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Uppdraget
Regeringen har gett länsstyrelserna 

i uppdrag att formulera klimat- och 

energistrategier. Dessa ska inspirera 

länsstyrelser, regionförbund, närings-

liv, organisationer och länsinvånare 

att tillsammans arbeta för att minska 

påverkan på klimatet. Det kan bara 

ske genom samarbete över gränser, 

nytänkande, omställning till grönare 

energi och olika sätt att använda  

energi mer effektivt. Syftet är att hej-

da klimatförändringarna och fortsätta 

arbetet med att uppfylla miljömålen. 

Det här dokumentet är en vägvisare till smarta 
miljöval, en klimat- och energistrategi gemensamt framtagen av 
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet södra Småland. 

Den ska inspirera till att minska de utsläpp i länet som påverkar 
klimatet. Så många som möjligt behöver engageras att börja leva 
på ett mer medvetet sätt för att bli smartare energianvändare. Vi 
Kronobergare ska dra vårt strå till stacken, utifrån våra egna och 
länets speciella förutsättningar. Det gäller såväl företag, näringsliv, 
organisationer som privatpersoner. Samhällets energiförsörjning 
måste ställas om i grunden om vi ska nå de nationella miljömålen. 

Din insats behövs för att det ska bli möjligt.

Detta dokument är en nedkortad och lättläst version av 
strategidokumentet som finns att läsa på: 
www.lansstyrelsen.se/miljomal 

Gemensam roll
Länsstyrelsen och Regionförbundet ska arbeta gemensamt för ett 
klimatsmartare liv i region Småland, genom att:

 z Sprida information om klimatpåverkan 

 z Anpassa styrande dokument med hänsyn till klimatet 
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Strategins fyra huvudspår

 z Minska utsläppen från resor och 
fordon

 z Använda klimatsmart el och värme

 z Ställa om till förnybar energi

 z Lyfta fram näringslivets arbete med 
klimat och energi



5

Startskott – för en friskare planet   
Vi har länge hört om hur utsläppen stadigt ökar, att klimatet blir allt 
varmare och kan komma att orsaka förödande naturkatastrofer. 
 Ändå kör de flesta på som vanligt, med miljöovänliga bilar, gör 
onödiga flygresor, konsumerar utan att tänka på varifrån varorna 
kommer. Vi håller på att förstöra för oss själva och planeten för all 
framtid. 

Än är det inte för sent agera – men det är hög tid! 

Målet är att sluta använda olja och andra fossila bränslen. Det blir tufft, 
så vi måste tänka och agera på ett nytt sätt – vara klimatsmarta!  
Den här strategin är startskottet för vårt gemensamma arbete. 

Länets karaktär – våra förutsättningar
Vi bor i ett två-procents-län! 

Kronobergs län är 9 424 kvadratkilometer, det är två procent av 
Sveriges yta. Här bor 180 000 människor, det är två procent av 
Sveriges befolkning. Två procent av landets jordbruksmark finns här. 

75 procent av arealen är skogsmark, därför kallas detta för ett 
skogslän. Det är också ett inlandslän rikt på sjöar och mossmarker.

Industrin domineras av medeltung verkstadsindustri, med 
lastmaskiner som huvudprodukt, men även omfattande tillverkning 
av värmeutrustning. En stor del av verkstadsföretagen är 
underleverantörer till bilindustrin. Trä- och möbelindustrier är vanliga 
liksom möbeldistribution- och försäljning. Aluminiumindustri är också 
välrepresenterad.

Från att ha varit ett län med många glas- och massabruk har vi nu bara 
kvar ett fåtal glasbruk kvar och endast ett pappersbruk. 

Miljömålen
Regeringen har beslutat följande natio-

nella miljömål som vi med gemensamma 

krafter ska uppnå. 

Nationella Miljömål 

Utsläpp av klimatgaser har minskat 4 

procent (medelvärde 208-2012), jämfört 

med 1990.

