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Yttrande över Region Kalmar Läns remissHandlingsprogram för fossilbränslefri region
Dnr KS 2018/1127
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2019
Remiss
Bakgrund
Fossilbränslefri region är ett av flera handlingsprogram under länets regionala
utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera Den
regionala utvecklingsstrategins övergripande strategier och innehålla mål och
delstrategier, samt prioriterade insatsområden för regional samhandling. De
avgränsas därmed till områden av strategisk betydelse och till insatser som
kräver samverkan mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att
dokumentet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har
ett kortare tidsperspektiv. Listan över prioriterade aktiviteter kommer därför
att behöva uppdateras efter en tid.
Den kommande regionbildningen gör att det slutliga handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region kommer att antas av regionfullmäktige samt
länsstyrelsen. Förhoppningen är att också andra organisationer kommer att
ställa sig bakom det slutliga dokumentet. Dokumentet kommer också att
arbetas in i länets energi- och klimatstrategi, vilken ska vara färdigställd och
antagen hösten 2019.
Kalmar kommun har tillsammans med övriga organisationer i
Klimatsamverkan Kalmar län och/eller dess klimatkommission fått möjlighet
att yttra sig över handlingsprogrammet.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Anna Thore (S) att nämnden ska besluta i
enlighet med kommunledningskontorets förslag, med följande tillägg i
yttrandet:
”En av överenskommelserna i det internationella klimatavtalet (Parisavtalet)

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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från 2015, är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst
under 1,5 grad.
I oktober 2018 släppte IPCC, FN:s forskningspanel för klimatförändringar, en
rapport som jämför konsekvenser mellan 1,5 och två graders ökning av jordens
medeltemperatur. Rapporten säger bland annat att den halva gradens ökning
innebär stora skillnader i hur jordens ekosystem påverkas, vilket kan bli
avgörande för möjligheten att hejda klimatförändringarna.
För att kunna stabilisera uppvärmningen till 1,5 grad krävs snabba och
genomgripande utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Kalmar kommun har antagit målet ”Kalmar kommun som geografiskt område
ska vara helt fossilbränslefritt år 2030”. Kalmar kommun ser gärna att Region
Kalmar län ser över möjligheten att anta motsvarande målformulering.
Med detta sagt ställer sig Kalmar kommun positiv till det uppdaterade
handlingsprogrammet och konstaterar att Kalmar kommun inom merparten av
delområdena har ett väl utvecklat arbete.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar nämnden i enlighet med Anna
Thores förslag.
Beslut
Vatten- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och översänder det som Kalmar kommuns
svar på Region Kalmar läns förslag till Handlingsprogram för fossilbränslefri
region 2030.
Yttrandet ska kompletteras med följande:
”En av överenskommelserna i det internationella klimatavtalet (Parisavtalet)
från 2015, är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst
under 1,5 grad.
I oktober 2018 släppte IPCC, FN:s forskningspanel för klimatförändringar, en
rapport som jämför konsekvenser mellan 1,5 och två graders ökning av jordens
medeltemperatur. Rapporten säger bland annat att den halva gradens ökning
innebär stora skillnader i hur jordens ekosystem påverkas, vilket kan bli
avgörande för möjligheten att hejda klimatförändringarna.
För att kunna stabilisera uppvärmningen till 1,5 grad krävs snabba och
genomgripande utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Kalmar kommun har antagit målet ”Kalmar kommun som geografiskt område
ska vara helt fossilbränslefritt år 2030”. Kalmar kommun ser gärna att Region
Kalmar län ser över möjligheten att anta motsvarande målformulering.
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Med detta sagt ställer sig Kalmar kommun positiv till det uppdaterade
handlingsprogrammet och konstaterar att Kalmar kommun inom merparten av
delområdena har ett väl utvecklat arbete.”
Protokollsanteckning
Daphne Thuvesson (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet stödjer i huvudsak nämndens remissvar och särskilt uttalandet om
vikten av att hålla uppvärmningen under 1,5 grader som avgörande för att
hejda klimatförändringarnas effekter och att Region Kalmar ser över
möjligheten att anta samma målformulering som Kalmar. För att kunna
stabilisera uppvärmningen till 1,5 grader krävs snabba och genomgripande
utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Att bli fossilbränslefri är en viktig del i att hejda uppvärmningen genom att
minska koldioxidutsläpp. Kalmar kommun har ett fastställt mål om att vara
helt fossilbränslefri till 2030. Detta är inte förhandlingsbart. Utöver detta krävs
mycket arbete för att minska andra växthusgaser och för att skapa negativa
koldioxidutsläpp om vi ska nå vårt mål att också vara klimatneutrala till 2045.
Tiden är kort.
Därför är vi emot den föreslagna ändringen i delmål 2.2.
Det står i Handlingsprogram: ”Delmål 2.2 Flyg. År 2019 använder de bolag
som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5% flygbiobränsle. År 2025 är
motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100%
flygbiobränsle.”
Som det uttryckts kommer inte man att nå ändå fram. Det räcker inte att man
kan erbjuda 100% flygbiobränsle år 2030, det måste också användas av
flygbolagen om målet ska nås. För att vara tydlig ska det stå att flygplatsen ska
bara erbjuda 100% biobränsle eller annan klimatneutral alternativ.
Tyvärr vill nämnden i sitt remissvar försvaga målsättningen ytterligare: ”År
2019 använder de bolag som trafikerar sträcken Kalmar-Stockholm minst 5%
flygbiobränsle. År 2025 är motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man
erbjuda flygbolagen 100% biobränsle.”
Krav på användning av biobränsle ställs inte på andra bolag som trafikera
flygplatsen (t.ex. charterflyg, en ny internationell flyglinje till Frankfurt eller
annan internationell hub som Social demokrater lovade innan valet). Den
förslagna förändringen är inte i linje med beslutet som har tagits i
kommunfullmäktige att Kalmar kommun som geografisk område ska vara helt
fossilbränslefritt till 2030. En ändring av den inriktningen kan inte tas som ett
beslut endast i KS.
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Den 15:e augusti 2017 beslutade KF att ändra i hur kommunalt betalda resor
klimatkompenseras. De medel som kommunens klimatkompensation ger (ca
744 000:- 2016) beslutades användas för inköp av bioflygbränsle under 2018 –
2020. Framväxten av biobränsle för flygplan ansågs vara en förutsättning för
att minska användningen av fossila bränslen och därmed även flygets
klimatpåverkan. I bakgrunden konstaterades att kommunens fastställt mål om
att vara fossilbränslefri kommun till 2030 står fast och att det inkluderar
flygnäringen som förväntas arbeta aktiv för att nå målet.
Den 18:e juni 2018 gav Anders Andersson, ordförande i Kalmar Öland
Airport, i ett interpellatonssvar till Daphne Thuvesson, Mp följande
information om de ekonomiska förutsättningarna för Kalmar Ölands Airport
att nå målet :
•
•

•

Hela flygbranschen har ställt sig bakom målet 50% inblandning av
biobränsle till 2025.
Ansvaret för att nå detta mål är flygplatsens men för att nå målen krävs
politiskt vilja till omställning på riksplanet och en bred samsyn
regionalt.
Flygbranschens intresseföreningen Svenskt Flyg har en färdplan som
diskuterar hur inrikesflyg ska kunna vara fossilfritt 2030 och allt flyg
som startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara
fossilfritt 2045.”

Sekreterare
Oliver Wykman

Justeras
Anna Thore
ordförande

Patrik Olsen

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Sara Gripstrand
Strateg för ekologisk hållbarhet
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Kommunstyrelsen

Remiss Handlingsprogram för fossilbränslefri
region
Förslag till beslut
Vatten- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och översänder det som Kalmar kommuns
svar på Region Kalmar läns förslag till Handlingsprogram för fossilbränslefri
region 2030.
Bakgrund
Fossilbränslefri region är ett av flera handlingsprogram under länets regionala
utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera
RUSens övergripande strategier och innehålla mål och delstrategier, samt prioriterade insatsområden för regional samhandling. De avgränsas därmed till
områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samverkan mellan
olika aktörer och över gränser. Det innebär att dokumentet inte omfattar allt
utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har
ett kortare tidsperspektiv. Listan över prioriterade aktiviteter kommer därför
att behöva uppdateras efter en tid.
Den kommande regionbildningen gör att det slutliga handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region kommer att antas av regionfullmäktige samt länsstyrelsen. Förhoppningen är att också andra organisationer kommer att ställa sig
bakom det slutliga dokumentet. Dokumentet kommer också att arbetas in i
länets energi- och klimatstrategi, vilken ska vara färdigställd och antagen hösten
2019.
Kalmar kommun har tillsammans med övriga organisationer i Klimatsamverkan Kalmar län och/eller dess klimatkommission fått förmånen att yttra sig
gällande handlingsprogrammet.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│sara.gripstrand@kalmar.se
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Yttrande
En av överenskommelserna i det internationella klimatavtalet (Parisavtalet) från
2015, är att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grad.
I oktober 2018 släppte IPCC, FN:s forskningspanel för klimatförändringar, en
rapport som jämför konsekvenser mellan 1,5 och två graders ökning av jordens
medeltemperatur. Rapporten säger bland annat att den halva gradens ökning
innebär stora skillnader i hur jordens ekosystem påverkas, vilket kan bli avgörande för möjligheten att hejda klimatförändringarna.
För att kunna stabilisera uppvärmningen till 1,5 grad krävs snabba och genomgripande utsläppsreduktioner inom alla samhällssektorer.
Kalmar kommun har antagit målet ”Kalmar kommun som geografiskt område
ska vara helt fossilbränslefritt år 2030”. Kalmar kommun ser gärna att Region
Kalmar län ser över möjligheten att anta motsvarande målformulering.
Med detta sagt ställer sig Kalmar kommun positiv till det uppdaterade handlingsprogrammet och konstaterar att Kalmar kommun inom merparten av delområdena har ett väl utvecklat arbete.
Följande ändringar föreslås
- Delmål 2.2 (s. 15)
Förslag att omformulera texten enligt understruket förslag nedan.
Flyg. År 2019 använder de bolag som trafikerar sträckan KalmarStockholm minst 5% flygbiobränsle. År 2025 är motsvarande siffra 50%
och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100% biobränsle.
Aktivitet 2.2.1 Mer förnybart flygbränsle (s.17)
Kalmar Öland Airport skapade under 2018 möjligheten för resenärer att
betala för flygbiobränsle motsvarande den mängd som förbrukas vid den
egna flygresan. Ska andelen förnybart flygbränsle i tanken på Kalmar Öland
Airport öka, behöver företag och organisationer som väljer flyget för tjänsteresor vara beredda att betala denna merkostnad. Vi föreslår därför att texten under aktivitet 2.2.1 omformuleras till:
Kalmar Öland Airport verkar för att successivt öka andelen biobränsle på
flygen mellan Kalmar och Stockholm. Dels genom dialog med offentliga
länsaktörer, vilka förväntas ligga i framkant med inköp av flygbiobränsle,
för att kompensera sitt tjänsteresande. Dels genom information riktad mot
näringsliv och privatpersoner, vilken syftar till att öka kunskapen och därmed också villigheten att köpa flygbiobränsle för att kompensera sitt flygresande.
- Delmål 2.3 (s.15-16)
Texten under delmål 2.3 bör utvecklas till att även inkludera laddinfrastruktur för elfordon, se understruket förslag nedan.
”Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur
som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns
det bland annat publik laddinfrastruktur för elfordon och minst ett tankställe för biogas i varje kommun.”
Följande förtydliganden önskas
Delmål 1.2 (s.11)
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Vi instämmer i att havsbaserad vindkraft kan ge ett viktigt bidrag till
produktion av förnybar el i länet. Det är dock otydligt i dokumentet
vilken aktivitet som avses bidra till en utökning av havbaserad vindkraft.

