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Framtidsstaden Linköping

Världens städer är i förändring, bland annat påverkade av 
klimatförändringar och urbanisering. Innovationer i syfte 
att minska energiförbrukning i byggnader och transporter 
och effektivisera resursflöden har aldrig varit viktigare. 
Lika viktig är omställningen mot förnybara energikällor. 
Alla aktörer måste öka tempot i klimatarbetet och bidra 
till att den globala uppvärmningen begränsas till max 1,5 
grader. 

Vi i Linköpings kommun har beslutat att bli CO2-neutra-
la redan 2025. Det är ett tufft men oerhört viktigt mål om 
vi ska bidra till att minska global uppvärmning och stäl-
la om mot en hållbar stad. För det krävs samverkan och 
nya sätt att arbeta, konsumera och producera varor och 
tjänster. Här har näringslivet en central roll men också 
det offentliga Sverige. 

Inom Linköpingsinitiativet samlar vid därför flera av  
Linköpings största bolag och offentliga organisationer för 
att dela kunskap och utmaningar, för att inspirera och att 
inspireras. Samtliga medlemmar har antagit utmaningen 
att bidra till en koldioxidneutral kommun 2025. 
 
Under året utvecklades samtalen till att förutom energi också inkludera transporter/resor och 
resurseffektivitet. Därmed expanderade Linköpingsinitiativets inriktning i och med den nya av-
talsperioden som inleddes 2020. Linköpingsinitiativet är ett gott exempel på hur vi, tillsammans, 
framtidssäkrar såväl företag som vår vackra stad. 

Louise Felldin

Näringslivsdirektör 
Linköping kommun

Linköpingsinitiativet 

Om Linköpingsinitiativet
Nätverket Linköpingsinitiativet startade under vårvintern 2018 för att öka omställningstakten 
mot ett koldioxidneutralt Linköping. Under perioden 2018-2019 samverkade flera betydan-
de organisationer, särskilt utvalda för sin stora energianvändning och stora lokala förankring i  
Linköping, för att minska klimatpåverkan från energiförbrukningen inom kommunen. Medlem-
mar under perioden var Arla, Cloetta, Ericsson, HK Scan, Leca, Saab, Region Östergötland och 
Tekniska Verken. Två av medlemmarna är av olika skäl inte med i summeringen. 

Hänt under året
Under 2019 fokuserade nätverket på att konkretisera sitt arbete. Det gjordes bland annat  
genom studiebesök i varandras verksamheter, workshops, studiebesök i andra verksam- 
heter och utbyte med omvärlden. Utöver möten mellan medlemmar träffade man exempel-
vis experter från Linköpings Universitet och miljöteknikbolag i Östergötland. Delning av kun-
skap och erfarenheter var centralt för nätverket, öppenhet och tillit var ledord för träffarna. 
 
I denna rapport presenterar medlemmarna hur de har arbetat med klimat- och energifrågan 
och det resultat de uppnått under 2019. Målet är att alla medlemmar ska visa en minskande 
utsläppstrend. Det är glädjande att se att samtliga medlemmar, utifrån sin beräkningsmetodik, 
fortsätter att uppvisa detta och/eller lägre energianvändning. 

Framtiden
I skrivande stund har ett nytt avtal signerats för perioden 2020-2021 . Nätverket har därmed 
vuxit till det dubbla antalet medlemmar som kommer från industri, stormarknad och från fast-
ighetsbranschen. Detta ger ett ännu större underlag för samverkan och möjliggör ytterligare mo-
biliseringskraft. Nätverket kommer också att bredda sitt arbete från energi till att även omfatta 
minskad klimatpåverkan från resor/transporter samt materiella resursflöden. Interaktionen med 
omvärlden kommer att utvecklas med hjälp av ett utökat omvärldsnätverk. Specifika utmaningar, 
som medlemmarna kommer att binda upp sig till, är under framtagning för att ytterligare kon-
kretisera arbetet. De flesta medlemmarna jobbar redan med klimatfrågan, men Linköpingsiniti-
ativet ger dem ett sammanhang där 1 + 1 kan bli 3. Medlemmarna är toppladdade att se resultat 
i form av minskad klimatpåverkan och samarbetet ger de bästa förutsättningarna för en hållbar 
utveckling av näringsliv och offentliga organisationer i Linköpings kommun.

