfört med 2008

Målet bedöms inte kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Den totala energianvändningen inom Alingsås kommun har ökat sedan 2008, men det har också
antalet invånare. Sammantaget resulterar detta endast i en marginell minskning i energianvändning per
invånare. Målet bedöms därför inte kunna nås och eftersom energianvändningen varierat mellan åren
till att vara både högre och lägre än vad den är idag så bedöms trenden som neutral.

Om målet
Den miljö- och klimatpåverkan som härstammar från Sveriges energianvändning är direkt kopplad till
vilka energikällor vi väljer att nyttja samt hur vi väljer att exploatera naturen för att säkra en trygg
energiförsörjning.. Genom att arbeta mot att minska energiförbrukningen och ställa om till förnybara
energikällor kan både åtgången av naturresurser minska och utsläppen av växthusgaser sjunka.

Resultat per indikator
Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun
Mellan år 2008-2017 har den totala energianvändningen inom Alingsås kommun ökat med 97 722
MWh, vilket motsvarar en ökning om 12 procent. Sett till energianvändning per invånare har
användningen ökat fram till år 2011 för att sedan minska. Överlag har trenden varit relativt stabil över
tidsperioden med en svag minskning om 0,6 MWh/invånare, vilket motsvarar 2,6 procent (tabell 4).
Vädret spelar en viktig roll för hur mycket energi som förbrukas och kan vara en anledning som
förklarar variationen i energianvändningen. Likaså kan utveckling inom bygg- och teknikbranschen
också ha bidragit till variationen i invånarnas energianvändning.

Tabell 4. Totala energianvändningen (MWh) per invånare i Alingsås kommun (Källa: SCB).

Total
energianv.
Invånarantal
Energianv. per
invånare

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

856 346

894 073

922
852

1 106
431

1 097
564

1 067
606

1 088
349

1 041
642

971
881

904
075

37247

37515

37796

38053

38355

38619

39188

39602

40045

40390

23,0

23,8

24,4

29,1

28,6

27,6

27,8

26,3

24,3

22,4
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Mål 14. Förnybar energi
Målformulering: Andelen förnybar energi för uppvärmning, transport och
industriella processer ska öka med 50%

Målet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:
 Totala slutanvändningen av förnybar energi i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Sedan de lokala miljömålen antogs har SCBs uppföljning av förnybar energi förändrats och en större
andel sektorsindelad data har sekretessbelagts. I denna uppföljningsrapport har fokus därför lagts på
att beräkna den totala användningen av förnybar energi inom alla sektorer, eftersom det ger en mer
exakt och tillförlitlig bild över energisituationen. Det totala slutanvändningen av förnybar energi inom
kommunen visar på att målet inte kommer nås inom tidsramen, men att trenden för den förnybara
bränsleanvändningen är positiv.

Om målet
Övergången till förnybara energikällor är nödvändig för att minska påverkan på klimatet. Sveriges
riksdag har antagit målet att andelen förnybar energi bör vara minst 50 procent till år 2020. På
nationell nivå var målet redan avklarat år 2012, men på kommunal nivå kan energianvändningen
variera stort. För att få en tydlig bild över energisituationen i Alingsås kommun undersöks här den
totala användning av förnybar energi inom kommunens geografiska område. Den totala
energianvändningen är en sammanställning av energistatistik från flera förbrukarkategorier som
inkluderar jordbruk, skogsbruk och fiske, uppvärmning av småhus, fritidshus och flerbostadshus,
transporter, industrier och den offentliga verksamheten.

Resultat per indikator
Totala slutanvändningen av förnybar energi i Alingsås kommun
Hela den geografiska kommunens totala slutanvändning av förnybar energi har ökat med 22 GWh
mellan år 2013 och 2017 (tabell 5). Detta motsvarar en ökning på närmare 10 procent.
Energianvändningen har både ökat och minskat under åren men den övergripande trenden bedöms
ändå vara positiv. Sekretessbelagd data gör det dock svårt att beräkna den faktiska andelen förnybar
energi som används i kommunen och trenden ska därför analyseras med viss reservation för
databortfall.
All fjärrvärme som distribueras i Alingsås tätort framställs genom fliseldning, vilket är ett förnybart
bränsle. Lokala lösningar för uppvärmning av byggnader som inte är anslutna till fjärrvärmenätet är
däremot till stor del okända, vilket gör att man inte kan fastställa den totala andelen förnybar energi
som används för uppvärmning.
En liknande osäkerhet råder för användningen av förnybar el eftersom varje invånare själv bestämmer
energibolag och typ av elabonnemang. Detta försvårar uppskattningarna över hur mycket el som
kommer från förnybara energikällor och en säker siffra kan därför inte fastställas.
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Tabell 5. Totala slutanvändning av energi (MWh) inom Alingsås kommuns geografiska område uppdelat per bränsletyp och
år (Källa: SCB).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

310 673

538 377

501 157

467 345

504 022

473 961

351 464

..