Delmål 3.2 och 3.3 (s. 18 och 20):
• Under delmål 3.3 är mål och aktiviteter blandade.
• Vad innebär ”s.k. nollenergibyggnader”? Boverket inför krav på näranollenergibyggnader i BBR (skärpta krav föreslås träda i kraft 1/1
2020), vilket kommer göra detta till ett lagkrav.
• ”Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25% lägre än gällande BBR.”
I och med de nya nära-nollenergikraven i kommande BBR kan detta
krav bli svårt att uppnå. Vi utgår även från att handlingsprogrammet
menar primärenergital och inte köpt energi, eftersom BBR utgår från
primärenergital.
• ”Faktor 2 ska tillämpas vid renovering av byggnad.”
Det vore önskvärt med en definition av vad renovering innebär. Om
det är fönsterbyte eller fasadrenovering som genomförs är det svårt att
nå en halverad energianvändning.
• Generellt bör man definiera hur energianvändningen ska beräknas när
fastighetsägarna ska minska den. Är det bara kWh/m² köpt energi eller
är det primärenergital kWh/m² som nya BBR bygger på och vilka primärenergifaktorer ska man i så fall använda sig av?
Kommentarer:
• Kalmar kommun kan inte göra uppföljningar med 1995 som referensår
eftersom vi inte har så gammal statistik.
• När lokaler hyrs är det möjligt att ställa krav för nybyggda lokaler där
hela byggnaden byggs för kommunal verksamhet. Om befintliga lokaler
hyrs kan inte motsvarande krav ställas.

Sara Gripstrand
Strateg för ekologisk hållbarhet

Bilagor
Remiss
Missiv remiss
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Enligt sändlista

Handlingsprogram – Fossilbränslefri region
Remiss
Välkomna att lämna synpunkter på förslag till uppdaterat handlingsprogram för
Fossilbränslefri region. Svar önskas senast den 28 februari 2019.
Fossilbränslefri region är ett av flera handlingsprogram under länets regionala
utvecklingsstrategi. Handlingsprogrammen ska förtydliga och konkretisera
RUSens övergripande strategier och innehålla mål och delstrategier, samt
prioriterade insatsområden för regional samhandling. De avgränsas därmed till
områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samhandling mellan
olika aktörer och över gränser. Det innebär att dokumentet inte omfattar allt
utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har ett
kortare tidsperspektiv. Listan över prioriterade aktiviteter kommer därför att
behöva uppdateras efter en tid.
Om det är aktuellt att föreslå någon ytterligare prioriterad aktivitet är vi
tacksamma om ni beskriver aktiviteten kort, men också lämnar förslag på ansvar,
tidplan och resursbehov/tänkbar finansiering. Jämför hur aktiviteterna beskrivs i
dokumentet.
Den kommande regionbildningen gör att det slutliga handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region kommer att antas av regionfullmäktige samt länsstyrelsen.
Förhoppningen är att också andra organisationer kommer att ställa sig bakom det
slutliga dokumentet.
Dokumentet kommer också att arbetas in i länets energi- och klimatstrategi, vilken
ska vara färdigställd och antagen hösten 2019.
Ny organisation
Landstinget och regionförbundet bildar vid årsskiftet 2018/2019 en ny
regionkommun – Region Kalmar län. I och med detta upphör Regionförbundet i
Kalmar län. De regionala utvecklingsfrågorna förs istället över till en regional
utvecklingsförvaltning inom Region Kalmar län. Därför använder dokumentet
begreppen Regionförbundet/Region Kalmar län. Detta, samt andra benämningar
relaterade till den nya organisationen, kommer att revideras tillsammans med

2

övriga synpunkter som inkommer under remisstiden. Dokumentet
kommer efter remisstiden även att omarbetas grafiskt för att omfattas av Region
Kalmar läns nya grafiska profil.
Remissvar
Synpunkter på det uppdaterade förslaget till handlingsprogram skickas till
info@rfkl.se och ska vara oss tillhanda senast den 28 februari 2019.
Eventuella frågor kan ställas till Carolina Gunnarsson,
carolina.gunnarsson@rfkl.se, 0480-44 83 82.

Sändlista

1. Borgholms kommun
2. Emmaboda kommun
3. Energikontor Sydost
4. Hultsfreds kommun
5. Högsby kommun
6. Kalmar Energi
7. Kalmar kommun
8. Linnéuniversitetet
9. Länsförsäkringar Kalmar län
10. Mönsterås kommun
11. Mörbylånga kommun
12. Nybro kommun
13. Nöbble gård
14. Oskarshamns kommun
15. Sodra Cell
16. Torsås kommun
17. Vimmerby kommun
18. Västerviks kommun
Remissen skickas till de organisationer som är representerade i Klimatsamverkan
Kalmar län och/eller dess klimatkommission.

Handlingsprogram för
Fossilbränslefri region 2030
Kalmar län
FÖRSLAG

Fossilbränslefri region 2030
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Mål, strategier och handlingsprogram
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2. fossilbränslefri energianvändning
3. effektiv energianvändning
4. växande näringsliv för hållbar utveckling
5. kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion
Samarbeten
Definitioner och utgångspunkter
Källor
Bilaga 1, Kalmar län 2016
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Förord
Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Utvecklingen styrs till stora
delar av internationella och nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en
fossilbränslefri region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala
utvecklingsarbetet.
Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare
energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här ska offentlig
sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.
Den största utmaningen finns inom transportsektorn. Länets aktörer – enskilda, företag, organisationer
och myndigheter – kan göra mycket, men framtiden avgörs till stora delar av frågor som ligger utanför
vad dessa aktörer själva kan besluta om. Här krävs teknikutveckling, samt nationella och
internationella beslut och styrmedel för en hållbar transportsektor.
Handlingsprogrammet vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län,
men också till företrädare för näringsliv, myndigheter och föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har
vi alla olika roller och ansvar i genomförandet. Handlingsprogrammet rör Kalmar län som geografisk
yta och avgränsas till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver samhandling mellan
olika aktörer och över gränser. Det innebär att handlingsprogrammet inte omfattar allt
utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region.
Målen är satta till 2025 respektive 2030 medan de prioriterade aktiviteterna har ett kortare
tidsperspektiv. Listan över aktiviteter kommer därför att behöva uppdateras efter en tid. Dokumentet
kommer att arbetas in i länets energi och klimatstrategi, vilken ska vara färdigställd och antagen
hösten 2019.
Dokumentet har antagits av Region Kalmar län och länsstyrelsen, som ett underlag för länets
utvecklingsarbete. Vi hoppas att också kommunerna ställer sig bakom dokumentet, antar motsvarande
mål för respektive kommun, samt tar fram egna handlingsplaner.

Thomas Carlzon
Landshövding
Länsstyrelsen Kalmar län

NN
Ordförande
Region Kalmar län

Kommentar, remissupplagan: Landstinget och regionförbundet bildar vid årsskiftet 2018/2019 en ny
regionkommun – Region Kalmar län. I och med detta upphör Regionförbundet i Kalmar län. De regionala
utvecklingsfrågorna förs istället över till en regional utvecklingsförvaltning inom Region Kalmar län. Förslaget till
handlingsprogram har tagits fram av Regionförbundet i Kalmar län och kommer att antas av Region Kalmar län.

Fossilbränslefri region 2030
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Inledning
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län satte 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en
fossilbränslefri region. Sedan dess har energi- och klimatarbetet varit en viktig del i det regionala
utvecklingsarbetet. Arbetet, som samordnas av länets klimatkommission, drivs gemensamt och baseras
på ett handlingsprogram med gemensamma mål, strategier och prioriterade aktiviteter.
Regionförbundets styrelse uppdrog åt länets klimatkommission att ta fram förslag till reviderat
handlingsprogram för fossilbränslefri region. Klimatkommission Kalmar län lämnade ett sådant
förslag i början av år 2018, ett förslag som sedan bearbetats vidare.
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan
från energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner i Kalmar län. Programmet föreslår
också några aktiviteter för att minska länets indirekta klimatpåverkan. Övriga klimatgaser ingår inte.
Den som pekas ut som ansvarig har uppdraget att se till att arbetet med respektive aktivitet fortsätter,
d.v.s. att initiera och samordna fortsatt samarbete. Det betyder inte att denna organisation ansvarar för
att aktiviteten verkligen genomförs. Detta eftersom flera av de prioriterade insatserna kräver samarbete
och gemensamma överenskommelser och ofta också separata formella beslut.

Klimat att växa i – regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) är en övergripande strategi för länets utveckling och
anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. RUS:en är en vägvisare som pekar ut i
vilken riktning vi vill att länet ska utvecklas. Genom att arbeta mot en gemensam målbild skapar vi
tillsammans förutsättningar för att Kalmar län ska bli en plats att växa på.