Läs mer om medlemmarnas klimatarbete på:
www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/



Arla Foods Linköpings mejeri

Kort om organisationen
Drygt 300 mejeriartiklar, varav en stor andel är ekologiska, tillverkas på Arla Foods Linköpings 
mejeri. Det är bland annat mjölk och grädde med förlängd hållbarhetstid, fil, gräddfil, crème 
fraiche samt ett stort utbud av yoghurt. En stor del av sortimentet görs även som laktosfritt.

Energi- och klimatmål
Arla Foods Linköpings mejeris energimål under 2019 var 0,32 MWh/producerat ton. 
Arla Foods har under år 2019 antagit klimatstrategi 2050. Huvudmålet är att minska Arla Foods 
sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 30 % per kg mjölk fram till 2030 och att arbeta mot 
ett netto noll klimatavtryck år 2050. Koncernen har ett gemensamt mål, men vissa länder kan nå 
målet tidigare beroende på lokala förhållanden, exempelvis Sverige (senast 2045).
 
Åtgärder under 2019
Under 2019 har  följande åtgärder genomförts: 
 
- En ny energikartläggning har gjorts. Den nya energikartläggningen förklarar ångförbrukningen på 
en mer detaljerad nivå än den tidigare. Dvs vi har fått en ökad transparens på bl a ångförbrukningen.  
 
- Vecka 14 bytte vi en luftkompressor till en ny. Vecka 24 investerade vi i ytterligare en ny luft-
kompressor och vecka 38 installerade vi en lufttork. De nya luftkompressorerna är frekvensstyr-
da. Den uppdaterade styrningen av luftkompressorerna ger möjlighet att minska energiförluster.

- Under år 2019 har energieffektiviseringsåtgärder av högtemperaturspastöriseringsaggregat 4 
gjorts för att reducera energiförbrukningen vid tomgångskörning.

- Under hela år 2019 har Arla Foods Linköpings mejeri köpt fossilfri el.

- Projekt har startas för att leverera fjärrkyla tillsammans med Tekniska verken.

- Investeringar har gjorts i filteranläggningen för att få effektivare filter.

- Från och med vecka 38 har alla ekoprodukter under varumärket Arla Ko® Eko netto noll kli-
matavtryck (dvs de är klimatneutrala). Det betyder att alla utsläpp av växthusgaser kopplade till 
dessa produkter (från ko till konsument) balanseras med insatser som binder kol, eller motver-
kar utsläpp. På Arla Foods Linköpings mejeri tillverkas bl a Arla Ko Ekologisk laktosfri mellan-
mjölksdryck 1000 ml och Arla Ko Ekologisk mild yoghurt vanilj 1000 g.  

Klimatutsläpp

Koldixoidutsläpp 2014-2019 
ton CO2-E

Fördelning av energikällor

Så här har vi räknat 
Vi har följt Arla Foods koncernens räknesätt när det gäller koldioxidutsläpp. Det vill säga att 
resultaten är beräknade på emissionsfaktorer från datauppsättningar utvecklade av PE INTER-
NATIONAL. 

Kommentar
En bidragande orsak till att utsläppen av koldioxid ökade år 2019 var att Arla Ko® yoghurt 1000g
bytte förpackningsformat från Tetra Brik till TetraTop. Det fanns inte längre reservdelar eller meka-
niker till den gamla klassikern ”tegelstenen”, och konsumenterna efterfrågade praktiska återförslut-
ningsbara paket. När det blev tydligt att Tetra Brik maskinen behövde bytas ut frågade Arla Sverige 
yoghurtkonsumenterna vilken förpackning de föredrar. Tetra Top blev den som kom ut bäst, tack 
vare sin skruvkork som gör den lätt att återförsluta och flikarna i botten som gör det enkelt att få ut 
det sista så att matsvinnet kan minskas.Parallellt med förpackningsbytet så har arbete startats för 
att ta fram lösningar på att minska den negativa klimatpåverkan.