Utsläpp av klimatgaser ska ha minskat 

med 40 procent till 2020 – jämfört med 

1990

Regionala miljömål

De regionala miljömålen arbetas om 

under 2010. 

Läs mer om de nya regionala miljömålen 

2011, på www.lansstyrelsen.se/miljomal 
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Så kan vi ställa om länet  
– Detta 
behöver 
vi göra:
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Förnybara bränslen
Olja, bensin, diesel, kol och naturgas 

är fossila bränslen  -de tillhör jordens 

ändliga energikällor.

Energi från sol, vind, vatten och bio-

massa är förnybara bränslen –  energi-

källor som ständigt förnyas. 

Förnybara energikällor
Satsa mer på solvärme-teknik 
Intresset för solvärme-paneler och solceller har ökat, trots att 
investeringskostnaderna är höga och solen inte så stark på våra 
breddgrader. Om det blir möjligt för var och en att sälja sin överskotts-
el, blir det kommersiellt lockande med solenergi. 

Bygga ut vindkraft med minsta möjliga intrång
Nu planeras vindkraftverk som kan komma ge ett stort tillskott av 
förnybar energi. Det är viktigt att vindkraftverken placeras på platser 
där de påverkar omgivningen så lite som möjligt. Småskalig vindkraft 
kan vara ett viktigt komplement för den enskilde. Det finns stora 
möjligheter för länets industri att vara med som legotillverkare och 
leverantörer. 

Göra den småskaliga vattenkraften effektivare
De vattenkraftverk som används kan, vid behov, graderas upp för 
att bli effektivare och bättre för miljön. Samtidigt måste livsmiljöerna 
förbättras för fiskar och andra vattenlevande djur.  

Energi från vinden
Vindenergi är en hittills nästan out-

nyttjad källa i Kronobergs län men 

intresset är stort. Det finns planer på 

att bygga 400 vindkraftverk med en 

uppskattad kapacitet på 800-120  

megawatt. Det motsvarar hela 

elförbrukningen i länet. Just nu pågår 

utredning, kartering och miljöpröv-

ningar – framtiden får utvisa om 

planerna blir verklighet. 

Energi från vatten
Vattenkraften är i princip färdigut-

byggd i vårt län. De småforsar som 

finns kvar har allt för stora biologiska 

värden.
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Biobränsle

Börja producera alternativ till bensin och diesel – 
förnyelsebart fordonsbränsle 
Ett exempel är Chrisgas-projektet i Värnamo med målet att utvinna 
fordonsgas från trä-råvara. Resultaten från projektet behöver 
utvecklas vidare i Kronobergs län. 

Börja producera biogas inom jordbruket
Det går att utvinna biogas från både gödsel och rötad vall i mindre 
anläggningar. I länet provas det på några gårdar. Man kan söka bidrag 
till det, bl. a. från landsbygdsprogrammet.

Producera mer biogas från avlopp och organiskt 
avfall
I Växjö produceras redan biogas från avloppsslam och storkökens 
avfall. Den produktionen kan utvecklas. Alla hushåll i Växjö kommer 
att sortera sitt organiska avfall – rester från matlagning. Det ska bli till 
biogas som kommer att driva både bussar och bilar.  

Utveckla den lokala produktionen av biobränslen
Vi måste ta vara på möjligheterna att utveckla nya bränslen och andra 
produkter i regionen, i samverkan mellan Linnéuniversitetet och 
näringslivet. 

Det är viktigt att få fram skonsamma sätt att öka produktionen i 
skogsbruket. Försök har gjorts med energiskog men ännu har det inte 
slagit igenom i länet. 

Biobränsle
Det pågår en successiv övergång till 

biobränsle. Det är numera basen för 

fjärrvärmen och även för enskildas 

uppvärmning. Konkurrensen om trä-

råvara kommer troligen att hårdna 

och produktiviteten i skogen behöver 

därför bli större. Viktigt att det i så fall 

sker med stor hänsyn till naturvärden. 