Fossilbränslefri region 2030
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Länets regionala utvecklingsstrategi innehåller bland annat följande delstrategi:
”Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.
Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska minska, totalt sett och inom alla
sektorer. I dag kommer de största utsläppen från jordbruk, transporter och energiförsörjning
vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden. Vi ska också arbeta för att länet ska vara
fossilbränslefritt år 2030. Redan idag kommer två tredjedelar av den energi som används i länet
från förnybara energikällor. Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av
fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till
hållbar utveckling. Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera
ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.
Samtidigt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida klimat med högre
temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema
vädersituationer.”
Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade handlingsprogram och planer. Detta
handlingsprogram för en fossilbränslefri region är en sådan fördjupning. Handlingsprogrammet vänder
sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare för
näringsliv, myndigheter och föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har vi alla olika roller och ansvar
i genomförandet. Ett exempel är länets energibolag, som med egna resurser kan fungera som viktiga
motorer för omställning.
Handlingsprogrammet definierar de utmaningar och möjligheter kopplade till regional utveckling som
bedöms ha störst betydelse för länet de närmaste åren. Dokumentet innehåller mål och strategier, samt
ett antal prioriterade aktiviteter. Dessa avgränsas till områden av strategisk betydelse och till
aktiviteter som kräver samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det innebär att
handlingsprogrammet inte omfattar allt utvecklingsarbete för en fossilbränslefri region. Målen är satta
till 2025 respektive 2030 medan de har ett kortare tidsperspektiv. Listan över aktiviteter kommer
därför att behöva uppdateras efter en tid.
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region är en del i ett större länsgemensamt arbete för
minskad klimatpåverkan och god regional utveckling. Exempel på andra viktiga regionala
måldokument är Kalmar läns energi- och klimatstrategi, länstransportplanen, kollektivtrafikstrategin,
den regionala digitala agendan, samt åtgärdsprogrammet för länets miljömål.

Det klimatpolitiska ramverket
EU antog år 2014 ett klimatpolitiskt ramverk 2030 samt en så kallad ”roadmap” för 2050. Lagförslag
kring energipaket och utsläppsrätter ska lägga grunden för att uppnå följande:


Minst 40 procents minskning i utsläpp av växthusgaser (jämfört med 1990)



Minst 27 procents andel förnybart



Minst 27 procent högre energieffektiviteten jämfört med ”business as usual”

År 2018-2019 händer det mycket inom EU när det gäller minskade koldioxidutsläpp. EUkommissionen arbetar till exempel med ett stort energipaket, nya förslag inom transportsektorn och
bindande utsläppsmål för olika sektorer och på nationell nivå. Detta kommer att få en stor påverkan
också på det regionala energi- och klimatarbetet och är något som vi måste förhålla oss till framåt.
Dock vet vi inte utfallet när detta handlingsprogram skrivs. Därför finns det anledning att ha ett
relativt kort perspektiv på handlingsprogrammets aktiviteter.
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Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebär att
varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen
har antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider.
Sveriges klimatmål gäller samtliga klimatgaser, det vill säga inte bara koldioxid från transporter,
arbetsmaskiner och energiförsörjning, vilket ju är avgränsningen i handlingsprogrammet för
fossilbränslefri region. Klimatmålen beskriv så här på regeringens hemsida:
”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från
verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen
som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands
genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom
svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.
Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s
ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990,
och minst 75 procent lägre år 2040. Utsläppen som omfattas är främst från transporter,
arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. Dessa utsläpp
ingår inte i EU:s system för handel med utsläppsrätter, som omfattar det mesta av utsläppen från
industrin, el- och fjärrvärmeproduktion samt flygningar med start och landning inom det
europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. På motsvarande sätt som för det långsiktiga
målet finns även möjlighet att nå delar av målen till år 2030 och 2040 genom kompletterande
åtgärder, såsom ökad upptag av koldioxid i skog eller genom att investera i olika klimatprojekt
utomlands. Sådana åtgärder får användas för att klara högst 8 respektive 2 procentenheter av
utsläppsminskningsmålen år 2030 och 2040.
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år
2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg
ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”
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Agenda 2030
Under 2015 beslutade FN:s medlemsländer att förbinda sig till 17 globala hållbarhetsmål som ersätter
Milleniemålen. Dessa mål ska vara uppfyllda till år 2030, varför vi i Sverige ibland refererar till dem
som Agenda 2030. Målen handlar om att avskaffa extrem hunger, minska ojämlikheter, främja fred
och rättvisa, och lösa klimatkrisen.

Arbetet för en fossilbränslefri region ska inte bara leda till minskad klimatpåverkan, fler jobb och mer
export. Även hållbarhetsbegreppets övriga dimensioner måste uppmärksammas. Här utgör Agenda
2030 och FN:s globala hållbarhetsmål ramen. Genom att sätta in handlingsprogrammet i detta större
perspektiv är det lättare för företag och organisationer att koppla på sitt eget hållbarhetsarbete och på
så sätt hitta samverkansytor. Detta bäddar för möjligheter till gemensamma projekt och till att få fler
engagerade i arbetet för en fossilbränslefri region.

Detta handlingsprogram har tydligast koppling till följande Agenda 2030-mål:
3. God hälsa och välbefinnande
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
17. Genomförande och globalt partnerskap

Fossilbränslefri region 2030
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Strategier för ett fossilbränslefritt
Kalmar län
I Kalmar län ska vi tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna. Det innebär att vi ska utgå
från Agenda 2030 och genomföra val och åtgärder med hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna,
regional nytta och ett livscykelperspektiv. Genom att vara medvetna energianvändare och bygga vårt
agerande på kunskap och erfarenheter kan vi använda rätt energi till rätt saker.
Våra strategier är att:


Minimera och effektivisera användningen av energi och råvaror



Cirkulera



Konvertera från fossil energi till förnybar sådan.



Producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången
till ett fossilbränslefritt samhälle.



Kompensera de klimatutsläpp vi inte kan undvika.

Strategierna hjälper oss att nå uppsatta mål. Det finns också andra delar som är viktiga för att lyckas
och som handlar om hur vi arbetar tillsammans.
Vi ska


i allt arbete inkludera länets regionala utvecklingsstrategis tre horisontella perspektiv –
kompetensförsörjning, digital omställning och internationellt samarbete



profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt och
aktivt nyttja möjligheten till pilot- och demonstrationsprojekt



samarbeta över administrativa och geografiska gränser och aktivt söka ny kunskap och nya
samarbeten såväl inom som utom landet



tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och prova nya lösningar



underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och
att kunna agera på ett klimatriktigt sätt



vara aktiva i påverkansarbete när det gäller frågor som är strategiska för regionen

Fossilbränslefria transporter - den största utmaningen
Målet om att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region, och definitionen av detta mål, antogs 2006.
För att nå dit behöver samtliga mål 1-3 förverkligas (fossilbränslefri energiproduktion, fossilbränslefri
energianvändning, effektiv energianvändning). Dessutom är mål 4, om att bidra till ett växande
näringsliv, viktigt ur perspektivet regional utveckling.
Transportmålen är svårast att nå, och därmed kanske viktigast att prioritera i det länsgemensamma
arbetet. Mål och aktiviteter för fossilbränslefria transporter beskrivs i avsnitt 1.1, 2.1 och 3.1.

Fossilbränslefri region 2030

9

Mål, strategier och handlingsprogram

Klimatsamverkan Kalmar län
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet.
Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål, bidra
till att anpassa samhället till ett förändrat klimat och finna nya metoder och lösningar för att nå
uppsatta mål. I uppdraget ingår att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt ökad
kunskap, synliggöra det pågående energi- och klimatarbetet, föreslå åtgärder, aktiviteter och
prioriteringar till respektive berörd huvudman, följa upp och utvärdera utvecklingen inom berörda
samverkansområden samt bidra till ökat samarbete med andra regioner.
Samverkansområden:


Minskade klimatutsläpp från fossila bränslen (fossilbränslefri region)



Minskade klimatutsläpp, övriga klimatgaser



Klimatanpassning

Arbetet samordnas i klimatkommissionen, som består av 11 personer med bred erfarenhet från
offentlig, privat och akademisk sektor.
Detta handlingsprogram berör fossilbränslefri region. Det länsgemensamma arbetet för
klimatanpassning samlas i klimatanpassningsplan och vattenförsörjningsplan. Övriga klimatgaser
ingår i länets energi- och klimatstrategi. Handlingsprogrammet för fossilbränslefri region kan ses som
en delmängd av länets energi- och klimatstrategi.

Fossilbränslefri region 2030
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Handlingsprogram – mål och aktiviteter
1. Fossilbränslefri energiproduktion
Mål 1

Utgångsläge

Fossilbränslefri energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika
stor som länets totala energianvändning. Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera
förnyelsebar energi.

2016: 68 %

Delmål 1.1

Utgångsläge

Produktion av förnybara drivmedel. År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i
Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 GWh.

2017: 33 GWh
(drivmedel)

År 2020 uppgår produktionen av biogas till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel.

2017: 51 GWh
(biogas)

Aktiviteter

Resurser

Ansvar

Tidplan

1.1.1 Produktion av biometanol
1.1.2 Förvätskning till flytande biogas (LBG)
1.1.3 Utökad produktion av biogas
1.1.4 Utökad produktion av övriga förnybara
drivmedel
Delmål 1.2

Utgångsläge

Produktion av förnybar el. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el minst lika stor som
länets totala elanvändning.

2016: 52 %

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i alla kommuner

Länsstyrelsen
(samordning)

2019-2021

Inom befintliga
ramar

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (steg 1)

Inom befintliga ramar
(Steg 1)

1.2.2. Havsbaserad vindkraft
1.2.3 Länsprojekt solceller
Delmål 1.3

Utgångsläge

Övrig energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla
minst lika stor som länets totala användning av värme och kyla

2016: 85 %
förnybara bränslen till
fjärrvärme

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.3.1 Bioenergiplattform

Energikontor
Sydost

2018
(förstudie)

Delfinans Region
Kronoberg, TVV

Detta handlingsprogram fokuserar på produktion av förnybar energi som till exempel biobränsle,
biodrivmedel, sol och vind. Produktionen av el vid kärnkraftverket i Oskarshamn berörs inte.
Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas istället som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är
främst att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender,
förändringar och så vidare.
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Vi är beroende av andras beslut
Målet om produktion av förnybar energi delas i följande avsnitt upp i separata delmål för
produktion av förnybara drivmedel, förnybar el respektive övrig förnybar energi. För el och
övrig energiproduktion bedömer vi det som möjligt att producera förnybar energi i proportion
till länets energianvändning. Däremot ser vi stora svårigheter att, med nuvarande
förutsättningar, producera förnybara drivmedel i en mängd som motsvarar användningen.
Produktionsmålet för förnybar energi stämmer alltså inte överens med underliggande mål för
respektive sektor. Här krävs bland annat teknikutveckling, samt nationella och internationella
beslut och styrmedel för en hållbar transportsektor. Detta är frågor som ligger utanför vad
länets aktörer själva kan besluta om.