EMO-gruppen (Energy and Material Optimisation)  skall arbeta för att minska energiförbrukning-
en, vattenförbrukningen och produktförluster. Vårt arbete fortsätter löpande och vi kommer att 
fortsätta arbeta för en så låg klimatpåverkan som möjligt.
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Cloetta Sverige AB 
Ljungsbrofabriken

Kort om organisationen 
Regionalt är idag Cloetta en viktig arbetsgivare med många engagerande varumärken och flera 
fabriker i Europa. En av de största finns i Ljungsbro utanför Linköping, med drygt 300 anställda. 
Erbjudandet till kunderna är en njutningsupplevelse mellan de fasta måltiderna, bland annat 
genom choklad och sockerkonfektyr. En ”God energi” är också en effektiv, fossilneutral energi 
och med så hållbara resurser som möjligt.

Energi- och klimatmål
Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. Det handlar om hållbara vär-
den för att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön, som berörs av Cloettas 
verksamhet eller produkter, påverkas på ett positivt sätt.

Cloettas miljöpåverkan 
Systematiskt miljöarbete är grunden för Cloettas strävan att minimera miljöpåverkan. Cloettas 
miljöarbete handlar om att följa lagar och regler, att engagera medarbetare och att fokusera på 
ständiga förbättringar inom miljöområdet. Den största miljöpåverkan uppstår genom vatten- 
och energiförbrukning, avloppsvatten, avfall och transporter.

Övergripande mål 2020, minskad miljöpåverkan
I relation till producerad volym (bas 2014) ska Cloettakoncernen minska sin 
- energiförbrukning (MWh/ton) och CO2 utsläpp (kg/kg) med 5%
- mängd avfall ton (kg/ton) med 25%

Ljungsbrofabriken arbetar med nedbrutna mål och aktiviteter.

Åtgärder under 2019 
Under 2019 har energiarbetet på Cloetta i Ljungsbro fokuserat på att minska energiförluster 
från ånganläggningen samt att minska användandet av högvärdig ånga till förmån för lågvärdig 
fjärrvärme. Genomförda projekt innebär ombyggnation av ångsystem för att minska slitage och 
därmed läckage, isolering av rör och ventiler, nya effektivare luftavfuktare med fjärrvärme och 
grön el som energikälla istället för ånga. Konvertering av lysrörsarmaturer till LED fortgår och 
detaljerad mätning av elanvändning är installerad  på alla produktionslinjer för att möjliggöra 
och motivera framtida energisbesparingsprojekt.

För att effektivisera våra transporter mäter vi kontinuerligt fyllnadsgraden i våra lastbilar så att 
vi ska få så få transporter som möjligt.

En större investering i chokladdoppningsutrustning är genomförd som medger kontinuerlig pro-
duktion i treskift och därmed minskar energislösande uppstarter och avstängningar. Under året 
har också nya arbetssätt och processer införts över hela Cloetta med fokus att minska produk-
tionssvinn och öka anläggningens tillgänglighet. Vårt fokus är att optimera produktionen så att 
så stor del av alla tillförda resurser som råvaror, arbete och energi i slutändan blir en Cloettapro-
dukt som kommer konsumenterna till godo. Detta är en av de viktigaste delarna av energiarbetet 
för att minska det totala klimatavtrycket då det påverkar hela produktionskedjan från råvarupro-
ducenterna till att produkten lämnar vår anläggning.

45 000 MWh 2019

Klimatutsläpp

Koldixoidutsläpp och MWh

Fördelning av energikällor

Så här har vi räknat
Figur till vänster: Cloetta mäter all energi i MWh, t.ex. kilo gasol omvandlas till MWh. 