0

0

0

0

0

0

0

0

..

..

..

0

0

0

0

..

19 900

21 899

..

46 440

43 033

38 075

70 689

79 219

Fast (förnybara)

..

..

..

56 567

52 899

53 427

..

49 215

Gas (förnybara)

0

0

0

0

0

0

0

0

Fjärrvärme

144 966

115 723

125 906

124 047

123 654

114 153

123 334

120 867

El

387 967

372 493

382 049

373 207

364 742

362 028

..

..

Summa förnybara
energikällor
(exkl. el)

..

..

..

227 054

219 586

205 655

..

249 301

Summa bränsletyp

922 852

1106 431 1097 564 1067 606

1088 349

1041 642

971 881

904 075

Flytande (icke
förnybara)
Fast (icke
förnybara)
Gas (icke
förnybara)
Flytande
(förnybara)

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
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Mål 15. Energieffektiva byggnader
Målformulering: Nya byggnader och omfattande ombyggnader ska
kännetecknas av mycket hög energieffektivitet (25% lägre än byggnormen)

Målet bedöms kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:
 Andelen kommunägd fastighets- och lokalyta som byggs med lågenergi- eller
passivhusteknik.

Sammanvägt resultat
Alingsås kommunägda fastighetskoncern – Alingsåshem – strävar vid ny- och ombyggnationer av
fastighetslokaler efter att lokalernas energianvändning ska vara minst 25 procent lägre än kraven som
ställs i Boverkets byggregler (BBR). Alingsåshem bygger sedan flera år tillbaka enligt lågenergi- eller
passishusteknik. Målet bedöms därför vara uppnått och eftersom byggtekniken redan är etablerad
sedan ett antal år tillbaka bedöms trenden vara neutral.

Om målet
Växthusgasutsläpp från bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala
utsläpp. Av detta utgör uppvärmning och övrig energianvändning en stor del av utsläppen. Att bygga
energieffektiva byggnader eller energioptimera redan existerande byggnader kan därför ha betydande
effekt på byggnadens klimatpåverkan över dess livscykel. Byggnader som kännetecknas av mycket
hög energieffektivitet tolkas i denna uppföljningsrapport omfatta byggnader som byggts med
lågenergi- eller passivhusteknik.

Resultat per indikator
Andelen kommunägd fastighets- och lokalyta som byggs med lågenergi- eller
passivhusteknik
Passivhus och lågenergihus är byggkoncept för energisnåla hus som byggs enligt definierade
standarder. Jämfört med ett vanligt bostadshus är passiv- och lågenergihus utformade för att på ett
effektivt sätt ta tillvara på värmen i inomhusluften. Detta ger energibesparingar och därmed minskad
klimatpåverkan.
Sedan 2010 har den kommunala verksamhetens alla ny- och ombyggda fastighets- och lokalytor
byggts med lågenergi- eller passivhusteknik. Totalt motsvarar detta en yta på 44 745 m2.
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Mål 16. Den bebyggda miljön
Målformulering: Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö också ur ett ekologiskt perspektiv, både inomhus och utomhus

Målet bedöms delvis ha uppnåtts men trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:





Närhet till grönområde
Andelen badplatser med utmärkt badvattenkvalitet
Bullernivåer i väg- och spårtrafik
Radon i kommunägda flerbostadshus samt skolor

Sammanvägt resultat
Sammantaget visar två av fyra indikatorer positiva trender medan trenderna för de andra två är negativ
respektive oviss. Målet bedöms vara uppnått till viss del, men eftersom trenderna mellan indikatorerna
är motstridiga bedöms den övergripande trenden vara oviss.