1.1 Produktion av förnybara drivmedel
Energimyndigheten med fleras plan för omställning av transportsektorn anger tre nödvändiga delar för
en sådan omställning – ett transporteffektivt samhälle, mer energieffektiva och fossilfria fordon samt
förnybara drivmedel. De redovisas i detta handlingsprogram under separata rubriker. Så här skriver
man om förnybara drivmedel:
”När det gäller förnybara drivmedel har Sverige goda förutsättningar att ställa om jämfört med
många andra länder, men för att potentialen ska realiseras krävs insatser i alla led – produktion,
användning och distribution. EU:s regelverk påverkar dock möjligheterna att utforma styrmedel
och därför behöver Sverige fortsätta sitt påverkansarbete gentemot EU. Det finns också ett antal
prioriterade insatser som kan genomföras på nationell nivå.”
Regeringen menar också att transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad. I denna handlingsplan
förutsätter vi att man avser att detta ska ske med hjälp av el från förnybara energikällor och med
hållbara produktionsmetoder för fordon och batterier.
Under 2018 - 2019 händer det mycket inom EU när det gäller energifrågor och minskade
koldioxidutsläpp. Nya EU-mål och -direktiv kommer att påverka det regionala arbetet och leda till att
vissa delar av handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region kan behöva omarbetas tidigare än
andra. Detta gäller inte minst avsnitten om förnybara drivmedel och klimateffektiva transporter.
1.1 Delmål för produktion av förnybara drivmedel
År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 GWh.
År 2020 uppgår produktionen av biogas till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel.

Prioriterade aktiviteter
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Biometanol. Södra planerar att ta tillvara den råmetanol som är en biprodukt vid
tillverkningen av pappersmassa och producera biometanol som kan användas som drivmedel.
Biometanolen kommer att tillverkas i en anläggning vid Södras massabruk i Mönsterås som
ska vara färdig hösten 2019. Målet är att producera 6000 ton (cirka 37,7 GWh per år)
biometanol per år.
Förvätskning av biogas till LBG (flytande biogas), vilket ger möjlighet att leverera till
andra fordonstyper och till en geografiskt större marknad.
Utökad produktion av biogas, i första hand från restprodukter (inklusive gödsel) och för
drivmedelsanvändning.
Utökad produktion av andra förnybara drivmedel.
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Åtgärder för ökad produktion av förnybara drivmedel är naturligtvis direkt kopplade till att det finns
en marknad för dessa produkter. De prioriterade aktiviteter som listas här ska bland annat ses
tillsammans med de prioriterade aktiviteterna i avsnittet om fossilfria och energieffektiva fordon, sidan
17. Regional produktion av förnybara drivmedel är också viktiga ur näringslivssynpunkt, se avsnittet
om ett växande näringsliv för hållbar utveckling (sidan 23).

1.2 Produktion av förnybar el
En ökad produktion av förnybar el i länet bidrar till en hållbar tillväxt, lägre utsläpp av hälsoskadliga
partiklar, lägre koldioxidutsläpp i länet etc. För att klara målet måste flera olika projekt till på regional
nivå. Här spelar t.ex. energibolag en betydande roll. Även andra enskilda aktörer kan bidra genom att
satsa på egen produktion av förnyelsebar el genom vindkraft och/eller solkraft. Målet innebär inte att
varje elkonsument förväntas satsa på enbart lokalproducerad förnybar el och täcka hela sin
elanvändning med förnybar el från länet, utan målet är satt på systemnivå där i första hand
elproducenter kan göra störst skillnad. Länets elkonsumenter kan, genom att köpa förnybar el, bidra
till att bygga marknad.
1.2 Delmål för produktion av förnybar el
År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el lika stor som länets totala energianvändning.

Prioriterade aktiviteter
1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i samtliga kommuner
När man sätter upp vindkraftverk, i synnerhet stora parker antingen på land eller till havs,
innebär det en påverkan på landskapet. Det är därför viktigt att lokaliseringen föregås av en
fysisk planering och att kommunerna i sina översiktsplaner har tagit ställning till om och i så
fall var man bedömer det lämpligt eller mindre lämpligt med vindkraft. Detta görs ofta i form
av vindbruksplaner. Ny kunskap, ny teknik och allt större vindkraftverk gör att det är viktigt
att vindbruksplanerna är aktuella. Kunskapsutbyte mellan kommunerna och andra
myndigheter kan underlätta arbetet.

Ansvar: Länsstyrelsen (samordning)
Tidplan: 2019 - 2021
Resursbehov: Inom befintliga ramar

1.2.2
1.2.3

Havsbaserad vindkraft
Länsprojekt solceller
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsgemensamt samarbete för
ökad installation av solceller. Det kan handla om att bedöma potentialer, informera
målgrupper och att utveckla affärsmodeller för till exempel andelsägande.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)

1.3 Övrig energiproduktion
Detta avsnitt handlar främst om produktion av förnybar värme och/eller kyla, dock inte den del som
utgörs av el. Det innebär i första hand biobränsle, sol eller annan förnybar energi som används för
uppvärmning och industriprocesser, samt den energi som med värmepumpars och värmeväxlares hjälp
kan utvinnas från till exempel luft, vatten eller mark. Värmepumparnas elförbrukning ingår dock i
delmålen om el.
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Vi saknar produktionssiffror för vissa sektorer. Det gäller t.ex. den ved som används för egen
uppvärmning, den del av värme/kyla från värmepumpar som inte är el, samt solvärme.
Siffrorna i dagens energibalans förutsätter att allt använt biobränsle produceras i länet och
energibalansen tar alltså inte hänsyn till eventuell import eller export av biobränsle över länsgräns.
1.3 Delmål för övrig energiproduktion
År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla minst lika stor som länets totala
användning av värme och kyla.

Prioriterade aktiviteter
1.3.1
Bioenergiplattform
med syfte att utveckla bioenerginäringen samt att kommersialisera innovationer inom
sektorn. Bioenergibranschen bidrar starkt till energianvändningen i Kalmar län. 2017-2018
genomförs en förstudie för att kartlägga behovet av en bioenergiplattform samt för att
utforma lämplig struktur och identifiera vilka aktörer som kan ingå en sådan plattform.
Ansvar: Energikontor Sydost (förstudie).
Tidplan: 2018 (förstudie).
Resursbehov: förstudien delfinansieras av Region Kronoberg och Tillväxtverket.
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2. Fossilbränslefri energianvändning
Mål 2

Utgångsläge

Fossilbränslefri energianvändning. Kalmar läns användning av förnybar energi ska öka
kontinuerligt.

Uppfylls idag

År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad.

Se separat uppföljning

År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.

2016: 68 %

Delmål 2.1

Utgångsläge

Transporter. År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70% lägre än år 2010.

2016: 10 % lägre

År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga
samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner fossilbränslefria.

Se separat uppföljning

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.1.1 Fossilfritt resande

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

2.1.2 Biogas BOOST, fler biogasfordon

Miljöfordon syd

2018-2021

3,6 MSEK

2.1.3 Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon

Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,2 MSEK

Delmål 2.2

Utgångsläge

Flyg. År 2019 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5% flygbiobränsle. År 2025
är motsvarande siffra 50% och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100% flygbiobränsle.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

2.2.1 Mer förnybart flygbränsle.

Kalmar Öland airport

2019-

Resurser

Delmål 2.3

Utgångsläge

Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra
fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns det bland annat minst ett tankställe för biogas i varje
kommun.

2018:
Tankställe biogas i 5
kommuner.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.3.1 Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel
och fordon.

Länsstyrelsen
(samordning)

2018-2019

Inom befintliga ramar
(steg 1)

Delmål 2.4
Elanvändning. År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybara källor.
Delmål 2.5
Energianvändning i bostäder. År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders
värme, kyla eller varmvatten
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Transporter – energieffektiva och fossilfria fordon
Energimyndigheten med flera har tagit fram en strategisk plan för omställning av transportsektorn till
fossilfrihet. Den anger tre nödvändiga delar – ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektiva och
fossilfria fordon och farkoster samt högre andel förnybara drivmedel. Så här skriver man om fordon:
”För mer energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster är energieffektivisering,
möjlighet att använda förnybara drivmedel avgörande för fordon, fartyg, flygplan och
arbetsmaskiner. Utvecklingen inom området styrs till stor del på internationell nivå. Ett exempel
på betydelsefull styrning är de krav som ställs på EU-nivå på nya fordons koldioxidutsläpp. På
nationell nivå kan ekonomiska incitament styra mot minskade utsläpp från fordon som säljs i
landet, men även främja att fordon kan nyttjas mer energieffektivt.”
Regeringen menar också att transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad. Detta
handlingsprogram förutsätter att man då avser att detta ska ske med hjälp av el från förnybara
energikällor.
Vi har, i detta handlingsprogram, valt att också lägga frågor om infrastruktur för förnybara drivmedel
och elfordon under detta avsnitt.

Vi är beroende av andras beslut
Delmålen om samhällsbetalda transporter kräver bland annat teknikutveckling, nationella och
internationella beslut samt styrmedel, som gör det möjligt att resa fossilbränslefritt med flyg
och tåg. Det kan handla om nya drivmedel, eller när det gäller tåg, om elektrifiering av
befintliga banor. Detta är frågor som ligger utanför vad länets aktörer själva kan besluta om.
Länets aktörer uppmanas, enligt strategin på sidan 10, att kompensera för de klimatutsläpp
som inte kan undvikas.
2.1 Delmål för transporter
År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70 procent lägre än år 2010.
Kommentar: Fem år tidigare än det nationella målet för inrikes transporter utom flyg.
År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och
arbetsmaskiner fossilbränslefria.
2.2 Delmål för flyg
År 2018 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5 procent flygbiobränsle. År 2025 är
motsvarande siffra 50 procent och år 2030 kan man erbjuda flygbolagen 100 procent flygbiobränsle.
2.3 Delmål för infrastruktur för förnybara drivmedel
År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då finns bl. a.
minst ett tankställe för biogas i varje kommun.