Figurer till höger: Nyckeltalen MWh/ton visar hur mycket energi som totalt används per pro-
ducerat färdigt ton konfektyr och som lämnar fabriken till centrallager. Samma sak med kg CO2/
kg uttrycks i antal kilo koldioxid som släpps ut per producerat kilo konfektyr och som lämnar 
fabriken till centrallager. 

Kommentar
Vi ser en fortsatt positiv utveckling när det gäller CO2 per producerat ton. Dels beroende på ök-
ande volymer som delvis motverkas av utökade skift men också på ett aktivt arbete med att se till 
att den energi som används i anläggningen inte förloras på vägen. Investeringar i nya effektivare 
maskiner som använder mindre energi och samtidigt leverar större volymer ger också god effekt. 

Att delta i Linköpingsinitiativet ger god arbetsenergi och fokuserar hållbarhetsarbetet avsevärt. 
Det gäller att vara aktiv i intressegruppen med samverkan, lärande och kommunikation av goda 
exempel. Fabriken går från effektiv produktion till hållbar effektiv produktion.
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Ericsson

Kort om organisationen
Ericsson är en världsledande leverantör av teknologi och tjänster inom mobil kommunikation. 
Cirka 40 % av världens mobiltrafik passerar våra nätverk. I Linköping utvecklar vi system för mo-
bilnätverk inom standarderna 4G (LTE) och 5G. Vi ansvarar också för ett av Ericssons två globala 
ICT-center, där vi tillhandahåller utvecklings- och verifieringsmiljöer för våra ingenjörer runtom 
i världen. ICT står för Information and Communications Technology.

Energi- och klimatmål 
I Ericsson Linköpings miljö- och energibesparingsprogram arbetar vi kontinuerligt med att 
identifiera och genomföra lönsamma åtgärder. Vårt mål är att systematiskt sänka vårt PUE-tal 
(Power Usage Effectiveness) och på så sätt effektivisera energi- och elanvändningen samt minska 
CO2-utsläppen. Ericssons globala mål är att minska CO2-utsläppen från våra egna aktiviteter 
med 35 % fram till 2022 jämfört med nivåerna 2016 och att bli koldioxidneutrala fram tills 2030.

Åtgärder under 2019 
Under 2019 har vi genomfört åtgärder för att minska energianvändningen i kylsystemet till 
ICT-centret i Linköping. Totalt beräknas elanvändningen i kylsystemet minska med 600 MWh 
under 2019 jämfört med 2018. Genom att halvera differenstrycket i kylsystemet har vi kunnat 
minska pumparnas effekt utan att det påverkar kylkapaciteten och förmågan att uppfylla vårt 
kylbehov. Vi har även sett över fläkthastigheter på kylare inne i rummen i ICT-centret så att 
kylan är anpassad efter den utrustning som står där för tillfället efter att ha flyttat utrustning 
mellan olika rum.  

Vi har även gjort en utredning kring att börja använda förnybara bränslen till vår reservkraftsan-
läggning till ICT-centret. Utredningen visade att det finns bränslen på marknaden med 20 % 
HVO som skulle gå att använda direkt i generatorerna. För att använda 100 % HVO i generato-
rerna krävs ett godkännande från generatortillverkarna vilket vi arbetar med att få. Ett första steg 
blir att prova bränslet med 20% HVO i en generator och sedan utvärdera hur det fungerar för att 
sedan byta bränsle i flera generatorer. 

Under 2019 genomfördes ett exjobb av studenter vid Linköpings universitet som bland annat tit-
tade på hur temperaturdata från servrar kan användas för att identifiera ställen där energieffek-
tiviserande åtgärder kan genomföras. Resultatet visade att det var svårt att dra några generella 
slutsatser utifrån den data som fanns tillgänglig, men Ericsson fortsätter arbetet i ett samarbete 
tillsammans med RISE som troligen kommer att börja under 2020. Tanken är att installera ex-
terna temperatursensorer som ska kunna användas för att effektivt styra kylningen i respektive 
rum.

