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80 förslag på insatsområden för 
ett fossiloberoende Västra 

Götaland 2030
Resultat från dialogprocess och workshops hösten 2015

Il
lu

st
ra

tio
n:

 Jo
ha

nn
a 

En
gl

oo
, K

je
llg

re
n 

K
am

in
sk

y 
A

rc
hi

te
ct

ur
e





3
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Alla förslag som kommit in i processen
En sammanfattning av alla förslagen finns i kapitel 5 och 6. 

1.  Workshopgruppen Klimatsmarta varor och tjänster
	 Inkludera	klimatkostnad	i	upphandling	av	varor	och	tjänster	•		Delandeplattform	•		Green	Card	–	stimulanskort	för	hållbar	kon-

sumtion		•		Dela	på	jobben	•		REP-avdrag	(för	reparationer)	•		Mer	klimatsmart	mat	på	tallriken	•		En	klimatsmart	livsmedels-
kedja	•		Minska	matsvinnet	•		Staycation	–	lokal	turism	•		Producentansvar	kläder	och	textil	–	nationell	insamling	av	textilier	för	
ny	affärsutveckling	•		Textil	saluhall	•		Innovationshubben–	fröet	till	ett	Silicon	Valley	för	textil	innovation	och	kreativitet 

2.  Workshopgruppen Bo, jobba och resa
	 Regionplanering	•		Styrmedel	och	verktyg	för	hållbar	planering	på	områdesnivå	•		Integrera	kommunala	strategier	i	planproces-

sen	för	att	säkerställa	minimal	klimatpåverkan	från	den	byggda	miljön	•		Inrätta	en	omställningskommitté	och	en	innovations-
fond	•		100%	regional	självförsörjningsgrad	på	mat	och	råvaror	•		Hållbarhetsanpassa	incitament	och	regelverk	för	en	omställning	
mot	mer	hållbart	resande,	boende	och	levande	•		Mötesplatser	för	omställning	•		Cykel	som	enklaste	resesätt	2050	(Cycle	Rapid	
Transit,	CRT)	•		Mobilitetstjänster	istället	för	bilägande	genom	gemensamma	lösningar	för	planering	och	betalning	för	resan
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3.  Workshopgruppen Bioinnovationer
	 Förgasning	av	biomassa/avfall	till	material		•		Främja	initiativ	för	marin	biomassaproduktion	i	världsskala		•		Produktion	av	

användbara	kolväten	från	koldioxid	och	vätgas	(för	användning	som	bränslen	till	transportsektorn	och	som	råvara	till	kemiindu-
strin)	•		Spillvärmeutnyttjande	och	energieffektivisering		•		Returraffinaderi		•		Affärsutveckling	–	Green	Carbon	Coast	–	indu-
striella	frizoner	för	bioindustrin		•		Tydlig	industriväxling		•		Infrastruktur	för	cirkulär	ekonomi		•		Klimatsmarta	lönsamma	affä-
rer		•		Regionen	blir	en	förebild	inom	klimatsmart	innovationsupphandling		•		Riskspridning	genom	”Joint	Venture”	mellan	
industri,	region	och	kommun	kring	bioproduktionsanläggningar	fram	till	2050	•		Riktad	insamling	av	miljöskadliga	fordon	och	
maskiner 

4.  Workshopgruppen Förnybar energi
	 Resurser	i	form	av	humankapital	för	omställning	till	ett	hållbart	samhälle		•		Det	offentliga	är	det	goda	exemplet		•		Lyft	ut	

energi-	och	klimatfrågorna	ur	den	vanliga	mandatpolitiken		•		Kommunala	och	regionala	styrmedel		•		Demonstrera	hur	en	
effektbalans	kan	hanteras	gemensamt	mellan	lokala	nätägare		•		Mer	solenergi!		•		Mer	vindenergi!		•		Mer	fossilfri	och	elektrifie-
rad	trafik		•		Energieffektiva	byggnader		•		Infrastruktur	och	stadsplanering	•		Effektiv	produktion	och	ökat	utbyte	av	bioråvara	

5.  Workshopgruppen Infrastruktur
	 Värdegrund	för	hållbarhet		•		Länstransportplanering	med	klimatmålen	i	fokus		•		Miljölogistisk	delegation		•		Bygg	beteendeför-

ändrande	(våga	samhällsplanera	klimatsmart)	•		Positiv	framtidsbild	-	testa	att	leva	i	en	fossiloberoende	region		•		Resepott	CO2 
(transportransoneringskort)		•		Utnyttja	offentliganställda	som	påverkansmotor		•		Säkra	uppställningsplatser	för	tunga	fordon	
med	elvägskommunikation		•		Big	playground

6.  Förslag inkomna via webbformulär
	 Låt	alla	bli	investerare		•		Större	gemensamma	kommunala	insatser	för	att	öka	möjligheterna	till	en	fossiloberoende	region		•		För-

nybar	energi	för	ett	renare	hav		•		Samordna	laddinfrastruktur		•		Förtätning	för	hållbart	resande		•		Energismart	byggnation	•		
Skatt	på	bilanvändning		•		Solar	sandwich	-	företag		•		Transporter		•		Solenergiplattform		•		Solenergiplattform		•		Kunskaps-
plattform	energi	och	IT		•		Smart	byggnadsanvändning		•		Utveckla	Bohusbanan	för	hållbara	transporter		•		Alternativa	bränslen	
för	Västtrafik	utanför	storstadsregioner		•		Kartläggning	av	kapacitet	i	elinfrastruktur	för	elfordon		•		En	regionövergripande	app	
för	samåkning		•		PR-kampanj	för	folkhälsa	och	klimatnytta		•		Klimatsmart	mat		•		Samhällsplanering	för	ett	resurseffektivt	
samhälle		•		Fossiloberoende	fordonsflotta	och	ladd-infrastrukturutbyggnad		•		Minska	utsläppen	från	transporter		•		Fossilfria	
transporter	och	lagring	av	förnyelsebar	energi		•		Särskilda	synpunkter	från	Mellerud	kommun		•		Särskilda	synpunkter	från	Fär-
gelanda	kommun		•		Särskilda	synpunkter	från	Ale	kommun		•		Särskilda	synpunkter	från	Mölndal	stad
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1. Bakgrund och syfte
Sedan	2009	finns	ett	gemensamt	klimatmål	i	Västra	Götaland	–	att	vara	en	fossiloberoende	region	till	år	2030.1	Detta	mål	finns	
definierat	i	”Klimatstrategi	för	Västra	Götaland”	som	omkring	70	aktörer	undertecknat,	däribland	många	kommuner,	företag	och	
organisationer. 

   ”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet   
   har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och produktion såväl som   
   konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Samman  
   taget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ur	”Klimatstrategi	för	Västra	Götaland”

Utvecklingen	går	framåt,	fler	och	fler	insatser	görs	för	ett	hållbart	samhälle.	Samtidigt	ser	vi	att	med	den	minskningstakt av 
utsläpp	av	växthusgaser	som	skett	sedan	2009	är	det	tydligt	att	vi	måste	höja	tempot	i	omställningsarbetet	och	införa	radikala	för-
ändringar för att nå vårt mål. 

		Figur	1:	Utsläpp	av	växthusgaser	i	Västra	Götaland	(miljoner			 
		ton	CO2-ekvivalenter/år)

Västsverige	har	en	av	världens	bästa	förutsättningar	för	att	bli	föregångare	i	omställningen	till	fossiloberoende.	Det	konstaterade	
regionfullmäktige	i	Västra	Götaland	redan	2009.	Målet	att	bli	föregångare	i	omställningen	från	fossil	till	förnybar	energi	är	också	
sedan	2015	en	av	de	prioriterade	frågorna	i	den	regionala	tillväxt-	och	utvecklingsstrategin	VG2020.	Västra	Götalandsregionen har	
ett	regionfullmäktigeuppdrag	och	Länsstyrelsen	i Västra	Götaland	ett	regeringsuppdrag	att	ta	fram	prioriterade	insatser	för	hur	vi	
ska skapa en fossiloberoende region. 

2014	initierades	ett	gemensamt	arbete	mellan	Västra	Götalandsregionen	och	Länsstyrelsen	i Västra	Götaland i	samarbete	med	
forskare	på	Göteborgs	miljövetenskapliga	centrum.	Målet	var	att	identifiera	breda	insatsområden	för	att	radikalt	minska	utsläppen	
av	växthusgaser	och	samtidigt	skapa	förutsättningar	för	Västra	Götalandsregionens	övergripande	vision	om	”det	goda	livet”.	Den	
genomgående	frågeställningen	har	därmed	varit	hur	vi	kan	ta	vara	på	möjligheterna	i	omställningen	till	ett	hållbart	samhälle.	Hur	
vi hittar nya samarbetsmöjligheter, skapar nya arbetstillfällen och förbättrar invånarnas möjlighet att leva ett rikt liv? Förslag till så 
kallade	”strategiska	vägval”	för	en	fossiloberoende	region	ska	presenteras	under	2016.	Tidigt	i	processen	bestämdes	att	de	strate-
giska vägvalen ska: 

•	 Vara en attraktiv vision som skapar engagemang och genomförandekraft 
Ska	vi	lyckas	behöver	många	fler	engageras	i	omställningen	och	de	behövs	berättelser	kring	en	positiv	framtid.	Vi	behöver	färre	
”stuprör”	och	ett	ökat	samarbete	för	att	kunna	skapa	en	helhetssyn	som	styr	mot	framtidens	önskvärda	samhälle.	