Prioriterade aktiviteter
2.1.1 Fossilfritt resande
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsprojekt eller -kampanj för
fossil- och energisnåla fordon, resor och transporter.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)
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2.1.2

Biogas BOOST - informationsprojekt för fler biogasfordon
Genomföra projektet Biogas BOOST där länets kommuner med flera samarbetar för att öka
kunskapen om, och försäljningen av, biogasfordon. Arbetet påbörjas 2018 och samordnas av
Miljöfordon Sverige. Projektet delfinansieras med medel från Klimatklivet samt regionala
utvecklingsmedel
Ansvar: Miljöfordon Sverige (samordning)
Tidplan: 2018 – 2021
Resursbehov: 3,6 MSEK

2.1.3

Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon
Undersöka förutsättningarna för, och om möjlighet genomföra, ett pilotprojekt där några av
länets stora transportköpare använder flytande biogas för sina lastbilstransporter och sjöfart.
Bygger på förstudien ”Flytande biogas på land och till havs”, vilken genomförts av
Energikontor Sydost i samarbete med regionala biogasaktörer. Ett genomförandeprojekt
kräver delfinansiering från projektparter samt externa projektmedel, t.ex. Regionala fonden för
Småland och öarna, Klimatklivet eller andra medel.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län
Tidplan: 2018 - 2019 (projektutveckling), 2020-2022 (eventuellt projekt)
Resursbehov för projektutveckling: 0,2 MSEK (regionala utvecklingsmedel), samt egna
resurser.

2.2.1

Mer förnybart flygbränsle
Kalmar Öland Airport erbjuder idag sina resenärer möjlighet att köpa flygbiobränsle
motsvarande den egna flygresan. Utökad information om denna möjlighet kan leda till en ökad
användning av förnybart flygbränsle.
Ansvar: Kalmar Öland Airport
Tidplan: 2019 –

2.3.1

Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.
Alla länsstyrelser i Sverige ska till hösten år 2019 ha tagit fram en plan för infrastruktur för
förnybara drivmedel och elfordon. Genomförandet av denna plan är en prioriterad insats i
länets energi- och klimatarbete.
Ansvar: Länsstyrelsen (samordning, steg 1), olika aktörer enligt plan (genomförande)
Tidplan: 2018-2019
Resursbehov: inom befintliga ramar (steg 1)

Övrig fossilbränslefri energianvändning
Fossilbränslefri elanvändning och fossilbränslefri energianvändning i fastigheter och industriprocesser
minskar utsläppen av klimatgaser och bidrar till en hållbar tillväxt. Viktiga insatser krävs från länets
olika aktörer och det finns god kunskap om väl fungerande lösningar. Detta handlingsprogram
prioriterar dock, i nuläget, inte länsgemensamma aktiviteter inom dessa områden.
2.4 Delmål för elanvändning
År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybar källor.
2.5 Delmål för energianvändning i bostäder
År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders värme, kyla eller varmvatten.
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3. Effektiv energianvändning
Mål 3

Utgångsläge

Effektiv energianvändning. Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.

2016: I stort sett
stillastående.

År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 % effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i
relation till BRP. År 2030 är motsvarande siffra 50 %.
Kommentar: målet för år 2030 motsvarar den nationella energiöverenskommelsen.
Delmål 3.1

Utgångsläge

Transporteffektivt samhälle. Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.1.1 Cykling

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

3.1.2 Regionala strukturbilder

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,5 MSEK (Steg 1)

3.1.3 Starka stråk för buss

Kalmar Länstrafik,
Regionförbundet/
Region Kalmar län
och kommuner

2017-

Delmål 3.2

Utgångsläge

Energieffektiva bostäder och lokaler. År 2020 är energianvändningen i Kalmar läns bostäder och
lokaler 20 % lägre än år 1995. Då byggs endast s.k. nära-nollenergibyggnader.
År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 % lägre än år 1995.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Länsstyrelsen

2016-2019

Projektfinansierat

3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och
företag.
3.2.2 Incitament för energieffektivisering
Delmål 3.3

Utgångsläge

Offentliga bostäder och lokaler.
•
•
•
•
•
•
•

Halverad energianvändning från 1995 till 2030.
Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren.
Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt.
Vid ny- och ombyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2
lokalyta, gälla för såväl egna som förhyrda lokaler.
Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25 % lägre än gällande lagkrav i BBR.
"Faktor 2" ska tillämpas vid renovering av byggnader, det vill säga en halverad
energianvändning efter åtgärd.
Vid nybyggnad eller renovering ska alltid övervägas om solenergianvändning kan
integreras i byggnaden.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.3.1 Handlingsplaner för offentliga bostäder och
lokaler

Respektive
organisation med stöd
av projekt SUPPORT

2019-2021

Inom befintliga ramar
samt 0,1 MSEK
(SUPPORT)
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Detta avsnitt omfattar såväl energieffektivisering som energibesparing. Energieffektivisering uppnås
genom tekniska lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar - medan energibesparing
innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor, till exempel genom att samåka med bil
eller släcka onödig belysning.

Ett transporteffektivt samhälle
Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg
och sjöfart. Så här skriver man i den strategiska planen för omställning av transportsektorn till
fossilfrihet:
”Med ett transporteffektivt samhälle menar myndigheterna i samordningsuppdraget ett
samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg
minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag
och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. Effektivisering av transporter
kan ske genom exempelvis ökad fyllnads/beläggningsgrad i gods- och personfordon.
Transporter kan kortas genom exempelvis en mer tät och funktionsblandad bebyggelse.
Ersättning av transporter kan ske via bland annat resfria möten eller förändrade arbetssätt och
konsumtionsval. I och mellan städer och tätorter är en överflyttning till andra alternativ än
personbil och lastbil enklare än på landsbygden där bilen är fortsatt viktig. Även vad gäller
minskat flygande ser förutsättningarna olika ut i olika delar av landet.”
3.1 Delmål för ett transporteffektivt samhälle
Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.

Prioriterade aktiviteter
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att på bästa sätt knyta ihop och utveckla sambanden mellan
näringsliv, verksamheter, boende, kollektivtrafik och transportinfrastruktur. Detta är ett stort, viktigt
och långsiktigt arbete som inte inkluderas i handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region. Det
beskrivs istället i andra länsdokument som bredbandsstrategi, cykelstrategi, handlingsprogram för
mobilitet/transporter/infrastruktur, kollektivtrafikstrategi, trafikförsörjningsprogram, länstransportplan
samt kommande handlingsplan för infrastruktur för elfordon och fossilfria drivmedel. Samtliga
planeringsdokument har den regionala utvecklingsstrategin som målbild. I detta ingår att åstadkomma
korta restider med hög punktlighet för personer och gods samt att nå målen för en fossilbränslefri
region. Nedan redovisas några prioriterade aktiviteter för ökad samverkan i den fysiska
samhällsplaneringen.

3.1.1

Cykling
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett länsprojekt eller kampanj för
att öka cyklingen. Exempel på insatser kan vara barn och ungas cykling, arbetspendling med
elcykel, cykelturism etc.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)

3.1.2

Regionala strukturbilder
Syftet med att ta fram regionala strukturbilder är att ge en samlad kunskapsbild av regionala
rumsliga strukturer, samband och relationer som har betydelse för den regionala utvecklingen
och att därmed komplettera och förtydliga den regionala utvecklingsstrategin. Med andra ord
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att visualisera strategin, som underlag för ställningstaganden och prioriteringar på såväl
regional som kommunal nivå.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län
Tidplan: 2018 - 2019 (fas 1), 2019 – (fas 2)
Resursbehov: 0,5 MSEK för fas 1, finansiering inom befintliga ramar samt regionala
utvecklingsmedel.

3.1.3

Starka stråk för buss
Gemensamt arbete för att utveckla starka stråk för buss i länet på de platser där det inte finns
utbyggd järnväg. Arbetet med att bygga upp ett Bus rapid transit system (BRT) går under
devisen: ”Tänk tåg, kör buss!”. Det handlar om ett koncept som dels består av snabba och
gena trafikupplägg som enbart stannar i en kommun eller i en huvudort, dels det fysiska
upplägget med nya stationer med goda faciliteter liknande en tågstation. Detta innebär hög
attraktivitet i form av tillgänglighet, trygghet och service i olika former och med hög
tillgänglighet till och från stationen och centrum. Under 2017-2019 drivs arbetet i form av
olika kompletterande projekt, såväl inom länet som regionöverskridande.
Ansvar: Kalmar länstrafik, regionförbundet/Region Kalmar län och berörda kommuner i olika
delar.
Tidplan: 2017 Resursbehov: Pågående förstudier finansieras bl. a. med medel från parterna, regionala
utvecklingsmedel och Regionala fonden för Småland och öarna. Möjlig framtida finansiering
via stadsmiljöavtalet.

Övrig energieffektivisering
Nedanstående delmål kan vara svåra att följa upp på systemnivå Kalmar län, men är likafullt viktiga
som delmål för enskilda aktörer och för att nå fossilbränslefri region.
3.2 Delmål för energieffektiva bostäder och lokaler
År 2020 är energianvändningen i Kalmar län bostäder och lokaler 20 procent lägre än år 1995. Då byggs
endast s.k. nollenergihus. År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 procent lägre än år 1995.
Kommentar: Detta kan jämföras med riksdagens mål om halverad energianvändning i bostäder och lokaler
åren 1995 – 2050, samt EU:s direktiv om nollenergihus år 2020.
3.3 Delmål för offentliga bostäder och lokaler


Halverad energianvändning från 1995 till 2030.



Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren.



Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt.



Vid ny- och ombyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2 lokalyta, gälla
för såväl egna som förhyrda lokaler.



Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25 procent lägre än gällande lagkrav i BBR.



"Faktor 2" ska tillämpas vid renovering av byggnader, det vill säga en halverad energianvändning efter
åtgärd.



Vid nybyggnad eller renovering ska alltid övervägas om solenergianvändning kan integreras i
byggnaden.
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Prioriterade aktiviteter
3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och företag
3.2 2 Incitament för energieffektivisering
Energimyndigheten samt landets länsstyrelser samarbetar i projektet ”Incitament för
energieffektivisering”. Projektet ska höja kompetensen hos kommunernas tillsynspersonal,
energi- och klimatrådgivare samt på länsstyrelserna. Målet är att 1 500 små och medelstora
företag totalt i Sverige ska arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin
energianvändning. Kalmar län har som mål att 66 företag vid projektets slut ska arbeta
systematiskt och strukturerat med energieffektivisering.
Ansvar: Länsstyrelsen i Kalmar län
Tidplan: 2016-2019
Resursbehov: 75 procents tjänst 2016-2019, med delfinansiering från EU:s nationella
regionalfondsprogram.