Organiskt avfall
Rester från matlagning, skal, kaffe-

sump, tepåsar = organiskt avfall.



9

Torv – fossilt bränsle?
Det pågår en diskussion om hur torv 

ska betraktas, kanske som långsamt 

förnybar. I Kyotoavtalet betraktas 

torv som ett fossilt bränsle och ingår 

i handeln med utsläppsrättigheter. 

Andelen torv i fjärrvärmeverken har 

därför minskat drastiskt. 

Göra det möjligt att producera egen el 
Många visar intresse av att producera egen el, för att bli själv-
försörjande och minska sin sårbarhet vid stormar och oväder.  
I dagsläget kan endast den el som man använder kvittas mot egen el. 
Om all egen el kunde säljas, skulle intresset öka. För detta krävs en 
ändring av lagen.

Torv
Det finns olika åsikter om torvens klimatpåverkan och internationella 
reglers kan komma att ändras. Bara torvområden med mycket låga 
naturvärden kan komma ifråga för torvbrytning. 

Transporter – bil, buss, lastbil

Underlätta för fler att välja buss och tåg = åka 
kollektivt
Attityden till att resa med buss och tåg har börjat förändras. Allt fler 
kommer att välja att åka kollektivt. Därför behövs utbyggnad, nya 
linjedragningar och alternativa lösningar för att möta den ökade 
efterfrågan. 
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Underlätta för fler att skaffa miljöbilar
Än finns ganska få bilar i länet, som är effektiva och drivs med för-
nyelsebara bränslen. En av orsakerna är att det inte går att tanka 
biogas i länet ännu. Att kommun och företag samverkar, som i 
Älmhult, är en lösning på problemet. 

Minska antalet korta bilresor  
– lyft fram cykling
Det behövs kraftfulla satsningar som sätter cykeln främst, så att allt 
färre tar bilen korta sträckor. 

Samåka mer 
Samåkning sker spontant där det finns goda förutsättningar.  Med IT-
teknik skulle samåkning kunna öka. 

Skapa fler bilpooler 
I större städer satsas stort på bilpooler. I glesbygdslänet Kronoberg 
är förutsättningarna sämre, men i mindre sammanhang, t.ex. 
företagshotell, bostadsrättsföreningar kan det fungera väl. 

Frakta mer med tåg istället för lastbil
En undersökning i länet visar att det finns flera stora företag som 
skulle vilja transportera varor på järnväg. Allt som behövs är aktiva val 
och investeringar av företag som beställer och levererar gods. 

Kräva smarta godstransporter 
Om beställare och åkerier samarbetar mer kring lastning och logistik, 
skulle miljö och klimat vinna mycket. Inköpare inom kommun och 
landsting kan ställa krav på samordnade transporter och även välja att 
köpa in transporterna separat. 

Utbilda fler i att köra klimatsmart
Ecodriving är ett sätt att köra effektivare och därmed mer miljövänligt. 
Det behövs också utbildningar i så kallad heavy ecodriving, effektivt 
körsätt för tunga fordon, större transportfordon och maskiner i jord- 
och skogsbruket. 
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Infrastruktur  – vägar, järnvägar, 
flygplatser 
(Se även ovan under transport)

Ha klimatet i fokus när länets transporter planeras
Miljö och klimat påverkas allra mest av utsläpp från bilar och tung 
trafik, den insikten måste tydligt finnas med när länets infrastruktur 
planeras.

Frakta mer med tåg istället för lastbil och lyft 
fram kollektivtrafiken
Det behövs utvecklade knytpunkter som resecentra och terminaler där 
både resenärer och varor kan byta sätt att färdas. 

Skapa sätt att föra ut biobränsle även till 
landsbygd och mindre orter
Alla konsumenter måste ha tillgång till klimatsmarta drivmedel. Särskilt 
viktigt är det på orter där det inte finns någon kollektivtrafik, dvs. 
alternativ till bilen. 