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat 
Energianvändningen till ICT-centret i Linköping utgörs av elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla 
som Tekniska verken AB levererar. Värdena som presenteras i diagrammen kommer från statis-
tik över köpt energi från Tekniska verken.

Kommentar
Den totala elanvändningen i ICT-centret har ökat under de senaste åren då Ericsson utökar sin 
verksamhet i Linköping och utrustning flyttas dit för att kunna stänga mindre energieffektiva 
datacenter och därmed minska Ericssons totala utsläpp. 

De energiåtgärder som gjorts under 2014-2019 har fokuserat på att effektivisera stödsystem som 
kylsystem, ventilation och belysning då det är svårt att minska ICT-utrustningens energianvänd-
ning utan att minska verksamheten och mängden utrustning i ICT-centret. Genom dessa åtgär-
der sänker vi vårt PUE-tal och får ett effektivare ICT-center. 
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Elanvändningen i Ericssons ICT-center i  
Linköping i GWh under perioden 2016-2019. 
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Ericsson i Linköpings energianvändning under 
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Region Östergötland

Kort om organisationen 
Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en 
bra hälso- och sjukvård. Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet inom områden som 
samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och 
folkhälsa. Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik i länet och är regional kollektivtrafik- 
myndighet med ansvar att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.

Energi- och klimatmål 
Region Östergötlands mål är att vara en klimatneutral verksamhet till 2020. Jämfört med före-
gående år har utsläppen från verksamheten, exklusive utsläpp från förbrukningsmaterial inom 
vården, minskat med femton procent. Det är en fortsatt positiv trend sedan det första klimatbok-
slutet 2013, se figur 1. 

Åtgärder under 2019 
De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att minska klimatpåverkan. Bland annat 
har regionen gått över till en helt fossilfri kollektivtrafik, investerat i anläggningar för lustgas-
destruktion på sjukhusen och arbetat för att främja hållbar arbetspendling bland medarbetarna.  

Kollektivtrafiken är i princip helt omställd till att drivas med förnybara bränslen. Från föregåen-
de år har delar av båttrafiken ställts om till HVO, vilket innebär att andelen fossil energi i kollek-
tivtrafiken endast är två procent och härrör främst från produktion av drivmedlen. Nya kontrakt 
på båtar har även resulterat i mindre och därmed bränslesnålare båttransporter.

Av de egna tjänstebilarna drivs nu 53 procent med förnybara drivmedel. I syfte att ytterligare 
minska klimatbelastningen från tjänsteresor har de interna riktlinjerna för tjänsteresor skärpts 
med skarpare restriktioner om flyg. Tåg ska väljas när tjänsteresan är kortare än 70 mil. I slutet 
av år 2019 genomfördes en ny resvaneundersökning. Den visar att utsläppen från anställdas ar-
betspendling har minskat markant.

Inom energiområdet är elen miljömärkt sedan år 2012 och uppvärmning och kyla kommer i  
huvudsak från fjärrvärme och fjärrkyla. Regionens energianvändning per kvadratmeter för år 
2019 har minskat med 17 procent sedan basåret 2009. I diagrammen redovisas utsläpp från elan-
vändning i egna och i hyrda lokaler som nordisk elmix (residualmix) även fast elen är miljömärkt 
förnybar el. Anledningen är för att visa elens klimatpåverkan sett ur ett större system. El som 
produceras på marginalen är i realiteten fortfarande fossilberoende och på detta sätt synliggörsä-
ven i klimatredovisningen att det är viktigt att fortsätta effektivisera och spara el. Utsläppen från 
fjärrvärmen redovisas som nollutsläpp (klimatneutral).