3.3.1

Handlingsplaner för offentliga bostäder och lokaler
Länsgemensamt arbete med målet att kommuner, landsting med flera senast år 2020 ska ha
tagit fram handlingsplaner för hur de regionala målen för offentliga fastigheter och bostäder
kan nås i den egna verksamheten samt för hur dessa kan följas upp och rapporteras.
Samarbetet bör omfatta såväl offentliga ägda lokaler som bostäder, det vill säga såväl
förvaltningar som bolag. Överensstämmer väl med Energikontor Sydosts projekt SUPPORT,
vilket medfinansieras av Energimyndigheten.
Ansvar: Respektive organisation, med stöd från Energikontor Sydost via projektet SUPPORT
Tidplan: 2019 - 2021
Resursbehov: inom respektive huvudmans befintliga budget, samt 100 tkr inom projektet
SUPPORT(avser budget för att anordna regionala möten och aktiviteter).

Fossilbränslefri region 2030

21

Mål, strategier och handlingsprogram

4. Växande näringsliv för hållbar utveckling
Mål 4

Utgångsläge

Växande näringsliv för hållbar utveckling. År 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per
bruttoregionprodukt 50 % lägre än år 2005.

2016: I stort sett
stillastående

Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Omsättning: bättre
Sysselsatta: sämre

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

4.0.1 Arena biogas

Regionförbundet/
Region Kalmar län
med flera

2018-2021

1,6 MSEK (Fas 1)

4.0.2 Biogas Sydost

Energikontor
Sydost

Löpande

Projektfinansierat

4.0.3 Hållbart resande i besöksnäringen

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Förstudie)

0,4 MSEK
(förstudie)

Detta avsnitt handlar om utvecklingen i länets miljösektor men också om att alla typer av företag och
verksamheter i Kalmar län ska leva upp till målen för en fossilbränslefri region, till exempel när det
gäller energieffektivitet och energianvändning.
För att kunna bidra till ett växande näringsliv för en hållbar utveckling av Kalmar län krävs ett
övergripande hållbarhetsperspektiv i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Se
sidan 10. Arbetet för en fossilbränslefri region är en delmängd av detta hållbarhetsarbete.
Näringslivet i länet verkar på en internationell marknad och möter konkurrens från företag i hela
världen. Att ta vara på idéer och innovationer, i såväl nystartade företag som i befintliga, är en
förutsättning för att vi ska behålla och öka vår konkurrenskraft. För att kunna göra detta krävs att
företagen kan producera hållbara varor och tjänster, vilket i sin tur bland annat förutsätter en väl
fungerande kompetensförsörjning med god kunskap inom hållbar utveckling.

Prioriterade aktiviteter
4.0.1
Arena biogas
Utveckla Kalmar län till en nationell arena för komprimerad och flytande biogas.
Regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” har initierat en diskussion om ett antal nationella
arenor för fossilfria tunga vägtransporter. Arenorna är tänkta att bli ”show rooms” för svensk
teknik och kompetens. Kalmar län kan bli en sådan nationell arena för flytande biogas (LBG)
och fossilfria tunga transporter. Samordning och marknadsföring skulle till exempel kunna
finansieras med nationella medel, regionala fonden för Småland och öarna samt regionala
utvecklingsmedel. Detta förutsätter naturligtvis att det etableras en anläggning för flytande
biogas i regionen.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län i samarbete med Biogas Sydost, Energigas
Sverige med flera.
Tidplan: 2018-2021
Resursbehov: 1,6 MSEK (samordning och marknadsföring)

4.0.2

Biogas Sydost
Utveckla samarbetet inom Biogas Sydost samt uppmuntra berörda aktörer att delta i detta
samarbete.

Fossilbränslefri region 2030

22

Mål, strategier och handlingsprogram

Ansvar: Energikontor Sydost
Tidplan: Löpande
Resursbehov: Projektfinansierat

4.0.3

Hållbart resande i besöksnäringen
Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett projekt kring hållbart
resande i besöksnäringen. Genom att hitta hållbara transportlösningar som minskar
klimatpåverkan från våra mest välbesökta besöksmål kan vi inspirera andra aktörer inom
besöksnäringen att följa efter, såväl i regionen som nationellt. Arbetet påbörjas 2018 och
samordnas av regionförbundet (Samordningsansvaret övergår från och med 2019 till Region
Kalmar län). Förstudien är tänkt att finansieras med regionala utvecklingsmedel och medel
från Regionala fonden för Småland och öarna. Ett genomförandeprojekt kräver
delfinansiering från projektparter samt externa projektmedel.
Ansvar: Regionförbundet/Region Kalmar län
Tidplan: 2018 - 2019 (förstudie), 2019-2021 (genomförandeprojekt)
Resursbehov: 0,4 MSEK (förstudie).
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5. Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion
Mål 5

Utgångsläge

Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019
(steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

5.0.1 Utbildning och lärande
5.0.2 Upphandling och ökat samnyttjande

Vi ska underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att
kunna agera på ett klimatriktigt sätt, bekämpa klimatförändringar och bidra till en hållbar utveckling.
Det gäller såväl direkt som indirekt klimatpåverkan. I detta kan ligga insatser för att höja kunskapen
och medvetenheten om hållbar konsumtion och produktion hos såväl barn som vuxna men det kan
också handla om konkreta insatser för minskad klimatpåverkan och effektivare resursnyttjande. Fokus
bör ligga på insatser med koppling till de övergripande målen för fossilbränslefri region, det vill säga
till transporter, arbetsmaskiner och energianvändning. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att sätta in
dessa frågor i ett större sammanhang, det vill säga i relation till ett bredare hållbarhets- och Agenda
2030 – perspektiv.

Prioriterade aktiviteter
5.0.1 Utbildning och lärande för hållbar utveckling
Med särskilt fokus på energianvändning och fossilbränslefri region.

5.0.2

Undersöka förutsättningarna för, och om möjligt genomföra, ett utökat länssamarbete kring
upphandling och inköp och fossilbränslefria tjänster, samt ökat samnyttjande.
Ansvar: Klimatsamverkans länsgrupp
Tidplan: 2019 (steg 1)
Resursbehov: Inom befintliga ramar (steg 1)
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Samarbeten
Följande samarbeten bör prioriteras framåt:

Regionalt
Klimatsamverkan Kalmar län (klimatkommission och tjänstemannagrupp), med stärkt medverkan från
näringslivet.
Energi- och klimathandläggarna i sydost.
Kontinuerlig projektutveckling med stöd av Energikontor Sydost

Nationellt och internationellt
Regionernas bioekonominätverk.
European Regions Research and Innovation Network, ERRIN (www.errin.eu).
Småland Blekinge Halland South Sweden som plattform för ett utvecklat EU-arbete (www.sbhss.eu).
Smart Islands Initiativ, EU-nätverk och åtagande om klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan
(www.smartislandsinitiative.eu).
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Definitioner och utgångspunkter
Detta handlingsprogram för en fossilbränslefri region omfattar energi- och klimatpåverkan från
energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner.

Definitioner – energiproduktion och energianvändning
Kalmar län utgör systemgräns.
Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell producent. Orsaken till detta är främst
att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender,
förändringar och så vidare.
Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen, solel och
vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elanvändning anses ha samma
sammansättning som den nordiska elmixen.
Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet
tillgodo, även om bränslet exporteras.
Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menar vi alltid att det inte ska ske något
nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Vi ska producera lika mycket förnybar energi som
den totala mängd energi som används i Kalmar län.
Fossil koldioxid från kalksten vid cementtillverkningen ingår inte i fossilbränslefri region.

Definition av målet om att offentlig sektor år 2025 endast använder förnybar energi
Med detta menas direkt inköpt energi i form av el, drivmedel, värme eller kyla (såväl i egna lokaler
som i hyrda lokaler), men också köpta transporttjänster. I detta fall räknas också sorterat brännbart
avfall som förnybart.

Definition av målet om klimatneutrala resor år 2020
Detta mål har funnits sedan 2010 och definieras som att fordonen drivs med förnybara drivmedel eller
grön el, samt att eventuellt kvarvarande fossila resor klimatkompenseras.

Definition av målet om fossilbränslefria samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner
2025
Med detta menas samtliga samhällsbetalda person- och godstransporter enligt Fossilfritt Sveriges
transportutmaning, så som den formuleras i april 2018, det vill säga:


Fossilfria transporter
För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med
förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70
procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det
kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.



Köpta och utförda
Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp
av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig
proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man

Fossilbränslefri region 2030

26

Mål, strategier och handlingsprogram

enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på. För mer info se
www.upphandlingsmyndigheten.se/kriteriebiblioteket/.


Resor
Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av
arbetsgivaren.



Flyg
Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas
därför inte in. Vi ser ju dock gärna att man klimatväxlar eller klimatkompenserar för sina
flygresor.



Undantag
Målet gäller under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle.

Definitioner – effektiv energianvändning
Detta avsnitt omfattar såväl energieffektivisering som energibesparing. Energieffektivisering uppnås
genom tekniska lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar - medan energibesparing
innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor, till exempel genom att samåka med bil
eller släcka onödig belysning.
Det är i nuläget oklart hur delmålet för ett transporteffektivt samhälle ska följas upp på bästa sätt på
regional nivå. Målet är ändå en viktig markör, för att visa på nödvändigheten av att arbeta med dessa
frågor.

Definitioner – växande näringsliv för hållbar utveckling
För att kunna bidra till ett växande näringsliv för en hållbar utveckling av Kalmar län krävs ett
övergripande hållbarhetsperspektiv i enlighet med FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.
Arbetet för en fossilbränslefri region är en delmängd av ett sådant hållbarhetsarbete.
Detta mål handlar om en god utveckling inom länets miljösektor men också om att alla typer av
företag och verksamheter i Kalmar län ska leva upp till målen för en fossilbränslefri region, t.ex. när
det gäller energieffektivitet och energianvändning.
Med detta menar vi att


Utsläppen av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt ska minska kontinuerligt, mätt som
fossil koldioxid från energiförsörjning (inklusive el), transporter och arbetsmaskiner per
BRP-enhet i fasta priser.



Länets miljösektor ska utvecklas bättre än riksgenomsnittet, mätt som andel av totalt
sysselsatta i denna sektor. År 2015 utgjorde antal sysselsatta i länets miljösektor 3.6 procent
av Sveriges totala antal sysselsatta inom denna sektor.
o

Här använder vi alltså ett bredare mått än energisektorn, nämligen miljösektorn som
helhet. Skälet är att vi då använder samma definition som EU, Sverige och SCB.
SCB:s miljösektor innehåller områden som avfallshantering, förnyelsebara
energikällor, miljökonsulter, återvunnet material och avloppshantering.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-ochhallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljosektorn-2015/
SCB arbetar just nu med en stor omläggning av statistiken om miljösektorn, vilket
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kan komma att påverka vilken detaljeringsgrad vi kan använda för att följa upp
målet.