Transporterna har ökat
Trots information och stora insatser 

för att minska godstransporter med 

lastbil, har de istället ökat kraftigt.  

Ett undantag är de senaste årens 

virkestransporter med tåg. 

År 2008 bildades ett regionalt gods-

transportråd som ska hjälpa till att 

samordna transporter mellan lastbil 

och tåg. 
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Förbättra länets cykelvägar 
För att få fler att välja cykel före bil krävs att det är attraktivt, enkelt 
och säkert att cykla. Luftkvaliteten skulle bli bättre om vi minskar 
antalet kallstarter och korta körsträckor med bil.

Fortsätta bygga fibernät
Många resor med utsläpp kan undvikas om vi istället väljer att mötas 
via datorer. Det fordrar ett väl utbyggt fiber-nät = it-infrastruktur.

Använda klimatsmart el i industrier och  
kommuner 
Det finns flera sätt att använda el mer effektivt, både inom industrin 
och kommunernas tekniska verksamhet. 

Ta till vara spillvärmen inom industri och jordbruk
På några ställen i länet finns sådana initiativ, till exempel mellan 
industri- och fjärrvärme, men det finns mycket outnyttjad spillvärme 
vid smältverk, gjuterier m.m. som skulle kunna återanvändas.

Öka andelen biobränsle inom industrin
Biobränsle kan ersätta användningen av fossila bränslen inom 
industrin.

Vi måste tänka 
smartare för att 
spara energi
Bli energieffektiva 
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Passivhus och plusenergihus
Passivhus byggs energisnålt med extra 

tjock isolering och bra ventilation. 

Värmen från dem som bor i husen, 

deras elektriska apparater och solens 

strålar värmer huset. Plusenergihus är 

energisnåla passivhus som med vind-

kraft och/eller solceller producerar 

mer energi än hushållet använder. 

Bygga nytt – bygg passivhus och plusenergihus 
Flera husproducenter borde börja bygga passivhus och plusenergihus 
vid nybyggnation. Det har stora fördelar på lång sikt.

Klimatsäkra gamla hus 
Tilläggsisolera, byt fönster och gamla pannor, gå över till fjärrvärme 
eller andra klimatsmarta energialternativ.

Sporra hyresgäster att spara el
I äldre fastigheter ingår ofta el-användningen i hyran. Om dessa 
hyresgäster fick möjlighet att själva påverka sina värme- och 
elräkningar skulle det motivera dem att spara energi. Försök i länet har 
gett goda resultat.

Starta kampanjer för biobränslen och pannbyten
Starta kampanjer för biobränslen och pannbyten. Det finns ett stort 
behov av utbildning i hur man eldar rätt och undviker onödiga utsläpp 
vid vedeldning.

Byta ut gamla oljepannor
De gamla uppvärmningssystemen behöver bytas ut mot nya. Många 
gamla pannor finns ännu kvar. Värmepumpar är ett alternativ till 
biobränslepannor, om de drivs med el från förnyelsebara källor. 
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Jordbruk
Jordbruk kan leda till ökad klimatpåverkan, om jorden brukas varsamt 
minskar påverkan på klimatet.

Producera biogas inom jordbruket (se även bioenergi)
Produktion av biogas i jordbruket skulle kunna motsvara jordbrukets 
behov av drivmedel.

Klimatmärka livsmedel, andra varor och tjänster
En källa till utsläpp av klimatgasen metan är våra idisslande kor. 
Antalet kor har inte ökat så mycket och de är därför inte något större 
klimatproblem. Däremot har inköpen av kött från andra länder ökat. 
Konsumenter behöver bättre information om vilka köttdjur som ger 
minst påverkan på klimatet.

Jordbrukets utsläpp
Jordbrukets största påverkan på 

klimatet kommer från gödsling och 

utsläpp vid bearbetning av marker. 