Region Östergötlands största klimatutmaning är de utsläpp som kommer från produktion av 
inköpta förbrukningsartiklar till sjukvården, se figur 2. Utsläppen har minskat något jämfört 
med föregående år. Under året antogs Region Östergötlands klimatfärdplan för åren 2020-2025.   
Klimatfärdplanen innehåller 32 konkreta delmål för ökad klimathänsyn inom till exempel byggan-
de, läkemedel, material i vården, elektrisk utrustning, måltider, tjänsteresor och godstransporter.

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat

Region Östergötlands klimatpåverkan är framräknat enligt principerna i Greenhouse Gas
Protocol. 

Figur 1: Utsläpp av växthusgaser 
2013-2019 ton CO2 

Utsläpp av växthusgaser åren 2013-2019 exklusi-
ve förbrukningsmaterial, koldioxidekvivalenter.

Figur 2: Utsläpp av växthus-
gaser 2019 
 
Utsläpp av växthusgaser, procentuell 
fördelning 2019.
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Saab

Kort om organisationen 
Saab är ett globalt högteknologiskt industriföretag med verksamhet i flera länder. Saab tillhanda-
håller världsledande produkter och servicelösningar inom försvar (luft, land och hav), civil säker-
het och kommersiellt flyg. I Linköping bedriver Saab AB verksamhet i Tannefors samt Malmslätt 
med bland annat utveckling, tillverkning, och underhåll av flygplan. Rapporteringen inom Lin-
köpingsinitiativet berör endast Tannefors där ca 7000 personer arbetar. 

Energi- och klimatmål 
I vår företagsstrategi ingår att hållbarhet ska vara en naturlig del i allt vi gör. En del av detta är att 
använda den energi vi förbrukar så effektivt som möjligt. Saab har sedan många år tillbaka jobbat 
med att energieffektivisera verksamheten samt att optimera den flygverksamhet vi bedriver.

Under 2019 har Saab haft följande mål inom energiområdet:
För 2019 ska den totala energiförbrukningen i Tannefors (el och fjärrvärme) bibehållas på sam-
ma nivå på som 2016 dvs 120 619 MWh. Kopplat till KPI motsvarar detta en nivå på 21,055 
MWh/person och  0,313 MWh/m2.

Anledningen till att inget minskningsmål sattes är att en uppgång i produktionstakt förutsågs 
vilket innebär att även att bibehålla samma energiförbrukning sågs som en utmaning.
Arbetet med att sätta och följa upp mål görs i en grupp med fokus på energieffektivisering, där 
alla de affärsenheter inom Saab som bedriver verksamhet i Tannefors är representerade liksom
fastighetsavdelning och energiexperter. 

Åtgärder under 2019 
För att lyckas med målen har åtgärder gjorts både genom tekniska åtgärder samt beteendeför-
ändringar med syfte att öka energieffektiviseringsgraden samt att bidra till minskade klimatut-
släpp. Några större tekniska effektiviseringar som gjorts är optimering av markvärme i ett om-
råde samt förbättrad styrning av reningsutrustning för utsläpp till luft. Energikartläggning har 
utförts i ytterligare några verksamheter.

Under året har också en kampanj för att främja beteenderelaterad energieffektivisering genom-
förts. Detta gjordes i samband med Earth hour i mars 2019. En Grön resplan har tagits fram för 
Tannefors utgående från en enkätundersökning för alla som arbetar i Tannefors. En handlings-
plan upprättades och arbete med denna kommer att fortsätta under 2020. Målet mer resplanen 
är att främja mer hållbar arbetspendling för att bidra till Linköping kommuns miljömål om kol-
dioxidneutralitet 2025.

En övergripande miljöstrategi togs fram för hela Saab-koncernen under 2018. Den innehåller 
bland annat det långsiktiga klimatmål som Saab globalt ska arbeta mot fram till  2030. Målet är 
att växthusgasutsläpp ska minskas med 33% till dess. Ett delmål är att till 2025 minska växthus-
gasutsläppen från värme, kyla och elektricitet med 50% i jämförelse med 2016. Under året har 
denna strategi implementerats i verksamheten genom att brytas ner i lokala mål och aktiviteter.