•	 Gå från ”stänktapet” till några breda ränder med stor klimatnytta 
Syftet	med	de	strategiska	vägval	är	att	fokusera	på	några	insatser	där	flera	aktörer	i	Västra		Götaland	kan	göra	skillnad.	

•	 Premiera jobb, utveckling och delaktighet i hela Västra Götaland 
Insatserna	ska	med	fördel	bidra	till	jobb	och	integration.	Många	människor	ska	känna	sig	delaktiga.	Ska	vi	lyckas	behöver	
många människor välja klimatsmart, både på jobbet och hemma. Tillit till varandra är grundläggande för ett gott samhällskli-
mat. 

•	 Generera insatser där den regionala nivån kan göra skillnad 
De	strategiska	vägvalen	ska	vara	områden	som	är	lämpliga	att	driva	på	en	regional	nivå.	

1	 Fossiloberoende	definieras	som	att	utsläppen	av	växthusgaser	i	Västra	Götaland	ska	minska	med	80	procent	från	1990-års	nivå	till	år	2030.	Dess-
utom	ska	utsläppen	av	växthusgaser	från	vår	konsumtion,	oavsett	var	i	världen	de	sker,	minska	med	30	procent	jämfört	med	2010.	
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Underlag i form av regionens klimatutmaningar och unga vuxnas framtidsvisioner
2015 togs ett faktaunderlag2 kring nuläget och vilka utmaningar vi behöver tackla i regionen fram som en gemensam analys om 
utgångsläget.	Där	definierades	15	samhälls-	och	klimatutmaningar	inom	sex	temaområden:	 

•	 Förnybar energi

1.	Hur	kan	Västra	Götalands	aktörer	maximera	produktionen	av	förnybar	och	hållbar	el?
2.	Hur	ska	vi	kunna	distribuera	elen	dit	den	behövs,	när	den	behövs?
3.	Hur	kan	vi	producera	bioråvara	effektivare	och	mer	hållbart?
4.	Hur	ska	vi	anpassa	systemen	för	värme	och	kyla	till	ett	föränderligt	behov?

•	 Hållbara transporter

5.	Hur	kan	vi	minska	transportbehovet	genom	planering	och	innovationer?
6.	Hur	får	vi	förnybara	hållbara	och	säljbara	drivmedel?
7.	Hur	får	vi	effektivare	fordon	med	energieffektiv	framdrift?

 

•	 Fossilfri industri

8.	Hur	kan	utsläppen	av	växthusgaser	från	industrin	minska?
9.	Hur	kan	industrins	insatsvaror	ersättas	av	förnybara?

 

•	 Energismarta och sunda bostäder och lokaler

10.	Hur	kan	vi	bo	och	arbeta	energismart	och	hållbart	i	befintliga	byggnader?
11.	Hur	bygger	vi	nytt	energismart	och	hållbart?

 

•	 Hållbar turism och resurseffektiv konsumtion

12.	Hur	kan	vi	erbjuda	attraktiv	semester	utan	flyg?
13.	Hur	kan	vi	minska	resursanvändningen	för	varor	och	tjänster?

 

•	 Klimatnapassade måltider

14.	Hur	kan	klimatanpassade	matval	bli	förstaalternativet?
15.	Hur	kan	matsvinnet	minska?

Våren	2015	genomfördes	en	enkätstudie	med	unga	vuxna	(mellan	20	och	30	år)	i	regionen	och	ca	80	unga	vuxna	deltog	i	work-
shops med fokus på deras visioner och bilder av hur ett gott liv i en fossiloberoende region skulle kunna se ut3.	De	unga	arbetade	
under	workshopserien	med	sex	teman:	boende	och	gemensamma	rum,	resor,	mat,	konsumtion	och	produkter,	arbete	och	fritid	
samt	relationer.	Kunskap	om	nuläget	samt	unga	vuxnas	framtidsvisioner	la	en	viktig	grund	för	den	fortsatta	dialogprocessen	för	
att identifiera strategiska vägval. 

2	 ”Faktaunderlag	med	klimatutmaningar	för	Västra	Götaland”.	Rapportserie:	Fossiloberoende	Västra	Götaland	1:2015.	Västra	Götalandsregionen	
och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Finns på www.fossiloberoendevg.se/material.

3	 ”Unga	vuxnas	visioner,	Workshops	med	20–30-åringar,	Ett	gott	liv	i	en	fossiloberoende	region”.		Rapportserie:	Fossiloberoende	Västra	Götaland	
2:2015. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Finns på www.fossiloberoendevg.se/material.
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Workshopserie hösten 2015
Under	hösten	genomfördes	en	omfattande	workshopserie	med	syftet	att	identifiera	förslag	på	insatsområden	för	att	kunna	nå	
målen	om	ett	gott	liv	i	en	fossiloberoende	region.	Dessa	insatsområden	skulle både adressera de identifierade samhälls- och 
klimatutmaningarna	och	samtidigt	svara	an	mot	identifierade	regionala	sociala	och	ekonomiska	urvalskriterier	(se	figur	2), samt ta 
hänsyn	till	den	önskvärda	framtidsbild	som	unga	vuxna	presenterat.	Uppgiften	var	således	att	ta	fram	förslag	på	insatsområden	
som	var	både	transformativa	(tillräckligt	ambitiösa	och	radikala	för	att	möta	upp	mot	det	behov	av	samhällsomställning	som	kli-
matfrågan	ställer	på	vårt	samhälle)	och	integrativa	(inte	studera	varje	fråga/lösning	för	sig	utan	snarare	sträva	mot	ett	systemtänk	
där	en	lösning	svarar	an	mot	ett	antal	utmaningar	och	frågeställningar).	Utöver	att	generera	lösningsförslag	var	syftet	med	dialog-
processen även att skapa ett fortsatt engagemang hos deltagarna för att vara med och förverkliga de strategiska vägval för ett fossi-
loberoende Västra Götaland som processen syftar till att leda fram till. 

     Figur 2: Övergripande målbild för de insatsområden som skulle arbetas fram i processen.  
 
 
    ”Jag tror att sektorsövergripande arbete är en nyckel. Klimatomställningen behöver mobilisera alla  
    nivåer och kunskap behöver utbytas mellan olika aktörer.”   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 –	Deltagare	i	workshop

Det	regionala	klimatmålet	talar	om	fossiloberoende	till	år	2030.	Målet	definieras	som	minskade	utsläpp	av	växthusgaser,	dvs.	
inkluderar	även	utsläpp	från	källor	som	inte	är	fossila,	t.ex.	jordbruket.	Därför	användes	framför	allt	begreppet	”klimatneutralitet”	
i	workshopserien	för	att	inkludera	en	bred	spännvidd	av	växthusgaser	och	dess	ursprung.	Fokus	i	workshoparna	var	också	år	2050	
istället	för	år	2030.	Detta	för	att	få	tillräcklig	höjd	i	förslagen	och	för	att	de	skulle	visa	på	vägen	även	bortom	2030.	 

Sammanlagt	deltog	omkring	125	representanter	från	näringsliv,	offentlig	och	ideell	sektor	i	workshops	i	fem	parallella	temaspår: 

1. Varor och tjänster för ett klimatsmart liv – hur får det störst attraktionskraft?

2. Bo, jobba och resa – hur får vi ett hälsosamt vardagsliv?

3. Bioinnovationer – hur ser framtidens drivmedel och material ut?

4. Förnybara energisystem – hur får vi trygg och säker energi?

5. Infrastrukturplanering

Metod	och	upplägg	för	dessa	workshops	presenteras	i	kapitel	2	och	3.	Resultaten	från	workshopserien	presenteras	i	kapitel	4	och	5.	
Parallellt	med	dessa	workshops,	under	slutet	av	2015,	erbjöds	alla	aktörer	i	Västra	Götaland	genom	ett	webbformulär	möjlighet	att	
skicka in förslag på insatsområden för att skapa en fossiloberoende region4.	Sammanfattningar	av	de	förslag	på	insatsområden	som	
skickades in via webbformuläret presenteras i kapitel 6.