Om målet
Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samtidigt som den ska utformas så en
hållbar utveckling främjas. Till den bebyggda miljön räknas natur- och kulturvärden som antingen är
byggnader eller områden som förekommer naturligt i landskapet. En god bebyggd miljö syftar också
till miljön människor exponeras för både inomhus och utomhus. Det ekologiska perspektivet tolkas i
denna uppföljningsrapport som invånarnas tillgång till naturupplevelser och rekreation.

Resultat per indikator
Närhet till grönområde
Bostadsnära natur kan ha kulturella, sociala och ekologiska värden som gynnar såväl människors hälsa
och välbefinnande som miljön. Närheten till ett grönområde är en viktig faktor för hur mycket området
utnyttjas. Boverket har därför tagit fram riktvärden som de rekommenderar ska följas vid
stadsplanering för att kunna förse befolkningen med en överkomlig närhet till grönområden. I SCB:s
definition innefattar ett grönområde flera grönytor som tillsammans utgör en yta om minst 0,5 hektar
och som är allmänt tillgängligt. I den här uppföljningsrapporten avgränsas grönområden till att
inkludera skog, parker, kyrkogårdar och andra grönstråk som helt eller delvis är tillgängliga för
allmänheten. Privata gräsmattor och idrottsanläggningar ingår inte.
Totalt befinner sig 1509,8 hektar mark av Alingsås tätort inom 500 meter (fågelvägen) från närmsta
grönområde om 0,5 hektar (figur 10). Detta utgör 99,9 procent av den totala tätortsytan. Hur
invånarnas närheten till grönområden förändrats genom åren är svårt att säga, men det är viktigt att
bevara de grönområden som finns i staden idag.. Det är rimligt att anta att övriga orter i kommunen
som är betydligt mindre till ytan än Alingsås tätort har ett större inslag av grönska och därmed
befinner sig inom 500 meter till närmsta grönområde.
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Figur 10. Karta över Alingsås tätort. Områden som har längre än 500 meter till närmsta grönområde om 0,5 hektar är
markerade i rött. Blått representerar vatten och gult representerar jordbruksmark. Mörkgröna områden representerar
kommunens större grönområden och vita områden är annan mark som befinner sig utanför tätortens gränser.

Andelen badplatser med utmärkt badvattenkvalitet
Högkvalitativt badvatten är viktigt ur rekreationssyfte och för folkhälsan. Ingen ska behöva riskera att
insjukna efter att ha besökt någon av de lokala badplatserna i Alingsås kommun. För att försäkra sig
om att allmänheten badar säkert gör kommunen regelbundna provtagningar för att kontrollera vattnets
status.
Samtliga badplatser i Alingsås kommun bedömdes år 2018 ha ”Utmärkt” badvattenkvalitet med
avseende på de uppmätta halterna E.coli-bakterier samt intestinala enterokocker. Detta är en
förbättring och en positiv trend sedan år 2010 då två badplatser, Playa Mjörn och Kabelbadet i
Gerdsken, klassades ha ”Bra” vattenkvalitet avseende intestinala enterokocker (tabell 6).
Bakterier som påträffas i flera av Alingsås badvatten kommer med stor sannolikhet från gödsel och
orenat avloppsvatten. Trots att badplatserna har en tjänlig vattenkvalitet behöver mer resurser läggas
på proaktiva åtgärder och rening av vattendrag uppströms för att på bästa sätt motverka dålig
vattenstatus i alla ytvatten.

Tabell 6. Status för badvattenkvalitet för samtliga badplatser i Alingsås kommun (Källa: Havs- och vattenmyndigheten).
Badplats
Anten, Gräfsnäs slottspark
Anten, Looviken
Gerdsken, Kabelbadet
Gerdsken, Linnebäck
Mjörn, Bergsjödalsviken
Mjörn, Lövekulle camping
Playa Mjörn
Stora Färgen, Lygnareds camping
Sävelången, Ingareds badplats

EU-bad
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Klassificering 2010
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Utmärkt
Utmärkt

34

Klassificering 2018
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt

Bullernivåer från väg- och spårtrafik
Genom tätorten Alingsås passerar både järnväg och motorväg E20 vilket gör att bullernivåerna i
tätorten uppskattas utgöra de högsta kontinuerliga bullernivåerna i kommunen. De senaste uppmätta
bullernivåerna inom tätorten Alingsås kan avläsas från en bullerkarta från år 2009 (figur 11 och 12).
Eftersom Alingsås kommun inte utför några kontinuerliga bullermätningar kan inga exakta
bullervärden redovisas utöver informationen som framgår i bullerkartan.
Enligt Trafikverkets beräkningar har trafikflödet (antalet fordon) längs med E20 mellan Göteborg och
Alingsås ökat mellan år 2006-2015. Troligtvis kan detta medföra högre bullernivåer i tätorten än vad
som uppmättes 2009 men eftersom detta inte följts upp bedöms trenden som oviss. Inga uppgifter
finns tillgängliga över trafikflödets förändringar i spårtrafiken.