Med nya metoder kan det bli mindre 

utsläpp av lustgas och andra gaser 

som påverkar klimatet. Därför behövs 

information om varsamma sätt att 

bruka jorden. 
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Avfall  (Se även förnyelsebara energikällor ovan)

Producera mer biogas från avlopp och organiskt 
avfall
Växjö kommuns matrester ska rötas till biogas. De andra kommunerna 
i länet bör samverka med Växjö. Metangas från gamla soptippar och 
deponier kan användas till värme.
 

Fjärrvärme

Dra fram fjärr- och närvärme till fler orter
Fjärrvärmen är väl utbyggd i länet men fortfarande finns det möjlighet 
att ansluta några fler områden och orter. 

Ta fram mer kraftvärme 
Det finns möjlighet att bygga fler kraftvärmeverk i länet.

Bygga ut fjärrkyla
Statens utredning om klimat och sårbarhet visar att behovet av kyla 
kommer att femdubblas. Ur klimatsynpunkt är fjärrkyla ett mycket 
bättre alternativ än eldrivna anläggningar. Försök i Växjö visar goda 
resultat. 

Övriga tekniska åtgärder

Minska utsläpp av lustgas inom landstinget
Lustgas har stor inverkan på klimatet. Det finns teknik för att minska 
utsläppen av lustgas. Landstinget arbetar med att täta läckor, 
underhålla, och information.

Skapa nya system för förbränning av biobränslen
Genom samverkan mellan Linnéuniversitetet och regionens tillverkare 
av värmesystem kan vi få ett klimatsmart näringsliv där ekonomi och 
minskade miljöproblem går hand i hand. 

Vad är när- och fjärrvärme?
Närvärme är när några småhus-

ägare går samman, byter ut sina egna 

värmepannor mot en gemensamt 

ägd värmeanläggning. Det kan vara 

två småhus eller hela områden med 

hundratals hus. 

Stora system som ger värme till en hel 

stad brukar kallas fjärrvärme.

Vad är fjärrkyla?
På samma sätt som med fjärrvärme 

pumpas vatten i ett ledningsnät. 

Skillnaden är att vattnet kyls. Detta 

är både effektivare, pålitligare och 

miljöriktigare än att varje fastighet 

har sin egen kylanläggning. Används 

dessutom förnybara bränslen för att 

kyla vattnet är det riktigt klimats-

mart. 

Vad är kraftvärme?
I en kraftvärmeanläggning produ-

ceras el samtidigt som man även 

får fjärrvärme. Om man dessutom 

använder ett förnybart bränsle så är 

kraftvärme både mer energieffektivt 

och miljöanpassat än de flesta andra 

sätt att producera el. 
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Regional och kommunal planering 

Skapa kommunala klimatstrategier
Kommunala klimat- och energiplaner behöver ofta uppdateras, få en 
tydligare roll och utvecklas till klimatstrategier. Det är viktigt att även 
ta med utsläpp av växthusgaser i dem.

Ökad hänsyn till klimat och energi i fysisk 
planering
Hur påverkas miljön och klimatet av stadens planering? Det är en fråga 
som behöver större tyngd vid beslut. Nya bostadsområden bör läggas 
så att de kan anslutas till fjärrvärmenätet. De kan också främja passiv- 
eller plusenergihus och erbjuda klimatsmarta alternativ till privata 
bilresor.

Ge råd om uppvärmning vid bygglov 
Kommunerna kan ställa tydliga krav på byggherrar och exploatörer vid 
försäljning av kommunal mark, så att de gör klimatsmarta energival. 

Klimatinrikta planeringen av länets transporter
Regionförbundet södra Småland ansvarar för att ta fram länets 
transportplan 2010-2021. Minskad påverkan på klimatet är en av 
transportplanens utgångspunkter.

Öka samverkan mellan näringsliv och 
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet ligger långt framme när det gäller forskning 
inom klimat och energi. Energikontor Sydost sprider kunskap och 
startar projekt i regionen. Det finns goda förutsättningar för att 
klimatfrågorna ska kunna utveckla näringslivet i länet.