4  http://www.fossiloberoendevg.se/wp-content/uploads/2014/12/Fossiloberoende-VG-Förslagsformulär_interaktiv.pdf
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       Figur 3: Övergripande upplägg för arbetsprocessen

Resultatet	från	höstens	workshopserie	blev	ett	antal	kriterier	för	en	hållbar	framtid	samt	53	förslag	på	insatsområden.	Möjligheten	
att skicka in förslag via ett webbformulär resulterade i 27 förslag. Alla dessa förslag analyseras under vintern 2015/2016 av en ana-
lysgrupp	med	representanter	från	Västra	Götalandsregionen,	Länsstyrelsen	och	Chalmers.	Våren	2016	kommer	detta	arbete	att	
resultera i ett mindre antal strategiska vägval som under 2016 kommer att processas inom Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
politiskt	i	Västra	Götalandsregionen.	De	slutgiltiga	strategiska	vägvalen	kommer	att	presenteras	i	slutet	av	2016. 
 
 

2. Backcasting som metod i workshops 
Workshopprocessen	har	baserats	på	metoden	backcasting5 vars huvudsakliga skillnad mot andra liknande metoder är att den 
tar sin utgångspunkt i framtiden. Backcasting kan jämföras med forecasting som snarare bygger på att ta fram scenarier uti-
från	dagens	dominerande	trender	–	vilket anses göra det osannolikt att transformativa lösningar som bryter trender genere-
ras. En backcastingprocess inleds med att kriterier som bör gälla i framtiden utarbetas, varpå dagens situation analyseras i 
relation	till	dessa.	Denna	analys	öppnar	upp	ett	gap	mellan	den	framtid	vi	vill	skapa	och	den	situation	vi	har	idag.	Lösningar	
som	skall	fylla	gapet	identifieras	och	utvärderas	i	relation	till	kriterierna	varpå	strategier	utvecklas.	Utfallet	från	en	backcas-
tingprocess	är	strategier	som	kan	användas	som	exempelvis	beslutsunderlag.	Processen	i	sig	är	också	ett	sammanhang	där	
människor möts, bygger tillit och utvecklar sitt transformativa tänkande. Backcastingprocessen består av fyra huvudsakliga 
steg. 

Innan	backcasting	väljs	som	metod	är	det	viktigt	att	reflektera	över	vilken	slags	utmaningar	som	ska	beaktas.	Utmaningar	som
kan beskrivas med följande kriterier har visat sig vara särskilt lämpliga att tackla med hjälp av backcasting6:

•	 Problemet	som	skall	studeras	är	komplext.

•	 Det	finns	behov	av	stor	förändring.

•	 Dominerande	trender	är	en	del	av	problemet.

•	 Problemet	är	i	stor	utsträckning	en	fråga	om	externaliteter,	dvs.	om	val	och	beteenden	som	får	effekt	för	tredje	part	(som	
t.ex.	miljöförstörelse).

•	 Omfånget	är	brett	nog	och	tidsperspektivet	långt	nog	för	att	ge	ett	stort	handlingsutrymme.

 

5 Holmberg,	J.	(1998).	Backcasting:	A	Natural	Step	in	Operationalising	Sustainable	Development,	Greener	Management	International,	
23, 30-51.

6 Dreborg,	K.	(1996).	Essence	of	Backcasting.	Futures,	28(9),	813–828.
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       Figur 4: Backcastingmetodikens fyra övergripande steg

Steg 1: Definiera kriterier för hållbarhet
Kriterierna för den framtidssituation vi vill ha är utgångspunkten i backcastingprocessen. Kriterierna målar inte tavlan av framti-
den	utan	anger	ramarna	på	en	principiell	nivå.	Som	illustration	kan	man	jämföra	projektet	att	man	ska	flytta	till	en	annan	stad.	
Då	utgår	man	ofta	från	några	kriterier,	t.ex.	att	huset	ska	vara	tillräckligt	nära	den	nya	arbetsplatsen,	vara	tillräckligt	stort,	vara	av	
tillräcklig	god	kvalitet	och	var	rimligt	dyrt.	Dessa	kriterier	ligger	fast	och	utifrån	dem	blir	det	sedan	omöjligt	att	man	hamnar	i	ett	
slott	i	fel	stad.	Alla	detaljer	(angående	tapeter,	fasadmaterial,	utformning	mm) kan	dock	variera.	Kvaliteten	i	resten	av	backcasting-
arbetet beror till stor del på hur väl kriterierna formulerats, och i hur stor utsträckning deltagarna kan ställa sig bakom dem. Krite-
rierna	genererar	stimulerande	frågeställningar,	utvecklar	nya	idéer	och	säkerställer	att	inriktningen	på	lösningarna	ligger	i	linje	
med den framtid man eftersträvar. Tidsperspektivet bör vara långt bort så att stort handlingsutrymme finns, men samtidigt till-
räckligt nära för att kännas relevant. 

Steg 2: Analysera dagens situation i relation till kriterierna
Under	steg	2	analyseras	dagens	situation	utifrån	de	kriterier	som	tagits	fram	i	steg	1.	Syftet	är	att	få	en	känsla	för	storleken	av	gapet	
mellan var vi är idag och det vi vill skapa. Vilka är de främsta utmaningarna som vi står inför? Analysen ska både ge deltagarna en 
förståelse	för	dagens	situation	samt	skapa	ett	stöd	i	arbetet	mot	framtidsbilden.	När	systemet	av	utmaningar	analyseras	i	gruppen	
kommer nya perspektiv träda fram för deltagarna och grundläggande antaganden kan komma att utmanas och ändras.

Steg 3: Föreslå lösningar som uppfyller kriterierna
Detta	steg	handlar	om	att	ta	med	sig	det	som	gjorts	i	steg	1	och	2	och	identifiera	lösningar	som	skulle	kunna	fylla	gapet	som	trätt	
fram i samband med att dagens situation analyserats i relation till kriterierna för framtiden. Genom att identifiera lösningar som 
inte bara direkt löser ett problem vi ser idag utan som också är relaterade till framtidskriterierna som definierats ökar chansen att 
lösningarna	tar	oss	i	rätt	riktning	även	på	längre	sikt.	Med	en	bra	grund	i	analysen	ökar	också	chansen	att	lösningarna	tacklar	
orsaken till problemen och inte bara symptomen.

Lösningarna ska utvärderas och analyseras i förhållande till kriterierna för att de skall ligga inom ramen som definierats. Flera lös-
ningar kan finnas för att uppfylla samma kriterier varför kritisk granskning och dialog måste föras kring de förslag som läggs 
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fram.	Såväl	styrkor	och	potentiella	barriärer	bör	tas	fram	för	respektive	lösning.	Vissa	lösningar	kan	kräva	kortsiktiga	förluster	för	
att	ge	långsiktiga	vinster.	Det	innebär	att	tidsperspektivet	måste	finnas	med	när	lösningar	utreds.	

Steg 4: Strategier mot hållbarhet
I det sista steget är det dags att ta fram de strategier som leder mot framtiden. Vem/vilka har rådighet och möjligheter att 
genomföra förslagen och hur kan det gå till? I detta avslutande steg bör det även ges möjlighet att diskutera de drivkrafter som 
finns där deltagarna kan hitta möjligheter för både sig själva och sitt framtida nätverk att bidra till att jobba vidare med lösning-
arna. Att som deltagare få vara med och ta fram strategier mot framtiden ökar engagemanget för processen och sannolikheten att 
fortsatt arbete från deltagarnas sida görs i samma riktning som utarbetats i processen. Vissa långsiktiga lösningar kan i detta steg 
få delmål och därmed uppmuntra till satsningar även ur ett kortare tidsperspektiv. 

3. Genomförande av workshops
Hösten	2015	genomfördes	12	workshops.	Konsultföretaget	Preera	ansvarade	för	planering	och	genomförandande	av	dessa.	Upp-
draget i workshopserien var framför allt att generera förslag till insatsområden för att kunna nå fossiloberoende i Västra Götaland 
och samtidigt skapa förutsättningar för en attraktiv framtid och ett gott liv. Fokus skulle framför allt vara förslag med regional 
rådighet,	dvs.	insatser	som	någon	aktör	i	Västra	Götaland	har	möjlighet	att	påverka	och	genomföra.	Nyttorna	som	skulle	skapas	
genom processen definierades på nedanstående sätt inför dialogprocessens uppstart:

Kvantitativ nytta

•	 Tio skarpa förslag på insatsområden per temaworkshopgrupp. Insatsområdena fokuserar på de övergripande dragen, inte 
på detaljerna. 

•	 Möjlighet	till	snabb	uppstart	för	utvecklingsarbeten	kopplade	till	de	idéer	som	kommer	fram.	

Kvalitativ nytta

•	 Att få möjlighet att träffas och tänka fritt tillsammans.

•	 Idégenerering	och	samtal	kring	vad	som	är	bäst	att	göra.

•	 Förankring av de regionala klimatmålen för 2030.

•	 Förståelse för vad som skapar mest nytta på regional nivå.