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat:
Figuren till vänster: Resultatet i diagram 1 är beräknade utifrån förbrukad mängd el och fjärr-
värme i MWh fördelat på antalet personer (anställda och konsulter) som sysselsätts i Tannefors.

Figuren till höger: Diagram 2 utgår ifrån förbrukad mängd el och fjärrvärme multiplicerat 
med de emissionsfaktorer (ton CO2/kWh) som tillhandahållits från el- och fjärrvärmeleverantö-
rer för de angivna åren. Från och med 2018 köper Saab helt koldioxidneutral el. Dock var emis-
sionsfaktorn redan innan mycket låg vilket gör att elektriciteten i stort sett inte alls inverkar på 
CO2 värdena.

Kommentar
Sedan 2016, som är utgångsåret för miljömålet, har en ökning skett av antalet sysselsatta perso-
ner i Tannefors. Antalet sysselsatta används som ett produktivitetsmått för  verksamheten som 
bedrivs på området. Totalt sett minskade energianvändningen med 5% från 2016-1019. Framfö-
rallt är det fjärrvärmen som har minskat kraftigt. 

Ton CO2/person har minskat kraftigt från 2016. Den faktor som används för fjärrvärmen är lik-
nande 2016 och 2019 (baserat på Tekniska Verkens produktionsmix) så minskningen beror till 
störst del på att energianvändningen per person har minskat sedan 2016. 

Indirekta utsläpp från el och fjärrvärme 
per person och år

MWh/person i Tannefors

Kvartalsvis jämförelse mellan 2016 (basår) och 
2019. Totalt sett har det skett en minskning med 
21% per person sedan 2016.
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Tekniska Verken

Kort om organisationen 
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi leve-
rerar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder fjärrvärme, fjärrkyla, elhandel, elnät, biogas, 
vatten, hantering av avfall, bredband, belysning och effektiva energilösningar. Vår vision är att 
bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. 
 
Energi- och klimatmål 
På Tekniska verken strävar vi efter att skapa helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för 
samhället, miljön och ekonomin och med minsta möjliga belastning på klimatet. Vår vision om 
att skapa världens mest resurseffektiva region leder vårt arbete framåt varje dag. Detta innebär 
att vi hela tiden arbetar aktivt för att sänka den negativa påverkan vår verksamhet har på de glo-
bala CO2e -utsläppen.

Vårt mål är att uppnå en bestående minskning av globala växthusgasutsläpp. Vi följer upp detta 
genom att titta på ackumulerad minskning av växthusgaser till följd av Tekniska verkens åtgär-
der, räknat som årston koldioxid från och med 2014. Målet till 2024 är att sänka klimatpåverkan 
med drygt 300 000 ton CO2e jämfört med 2014 års nivå.

Åtgärder under 2019 
Vi har tillsammans med våra kunder bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 860 000 
ton CO2e under 2019. Det är lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun skulle avstå 
att köra bil i nästan fem och ett halvt år.

Anledningen till de positiva siffrorna är att vår resurseffektiva produktion av el, värme, kyla och 
biogas ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Ett bra exempel på detta är att vi gör el och 
fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi. Om Tekniska verkens inte producerat 
fjärrvärme hade Linköpings invånare behövt värma sina hem på sätt som sannolikt gett upphov 
till mer CO2e -utsläpp. Elen vi producerar med hjälp av våra kraftvärmeverk, vattenkraftstatio-
ner och vindkraftverk kan ersätta annan elproduktion som hade haft större påverkan på klimatet.

Klimatbokslutets resultat för 2019 är bättre än för 2018. Det beror bl.a. på att vi under 2019 har 
fasat ut kol ur vår kraftvärmeproduktion och ersatt det med återvunnet trä, samt att fossil olja i 
hetvattencentralen i Lambohov har ersatts med bioolja. God tillgänglighet i produktionsanlägg-
ningarna har även möjliggjort ökad elproduktion jämfört med föregående år vilket bidrar stort 
till det förbättrade resultatet.

