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Utsläpp av koldioxid

Mål för kommunens geografiska område

Eskilstuna är en fossilfri kommun år 2050. 

Mål för kommunkoncernen

År 2020 produceras inte längre något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och har en effektiv 

energianvändning som är baserad på förnybara energikällor. 

I verksamheten vidtas kontinuerligt åtgärder som bedöms lämpliga för att uppnå nettominskning av växthusgaser i atmosfären.

Förnybar energi

Mål för kommunens geografiska område

År 2020 har alla fastighetsägare fått information om hur de kan producera el och värme från sol och vind i anslutning till sin fastighet.

Biogasproduktionen ökar med målet att vara självförsörjande senast år 2020. Produktionen ska vara minst motsvarande nuvarande användning. 

Mål för kommunkoncernen

Produktion av solel byggs ut till motsvarande 2,5 MW till år 2020.

Vindkraft byggs ut och skall till senast 2020 uppgå till 48 GWh eller motsvarande 50 % av verksamheternas nuvarande elanvändning.

Effektiv användning av energi

Mål för kommunens geografiska område

Kommunens totala energiförbrukning ska minska i enlighet med de nationella målsättningarna, vilket innebär en reduktion med 20 % till år 2020. Fokus 

skall ligga på effektivisering av elanvändningen. Minskningen avser totalt energibehov per invånare.



Mål för kommunkoncernen

I de kommunala verksamheterna och bolagen ska det totala energibehovet minska med 20 % till år 2020. Minskningen avser tillförd energi per 

uppvärmd yta (Atemp). Fokus i effektiviseringsarbetet ska vara att minska elanvändningen. Vid minskning av energi för värme ska ekonomiska, miljö- 

och sociala aspekter vägas samman. 

Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning

Mål för kommunens geografiska område

För uppvärmning ska ske ett byte från fossila bränslen till förnybara energikällor och andelen hus med elvärme skall minska.

Mål för kommunkoncernen

Till år 2017 ska användningen av fossil olja för uppvärmning helt ha upphört i de kommunala verksamheterna och bolagen.

Reduktion av utsläpp av koldioxid från transporter

Mål för kommunens geografiska område

Utsläppen från vägtrafiken ska minska med 30 % till år 2020 samt med 100 % till år 2050. Minskningen avser utsläpp per invånare.

Senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna vara hållbara (kollektivtrafik, cykel eller gång). 

Eskilstuna kommun ska medverka för att godstransporternas andel på järnväg ska öka. 

Mål för kommunkoncernen

Kommunkoncernens fordonsflotta är fossilfri år 2020.

När kommunenkoncernens fordon byts ut ska särskild hänsyn tas till att fordonen ska vara energieffektiva. 

Personbilstransporterna ska minska med 20 % till år 2020.

Kommunens skolbussar och övrig beställningstrafik ska minska sin klimatpåverkan med minst 15 % till år 2017 och 50 % till år 2020.

Kost & konsumtion

Mål för kommunens geografiska område

Klimatpåverkan från kost och konsumtion ska minska. Minskningen avser per invånare.



Mål för kommunkoncernen

Matens sammansättning ska bidra till att klimatpåverkan från kommunens inköp av livsmedel minskar. 

Andelen ekologiska inköp av livsmedel ska utgöra 50 % till år 2019. Andelen avser inköp i kronor.

Matsvinnet ska vara max 10 % till år 2019.

Närproducerade livsmedel ska prioriteras i syfte att öka kvalité och minska transportpåverkan. 

Upphandling

Mål för kommunkoncernen

I all upphandling inom kommunkoncernen ska sådana krav ställas som överensstämmer med syftet att uppnå klimatmålen och säkrar en långsiktig 

hållbar utveckling.

Kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor tillsammans med främjandet av innovationer ska finnas som aktiva instrument vid alla upphandlingar och inköp.