Deltagare
Ett brett urval av deltagare är ofta önskvärt i en backcastingprocess för att tillsammans kunna se samband och sammanhang 
och	för	att	öppna	upp	för	nya	perspektiv.	Deltagarna	rekryterades	av	de	temaansvariga	för	varje	temaworkshopgrupp7. I alla 
grupperna eftersträvades en balans mellan  representanter från olika delar av samhället såsom näringsliv, offentlig sektor och 
civilsamhälle.	En	blandning	av	etablerade	aktörer	och	”nytänkare”	eftersträvades	också.	Varje	temagrupp	bestod	av	omkring	
25 personer, sammanlagt deltog omkring 125 personer i de fem temagrupperna. 51 procent av dessa var kvinnor och 49 pro
cent var män. 

Deltagarna	deltog	som	samhällsmedborgare	snarare	än	som	representanter för ett	företag	eller	en	organisation.	Samtidigt	utgick	
rekryteringen från att inkludera många olika lags samhällsaktörer. En förteckning av alla deltagande företag och organisationer 
finns	i	kapitel	7.	Deltagarna	var	mycket nöjda med processen enligt den enkätundersökning som genomfördes. 98	procent	av	del-
tagarna	uppgav	att	de	gärna	deltagit	i	en	liknande	process	igen	och	80	procent	uppgav	att	de	kan	tänka	sig	att	vara	fortsatt	involve-
rade i arbetet.

7  De	temaansvariga	listas	i	kapitel	7.	
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Workshopupplägg
Workshoparna	faciliterades	till	största	del	av	en	intern	samtalsledare	(från	Västra	Götalandsregionen)	och	en	extern	samtalsledare	
(från	Preera)	för	att	skapa	en	kombination	av	sakkunskap	och	neutralitet.	Samtliga	workshops	har	byggt	på	en	mix	av	informa-
tionsmoment, dialog i helgrupp och dialog i smågrupper.	Dialogerna i smågrupper har varit både intressestyrda och förutbestämda 
för att generera en bredd av perspektiv i diskussionerna.  

Mindre	”super-grupper”	om	3-5	personer	bildades	för	att	skapa	sammanhang	för	deltagarna	att	lära	känna	varandra	mer	och	där-
med	våga	utmana	varandra	mera,	t.ex. gällande	invanda	tankemönster.	Det	huvudsakliga	upplägget	för	processen	byggde	på	tre	
workshops	om	vardera	sex	timmar.	

Av	olika	anledningar	träffades	workshopgruppen	med	fokus	på	bioinnovationer	endast	två	gånger	(workshop	2	och	3	slogs	ihop)	
och infrastrukturgruppen genomförde hela sitt arbete på en workshop på åtta	timmar.	Det	upplägg	som	presenteras	i	
nästkommande stycken utgår från	upplägget	om	tre	workshoptillfällen	på	sex	timmar.	

Workshop 1: Välkommen till framtiden

Den första	workshopen	tjänade	framförallt	två	syften.	Det	första	var	att	etablera	gruppen	och	super-grupperna	och	introducera	
metodiken.	Det	förstnämnda	gjordes	genom	att	ganska	mycket	tid	lades	på	en	incheckningsövning	där	deltagarna	i	de	mindre	
grupperna fick presentera sig själva genom att beskriva vad som motiverar dem, vad som är deras främsta kompetens samt vad som 
gör dem upprörda. Tanken med denna ganska personliga incheckning var att frikoppla deltagarna från sin vanliga roll och organi-
sation	och	istället	fokusera	på	det	som	var	viktigt	för	den	fortsatta	processen	–	deras	kompetens	och	drivkraft.	I	inledningen	fick	
deltagarna även fylla i en enkät för den följeforskning som skedde kring arbetet.

Introduktionen av metodiken skedde först genom ett relativt omfattande introduktionspass där syfte, metodik, processteg och lär-
domar	från	arbetet	med	de	unga	vuxna	presenterades.	Därefter	började	deltagarna	jobba	med	backcastingmetodens	första	steg,	att	
definiera kriterier för en hållbar framtid. 

Kriterierna togs fram genom att gruppen delades in i fyra mindre grupper som sedan roterade så att alla fick diskutera de fyra håll-
barhetsperspektiven ekonomi, ekologi, socialt samt välbefinnande. För varje perspektiv utsågs en bordsvärd som sammanfattade 
det	som	sas	både	skriftligt	och	muntligt.	När	alla	grupper	roterat	genom	de	fyra	perspektiven	återvände	de	till	det	perspektiv	som	
de	arbetat	med	först	och	sammanfattade	där	tillsammans	med	bordsvärden	syntesen	av	alla	gruppernas	samtal.	Detta	resulterade	i	
omkring fem kriterier för vad som måste gälla inom detta perspektiv i en önskvärd hållbar framtid. Trots olika kompetenser och 
intresseområden visade sig kriterierna bli väldigt lika mellan de fem olika workshopspåren. Kriterierna ses som en viktig del av 
resultatet från workshoparbetet och presenteras mer utförligt i kapitel 4.
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Workshop	1	avslutades	genom	ett	samtal	i	helgrupp	kring	de	nyss	framtagna	kriterierna.	Vissa	förslag	till	ändringar	av	formule-
ringar dök upp under denna övning i helgrupp. Innan deltagarna gick hem för dagen fick de även återgå till sina super-grupper 
och	reflektera	kring	vad	de	utifrån	dagens	övning	ville	ta	med	sig	framåt	i	processen.	På vägen ut fick de även möjlighet att lämna 
kommentarer på vad de ville se mer respektive mindre av i arbetet framåt.

Workshop 2: Nuläget och spänningsfältet

Det	andra	workshoptillfället	tog	sin	utgångspunkt	i	framtiden	genom	en	incheckning	där	deltagarna	fick	möjligheten	att	reflektera	
kring de kriterier	för	en	hållbar	framtid	de	tog	fram	vid	förra	workshoptillfället.	De	fick	även	titta	på	sin	grupps	kriterier i förhål-
lande till de kriterier som tagits fram i de övriga temagrupperna. Efter denna inledning togs ett stort språng tillbaka till nuläget 
och de för gruppen viktigaste delarna i faktaunderlaget presenterades av den temaansvariga, tillsammans med de klimatutma-
ningar	(se	kapitel	1)	som	sågs	som	extra	viktiga	att	hantera	för	denna	temagrupp.		 	 	 	 	 	

Därefter	fick	deltagarna	möjlighet	att	i	sina	super-grupper	bygga	vidare	på	resonemangen	kring	utmaningar.	Vilka	gap	var	särskilt	
tydliga	för	dem	i	skillnaden	mellan	de	framtidskriterier	de	tagit	fram	och	det	nuläge	vi	befinner	oss	i?	Denna	övning justerades 
något mellan varje temagrupp eftersom det visade sig vara en balansakt att utvidga utmaningarna mot hela ramverket av kriterier 
samtidigt som de mer ämnesspecifika utmaningarna inte föll bort.

Utmaningarna	klustrades	sedan	i	helgrupp	och	gruppen	gavs	möjlighet	att	fylla	på	eller	justera	i	formuleringar	för	att	skapa	en	hel-
täckande bild av gapet mellan framtid och nutid. I och med  
detta arbete övergick sedan workshopen från steg 2 i back- 
castingmetodiken	(att	analysera	dagens	situation	i	relation	 
till	framtagna	framtidskriterier)	till	steg	3	(att	föreslå  
lösningar som uppfyller dessa	kriterier).	Detta	inleddes	med	 
en individuell brainstorm-övning där deltagarna ombads  
att titta på både kriterier och utmaningar och utifrån dessa  
skriva ner	så	många	idéer	som	möjligt	på	insatsområden	som	 
kunde bygga broar mellan framtid och nutid. Vad var det vi  
gjorde som vi 2050 skulle tänka tillbaka på som särskilt  
värdefullt? Brainstormarbetet fortsatte sedan i smågrupper  
där varje grupp fick olika inriktningar på utmaningar att  
fortsätta	generera	idéer	utifrån.	I	ett	sista	steg	fick	gruppen	 
även	en	eller	flera	framtidskriterier	som	också	skulle	mötas	 
av de förslag som togs fram.

Idéerna	på	insatsområden	klustrades	– först av samtalsledarna och temaansvarig och sedan även tillsammans med deltagarna. 
Efter	detta	steg	ombads	deltagarna	att	välja	ett	eller	flera	kluster	av	idéer	som	de	ville	börja	generera	fördjupade	insatsområden	
inom.	Målet	var	flera	insatsområden	per	klustergrupp,	som	i	detta	steg	begränsades	till	att	handla	om	VAD	och	VARFÖR.	Detta	
arbete pågick under ungefär två timmar, med två till tre avbrott för att mötas i helgrupp och i mingelform berätta för deltagare 
utanför den egna klustergruppen om ett insatsområde och få feedback på detsamma. För att underlätta en fördjupad feedback 
fanns	det	regler	för	varje	mingel.	Ett	mingel	tillät	endast	positiv	feedback,	nästa	endast	negativ	feedback	och	det	tredje	(som	inte	
genomfördes	i	alla	temagrupper)	endast	feedback	inriktad	på	helhetsintryck.	I	slutet	på	tvåtimmars-passet	gavs	tid	för	renskrivning	
och förslag på insatsområden kunde även skickas in upp till en vecka i efterhand. 