Under 2019 byggdes en anläggning för att producera flytande biogas. Denna togs i drift i slutet 
av året och kommer bidra till minskad klimatpåverkan kommande år. Framöver kommer vi fort-
sätta arbetet att ersätta fossil olja med förnybara alternativ. Vi satsar även på att bygga ut vår 
vindkraft.

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat
Tekniska verkens klimatbokslut utgår från ett så kallat konsekvensperspektiv. Det speglar vad en 
åtgärd i realiteten får för konsekvenser på energisystemet. Här tas hänsyn till vad som hade hänt 
om inte Tekniska verken funnits och ett troligt scenario för hur våra produkter och tjänster då 
hade producerats. Klimatbokslutet visar hur verksamheten påverkar klimatet globalt, inte bara 
inom exempelvis den egna kommuns- eller landsgränsen. 

Kilo ton CO2e-utsläpp  
 
Resultat från vårt klimatbokslut visar att vår verksamhet kunde vara med och 
bidra till att 860 000 CO2e-utsläpp kunde undvikas 2019.

Undvikna utsläpp

-1600 -1400 -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600

H
jä

lp
el

-K
VV

Avfall

DeponiVärmeEl - Kraftvärme

Tillförda utsläpp

In
di

re
kt

D
ire

kt
To

ta
lt

kton CO2e

Summa klimatpåverkan

El -
Vatten-
kraft



Linköpings kommun 

Kort om organisationen 
Linköpings kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som fi nns i Linköping. Vissa 
verksamheter har kommunen en skyldighet enligt lag att ansvara för och andra verksamheter 
bedriver kommunen frivilligt. Exempel på verksamheter som kommunen har en skyldighet att 
erbjuda är förskola och skola, gymnasieutbildning, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, 
individ- och familjeomsorg, bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, vatten och 
avlopp, renhållning och avfallshantering, ordning och säkerhet samt räddningstjänst. En del av 
arbetet bedrivs i bolagsform. Kommunen erbjuder utöver detta frivilligt bland annat verksamhet 
inom kultur- och fritidssektorn och inom näringslivsutveckling. I kommunen bor ca 163 000 
personer och organisationen har ca 10 000 anställda (exkl timanställda), därtill närmare 1 400 
anställda i de kommunala bolagen.

Energi- och klimatmål 
Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Koldioxidneu-
tralitet innebär att kommunen inte ska tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. 
Målet som helhet omfattar kommunen som geografi skt område, vilket innebär såväl kommun-
koncernen (kommunorganisationen och dess bolag) som invånare och verksamheter.

Åtgärder under 2019 
I kommunen pågår kontinuerligt arbete med att minska klimatpåverkan i både den egna verk-
samheten och kommunen som geografi skt område. Mycket av arbetet bedrivs också i de kommu-
nala bolagen.
Ett urval av åtgärder som genomförts inom kommunkoncernen (ibland i samarbete med andra 
aktörer) under 2019 följer nedan:
• Inrättande av klimatråd för kommunstyrelse och forskare
• Utbyggnad av solenergi
• Införande av elcykelpoolen Linbike
• Inrättande av mobilt tankställe för HVO
• Linjenätsöversyn för förbättrad kollektivtrafi k
• Bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar
• Beteendepåverkande kampanjer och information i skolor/förskolor
• Minskat matsvinn vid tillagning

Kommentar
I de sammanställningar som görs av kommunens klimatutsläpp vävs många gånger kom-
munkoncernens utsläpp samman och det kan vara svårt att bryta ut kommunorganisationen.
 I skrivande stund är inte alla sammanställningar för 2019 färdigställda. Kommunens klimat- och 
energibokslut fi nns i sin helhet i kommunens hållbarhetsrapport.