Fysisk planering
Fysisk planering handlar om att avgö-

ra hur mark och vatten skall användas 

i en kommun.

RUP
I RUP, regional utvecklingsplan, for-

muleras länets långsiktiga miljömål. 

Där beskrivs bl.a. vilka goda förut-

sättningar som finns för att klimat-

frågorna ska kunna omsättas till att 

utveckla näringslivet. Viktiga parter 

är Linnéuniversitetet och forskningen 

inom bioenergi, Energikontoret Syd-

ost, regionens tillverkare av pannor, 

värmepumpar m. m. och företag som 

bedriver forskning med internationell 

inriktning, exempelvis Alstoms. 
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Annan planering och 
styrdokument 

Införa miljöledningssystem inom företag  
Många fler företag skulle kunna införa detta för att få igång ett miljö-
tänkande kring upphandlingar och val av transporter.

Köpa miljöanpassad energi och energisnåla 
produkter. 
Företag, myndigheter och organisationer bör införa en policy för inköp 
med miljötänkande i fokus, då underlättas klimatsmarta val.

Införa inköpspolicy för bränslesnåla fordon 
När företag, kommuner och regionala myndigheter, med 
inköpspolicies för miljön, köper in fordon prioriteras miljöklassning och 
bränslesnålhet. 

Välja närproducerade varor för att minska 
handelns transporter 
Om närproducerade varor och tjänster gynnas kan utsläppen som 
påverkar vårt klimat minska. Vid inköp av livsmedel är det även viktigt 
att välja ekologiskt producerade varor.

Miljöledningssystem
Att ha ett ledningssystem för miljö 

är ett sätt för företag och organisa-

tioner att arbeta systematisk och 

strukturerat med miljöfrågor. Det 

finns en internationell standard för 

ett sådant system, ISO 14001, men 

även nationella som Miljödiplome-

ring. Att vara certifierad är inte det 

samma som att vara miljövänlig. Det 

betyder bara att man lovat att arbeta 

på ett aktivt och ordnat sätt med att 

minska sin påverkan på miljön.
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Klimatinformation: regionala 
aktörer och regional samverkan

Utveckla en regional klimatkommission som 
aktiverar och håller igång länets klimatarbete

Skapa ett regionalt klimatcentrum
Ett ”skyltfönster” behöver skapas där klimatsmarta företag kan visa 
upp sina produkter för intressenter, konsumenter och företag. 

Utveckla den kommunala energirådgivningen 
Klimat- och energirådgivarnas arbete bör få en starkare roll. Det 
är också viktigt att det regionala mobilitetskontoret får långsiktig 
ekonomi så att verksamheten kan leva vidare.

Satsa på utbildning och information till företag 
och allmänhet
Utveckla särskilda hemsidor för information och utbildning i miljö- och 
klimatfrågor.

Öka kunskapen om energi och hållbar utveckling 
i skolundervisningen 
Skolan är en viktig ingång i arbetet med att förändra attityder inom 
klimat- och energiområdet. Hållbar utveckling borde arbetas in ännu 
tydligare i lärarutbildningen. 

Klimatkommission
Regionförbundet södra Småland har 

bildat en klimatkommission, en brett 

sammansatt grupp med företrädare 

för regionens näringsliv, universitet, 

politiker och olika organisationer. Kli-

matkommissionen ska lyfta fram goda 

exempel och underlätta för människor 

från olika samhällsområden att mötas 

över gränser och utbyta erfarenheter.  

Mobilitetskontoret
Det regionala mobilitetskontoret är 

en plattform, opinionsbildare och 

drivande kraft i det regionala arbetet 

med hållbart resande.
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Ingen kan göra allt, alla 
kan göra något!