Buller från vägtrafik

Bullernivåer

Figur 11. Dygnsmedelvärde (medelvärdet av trafikbuller under ett normalt dygn) för buller (dBA) från vägtrafik genom
Alingsås tätort år 2009 (Källa: Alingsås kommuns bullerkarta).
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Buller från spårtrafik

Bullernivåer

Figur 12. Dygnsmedelvärde (medelvärdet av trafikbuller under ett normalt dygn) för buller (dBA) från spårtrafik genom
Alingsås tätort år 2009 (Källa: Alingsås kommuns bullerkarta).

Radon i kommunägda flerbostadshus samt skolor
Radon är en radioaktiv gas som naturligt bildas i berggrunden och i grundvatten. Gasen är inte direkt
skadlig för hälsan men kan utgöra en hälsorisk vid lång exponeringstid. Enligt både
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Boverkets byggregler är riktvärdet för radon i inomhusluft i
befintlig bebyggelse maximalt 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). I dagsläget
fokuserar Alingsås kommun på att mäta och åtgärda undermåliga radonhalter i samtliga av
allmännyttans flerbostadshus och lokaler. Diagrammen (figur 13 och 14) visar resultatet från alla
mätningar som utförts i samtliga flerbostadshus och skolor, oavsett år.
Alingsås kommun bedriver kontinuerlig tillsyn i kommunägda flerbostadshus och skolor. Totalt har
459 flerbostadshus genomgått radonmätningar varav 84 procent hade godkänd status (figur 13).
Samtliga inventerade fastigheter tillhörande skolväsendet har godkänd radonhalt (figur 14).
Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet endast ger en ögonblicksbild över den aktuella
radonsituationen. För att inte försämringar av radonstatusen i bostäder och lokaler ska undgå den
ansvariga tillsynsmyndigheten rekommenderar strålsäkerhetsmyndigheten att tillsyn ska infalla vart
tionde år eller när fastigheten genomgått en väsentlig förändring.
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Figur 13. Status för radon i flerbostadshus i Alingsås kommun (Källa: Miljöskyddskontoret).

Figur 14. Status för radon i skolor i Alingsås kommun (Källa: Miljöskyddskontoret).
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Mål 17. Hushållsavfall
Målformulering: Mängden hushållsavfall per invånare ska minska jämfört med
2008

Målet bedöms vara uppnått och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Mängd insamlat hushållsavfall per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Mängden hushållsavfall per invånare har minskat i Alingsås kommun men förändringen är ytterst
marginell. Miljömålets formulering syftar dock till en minskning, oavsett hur stor eller lite den är.
Baserat på detta bedöms målet vara uppnått. Avfallsmängderna har varierat under perioden och den
övergripande trenden anses därmed vara neutral.

Om målet
Det är viktigt att beakta en produkts eller varas miljöpåverkan över hela dess livscykel. Såväl
produktion som användning och efterbehandling av avfall kan, om det sköts illa, orsaka skador på
både människors hälsa och på miljön. Den största miljövinsten är att inte nyproducera i onödan utan
planera inköp bättre och återanvända istället för att kasta.

Resultat per indikator
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare i Alingsås kommun
Mängden insamlat hushållsavfall har minskat från 484 kg per invånare till 473 kg per invånare mellan
år 2008-2018 (figur 15). Dock har mängden hushållsavfall både ökat och minskat under tidsperioden
vilket gör det svårt att avläsa någon tydlig trend. Eftersom förändringarna varit marginella under den
senaste 10-årsperioden så bedöms trenden därför vara neutral.

