
Seminarier om samhällsbyggnad
13.00 Infraservice gör Västerås attraktivt och resurseffektivt 

Niklas Gunnar

13.15 Avloppsreningsverket – för Västerås i framtiden
Charlotta Magnergård

13.40 Jakten på det försvunna vattnet 
Martin Lindström

14:00 Så bygger vi ett hållbart Västerås 
Christer Nordmark

14.45 Läget i elnätet
Anders Malmquist

15:15 Goda samarbeten för gemensam framgång 
Magnus Eriksson 

15.40 Fossilfri produktion skapar drömläge för etableringar i Västerås 

Fredrik Edlund

16.10 Hållbarhet för människor, natur och ekonomi genom Mälarenergi

Ove Fredriksson



Hållbarhet för människor, natur 
och ekonomi genom Mälarenergi
OVE FREDRIKSSON, MARKNADSCHEF



Vad är hållbarhet för Mälarenergi?
För oss, är hållbarhet bland annat:

• Produktion med hänsyn till miljö och hälsa 

• Ett rent och gott dricksvatten 

• Trygg infraservice dygnet runt utan avbrott

• Socialt ansvar som bolag och arbetsgivare

• God ekonomi möjliggör omställning

• Hög resurseffektivitet



Hållbar utveckling utifrån tre perspektiv

Tidigare betraktades alla tre perspektiv: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet som jämbördiga. 

Idag uttrycker man det alltmer som att:

• Ekologisk hållbarhet – sätter ramen för de övriga perspektiven

• Social hållbarhet – handlar om de mänskliga behoven

• Ekonomisk hållbarhet – måste hanteras med hänsyn till 

ekologi och människor

Planet – People – Profit

2019-11-224Mälarenergi



De globala hållbarhetsmålen



Idag Hållbar nivå

Flyg 1,4 0,3

Bilkörning 1,3 0,1

Kollektivtrafik 0,1 0

El-användning 1 0

Värme 0,4 0

Mat 1,9 0,5

Offentlig 
konsumtion 2,2 0,3

Övrig konsumtion 1,4 0,3

Summa 10 ton 1 - 1,5 ton

Vår klimatpåverkan



Mälarenergikoncernens 
hållbarhetsredovisning 2108 

• Nr 5 i ordningen. Vi har gjort en årlig 

hållbarhetsredovisning sedan 2014

• Redovisningen följer standard för Hållbarhetsredovisningar 

(GRI standard)

• Granskas av externa revisorer, liksom årsredovisningen 

• Väsentlighetsanalysen lyfter fram de viktigaste 

hållbarhetsaspekterna för ME och sätter därmed ramen 

för vad som ska rapporteras. Analysen bygger på 

intressentanalyser, ägardirektiv och strategisk plan, 

godkändes senast av styrelsen i augusti 2018.  

• Sedan 2017 omfattas Mälarenergi av lagkrav på 

hållbarhetsredovisning vilket bl.a. innebär att styrelsen ska 

godkänna redovisningen. 











2019 invigde vi tre faunapassager.



Munga



Rening dagvatten – våtmarker







2020: 100 % återvunnet och förnybart



Bo i Västerås
Transporter – nu 
börjar jobbet med 
leverantörerna



Bin och deras samhällsnytta – Nacka och lokalt





Cirka 4 000 studiebesök per år 



Sagoboken om vatten



Mälarenergi Cup
Mälarenergi Cup
Schysst Framtid
Ett Gulsvart hjärta
Team Mälarenergi
VSK Bandy
Stadsloppet
Mälarenergi Night Run
Köping Basket
Vik Hockey
Flickakademin fotboll
Konserthusets vänner
VSK Fotboll
Smaka på Västmanland
Ung företagsamhet
…
…
… med flera





Bo i Västerås –
i samarbete med Mimer och VafabMiljö





Exempel installation laddplatser



Mälarhamnar, energibesparing och effektivisering

• Energikartläggning

• Byte av belysning till LED 

(Västerås och Köping)

• Undermätning El

• Digitalisering, nytt 

styrsystem, för 

övervakning och 

styrning av oljehantering





Utrangering av oljepanna 
och inkoppling till 
fjärrvärmenätet. 

Bestående värde för 
klimat och långsiktig 
kund på fjärrvärme

Förfrågan på samma 
lösning i Eskilstuna



Byggbodar som går på fjärrvärme





Säkerhet - en del 
av vår vardag



Tillsammans skapar vi förutsättningar 
för ett attraktivt och hållbart Västerås





Tack!

LÄS MER OM OSS PÅ 

MALARENERGI.SE

FÖLJ OSS PÅ:

FACEBOOK.COM/MALARENERGI

INSTAGRAM.COM/MALARENERGI

LINKEDIN.COM/MALARENERGI