Alla företag och verksamheter i Kalmar län ska vara energieffektiva och senast år 2030
också fossilbränslefria, det vill säga leva upp till målen i detta handlingsprogram.

Definitioner – annat
Vi inkluderar också arbetsmaskiner i de avsnitt som handlar om transporter.

Tankeexperiment – allt annat lika
De tanke-experiment som presenteras i bilaga 2 har (om inte annat anges) år 2016 utgångsläge. Vi har
också utgått från en livslängd på bilar på 16 år. Exemplen ska ses som mycket grova sådana, vilka
endast ger en uppfattning om storleksordning – inget annat.

Elproduktionens klimateffekt
Produktion av el leder till olika miljö- och klimateffekter, beroende på vilken energikälla och vilken
teknik som används. Den el som produceras i Sverige har mycket låga koldioxidutsläpp. Samtidigt är
el ett energislag som lätt kan transporteras långt och som köps och säljs på en avreglerad marknad där
en del av produktionen sker i kolkondenskraftverk. Sverige tillhör den gemensamma nordiska
elmarknaden. Ett angreppssätt är därför att utgå ifrån den nordiska elproduktionen, där 1 kWh
(kilowattimme) i genomsnitt ger ca 100 gram utsläppt koldioxid. El av okänt ursprung beräknas ge
upphov till 344 g CO2/kWh (2014). Beräkningarna baserar sig på Energimarknadsinspektionens
beräkning av den så kallade ”residualmixen” för Norden.

Indirekt miljöpåverkan
Ytterst är det människors konsumtionsmönster som driver på de ökande utsläppen av växthusgaser. En
mycket stor del av regionens klimatpåverkan ”döljs” i de tjänster och produkter som produceras
utanför den egna regionen men som nyttjas på hemmaplan, samt i regionens aktiviteter utanför den
egna geografin. Utsläppen från svensk konsumtion ökar mer i utlandet än inom Sverige. Å andra sidan
ingår utsläpp och energianvändning från produktion av varor i de länssiffror som redovisas, oavsett
om produkterna används på hemmaplan eller ”exporteras” till andra regioner eller länder.
Delmålen i detta handlingsprogram sätts i relation till länets direkta klimatpåverkan från fossila
bränslen. Ett skäl är att detta är ett område där konkreta åtgärder kan genomföras, följas upp och
utvärderas på lokal och regional nivå. Ett annat skäl är att arbetet ska kunna korreleras till det
nationella miljömålsarbetet, vilket inte inkluderar indirekt klimatpåverkan.
Det är till exempel viktigt att vi, vid upphandling av varor och tjänster, ställer tydliga krav på låg
miljö- och klimatpåverkan, goda sociala villkor och så vidare. Detta trots att dessa insatser i nuläget
inte fullt ut är uppföljningsbara på regional nivå.
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Källor
Det klimatpolitiska ramverket. Regeringen.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket 2018-04-27
Energibalans Kalmar län 2016. Sweco på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län.
El av okänt ursprung. Svensk Energi. http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Miljo-ochklimat/Klimatpaverkan/Hur-mycket-koldioxid-medfor-din-elanvandning/ 2018-01-02
Flytande biogas på land och till havs. Biogas Sydost/Energikontor Sydost.
http://www.energikontorsydost.se/l/projekt/14814 2018-04-27
Fossilfritt Sverige, Transportutmaningen.
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen/ 2018-04-20
Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten. ER 2017:07.
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5642 2018-02-03
Uppföljning av Kalmar läns mål för fossilbränslefri region. Regionförbundet i Kalmar län. PM 201703-15.
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Bilaga 1 – Kalmar län 2016
Här redovisas några korta fakta om läget i Kalmar län. För mer detaljerad information hänvisas i första
hand till uppföljningen av befintliga delmål, samt Energibalans Kalmar län 2016.

Fossilbränslefri energiproduktion
Övergripande
Kalmar län har under de senaste decennierna producerat allt mer förnybar energi. Mängden
”egenproducerad” el, fjärrvärme och uppgraderad biogas har ökat cirka 1,5 gånger från år 1990 till
2016. Samtidigt har den totala energianvändningen ökat med en faktor 1,3.

Förnybara drivmedel
År 2016 användes 2,8 TWh till transporter i Kalmar län. Det motsvarar cirka en femtedel av länets
totala energianvändning. Däremot stod transporter och arbetsmaskiner för cirka två tredjedelar av
utsläppen av fossil koldioxid från energisektorn. Länets utsläpp av koldioxid från vägtrafik, inrikes
civil sjöfart, inrikes flygtrafik samt övriga transporter har minskat med ungefär 6 procent 1990 – 2015.
För vägtrafiken är motsvarande siffra 1 procent.
År 2016 var 12 procent (329 GWh) av de drivmedel som såldes i Kalmar län förnybara, vilket kan
jämföras med 6 procent år 2012.
År 2016 uppgick produktionen av biogas till 51 GWh. Detta kan jämföras med 31 GWh år 2010 och
41 GWh år 2015. Cirka 30 GWh uppgraderas till fordonskvalitet (år 2017) och Biogas Sydost
bedömer att det finns potential för en produktionsökning motsvarande ytterligare 120 GWh
uppgraderad gas.

Förnybar el
År 2016 motsvarande länets produktion av el från förnybara källor 52 procent av konsumtionen av el.
År 2012 var motsvarande siffra 44 procent. År 2016 var den totala elanvändningen 3,9 TWh.

Övrig energiproduktion
Fjärrvärmeleveranserna har fördubblats de senaste tjugofem åren. År 2016 kom 85 procent från
förnybara bränslen medan den sista delen utgjordes av el, hetvatten från industrin eller fossila
bränslen. Andelen fossila bränslen var 7 procent.

Fossilbränslefri energianvändning
Övergripande
Vi använder en allt större andel förnybar energi. År 1990 var lite mer än hälften av all energi som
användes i Kalmar län förnybar. År 2016 var motsvarande siffra två tredjedelar.
Om man tittar på de koldioxidutsläpp som är kopplade till fossil förbränning (arbetsmaskiner,
transporter och energiförsörjning) ser man att utsläppen 2016 är cirka 30 procent lägre än utsläppen år
1990.

Fordon och infrastruktur för drivmedel
Transporternas koldioxidutsläpp, det vill säga från vägtrafik, inrikes civil sjöfart, inrikes flygtrafik och
övriga transporter, har minskat med ungefär 6 procent från år 1990 till år 2015.
Väg:
Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Kalmar län har minskat med en procent under perioden
1990 till 2015. Utsläppsminskningen på nationell nivå ligger samtidigt på cirka 3,5 procent.
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Flyg:
Kalmar Öland Airport erbjuder idag 100 procent gröna inflygningar. Flygplatsen erbjuder kunder att
kompensera sina flygresor genom att köpa förnybart flygbränsle.
Sjöfart:
Den sjöfart som trafikerar länets hamnar nyttjar fossila drivmedel. När det gäller Gotlandsfärjan är en
upphandling nyligen genomförd och Destination Gotland kommer att sätta in en ny färja som kan
drivas på flytande naturgas (LNG). Det är då möjligt att blanda in flytande biogas (LBG) om ett
konkurrenskraftigt pris för LBG finns. Nuvarande avtal gäller till år 2027. Under 2018 genomfördes
också en studie kring möjligheten att trafikera Oskarshamn – Öland med en gasfärja.
Järnväg:
Kust-till-kust-banan är elektrifierad. Övriga järnvägar är inte elektrifierade.
Arbetsmaskiner:
Användningen av arbetsmaskiner i Kalmar län gav år 2016 upphov till 85 ton. Detta kan jämföras med
77 ton år 1990 och 106 ton år 2011.
Samhällsbetalda resor:
Från och med hösten 2017 är 93 procent av det totala antalet kollektivtrafikresor i KLTs regi förnybara
(förnybara drivmedel eller grön el). När det gäller vägtransporter kommer man år 2020 att använda
förnybara drivmedel till 100 procent. Kustpilen- och Krösatågen drivs idag med konventionell diesel
men ett projekt har genomförts gemensamt av KLT och JT för att undersöka en omställning till
förnybara bränslen. Skärgårdstrafiken använder delvis HVO, delvis diesel.
Därutöver återstår mycket innan de samhällsbetalda persontransporterna är fossilbränslefria, men
utvecklingen går åt rätt håll när det gäller kommunernas (motsvarande) egna fordon. År 2014 hade
kollektivtrafiken i särklass störst andel förnybara drivmedel, följt av Kalmar och Oskarshamns
kommuner när det gäller egna bilar. 2016 har andelen förnybara drivmedel ökat och Kalmar följt av
Västervik och Oskarshamn är nu bäst. Mörbylånga använder HVO till alla arbetsmaskiner och
upphandlade år 2017 24 elbilar och 18 biogasbilar.
Vid upphandling av andra samhällsbetalda resor (t.ex. hyrbilar eller andra persontransporter) ställs i
stort sett inga klimatkrav. Däremot innehåller de flesta organisationers resepolicy skrivningar om att
t.ex. använda resfria möten, cykel eller kollektivtrafik framför egna bilar eller flyg.
Mycket återstår innan de samhällsbetalda godstransporterna är klimatneutrala. År 2016 ställde
kommunerna (motsvarande) i princip inga klimatkrav vid upphandling av godstransporter, förutom för
personbilar och lätta lastbilar.
Kalmar kommun samordnar sedan år 2015 varudistributionen ut till sina egna verksamheter.
Fordon:
De senaste åren har merparten av länets nyregistrerade bilar varit dieselbilar och antalet dieselbilar har
ökat kraftigt.
År 2015 fanns 589 personbilar med gasdrift registrerade i Kalmar län. Detta kan jämföras med 336
bilar år 2012. KSRR, Oskarshamns kommun och Västervik Energi- och Miljö, har sammanlagt ett
tjugotal biogasdrivna sopbilar. I 2018 fanns XX biogasbussar inom länstrafiken.
År 2012 fanns 10 elfordon i Kalmar län, år 2015 hade siffran ökat till 55.
Infrastruktur:
År 2018 finns det sex tankställen för biogas (två i Kalmar samt ett vardera i Mönsterås, Mörbylånga,
Oskarshamn och Västervik), Detta kan jämföras med tre tankställen år 2012. Mönsterås, Mörbylånga,
Kalmar, Oskarshamn och Västervik har också bussdepåer med biogas. Tankställe för flytande biogas
planeras i Västerviks kommun och för komprimerad biogas i Hultsfreds kommun.
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Övrig fossilbränslefri energianvändning
År 2015 hade utsläppen av fossil koldioxid från energiförsörjning minskat med 31 procent, jämfört
med år 1990. Detta kan jämföras med år 2010, då utsläppen av fossil koldioxid från energiförsörjning
minskat med 11 procent, jämfört med år 1990.
År 2016 var den totala elanvändningen 3,3 TWh.