Figur 15. Mängden insamlat hushållsavfall per år i Alingsås kommun år 2008-2018 (Källa: Avfall Sverige).
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Mål 18. Luftföroreningar
Målformulering: De nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras
i hela kommunen

Målet bedöms delvis vara uppnått och trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:





Halten NO2 i utomhusluft
Halten lättflyktiga organiska föreningar i utomhusluft
Halten partiklar i utomhusluft
Halten bensapyren i utomhusluft

Sammanvägt resultat
Halterna av samtliga luftföroreningarn har minskat under de senaste åren och underskrider, i de flesta
fall, riktvärdena som framgår av preciseringarna under den nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Uppgifterna om årsvisa föroreningshalter är i viss mån bristfällig och alla föroreningar av intresse för
det nationella miljömålet Frisk luft är inte uppmätta. Den sammantagna bedömningen är därför att
målet delvis är uppnått och att trenden är positiv.

Om målet
I luften kan det cirkulera otaliga föroreningar som kan påverka både miljön och människors hälsa.
Regeringen har beslutat om miljökvalitetsnormer som sätter tak för i hur hög halt de olika
föroreningarna maximalt får förekomma. Vid sidan av dessa finns preciseringar för ett tiotal
luftföreningar som bör tolkas som vägledande riktvärden. Preciseringarna bör inte överskridas
eftersom vissa luftföroreningar kan ha en skadeverkan på hälsan även om halterna är lägre än
miljökvalitetsnormerna.
Totalt finns sju mätstationer utplacerade i Alingsås kommun (tabell 7) varav sex stycken mäter
halterna av NO2 och fem stycken mäter halterna av lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Samtliga
mätstationer är stationerade i gaturum, förutom Kungsgatan. En av mätstationerna, Hemvägen, blev
endast uppmätt år 2018 och inkluderas därför inte i diagrammen som visar utvecklingen över tid.
Halterna av partiklar och bensapyren har endast uppmätts för enstaka år.

Tabell 7. Mätstationernas placeringar med omgivning.
Mätstationernas placering
Drottninggatan
Kungsgatan
Norra Strömgatan
Västra Ringgatan
Gärdesgatan
Väg 180
Hemvägen

Omgivande miljö
Gaturum
Urban bakgrund
Gaturum
Gaturum
Gaturum
Gaturum
Gaturum
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Resultat per indikator
Halten NO2 i utomhusluft
Förhöjda halter av kvävedioxid i luften kan orsaka skador på både miljön och människors hälsa.
Eftersom Alingsås kommun saknar stora industrier kommer de flesta utsläppen av kvävedioxid
sannolikt från vägtrafik.
På samtliga mätstationer underskrider halterna för NO2 miljökvalitetsnormerna. Bara på Gärdesgatan
överskrider NO2-halterna de nationella riktvärdena. Under perioden 2010-2018 är det endast
Ringvägen och Gärdesgatan som haft halter som överskridit riktvärdet (precisionen) för det nationella
miljökvalitetsmålet Frisk luft (figur 16). Halterna av NO2 har på alla mätstationer, förutom Väg 180,
minskat sedan 2010 eller sedan det år de första gången togs i bruk. Trenden bedöms därför vara
övervägande positiv.

Figur 16. Utsläppshalter av kvävedioxid i Alingsås tätort år 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).

Halten lättflyktiga organiska föreningar i utomhusluft
Lättflyktiga organiska föreningar (VOC) skapas antingen genom naturliga processer eller genom
onaturliga processer (till exempel fordonstrafik och industriprocesser). Dessa föroreningar kan skada
hälsan och utgör viktiga komponenter i bildandet av marknära ozon som också har påvisats orsaka
negativa hälso- och miljöeffekter. Alingsås kommun har sedan lång tid tillbaka mätt halterna av tre
lättflyktiga organiska föreningar: bensen, toluen och xylen. Bland dessa är det bara bensen som har ett
preciserat nationellt riktvärde.
År 2010 fanns fyra mätstationer: Drottninggatan, Kungsgatan, Norra Strömgatan och Västra
Ringgatan och år 2016 tillkom stationen Gärdesgatan. Bensenhalten har sjunkit vid samtliga
mätstationer från att år 2010 överskrida till att år 2018 underskrida de nationella riktvärdena. Under
perioden har högst halter uppmätts längs Västra Ringgatan och längs Kungsgatan (figur 17). Även
toluen och xylen har sjunkit vid alla mätstationerna (figur 18 och 19).
I nationella emissionsdatabasen finns samlad mätning över samtliga lättflyktiga organiska föreningar
mellan år 1990-2017. Enligt databasens mätningar har den totala årliga utsläppen av lättflyktiga
organiska föreningar i Alingsås kommun minskat från 619 ton till 376 ton, vilket motsvarar en
minskning om 39 procent (tabell 8). Sammantaget bedöms trenden vara positiv.

