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Fossiloberoende
region 2030 

– Hur går det?
� Utsläppen av växthusgaser i Västra 

Götaland ska minska med 80 procent 
till 2030 från 1990-års nivå.                   
→ År 2014 hade de bara minskat 15 % 

� Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskars konsumtion ska minska 
med 30 procent jämfört med 2010.                    
→ Utsläppen från konsumtion är 
desamma som i början på 90-talet

- Inte så bra!



Nu kraftsamlar vi för klimatet!



Hållbara transporter 

Klimatsmart och hälsosam mat 

Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster 

Sunda och klimatsmarta bostäder 
och lokaler 

Vi är föregångare för ett gott liv 
i en fossilfri framtid 

Vi klimatplanerar 
för framtidens samhällsstruktur 

Vi investerar i testarenor och innovationer 
som bidrar till utveckling och jobb 

Vi utvecklar attraktiva samhällen 
där det är lätt att göra rätt 

Vägen till kraftsamlingen Klimat 2030

Dialog

Fyra fokusområden          Fyra arbetssätt



Klimat 2030 - en del av miljömålsarbetet
Aktuellt: Lansering av Västra 
Götalands åtgärdsprogram för 
miljömålen - Göteborg 27 feb



Hållbara transporter 

� Klimatsmart vardagsresande 
där fler väljer gång, cykling 
och kollektivt resande

� Accelererad omställning till 
fossilfria fordon

� Effektiva godstransporter
� Klimatsmarta möten och 

semestrar

Klimatsmart och 
hälsosam mat

� Minskat matsvinn
� Främja hållbart 

lantbruk
� Mer vegetariskt på 

tallriken

Sunda och klimatsmarta 
bostäder och lokaler

� Flexibla och klimatsmarta 
bostäder och lokaler

� Effektiv och klimatsmart 
renovering

Förnybara och 
resurseffektiva 
produkter och tjänster

� Större marknad för 
biobaserade material och 
drivmedel

� Tjänster och cirkulära varor
� Design för en hållbar livsstil

Fyra fokus



Fyra arbetssätt
för en bred 

samhällsförändring



Hur gör vi 
Klimat 2030 
till en verklig 
kraftsamling?



Vi vill växla upp klimatarbetet!

� Lanseringskonferens 26 oktober var 
startskottet

� Vi hoppas på fler undertecknare

� Klimatråd med västsvenska ledare

� Samordnare som driver på 
åtgärdsarbetet inom fokusområdena

� Kommunikationssatsningar med ny 
webbplats, filmer, social medier m.m. 
http://klimat2030.se





Underteckna Klimat 2030
� Den som undertecknar gör ett 

åtagande som kan driva på det 
egna klimatarbetet

� Om många undertecknar skapar 
vi ett tryck och manifesterar en 
gemensam vilja

http://klimat2030.se/skriv-pa 
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Vad kan klimatrådet bidra med?

”Utgöra en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030”
”Synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp frågor på nationell och internationell nivå.”



Kom med i åtgärdsarbetet!

� Samordnarna bjuder in aktörer 
där klimatarbetet kan växlas upp.

� Med olika arbetssätt inom alla 
satsningar får vi bredd och nya 
angreppssätt.

� Uppmuntra innovationer med stor 
omställningspotential.

� Stötta mer mogna åtgärder så de 
kan implementeras i större skala.



Var finns pengarna?
� Sammanställning över stöd och bidrag som kan 

underlätta miljöåtgärder

� Innehåller stöd från staten (t.ex. länsstyrelsen), 
regionen, EU och andra organisationer

� Fokus på bidrag för aktörer i Västra Götaland 

� Uppdateras ett par gånger per år

� http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/
nyheter/2016/Pages/var-finns-pengarna-
stod.aspx





Vad kan 
arbetssätten 

betyda i praktiken?

Kavalkad av omställningsexempel 
i Västra Götaland från 
lanseringskonferensen





Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Minska miljöpåverkan från resor och 
samtidigt göra det mer attraktivt att bo i 
stationssamhällen

• Markanvändning viktig klimatfråga och 
drivkraft

• Tvåårigt innovationsprojekt i Lerum och 
Nödinge under åren 2016 och 2017

• Aktiviteter: SMARTSverige-appen, Bzzt
(el-tuktuk), digital panel m.m.



We’ve only got one planet
One molecule can change everything

K L I M A T K O N F E R E N S G Ö T E B O R G O K T 2 0 1 7
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Reko-ringar: En växande mat-revolution

• En digitaliserad ”torghandel” helt utan mellanhänder 

• Första i Sverige: Start i Grästorp september 2016

• Största i Sverige: Skövde 7883. Storstadsringar växer

• Cirka 50 ringar och över 60 000 medlemmar i Sverige

• Ledord: Relationsmat, medveten konsumtion, säsongsmat

• Kvalitet framför kvantitet. Mindre logistik. Minimerat matsvinn.

• Ger bättre förutsättningar för lokalt mathantverk och miljöhänsyn



Rejält virke för 

klimatet!

Skövdebostäder 
bygger 189 

lägenheter i trä

Fler klimatsmarta åtgärder:

• Den hållbara stadsdelen – Aspö Eko-logi 

• Små klimatsmarta lägenheter för ungdomar – Ekedal

• Ska vara klimatneutrala till 2019

• Ska minska energiförbrukningen med 20 % till 2019



Tack!
Gerda Roupe, gerda.roupe@vgregion.se

Svante Sjöstedt, svante.sjostedt@lansstyrelsen.se