Även denna workshop-eftermiddag	avslutades	med	att	deltagarna	fick	återgå	till	sina	super-grupper	och	reflektera	kring	vad	de	
ville	ta	med	sig	framåt	i	processen.	På	väg	gavs	möjlighet	att	lämna	kommentarer	på	vad	de	ville	se	mer	respektive	mindre	av	i	det	
fortsatta arbetet framåt.

Workshop 3: Kvalitet och tro

Den	sista	workshopen	inleddes	med	en	incheckningsövning	där	deltagarna	gavs	utrymme	att	reflektera	kring	huruvida	de	kommit	
på	några	nya	insatsområden	som	de	tyckte	behövdes	i	tillägg	till	de	som	togs	fram	på	workshop	2.	(De	som	arbetats	fram	under	
förra	workshopen	hade	skickats	ut	i	förväg	för	inläsning).	Om	de	hade	ett	nytt	insatsområde	att	presentera	så	fick	de	ett	par	minu-
ter	på	sig	att	sälja	in	vikten	av	detta	till	övriga	gruppen.	De	nya	förslagen	(ca.	fem	per	temagrupp)	sattes	sedan	upp	på	en	vägg	där	
alla övriga insatsområden fanns uppsatta.

Sedan	var	det	dags	att	välja	ut	ca	tio	insatsområden	att	fördjupa	arbetet	kring,	från	de	omkring	20-25	som	fanns	sedan	workshop	2	
och	incheckningen.	Deltagarna	fick	först	rösta	på	bidragen	utifrån	två	olika	kriterier;	slagkraft	och	regional	rådighet.	Utifrån	
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resultatet av denna omröstning sattes insatsområdena upp i en graf och via en dialog i helgrupp beslutades sedan om vilka insats-
områden som gruppen skulle arbeta vidare med. 

Fördjupningsarbetet skedde genom att deltagarna utifrån intresse och kompetens delade upp sig mellan de utvalda  
insatsområdena.	De	kompletterade	sedan	frågorna	VAD	och	VARFÖR	som	de	arbetat	med	under	workshop	2	med	att	 
besvara	frågorna	VEM,	HUR	och	FÖRSTA	STEG.	Grupperna	uppmuntrades	att	prata	med	varandra	vid	ett	par	tillfällen	för	 
att få	ny	inspiration.	Det	visade	sig	dock	svårt	att	få	dem	att	lämna	sina	mycket	intensiva	grupparbeten.	Grupperna	fick	 
även	en	kort	dragning	om	socio-tekniska	system	innan	det	var	dags	att	skriva	rent	insatsområdena.	Detta	för	att	ge möjlighet  
att granska sina förslag från ännu fler	perspektiv.	Precis	som	under	workshop	2	hade	grupperna	möjlighet	att	skicka	in	sina	 
renskrivna förslag under en vecka efter avslutad workshop, en möjlighet som många grupper använde sig av.

Slutligen	samlades	alla	deltagarna	i	helgrupp för en	reflektion	kring	hur	de	och	andra	intressenter	borde	involveras	framåt,	samt	
för att kunna ge kort muntlig feedback på arbetsprocessen och sina lärdomar. Arbetet avslutades sedan genom en ny enkät för föl-
jeforskningens räkning. 

4. Resultat från workshops: kriterier för en hållbar framtid
För att kunna utveckla insatsområden som blir viktiga för ett Västra Götaland som är fossiloberoende och som utmanar rådande 
samhälleliga	system	och	strukturer	behövdes	ett	transformativt	grepp	kring	frågan.	Därför	ägnades	en	stor	del	av	det	första	tillfäl-
let i workshopserien åt att på en principiell nivå försöka förstå och enas kring vilka kriterier en framtida hållbar region bör upp-
fylla.	Dessa	kriterier	kunde	sedan	användas	som	vägledning	i	den	fortsatta	processen	med	att	ta	fram	förslag	på	viktiga	insatsom-
råden genom att gång på gång återkoppla till kriterierna för en önskvärd framtid. 

Utvecklingen	av	kriterierna	tog	sin	startpunkt	i	Brundtlandkommissionens8	rapport	”Vår	Gemensamma	Framtid”	som	definierar	
en	hållbar	utveckling	som	en	”utveckling	som	tillgodoser	dagens	behov	utan	att	äventyra	kommande	generationers	möjligheter	att	
tillgodose	sina	behov”.	Där	blir	utgångspunkten	mänskligt	välbefinnande	och	vilka	ekologiska,	samhälleliga	och	ekonomiska	för-
utsättningar	som	inte	bör	utarmas	för	att	kunna	garantera	detta	även	i	framtiden.	Holmberg	och	Robèrt9 har tidigare utvecklat 
fyra	principer	för	en	hållbar	utveckling	som	beskriver	hur	samhällen	kan	fortsätta	att	utvecklas	inom	naturens	ramar	(som	har	fått	
stor	spridning	via	stiftelsen	Det	Naturliga	Steget).	Tillsammans	gav	dessa	principer	och	förutsättningar	startpunkten	för	dialog	
mellan deltagarna. Kriterierna för välbefinnande kan sägas framför allt handla mer om den enskilde individen och gruppen medan 
den sociala/samhälleliga dimensionen handlar mer om hur vi ska organisera vårt samhälle. 

Dialogen	resulterade	i	en	uppsättning	kriterier	som	presenteras	nedan	uppdelat	per	dimension.	Det	bör	noteras	att	grupperna	inte	
har	ägnat	mycket	tid	till	att	ge	kriterierna	en	exakt	formulering.	De	kriterier	som	presenteras	här	speglar	snarare	kärnan	i	en	dis-
kussion som gruppen har ansett vara viktig för respektive dimension. Visst överlapp förekommer eftersom kriterierna togs fram i 
parallella grupper, men här presenteras de samlat.

Kriterier för välbefinnande 

•	 Samhörighet	och	tillhörighet,	vi	tar	hand	om	varandra

•	 Status	är	inte	längre	sammankopplat	med	prylar	

•	 Ett	flexibelt	och	dynamiskt	samhälle

•	 Identitet definieras inte utifrån materiellt välstånd

•	 Regelbunden återkoppling kring hur människor mår

•	 Ingen utbrändhet  

•	 Att känna att man inte behöver låsa dörren

•	 Alla behövs, ingen är en belastning

•	 Kultur där vi upplever oss ha tid 

•	 Möjlighet	att	välja	socioekonomisk	nivå

8	 	WCED	(1987).	Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development.	Oxford:	Oxford	University	Press.
9 Holmberg,	J.,	&	Robert,	K.-H.	(2000).	Backcasting	—	a	framework	for	strategic	planning.	International	Journal	of	Sustainable	Development	&	

World	Ecology,	7,	291–308.
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•	 Rimlig nivå på samhällsutbud

•	 Välbefinnande för äldre och barn

•	 Jämlikt samhälle utifrån ålder, kön, etnicitet osv.

•	 Möjliggöra	en	hållbar	livsstil	för	alla,	systemperspektiv	stad/land

•	 Alla kan, får och ser nyttan med att bidra och påverka samhällets utveckling

•	 Ett samhälle som tillåter olikhet och mångfald och som premierar långsiktighet

•	 Transparens, tillit och demokrati

•	 Ny	flexibel	arbetsmarknadsstruktur,	byta	tjänster	

Ekonomiska kriterier
•	 Lönsamma företag där hållbarhet är norm

•	 Långsiktighet präglar ekonomiska och politiska beslut

•	 Värderingsförskjutning från arbete till resurser 

•	 Jämnare fördelad ekonomi

•	 Grundläggande välfärd för medborgare

•	 Främja kollektiva initiativ

•	 Lokal produktion och reparation

•	 Teknisk infrastruktur blir mer dynamisk

•	 Delandeekonomi

•	 Politiken	tar	PLATS!

•	 Täckta basbehov för alla

•	 Långsiktiga investeringsperspektiv

•	 Sunda	global	marknad	–	alla	kostnader	inkluderas

•	 Alla människor ses som en resurs, öppenhet kring arbetstid och form. 

•	 Ny	ekonomisk	modell	där	miljö/etiska	kostnader	påverkar	priset

•	 Systematisk	överförande	av	kunskap	mellan	generationer

•	 Verksamhet	bygger	på	cirkulär	ekonomi	och	cirkulära	materialflöden

•	 Alternativa finansieringsformer som folkfinansiering och klimatfonder

•	 Vi	utnyttjar	de	resurser	som	finns	till	fullo	(bilar,	bostäder,	produktionsanläggningar	mm.)