Effektiv energianvändning
Länets energiförbrukning per bruttoregionkrona har under de senaste tio åren varierat från 190 till 225
MWh/MSEK, mätt i fast penningvärde. Det går inte att se någon tydlig trend. År 2015 förbrukades
mer energi per bruttoregionkrona än vad som var fallet år 2005.

Växande näringsliv för hållbar utveckling
Länets utsläpp av energibaserad fossil koldioxid har minskat under det senaste decenniet, sett i relation
länets bruttoregionprodukt. År 2015 var denna siffra 26 procent lägre än 2005.
Kalmar län har en relativt hög andel sysselsatta inom miljösektorn. År 2015 arbetade cirka 22 000
personer i Sveriges miljösektor. 2 600, det vill säga 3,6 procent av dessa, arbetade i Kalmar län. Länets
andel av totalen har sjunkit. År 2003 var motsvarande siffra 5 procent.
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Bilaga 2 – Några tankeexperiment
Tankeexperiment (allt annat lika): 20 gånger mer biodrivmedel år 2030
År 2016 använde vi 2,8 TWh fossila bränslen till transporter. Teknikutvecklingen går snabbt
framåt, inte minst när det gäller fordon och drivmedel. Låt oss göra tankeexperimentet att
hälften av allt transportarbete år 2030 sker med elfordon och att resten av fordonsparken
endast gör av med hälften så mycket drivmedel per kilometer som idag. Då skulle behovet av
drivmedel uppgå till 700 GWh per år. År 2017 producerades cirka 33 GWh biodrivmedel i
Kalmar län (biogas).

Tankeexperiment (allt annat lika): Dubbel produktionen av förnybar el
År 2016 var länets elförbrukning 1,8 TWh större än länets produktion av förnybar el. För att
kunna bli ”självförsörjande” på förnybar el behöver vi till exempel fördubbla produktionen av el
från vindkraft samt installera solceller motsvarande cirka 12 fotbollsplaner (effektiv yta
solceller). I ett sådant tankeexperiment kommer mer än 15 procent av länets totala
elförbrukning från solceller.

Tankeexperiment (allt annat lika): 225 vindkraftverk till ”varannan elbil”
År 2016 användes 2,8 GWh fossila drivmedel i Kalmar län. Om detta transportarbete istället
skulle genomföras med elfordon skulle det behövas cirka 225 nya vindkraftverk. Då
förutsätter vi att ett vindkraftverk årligen producerar 5 GWh el och att traditionella
förbränningsmotorer har en verkningsgrad på 40-45 procent.

Tankeexperiment (allt annat lika) – Fossilfria personbilar år 2033
År 2016 fanns 132 000 personbilar i Kalmar län och år 2016 registrerades cirka 8 400 nya.
Teoretiskt tar det alltså 16 år att byta ut hela personbilsparken.
Om alla från och med år 2018 skulle välja att köpa bilar som drivs på förnybara drivmedel
eller grön el skulle vi alltså ha en fossilbränslefri fordonspark år 2033.
I verkligheten valde knappt 13,5 procent att köpa en miljöbil år 2016. Omkring hälften av
dessa var snåla dieselbilar.

Tankeexperiment (allt annat lika) – Effektiv energianvändning 2005-2030
Om vi ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030 och arbeta i samma
takt hela tiden borde vi år 2016 ha nått ner till 150 MWh/MSEK. I verkligheten var värdet 195
MWh/MSEK.
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Bilaga 3 – Samtliga mål, delmål och aktiviteter
Mål 1

Utgångsläge

Fossilbränslefri energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika stor som länets totala
energianvändning. Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera förnyelsebar energi.

2016: 68 %

Delmål 1.1

Utgångsläge

Produktion av förnybara drivmedel. År 2020 uppgår produktionen av förnybara drivmedel i Kalmar län till 200 GWh och år 2025 till 250 2017: 33 GWh (drivmedel)
GWh.
År 2020 uppgår produktionen av biogas till 160 GWh, varav merparten uppgraderas till drivmedel
2017: 51 GWh (biogas)
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.1.1 Produktion av biometanol
1.1.2 Förvätskning till flytande biogas (LBG)
1.1.3 Utökad produktion av biogas
1.1.4 Utökad produktion av övriga förnybara drivmedel
Delmål 1.2

Utgångsläge

Produktion av förnybar el. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar el minst lika stor som länets totala elanvändning.

2016: 52 %

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.2.1 Aktuella vindbruksplaner i alla kommuner

Länsstyrelsen (samordning)

2019-2021

Inom befintliga
ramar

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019 (steg 1)

Inom befintliga ramar (Steg 1)

1.2.2. Havsbaserad vindkraft
1.2.3 Länsprojekt solceller
Delmål 1.3

Utgångsläge

Övrig energiproduktion. År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi för värme och kyla minst lika stor som länets totala
användning av värme och kyla

2016: 85 %
förnybara bränslen till fjärrvärme

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

1.3.1 Bioenergiplattform

Energikontor
Sydost

2018
(förstudie)

Delfinans Region
Kronoberg, TVV

Mål 2

Utgångsläge

Fossilbränslefri energianvändning. Kalmar läns användning av förnybar energi ska öka kontinuerligt.

Uppfylls idag

År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad.

Se separat uppföljning

År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.

2016: 68 %

Delmål 2.1

Utgångsläge

Transporter. År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70 % lägre än år 2010.

2016: 10 % lägre

År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala. År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner
fossilbränslefria.

Se separat uppföljning

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.1.1 Fossilfritt resande

Klimatsamverkans länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar (steg 1)

2.1.2 Biogas BOOST, fler biogasfordon

Miljöfordon syd

2018-2021

3,6 MSEK

2.1.3 Pilotprojekt flytande biogas i tunga fordon

Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,2 MSEK (Steg 1)

Delmål 2.2

Utgångsläge

Flyg. År 2019 använder de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser 5 % flygbiobränsle. År 2025 är motsvarande siffra 50 % och år
2030 kan man erbjuda flygbolagen 100 % flygbiobränsle.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

2.2.1 Mer förnybart flygbränsle.

Kalmar Öland airport

2019-

Resurser

Delmål 2.3

Utgångsläge

Infrastruktur, förnybara drivmedel. År 2025 finns det en infrastruktur som gör det möjligt att köra fossilbränslefritt i hela Kalmar län. Då
finns det bland annat minst ett tankställe för biogas i varje kommun.

2018:
Tankställe biogas i 5 kommuner.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

2.3.1 Plan, infrastruktur för förnybara drivmedel och fordon.

Länsstyrelsen
(samordning)

2018-2019

Inom befintliga ramar (steg 1)

Delmål 2.4
Elanvändning. År 2020 använder Kalmar län endast el från förnybara källor.
Delmål 2.5
Energianvändning i bostäder. År 2025 använder Kalmar län inga fossila bränslen för bostäders värme, kyla eller varmvatten
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Mål 3

Utgångsläge

Effektiv energianvändning. Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.

2016: I stort sett stillastående.

År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 % effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i relation till BRP. År 2030 är motsvarande
siffra 50 %.
Kommentar: målet för år 2030 motsvarar den nationella energiöverenskommelsen.
Delmål 3.1

Utgångsläge

Transporteffektivt samhälle. Energiintensiteten per trafikslag ska minska kontinuerligt.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.1.1 Cykling

Klimatsamverkans länsgrupp

2019 (Steg 1)

Inom befintliga ramar (steg 1)

3.1.2 Regionala strukturbilder

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Steg 1)

0,5 MSEK (Steg 1)

3.1.3 Starka stråk för buss

Kalmar Länstrafik,
Regionförbundet/
Region Kalmar län och
kommuner

2017-

Delmål 3.2

Utgångsläge

Energieffektiva bostäder och lokaler. År 2020 är energianvändningen i Kalmar läns bostäder och lokaler 20 % lägre än år 1995. Då
byggs endast s.k. nära-nollenergibyggnader.
År 2030 är energianvändningen i bostäder och lokaler 30 % lägre än år 1995.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Länsstyrelsen

2016-2019

Projektfinansierat

3.2.1 Energieffektivisering i fastigheter och företag
3.2.2 Incitament för energieffektivisering
Delmål 3.3

Utgångsläge

Offentliga bostäder och lokaler.
•
•
•
•
•
•
•

Halverad energianvändning från 1995 till 2030.
Vid hyra av lokaler ska krav på energi och miljöpåverkan ställas till uthyraren.
Verksamhetsel inklusive belysning ska effektiviseras kraftfullt.
Vid ny- och ombyggnad ska klass A enligt BELOK:s anvisningar, det vill säga 50 kWh/m2 lokalyta, gälla för såväl egna som
förhyrda lokaler.
Alla nybyggnader ska ha en tillförd energi som är 25 % lägre än gällande lagkrav i BBR.
"Faktor 2" ska tillämpas vid renovering av byggnader, det vill säga en halverad energianvändning efter åtgärd.
Vid nybyggnad eller renovering ska alltid övervägas om solenergianvändning kan integreras i byggnaden.

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

3.3.1 Handlingsplaner för offentliga bostäder och
lokaler

Respektive organisation med
stöd av projekt SUPPORT

2019-2021

Inom befintliga ramar samt 0,1
MSEK (SUPPORT)

Mål 4

Utgångsläge

Växande näringsliv för hållbar utveckling. 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt 50 % lägre än 2005. 2016: I stort sett stillastående
Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Omsättning: bättre
Sysselsatta: sämre

Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

4.0.1 Arena biogas

Regionförbundet/
Region Kalmar län med flera

2018-2021

1,6 MSEK (Fas 1)

4.0.2 Biogas Sydost

Energikontor
Sydost

Löpande

Projektfinansierat

4.0.3 Hållbart resande i besöksnäringen

Regionförbundet/
Region Kalmar län

2018-2019 (Förstudie)

0,4 MSEK
(förstudie)

Mål 5

Utgångsläge

Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion.
Aktiviteter

Ansvar

Tidplan

Resurser

Klimatsamverkans
länsgrupp

2019
(steg 1)

Inom befintliga ramar
(steg 1)

5.0.1 Utbildning och lärande
5.0.2 Upphandling och ökat samnyttjande
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