40

Figur 17. Utsläppshalter av bensen i Alingsås tätort år 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).

Figur 18. Utsläppshalter av toluen i Alingsås tätortår 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).

Figur 19. Utsläppshalter av xylen i Alingsås tätortår 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).
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Halten partiklar i utomhusluft
Partikelhalter har på senare år blivit allt mer uppmärksammat eftersom nya rön kontinuerligt visar på
de negativa hälsoeffekterna. Trafiken utgör den främsta utsläppskällan och frigör två sorters partiklar:
PM10 (partiklar som är mindre än 10 mikrometer) och PM2,5 (partiklar som är mindre än 2,5
mikrometer).
I Alingsås kommun har PM10endast mätts vid ett tillfälle år 2010 vid väg E20 påvisades.
Årsmedelhalten uppmättes till 17 μg/m3 luft, vilket överstiger riktvärdet på 15 μg/m3 luft. Data från
den nationella emissionsdatabasen över perioden 1990-2017 visar dock på att de totala
utsläppshalterna av både PM10 och PM2,5 har minskat i Alingsås kommun (tabell 8). Dessa siffror talar
för att de överskridande partikelhalterna sannolikt är lägre idag än vid den senaste mätningen 2010.
Trenden bedöms därför vara positiv.

Halten bensapyren i utomhusluft
Bensapyren är en cancerframkallande förening som bildas vid eldning av ved, pellets och olja samt vid
rökning. Alingsås kommun har aldrig mätt halterna av bensapyren, men enligt en nationell kartering
utförd av SMHI år 2012 (Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren)
har de högsta halterna av bensapyren uppskattats ligga på 0,57 ng/m3 luft under ett normalår. Detta
underskrider miljökvalitetsnormen men inte miljökvalitetsmålets riktvärde som bestämts till 0,1 ng/m3
luft. Sedan dess har dock de totala utsläppen av bensapyren i Alingsås kommun påvisats minska
(tabell 8) vilket är en trolig effekt av skarpare krav på rökgasrening och minskad vedeldning. De
sjunkande halterna bensapyren innebär att trenden är positiv.

Tabell 8. Den totala mängden utsläpp (ton) av respektive partikel och förening per år (Källa: Nationella
emissionsdatabasen).
Förorening

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PM10

104,9

92,6

98,9

88,8

91,6

85,3

87,2

81,9

80,3

81,6

83,5

PM2,5

67,7

55,8

60,1

51,8

51,1

48,9

47,1

43,7

41,3

41,7

42,8

619,4
9,4

576,7
10,0

476,0
9,1

456,5
9,2

426,9
8,8

416,6
8,8

406,7
8,0

392,0
7,8

376,9
8,0

376,0
8,1

VOC
1038,4
Bensapyren* 11,2
*avser tusen ton.
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Mål 19. Invånarnas miljömedvetenhet
Målformulering: Miljömedvetenheten är hög bland invånarna i Alingsås
kommun

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:




Antal resenärer i kollektiv stads-, lokal- och regionstrafik
Antal bilar per invånare i Alingsås kommun
Antal skolor i Alingsås kommun med hållbarhetsutmärkelse

I den sammanvägda bedömningen ingår även följande indikatorer från andra mål:




Växthusgasutsläpp per invånare i Alingsås kommun
Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Sammantaget har alingsåsarnas resande på de undersökta kollektivtrafiksträckorna ökat. Antal bilar
som helt eller delvis är fossilfria har ökat, samtidigt som även det totala bilinnehavet i kommunen
ökat. Några skolor i kommunen har valt att certifiera sig enligt någon hållbarhetsmärkning och åtar sig
därmed att arbeta strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. Det är dock svårt att
dra några generella slutsatser om alingsåsarnas miljömedvetenhet och både måluppfyllelse och trend
bedöms därför som ovissa.