Planering och 
styrdokument Information

Minska  
transporternas 
utsläpp

Klimat- och  
miljödrivet 
näringsliv

Fortsatt  
effektivisering Förnybar energi

 ÑUtveckla en regional 
klimatkommission 
som aktiverar och 
håller igång länets 
klimatarbete

 ÑKlimatinrikta pla-
neringen av länets 
transporter

 ÑUtveckla kommunala 
klimatstrategier

 Ñ Införa miljölednings-
system inom trans-
portföretag

 ÑKöpa miljöanpassad 
energi och energi-
snåla produkter

 Ñ Skaffa inköpspo-
licy för bränslesnåla 
fordon

 ÑBygga ett stort 
nätverk av cykelvägar 
i och mellan orter

 Ñ Välja närproducerade 
varor för att minska 
handelns transporter  

 Ñ Ta mer hänsyn till kli-
mat- och energi i den 
fysiska planeringen

 ÑGe råd om lämplig 
energi för uppvärm-
ning vid bygglov

 Ñ Informera om var-
samt jordbruk med 
liten påverkan på 
klimatet 

 Ñ Vidareutveckla det 
lokala mobilitets-
kontoret

 Ñ Skapa ett regionalt 
klimatcentrum och 
ett regionalt energi-
centrum

 ÑKlimatmärka livs-
medel och andra 
varor och tjänster

 Ñ Satsa på utbildning 
och information till 
företag och allmänhet

 ÑÖka kunskapen om 
energi och hållbar 
utveckling i skol-
undervisningen 

 ÑMera kommunal 
klimat- och energi-
rådgivning

 ÑUnderlätta för fler att 
välja buss och tåg = 
åka kollektivt

 Ñ Frakta mer med tåg 
istället för lastbil

 ÑUnderlätta för fler att 
skaffa miljövänliga 
bilar 

 ÑMinska antalet korta 
bilresor – lyft fram 
cykelåkning

 Ñ Fortsätta bygga fiber-
nät så minskar beho-
vet av transporter

 ÑUtveckla den lokala 
produktionen av bio-
bränslen

 Ñ Skapa nya system för 
förbränning av bio-
bränslen

 Ñ Ta tillvara produktions-
möjligheter inom vind-
kraftsutbyggnaden

 ÑUtveckla samverkan 
mellan näringsliv och 
forskning vid Linné-
universitetet.

 ÑBygga nytt – bygg 
passivhus och plus-
energihus

 ÑKlimatsäkra gamla hus 
– göra dem energi-
effektivare

 ÑUtbilda fler i att köra 
klimatsmart

 ÑMinska andelen el 
vid uppvärmning av 
bostadshus, m.m.

 ÑAnvända klimatsmart 
el i industrier och 
kommuner 

 Ñ Samverka för att 
göra varutransporter 
miljövänliga 

 Ñ Samåka mer

 Ñ Skapa fler bilpooler

 Ñ Ta till vara spillvärmen 
inom industri och 
jordbruk

 Ñ Sporra konsumen-
ter att spara energi 
genom att införa indi-
viduell mätning

 Ñ Effektivisera lustga-
sanvändning.  
(Landstinget)

 ÑBygga ut fjärrkyla

 ÑBygga ut vindkraften 
med minsta möjliga 
intrång

 ÑBörja producera bio-
gas i jordbruket

 Ñ Producera mer biogas 
av organiskt avfall och 
avloppsslam

 Ñ Starta kampanjer 
för biobränslen och 
pannbyten

 ÑBörja producera alter-
nativ till bensin och 
diesel – förnyelsebart 
fordonsbränsle

 ÑUtveckla den lokala 
produktionen av bio-
bränslen

 Ñ Skapa system för att 
föra ut biobränsle 
även till landsbygd 
och mindre orter

 Ñ Ta fram mer kraft-
värme 

 ÑByta oljepannor mot 
värmepumar

 ÑDra fram fjärr- och 
närvärme till fler orter

 Ñ Satsa mer på 
solvärme-teknik

 ÑGöra den småskaliga 
vattenkraften effek-
tivare.

 ÑÖka andelen biobräns-
len inom industrin

 ÑGöra det möjligt att 
producera egen el

Detta behöver vi göra:


