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Bakgrund 

Fredag 29 april 2016 genomfördes workshop nummer två i Klimatråd 

Jämtlands län. Klimatrådet är en plattform för samarbete mellan aktörer 

från bl.a. näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. 

Det övergripande syftet för klimatrådet är att bidra till genomförandet av 

länets klimatstrategi, med tillhörande åtgärdsplaner för klimatanpassning, 

energieffektivisering och förnybar energi. Klimatråd Jämtlands län förvaltas 

gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands 

län. 

Syfte  

Denna workshop utgjorde fortsättningen på det kreativa arbete som inleddes vid klimatrådets första 

träff i Åre november 2015. Sedan dess har några av klimatrådets deltagare träffats flera gånger för 

att jobba vidare, medan andra har hört av sig till klimatrådets sekretariat med önskemål om att skapa 

grupperingar för särskilda frågeställningar. 

Workshopprogrammet innehöll parallella diskussionsspår utifrån de olika fokusområden som 

utkristalliserades vid Klimatrådets första workshop i Åre. Syftet med diskussionerna var att, med 

utgångspunkt i länets klimatstrategi, formulera konkreta insatser och affärsutmaningar som kan ligga 

till grund för konkreta projekt eller andra åtgärder.  Valda delar ska också bollas vidare till en grupp 

studenter på Mittuniversitetet. Studenterna kommer i samband med klimatrådets tredje workshop i 

september 2016 att arbeta med att finna lösningar på ett urval utmaningar. 

Ett av de områden som flera deltagare vid träffen i Åre önskade fördjupning kring är hur man kan 

arbeta med ekosystemtjänster, bland annat kopplat till byggande och fastighetsförvaltning. Charlotta 

Szczepanowski, hållbarhetschef hos Riksbyggen, hade därför bjudits in till workshopen för att dela 

med sig av erfarenheter från arbetet med att ta hänsyn till och kompensera för ekosystemtjänster i 

samband med nybyggnation av bostäder. 

Vid workshopen deltog 41 personer från 28 företag, kommuner, myndigheter och organisationer. 

Denna rapport är en sammanfattning av diskussionerna i de arbetsgrupper som under dagen 

arbetade med följande fem områden: 

 Biobränslen & transporter 

 Livsstilsförändring 

 Turism & kultur 

 Riskhantering ekosystemtjänster 

 Energieffektivisering 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/Klimatstrategi-2014-2020.pdf
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Sammanfattning av workshopdiskussion 

Nedan presenteras workshopens resultat utifrån diskussionerna inom arbetsgruppernas olika 

ämnesområden.  

1 Biobränslen och transporter 
Samtalsledare: Anne Sörensson, Grön trafik, Östersunds kommun 

Sekreterare: Moa Breivik, Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen 

1.1 Viktiga frågeställningar för gruppen 

 Infrastruktur (distribution och transport av bränslen) 

 Krav från kunder, till exempel inom offentlig sektor – upphandling. 

 Långsiktighet, politiska spelregler. 

 Tillgång till bränsle – långsiktigt. 

 

Aktörer som saknas – och branscher som inte finns representerade vid dagens diskussion: 

 Åkerier. 

 Distributörer av bränslen (biodiesel, HVO mm), såsom Energifabriken/Perstorp Bioproducts, 

Preem, m.fl. 

1.2 Förslag till projektidéer och andra åtgärder 

 Förstudie 

Förstudie för laddinfrastruktur i hela länet. Hjälpa kommuner lyfta frågan, utreda behov och 

olika alternativ. 

 Kommersialiseringsprojekt 

Statsstöd – problematik kring regler och administration – eventuellt kan demoanläggningar 

få stöd. Tekniken finns redan. Nu behöver den kommersialiseras och göras tillgänglig för 

marknaden. Fortsatt kontakt med Tillväxtverket och Regionen kring denna fråga. 

 Multifuelmackar 

Multifuelmackar med flera bränslen, till exempel RME, HVO mm. SEKAB vill söka 

klimatklivsmedel. Inlandsbanan är intresserad av en multifuelmack längs sitt stråk, till 

exempel Sveg, Östersund, Hammerdal. Både SEKAB och Inlandsbanan har kontakt med 

Energifabriken. 
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 Lastbil på järnväg 

Flexiwaggon will föra diskussion med Green Highway och söka medel för att bygga 

laststationer. 

 Samtransport av förnybara bränslen. 

1.3 Nästa steg 

 Klimatrådet bjuder in kommuner till samtal om förstudie kring laddinfrastruktur. 

Klimatrådets sekretariat förbereder. 

 SEKAB kommer att lämna in en ansökan om medel från Klimatklivet under nästa 

ansökningsomgång. 

2 Livsstilsförändring 
Samtalsledare: Torbjörn Skytt, Mittuniversitetet 

2.1 Viktiga frågeställningar för gruppen 

Övergripande frågeställning till studentgrupperna: 

 Hur ser en attraktiv och hållbar livsstil ut för ett liv i Jämtland inom ramen för en 

koldioxidbelastning om 4 ton (50 % av dagens nivå)? 

 Jämfört med dagens situation finns ett antal hinder som måste övervinnas för att nå den 

hållbara livsstilen. Identifiera dessa hinder och försök komma fram till hur beteendet kan 

brytas för att nå målen. 

 Beakta följande: Hur ser samhällssystemen ut idag – krävs förändringar? Tekniska system? 

Normer, till exempel genus (jämför kvinnors och mäns miljöbelastning). Strukturella 

aspekter, ekonomiska aspekter etc. 

 Hur måste system anpassas för att skapa förutsättningar för att individen ska välja rätt? Kom 

ihåg glesbygd-(Stor)stadsaspekten. Närproducerad mat. 

2.2 Förslag till projektidéer och andra åtgärder 

 Ett enkelt verktyg för bedömning av CO2-utsläpp inom offentlig sektor för tjänsteresor. 

Eventuellt kopplat till någon form av ”tävling”.   Minskade CO2-utsläpp. 

 Motorvärmaruttag vid ”pendlarparkeringar” för att folk ska vilja ställa bilen och ta buss. 

2.3 Nästa steg 

 Lite oklart hur vi ska fortsätta utifrån dagens ”position”. 

 Utifrån en frågeställning till MIUN-studenterna tänker vi oss att en del uppslag kommer fram 

som kan fångas upp som projektidéer. 

 Gemensamt med klimatrådets sekretariat kan gruppen försöka definiera vilka 

livsstilsförändringsfrågor som ska prioriteras. 
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3 Turism & kultur 
Samtalsledare / sekreterare: Tomas Svanström, Svenska Turistföreningen och Jörgen Jonsson, 

Svenska Samernas Riksförbund 

3.1 Viktiga frågeställningar för gruppen 

Viktiga frågeställningar för både rennäring och turism: 

 Värna kultur 

 Skyddsjakt 

 Tillgänglighet 

 Allemansrätten 

 Rovdjur 

 

Förbättring av tågtrafiken viktig 

 Östersund – Stockholm på 4 timmar! 

3.2 Förslag till projektidéer och andra åtgärder 

Nationalpark Vålådalen-Sylarna-Helags. Viktigt att tydligt definiera syftet och fatta beslut. 

Ofta avsaknad av helhetssyn i miljöpolitik, debatt och beslut: 

 Hur ska man under vintertid hålla värmen i en elbil? 

 Vetenskapligt fattade beslut framför att låta trender och ”politisk korrekthet” styra. 

 Viktigt att bedöma miljöpåverkan ur LCA-perspektiv. Jämför exemplet plastpåse – tygkasse. 

 

Viktigt bygga bort flaskhalsar i transportsystemen. 

 Varför måste till exempel tåget köra max 60-70 km/timmen på vissa sträckor (Stöde, Kilafors 

etc). 

 

Varför är det så svårt att fatta beslut (politik)? 

3.3 Nästa steg 

 Erbjuda alternativ till den uppkopplade vardagen – ”Bättre avkopplad än uppkopplad”. 

 Fritidshus som står tomma stor del av året – måste de verkligen stå på udnerhållsvärme? 

 Fortsätta arbeta målinriktat med stegvisa förbättringar. Jämför framgångarna med förbud av 

DDT, Freon som köldmedium, utfasning av bly, etc. 

 Offensiv hållning krävs när det gäller restriktioner  – till exempel användning av vattenskoter. 
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4 Riskhantering - ekosystemtjänster 
Samtalsledare / sekreterare: Katarina Fredriksson, Länsstyrelsen 

4.1 Viktiga frågeställningar för gruppen 

 Hur får vi driv i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till klimatanpassning? 

 Hur kan vi arbeta praktiskt med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen? 

 Ras- och erosionsrisker kontra markanvändning. Saknas samsyn mellan myndigheter och 

organisationer – frågan ”faller mellan stolarna”. 

 Fråga till studenterna: Hur kan vi arbeta praktiskt med ekosystemtjänster i 

samhällsplaneringen kopplat till beteendeförändringar med hänsyn till befintliga 

bostadsområden. 

4.2 Förslag till projektidéer och andra åtgärder 

 Gemensamt (mellan kommunerna) ta fram klimatanpassningsplaner.  Identifiera det 

gemensamma (i risk- och sårbarhetsanalyser)  (Länsstyrelsen samordnar). 

 SMHI-dagarna 9-10 maj – start till identifiering, behovsanalys och olika perspektiv som 

jämställdhet, barnperspektiv, mänskliga rättigheter mm finns med som fördjupningsfokus. 

 Viktigt att fånga in sakkunnigas och sektorsmyndigheternas perspektiv och kunskap. 

4.3 Nästa steg 

 Vad händer på sikt efter starten som äger rum 9-10 maj? 

 Sätta en handlingsplan för det fortsatta arbetet. 

 Sekretariatet ska fortsätta driva arbetet för att formera en bostads-/byggrupp inom 

klimatrådet. Viktig målgrupp! 

5 Energieffektivisering 
Samtalsledare / sekreterare: Karin Österberg, Östersundshem 

5.1 Viktiga frågeställningar för gruppen 

 Solcellsteknik (till exempel batterilagring, konvertering och optimering för egen användning). 

 Prognosstyrning av varme- och ventilationssystem: 

 Studier i fastigheter. 

 Olika leverantörer av system. 

 Komplext – konsulthjälp behövs. 

 

 Styr- och övervakningsteknik. 

 Visualisering av elanvändning. 

 Energibrunnar – kyla/värme (Region Jämtland Härjedalen). 
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5.2 Förslag till projektidéer och andra åtgärder 

Behov av att analysera energianvändning tillsammans med energi/kraftbolag: timvärden, 

styrningsoptimering  

 Gränsöverskridande kompetensutveckling inom energieffektivisering – driftspersonal, 

anläggningsansvarige m.fl. 

 Driva nätverk – kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare. 

 Energieffektiviseringsnätverk. 

 Förstudie för prognosstyrning? 

 Effektiv styrning av fastigheter, ”paraplylösningar”. 

5.3 Nästa steg 

 Hitta aktörer som kan vara intresserade av idéerna med hjälp av Klimatrådets sekretariat. 

 Projektskrivning med stöd av Klimatrådets sekretariat. 
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28 företag, kommuner, myndigheter och 

organisationer deltog vid workshopen: 

 

Centrala Buss 

Diös Fastigheter AB 

Ekocoin Sweden 

Flexiwaggon AB 

Grönt Samskapande Östersund 

Inlandsbanan 

Jämtland Härjedalen Turism 

Jämtland Härjedalens Idrottsförbund 

Krokoms kommun 

Krokomsbostäder AB 

LRF Jämtland 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Mittuniversitetet 

Naturskyddsföreningen Östersundskretsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jämtland Härjedalen, Fastighet 

Riksbyggen 

Sekab Biofuels & Chemicals 

Skogsstyrelsen 

Strömsunds kommun 

Svenska Samernas Riksförbund, SSR 

Svenska Turistföreningen 

Taxi Östersund 199 000 AB 

Tillväxtverket 

Vänsterpartiet Jämtlands län 

Z-konsult 

Östersunds kommun 

Östersundshem AB 
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Sekretariat: 

Ida Sjölund, Region Jämtland Härjedalen 

ida.sjolund@regionjh.se 

Lars Jonsson, Länsstyrelsen Jämtlands län 

lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se 