Om målet
Smarta val i vardagen kan ha betydande effekt på den totala miljöpåverkan och resultera i stor
miljönytta. Detta innefattar alla val som människor gör oavsett om det är på fritiden eller arbetstiden.
Eftersom begreppet miljömedvetenhet omfattar ett brett spektrum av indikatorer så har en
sammanvägd bedömning av indikatorer under detta och andra miljömål utförts. Dock är det svårt att
dra några generella slutsatser utan att genomföra en omfattande kvalitativ studie, vilket inte var möjligt
inom ramen för denna miljömålsuppföljning.

Resultat per indikator
Antal resenärer i kollektiv stads-, lokal- och regionstrafik
Alingsås är en pendlarkommun och ett stort antal invånare använder Alingsåspendeln dagligen för att
ta sig till och från arbetet. År 2015-2018 ökade det årliga antalet resenärer på Alingsåspendeln från 3
miljoner till närmare 3,5 miljoner resenärer (figur 20a). Detta motsvarar en årlig ökning med ungefär 5
procent och en total ökning om 16 procent. Under samma tidsperiod har det totala antalet resenärer i
stads- och lokaltrafiken inom kommunens gränser istället minskat från 825 588 till 797 848 resenärer,
vilket motsvarar en minskning om 3 procent. (figur 20b). Baserat på den analyserade resestatistiken
bedöms den övergripande trenden vara övervägande positiv. Resultaten bör dock tolkas med
reservation eftersom statistik från biljettköp via ToGo-appen inte räknats med i analysen vilket
sannolikt exkluderar en stor andel av resenärerna.
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Figur 20. Antal resenärer (a) på Alingsåspendeln samt (b) i lokaltrafiken år 2015-2018 (Källa: Samhällsbyggnadskontoret).

Antal bilar per invånare i Alingsås kommun
Antalet bilar per person ökade mellan 2010-2018 från 385 bilar till 405 bilar per tusen invånare (figur
21). Andelen nyregistrerade bilar som helt eller delvis drivs på el har ökat under samma tidsperiod
men utgör en förhållandevis liten andel jämfört med de fossildrivna bilarna (figur 22). Att dra några
slutsatser om alingsåsarnas miljömedvetenhet utifrån detta är svårt. Eftersom ökningen av antalet bilar
per invånare endast är marginell, liksom ökningen av elbilar och el- och laddhybridbilar, så bedöms
trenden därmed vara neutral.
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Figur 21. Antal bilar per tusen kommuninvånare Alingsås kommun (Källa: SCB).

Figur 22. Antal nyregistrerade bilar per drivmedelstyp i Alingsås kommun (Källa: SCB).

Antal skolor i Alingsås kommun med hållbarhetsutmärkelse
Att tidigt introducera hållbarhetsfrågor i undervisningen kan sannolikt utveckla barnens miljö- och
klimattänk i tidigare åldrar. År 2018 hade en av grundskolorna och fyra av förskolorna fått
utmärkelsen Grön Flagg. Samma år erhöll Alströmergymnasiet utmärkelsen Skola för hållbar
utveckling. Båda utmärkelserna visar att skolorna aktivt arbetar på ett strukturerat och engagerat sätt
med hållbarhetsfrågor men eftersom det inte finns några uppgifter över tidigare utmärkelser så bedöms
trenden vara oviss.
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Slutsats
Det är tydligt att majoriteten av Alingsås lokala miljömål inte kommer nås i tid och att miljöarbetet
behöver intensifieras med kraftfulla och effektiva åtgärder. För att lyckas nå generationsmålet krävs en
lokal omställning och den kommunala verksamheten bär en viktig roll för genomförandet av
miljöåtgärder. Likväl utgör den kommunala verksamheten en förhållandevis liten del av kommunens
totala miljöpåverkan. Förändringar krävs därför också på individnivå för att kommunen som helhet ska
komma längre i det övergripande miljöarbetet. Behovet av ett upptrappat miljöarbete är också tydligt i
både det regionala och nationella miljöarbetet där endast ett av de nationella miljömålen, Skyddande
ozonskikt, bedöms vara uppnått.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutades av
FN i september 2015. För att tydliggöra kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling har
Kommunfullmäktige antagit en policy för hållbar utveckling. Policyn ska verka styrande i planering,
budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet. Genom
policyns efterlevnad och ett aktivt hållbarhetsarbete kommer Alingsås kommun att ta stora steg mot ett
mer hållbart Alingsås och bidra till att lösa flera av miljöproblemen såväl lokalt som nationellt och
globalt.
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