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Farväl till den sista fossila uppvärmningen
hos Vänersborgsbostäder
Nu är Vänersborgsbostäder fria från fossilt bränsle när det gäller uppvärmning. Det sista
stället var i Frändefors där ett 50-tal boende på Ringhems vårdhem samt tre fastigheter
med lägenheter för äldre nu får sin värme via bergvärme och solceller. Tack vare detta har
nu energiförbrukningen gått ner med 70%.
12, 5 miljoner kronor och en stor mängd arbetstimmar har under ett år lagts ner för att ställa om de
sista fastigheterna hos Vänersborgsbostäder till att bli oberoende från fossila bränslen. Det handlar
om den fastighet i Frändefors som hyrs ut till kommunens äldreboende på Ringhem. Dessutom gäller
det ytterligare tre fastigheter med lägenheter som hyrs ut till äldre. Här var det tidigare olja och
pellets som värmde upp.
-

Under 2020 gjorde vi en jättesatsning som innebar en övergång till bergvärme och solceller.
Förutom att de nu är fossiloberoende slipper vi transport genom föråldrade kulvertar, vilket
gör att värmen inte sipprar ut i marken och på fel ställen. I och med detta har
energiförbrukningen i dessa fastigheter redan gått ner med 70%. När vi går in i årstiderna
med mer sol kommer förbrukningen på årsbasis att gå ner ännu mer, säger Kristian
Andersson, chef energi och hållbarhet hos Vänersborgsbostäder.

Arbetet utgör ett steg i bolagets strävan efter att bli helt fossiloberoende senast år 2030 och att
energianvändningen ska har minskat med 30 procent till dess. Fordonsflottan är redan konverterad.
Nu återstår en del av bolagets maskiner. Det ingår i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett
gemensamt upprop hos de kommunala bolagen för att minska utsläppen av växthusgaser.
Energiåtgång 2019 jämfört med 2020.
2019
23,3812 kWh/m2
23,7449 kWh/m2

November
December

2020
6,6873 kWh/m2
7,5024 kWh/m2

Diff
-71%
-68%
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