•	 Nytta	och	välstånd	skapas	genom	flexibelt	arbete,	volontärarbete	och	ideellt	engagemang

•	 Bredare	tillväxtbegrepp,	mäts	inte	bara	i	ekonomi,	ett	”lycklighetsindex”

 Sociala/samhälleliga kriterier

•	 Alla är välkomna till Västra Götaland

•	 Hälsofrämjande	miljö	–	ren	natur,	liten	stress

•	 Positiva	och	öppna grupper med respekt för varandra

•	 Alla känner sig behövda i samhället, präglas av tillit och inte av kontroll

•	 Samma	möjlighet	till	välfärd	och	samhällstjänster	oavsett	samhällsklass	eller	bostadsort

•	 Alla har sysselsättning som de anser meningsfull

•	 Mer	integrerad	stadsutveckling

•	 Nyordning	för	demokratisk	modell

•	 Tryggare kan ingen vara än VG-regionens stora skara
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•	 Balans mellan näringsliv, offentligt och frivilligorganisationer

•	 Starkt	medborgerligt	engagemang	i	det	gemensamma

•	 Organiserad	struktur	för	samverkan	mellan	myndigheter	och	gräsrötter

•	 Dynamiskt	utbildningssystem	där	alla	kan	”lyckas”

•	 Vi	lever	i	en	”blå	zon”

•	 Samhällets	utveckling	mäts	i	social	hållbarhet	och	väger	tyngre	än	idag

•	 Alla ska känna sig trygga med att ha tillgång till ett hem, försörjning, sjukvård och få hjälp när det krisar i livet

•	 Säkerställa	medborgarnas	delaktighet	i	beslutsfattande	och	den	demokratiska	processen

•	 Alla	har	tillgång	till	mötesplatser	–	lika	tillgängligt	för	alla

•	 Det	finns	en	bastrygghet

•	 Vi vet hur mångfald skapas

•	 Alla ska ha möjligheten att utvecklas till det man önskar

 Ekologiska kriterier
•	 Verklig klimatneutralitet

•	 All energiförsörjning är förnybar och effektiv 

•	 Alla råvaruströmmar i Västra Götaland är biobaserade och vi leder omställningen

•	 Stärkt	och	återskapad	biologisk	mångfald

•	 En betydande landareal är skyddad från utvinning av naturresurser

•	 Rent och tillgängligt vatten

•	 Optimalt	utnyttjande	av	mark	och	byggnader

•	 Inget	ekologiskt	överuttag	–	i	Västra	Götaland räcker ett jordklot

•	 Mer	växtbaserad	mat	och	kött	produceras	genom	naturbete

•	 Hållbart	samspel	mellan	stad	och	land

•	 Medvetenhet	om	att	vi	är	en	del	av	naturen	och	beroende	av	den,	ekosystemtjänster

•	 Den	bebyggda	miljön	är	en	energiproducent	som	försörjer	vårt	persontransportsystem

•	 Behovsanpassad tillgänglighet med minimal och förnybar energianvändning

•	 All	mat	är	bra	–	balanserade	utsläpp	från	jordbruket

•	 Nollutsläpp	av	skadliga	emissioner	från	industri,	byggnader	och	transporter

•	 I	Västra	Götaland	avlägsnar	vi	växthusgaser	från	atmosfären	och	förädlar	och	renar	avfall	i	världen

•	 Vi uppfyller de tre systemvillkoren och skapar mer naturresurser än vad vi förbrukar

•	 Miljöanpassade	(giftfria,	material-	och	energisnåla)	varor	och	tjänster	är	norm

•	 Vi	är	en	giftfri	region,	inget	uttag	av	ändliga	jungfruliga	råvaror,	slutna	kretslopp	och	100%	återvinning

•	 Vi har avvecklat all fossil energi och producerar mer förnybart än vi förbrukar

•	 Vi levererar världsledande tekniska system

•	 Resiliens för att möta förändringar

•	 Frisk luft i staden och bara buller från naturliga ljud
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5. Resultat från workshops: lösningar och insatsområden 
Här	presenteras	sammanfattningar	på	de	förslag	till	insatsområden	som	arbetades	fram	under	workshopserien hösten 2015. Försla-
gen presenteras per workshoptema. 

Insatsområden från workshopgruppen Klimatsmarta varor och tjänster

VOT 1. Inkludera klimatkostnad i upphandling av varor och tjänster 
Nästan	all	tillverkning	görs	idag	i	andra	länder.	För	att	minska	klimatpåverkan	måste	vi	se	hela	kedjan,	från	utvinning	och	pro-
duktion.	Med	syftet	att	minska	klimatbelastande	konsumtion	och	driva	på	att	miljövänliga	produkter	ges	en	möjlighet	att	kon-
kurrera på lika villkor föreslås det att kravställning inför upphandling och inköp av varor och tjänster skall inkludera kriterier för 
hållbarhetens	alla	tre	pelare:	miljö,	social	och	ekonomisk.	Detta	ska	även	gälla	för	det	som	producerats	i	andra	länder.	Att	identi-
fiera och kräva deklaration av hela kostnaden för produktionen, det vill säga även den kostnad det medför att producera ohållbart, 
konkretiserar klimatpåverkan från konsumtion inom offentlig sektor. För att det skall bli möjligt att registrera och beräkna kli-
matbelastningen behöver producenterna/distributörerna stöd att finna aktörer som kan inventera och göra klimatberäkning av 
produkternas	påverkan.	Utöver	detta	behöver	”Gröna	listan”	eller	dylikt	utökas	och	uppdateras	med	företag/leverantörer	som	upp-
fyller	kraven	och	redovisar	global	miljöberäkning.	Detta	så att det blir lätt för företag och samhällsorganisationer att finna varor 
för inköp.

VOT 2. Delandeplattform  
I	en	delande	ekonomi	behöver	man	inte	äga	allt	man	använder,	vilket	kan	spara	mycket	pengar	för	individer.	Det	bidrar	också	till	
mer	medvetna	val	och	en	frihet	där	man	slipper	omge	sig	med	en	massa	prylar.	Delande	leder	även	till	integration	där	fler	männis-
kor	möts	och	man	delar	såväl	upplevelser	som	prylar.	Det	kan	på	så	vis	öka	 
tilliten i samhället. Västra Götalandsregionen bör verka för att utveckla den  
delande ekonomin i en hållbar riktning, där såväl ekonomisk och social  
trygghet	som	att	miljön	skyddas	kan	garanteras.	Det	finns	redan	en	rad	 
initiativ som behöver samlas, koordineras och kommuniceras. En central  
portal som kan kommunicera det attraktiva, det roliga och det unika med  
delande skulle vara en bra lösning. Befintliga aktörer inom olika branscher  
kommer även behöva	utveckla	delande	lösningar	i	framtiden.	Som	exempelvis	 
att järnhandlare erbjuder verktyg för uthyrning och inte endast för försäljning.  
Västra Götalandsregionen kan identifiera aktörer inom olika branscher och  
verka	för	att	de	utvecklar	delande	tjänster.	Som	första	steg	i	arbetet	föreslås	 
identifiering av berörda organisationer och aktörer, utredning kring vilka  
funktioner som användarna söker och var det krävs insatser för att möta  
dessa behov. Initialt behövs också en uppstart av en pilotplattform i regionens  
regi alternativt med stöd från regionen, med såväl ideella som kommersiella  
aktörer.

