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Även vi i Värmland påverkas







Slutsatser för Värmland
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En omställning blir allt tydligare



Gammal trend: Förnybar energi dyr och behöver subventioner

Ny trend: Förnybar energi billig, skakar traditionell sektor



Gammal trend: Kärnkraft billig och stabil baskraft

Ny trend: Kärnkraft stabil, men dyr



Gammal trend: Transportsektorn domineras av konventionell teknik

Ny trend: Elektrifiering, självkörande fordon och nya affärslösningar



Gammal trend: Klimat en ickefråga för finanssektorn

Ny trend: Omställningen medför finansiella risker



Gammal trend: Regeringar och internationella organ drivande i klimatarbetet

Ny trend: Lokala och regionala aktörer driver framgång i omställningen



Utsläpp växthusgaser i Värmland 
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Fem utmaningar för Värmland

• Bilen

• Lastbilen och grävmaskinen

• Industrin

• Markanvändningen

• Konsumtionen





Några fördelar med att gå före

• Renare luft 

• Attraktiva boendemiljöer
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Några fördelar med att gå före

• Renare luft 

• Attraktiva boendemiljöer

• Spara pengar

• Billigare att pendla

• Nya marknader

• Roligt med ny teknik

Foto: Ann-Marie Fransson



Framgångsfaktorer för lokalt 

klimatarbete

• Eldsjälar

• Tydliga och konkreta dokument

• Mätbara mål

• Förankring på högre nivå

• Samarbete

• Eget ansvar

• Bidrag och resurser



Länsstyrelsens samordning

• Strategisk planering – handlingsplan

• Samverkan – Miljööverenskommelser

• Planeringsunderlag – energi- och klimatscenarier

• Stödja åtgärdsarbete – Klimatklivet 

• Uppföljning – energibalanser



Varför lokalt klimatarbete?

• Etiskt ansvar

• Omställningen påverkar oss

• Påverka genom att vara föregångare

• Vi kan dra nytta av möjligheter/fördelar

• Ett bättre samhälle!