VOT 3. Green Card – stimulanskort för hållbar konsumtion 
Insatsområdet	bygger	på	en	tilltro	till	”morötter”	snarare	än	”piskor”	i	främjandet	av	ett	gott	klimatsmart	liv	i	Västra	Götalandsre-
gionen.	Därför	föreslås	ett	”Green	Card”	för	regionens	invånare	för	att	stimulera	till	hållbar	konsumtion.	Inspiration	kommer	från	
lokaltrafiken	i	Stuttgart	för	10	år	sedan,	där	hushåll	som	inte	hade	någon	bil	registrerad	fick	ett	gratis	lokaltrafikkort.	Green	Card	
är	alltså	ett	slags	stimulanskort	för	hållbar	konsumtion	där	inhandlande	av	gröna	tjänster,	t.ex.	reparationer	eller	miljömärkta	
varor,	ger	bonuspoäng	som	berättigar	till	något.	Samlade	poäng	kan	bytas	in	mot	olika	varor	och	tjänster,	t.ex.	rabatterad	energi	
till	boende,	lokaltrafik,	lokal	semester,	m.m.	Green	Card	stimulerar	till	en	mer	hållbar	konsumtion	och	medvetengör	konsumen-
ten	genom	att	bl.a.	ge	överblick	över	klimatsmarta	val.	Det	ska	vara	”lätt	att	göra	rätt”.	Det	stimulerar	även	aktörer	till	att	ta	fram	
klimatsmarta	alternativ,	för	att	de	ska	kunna	ansluta	sig	till	kortet	med	sina	produkter/tjänster.	Vidare	skapar	Green	Card	syssel-
sättning och bidrar till en cirkulär ekonomi samt innovationer inom cirkulär ekonomi.  
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VOT 4. Dela på jobben 
Idag arbetar många mycket medan andra inte arbetar alls. Att människor inte arbetar alls innebär en ansträngning såväl för sam-
hällsekonomin	som	på	ett	privat	plan.	De	som	arbetar	mycket	upplever	å	sin	sida	ofta	stor	tidspress.	Att	arbeta	mycket	ger	dess-
utom	ofta	höga	inkomster	vilket	bidrar	till	omfattande	klimatbelastande	konsumtion	som	t.ex.	flygande.	Dessutom	kan	lång	
arbetstid	försvåra	en	klimatsmart	livsstil	som	t.ex.	att	cykla	till	jobbet	istället	för	att	ta	bilen.	För	att	hitta	sätt	att	dela	på	jobben	
behövs	experimenterande	inom	arbetslivet.	Samverkan	kring	detta	kan	t.ex.	ske	i	form	av	ett	Mistra	Urban	Future-projekt	där	
forskare,	det	offentliga	och	näringslivet	kan	samverka.	Utvärderingar	av	befintliga	arbetstidsinnovationer,	t	ex	2-skift	på	nya	
arbetsplatser,	kan	ge	nya	insikter.	Ett	möjligt	nytt	experiment	skulle	kunna	handla	om	att	det	befintliga	arbetet	för	”rätt	till	heltid”	
inom	offentlig	sektor	kompletteras	med	förbättrade	”möjligheter	till	deltid”.	Insatsområdet	behöver	formuleras	så	att	det	kan	
intressera	personer	med	olika	politiska	åsikter.	Det	är	också	viktigt	att	beakta	genus-	och	klassaspekter	i	detta	arbete	genom	att	
utforma olika satsningar så att de blir relevanta för både män och kvinnor samt för både låg- och höginkomsttagare.  

VOT 5. REP-avdrag (för reparationer) 
Med	syftet	att	stimulera	en	mer	hållbar	konsumtion,	skapa	sysselsättning,	bidra	till	en	cirkulär	ekonomi	och	stimulera	innovatio-
ner	inom	cirkulär	ekonomi	föreslås	insatsområdet	REP-avdrag.	Detta		innebär	borttagande	av	momsen	för	företagande	inom	repa-
rationsarbeten	i	Västra	Götaland,	alternativet	skapandet	av	ett	system	motsvarande	ROT	och	RUT	för	reparationer.	Insatsområdet	
behöver	inledas	med	översyn	kring	vilka	regelverk	som	finns	om	vi	vill	skapa	ett	REP-avdrag	på	regional	nivå,	alternativt	påver-
kansmöjligheter på den nationella nivån. Viktiga aktörer i arbetet är politiker om förändringen ska ske via skattsedeln, alternativt 
andra slags aktörer om vi kan hitta andra former lokalt i Västra Götaland. 

VOT 6. Mer klimatsmart mat på tallriken 
Som	en	åtgärd	för	att	skapa	ökad	förståelse	och	acceptans	för	beteendeförändring	gällande	konsumtion	av	mat,	ekologi,	ekonomi,	
socialt hållbarhet och välbefinnande	föreslås	detta	insatsområde.	Det	består av insatser som fokuserar på att öka ekologisk odling 
och matproduktion i staden, samt öka	kunskapen	och	kompetensen	kring	mat	hos	var	och	en	av	oss	som	bor	i	regionen.	Detta	för	
att varje människa ska förstå värdet av mat och produktionen av mat, för att i slutändan vara rädd om,	och	inte	slänga	mat.	Som	
en	särskilt	viktig	aspekt	ses	ett	kunskapslyft	kring	vegetarisk	mat		riktat	till	restauranger,	offentliga	kök	och	privatpersoner.	Detta	
med en positiv paketering av det vegetariska och med ett särskilt fokus på att påverka grupper som man normalt sätt inte når med 
den	sortens	kommunikation.	Som	första	steg	i	arbetet	föreslås	”action	meetings”	med	branschorganisationer,	kockar,	livsmedelsaf-
färer etc. som skapar konkreta projekt för hur det ska gå till att få till mer vegetariskt på tallriken. Andra initiala steg kan vara livs-
medelscollege med fokus på klimatsmart mat och kunskapslyft om vegetarisk matlagning för matlagare inom privata och offent-
liga restauranger.

VOT 7. En klimatsmart livsmedelskedja 
Ändrade matvanor ligger till grund för en genomgripande förändring av hela livsmedelskedjan som till slut innebär att klimatpå-
verkan minskar radikalt. Insatsområdet bygger på tanken att en hållbar konsumtion av livsmedel förutsätter en hållbar produk-
tion.	Det	bygger	även	på	att	mervärden	som	byggs	upp	i	produktionen	(klimatsmart,	närproducerat,	hållbart	etc.)	förs	vidare	i	
livsmedelskedjan och bibehålls eller utvecklas hela vägen ut till konsument. En klimatsmart livsmedelskedja kännetecknas av spår-
barhet, närhet, helhetssyn och ekonomisk bärkraft. Livsmedel som produceras i regionen tas tillvara genom en medveten livsmed-
elskedja	där	hållbarhet	står	i	fokus.	Som	särskilt	viktiga	aspekter	i	arbetet	anges	kommunikation	i	livsmedelskedjan,	en	systemsyn	
och	att	kompetensutveckla	alla	aktörer	i	livsmedelskedjan.	Som	första	steg	i	arbetet	föreslås	att	identifiera	vilka	aktörer	som	ingår	i	
livsmedelskedjan och deras klimatpåverkan, att identifiera komponenter i en hållbar livsmedelskedja, samt att inventera vilka lös-
ningar som kan lösas med hjälp av systemsyn snarare än åtgärder inom respektive stuprör/organisation.

VOT 8. Minska matsvinnet 
Som	en	åtgärd	för	att	skapa	ökad	förståelse	och	acceptans	för	beteendeförändringar	gällande	konsumtion	av	mat,	och	konsumtio-
nens	koppling	till	ekologi,	ekonomi,	social	hållbarhet	och	välbefinnande	föreslås	en	handlingsorienterad	samverkan.	Syftet	är	att	
öka kunskapen och kompetensen hos var och en för att varje människa ska förstå värdet av maten och produktionen av maten för 
att	i	slutändan	vara	rädd	om	maten	och	inte	slänga	mat.	Viktiga	aspekter	i	arbetet	är	översyn	av	lagstiftning	(hur	kan	man	påverka	
nationellt/EU?),	införande	av	beställningssortiment	för	sällanköpsvaror	i	matbutiken	för	skapar	mycket	matsvinn,	framtagande	av	
logistikstrukturer	som	motverkar	matsvinn,	samt	att	skapa	olika	typer	av	incitament	för	att	minska	matsvinnet	–	”det	ska	svida	att	
slänga	mat”.	Som	ett	första	steg	föreslås	framtagande	av	en	handlingsplan	kring	matsvinn	med	fokus	på	volymaktörer	som	livs-
medelsaffärer, offentliga kök och restauranger, för att på sikt även jobba med privata konsumenter.
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VOT 9.  Staycation – lokal turism 
De	senaste	åren	har	svenskarnas	flygande	ökat	med	cirka	fyra	procent	per	år.	Idag	är	utsläppen	från	svenskarnas	flygande	ungefär	
lika stora som utsläppen från deras bilkörande. Insatsområdet föreslår därför en kraftfull satsning på att svenskar i mycket större 
utsträckning ska semestra i Västsverige i framtiden,  
denna	form	av	semestrande	brukar	kallas	”staycation”.	 
En	staycation	i	Västsverige	kan	exempelvis	innefatta	 
att	bo	kvar	hemma	och	göra	dagsutflykter	eller	att	 
tillbringa några dagar i skärgården. Insatsområdet  
omfattar	även	satsningar	på	besökare	från	Stockholm- 
Oslo-Köpenhamn.	Ett	genomslag	för	staycation	 
förutsätter att bilden av vad som är en semester  
breddas.	Fokus	behöver	flyttas	från	vart	man	ska	 
åka	till	vad	man	vill	uppnå	med	sin	semester	–	att	 
koppla av och uppleva något nytt kan man uppnå  
även i sitt närområde. Viktiga aktiviteter i det  
kommande	arbetet	är	t.ex.	att	regionen	marknadsförs	 
till	västsvenskar	och	personer	i	Stockholm-Oslo- 
Köpenhamn, produktutveckling av paketresor i  
regionen,	samt	utveckling	av	klimatmärkning	där	både	destination	och	olika	färdmedel	för	resan	dit	utvärderas.	Det	behövs	också	
ett	systematiskt	arbete	med	att	identifiera	och	utveckla	”nya”	Liseberg,	Way	Out	West,	Universeum	etc.	som	kan	skapa	attrak-
tionskraft	om	till	exempel	10	år.

VOT 10. Producentansvar kläder och textil – nationell insamling av textilier för ny affärsutveckling 
Med	syftet	att	skapa	nya	affärsmöjligheter	inom	re-/återanvändningsområdet,	stimulera	till	en	mer	hållbar	konsumtion,	skapa	sys-
selsättning	samt	bidra	till	och	stimulera	innovationer	inom	cirkulär	ekonomi	föreslås	en	struktur	för	producentansvar	inom	textilt	
avfall.	Insatsområdet	skulle	skapa	incitament	för	hur	vi	väljer	och	köper	in	material	och	producerar	kläder	och	textilier	globalt,	
underlätta	för	insamling	och	sortering	och	möjliggöra	återanvändning.	Särskilt	viktigt	blir	att	insamling	kan	ske	på	ett	sätt	som	
skapar	goda	förutsättningar	till	fortsatt	material-	och	affärsutveckling.	Som	första	steg	föreslås	en	överblick	gällande	forskning	
inom området, kartläggning av tillgången på material, samt identifiering av lämpliga system och logistiklösningar.

VOT 11. Textil saluhall 
Textilkonsumtion	och	dess	påverkan	måste	jämställas	med	livsmedelskonsumtionens	problematik.	Med	syftet	att	skapa	ett	attrak-
tivt och trendigt livsstilskoncept som stimulerar till en mer hållbar konsumtion, skapa nya affärsmöjligheter inom re-/återanvänd-
ningsområdet, samt bidra till och stimulera innovationer inom cirkulär ekonomi föreslås skapandet av en central mötesplats för 
företag,	privatpersoner	och	konsumenter.	Saluhallen	ska	innehålla	verksamheter	som	resursbank/återvinningscentral	för	textilöver-
produktion och spill som säljs som råvara till producenter för nyproduktion, försäljning, lokal produktion, innovationshubbar, 
återvinningsanläggning	för	fibrer,	utbildning	för	branschfolk	och	medborgare	etc.	Målet	är	att	skapa	delaktighet	och	kunskap	för	
alla	parter	vilket	främjar	samarbete.	Ett	annat	viktigt	mål	är	att	påverka	konsumtionsvanor	genom	att	erbjuda	exempelvis	tjänster	
med uthyrning och därmed gynna tillgång framför ägande.

VOT 12. Innovationshubben - fröet till ett Silicon Valley för textil innovation och kreativitet 
En	relevant	textilindustri	i	framtiden	bygger	på	värdering	och	kunskap	som	är	bra	för	planeten	och	således	för	människor,	vare	
sig	man	arbetar	inom	textilindustrin	eller	är	konsument.	Det	krävs	mod	att	vara	först	och	det	krävs	en	stor	vision	för	att	inspirera	
andra.	Innovationshubben	är	just	en	plats	där	vision	omsätts	i	idéer	men	även	praktiskt	utförande.	Det	är	en	plats	som	bygger	på	
öppenhet	och	transparens,	en	»open	source«-modell	som	kultiverar	och	expanderar	i	människors	interaktion.	Hubben	ska	vara	
en	mötesplats	för	kunskapsutbyte,	idéer	och	utveckling	av	framtidens	textilprodukter.	En	plats	där	de	första	stegen	tas	för	att	
textilområdet	ska	kliva	in	i	ett	nytt	paradigm	där	industrin	inspireras,	så	väl	som	konsumenter,	och	ser	möjligheterna	att	arbeta	
inom	våra	planetära	gränser.	Detta	är	platsen	där	modets	motsvarighet	till	Tesla	har	möjlighet	att	kultiveras.	Denna	nya	era	
initieras	i	vår	region	och	ska	sätta	Västra	Götalands	hållbarhetsvision	på	den	globala	kartan	från	ett	textilt	perspektiv.	Som	första	
steg	föreslås	en	kompetent	arbetsgrupp	för	att	mappa	ut	möjligheterna,	förstudie	och	finansieringsformer,	samt	studiebesök	i	t.ex.	
Berlin för att se och lära av hur deras hub/maker space/start up-scen ser ut.
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Insatsområden från workshopgruppen Bo, jobba och resa

BJR 1. Regionplanering
Det	är	uppenbart	att	planeringen	av	det	hållbara	samhället	behöver	ske	i	olika	skalor	för	att	få	effekt.	Det	kommunala	planmono-
polet	kvarstår,	men	all	potential	för	hållbarhet	kan	inte	realiseras	på	kommunal	skala.	Det	finns	områden	som	behöver	adresseras	 
på	delregional	och	regional	nivå	i	den	ojämna	geografi	som	är	Västra	Götaland.	I	enlighet	med	bostadskommitténs	förslag	innebär	
därför	detta	insatsområde	att	Västra	Götalandsregionen	tar	en	roll	i	arbetet	med	samhällsplanering	och	skapar	en	regionplan.	Pla-
nen	och	arbetet	med	den	behöver	vara	”radikal”	och	skyddas	mot	bristande	uthållighet	och	kortsiktiga	”svängningar”.	Mekanis-
mer	för	detta	behöver	etableras.	En	viktig	del	av	detta	är	att	arbetet	och	planen	kan	följas	upp	regelbundet.	Det	viktigaste	perspek-
tivet i arbetet är ett systemperspektiv på samhället, och då särskilt gällande hållbar konsumtion respektive produktion för att till 
exempel	förstå	hur	olika	delar	av	Västra	Götaland	kan	bidra	till	utveckling.	Arbetet	behöver	ske	i	bred	samverkan,	”triple	helix”,	
och	arbetet	behöver	integreras	med	planeringen	för	”tillväxt”	för	att	även	sätta	marknadskrafterna	i	spel.

BJR 2. Styrmedel och verktyg för hållbar planering på områdesnivå
Planeringsprocessen	är	idag	drabbad	av	att	den	är	fragmenterad	och	ofta	styrd	av	enskilda	intressen.	Dessutom	upplever	många	
planerare att det är svårt att i dagens plansystem ställa hållbarhetskrav i detaljplanen. Ett grundläggande problem är även att vi är 
inskolade	på	att	designa	staden	utifrån	ett	bilåkningsperspektiv.	Som	insatsområde	föreslås	därför	att	en	arbetsmodell	tas	fram	
med en verktygslåda för hur kommunen kan arbeta mer framåtriktat med planering, för att kunna styra bättre mot en hållbar och 
fossiloberoende	framtid.	Modellen	tas	förslagsvis	fram	genom	en	process	där	Länsstyrelsen	och	ett	nätverk	av	planerare	från	kom-
munerna	deltar,	eventuellt	också	kommunalförbund	och	Västra	Götalandsregionen,	samt	t.ex.	andra	aktörer	inom	planering	och	
byggande. I arbetet kartläggs och analyseras befintliga styrmedel/verktyg, styrmedel/verktyg som används eller provats på olika 
ställen i regionen, landet och världen, och styrmedel/verktyg som kanske bara diskuterats. Ett regionalt utvecklingsprojekt som 
detta	skulle	kunna	bidra	med	kunskap	till	kommunala	planerare	om	styrmöjligheter	och	arbetsmetoder.	Det	skulle	även	kunna	ge	
bättre stöd att använda kunskapen och lägga grunden för gemensamma riktlinjer som kan tillämpas inom regionen. Förhopp-
ningen är även att projektet på sikt kan innebära utveckling av nya metoder.

BJR 3. Integrera kommunala strategier i planprocessen för att säkerställa minimal klimatpåverkan från den 
byggda miljön 
För att skapa en fossiloberoende region är det vitalt att arbeta med den bebyggda miljön, då denna står för cirka 30 procent av 
energianvändningen.	Det	finns	fler	och	fler	exempel	på	nyproducerade	byggnader	med	en	allt	lägre	energianvändning	i	driftsfasen,	
dock	gäller	detta	långt	ifrån	all	nyproduktion.	Det	finns	även	fortfarande	problem	med	att	uppmätt	energianvändning	inte	stäm-
mer	med	den	kalkylerade,	eller	att	uppföljningen	av	energianvändning	är	bristfällig.	Samtidigt	har	byggprocessens	utsläpp	av	kol-
dioxid	uppmärksammats	allt	mer,	relativt	förvaltningsskedet.	Det	gäller	även	inbyggd	miljöpåverkan	i	byggnadsmaterialen.	I	dags-
läget	utreds	uppströms	klimatpåverkan,	dock	regleras	den	inte	i	någon	lagstiftning.	Här	har	Västra	Götalandsregionen	en	chans	
att vara i framkant. Genom att utveckla kommunala policys ökar möjligheten att alla kommuner bygger ännu bättre byggnader, 
med	något	mindre	uppströms	klimatpåverkan.	Utifrån	de	kommunala	strategierna	ska	entreprenören	kunna	redovisa	hur	de	mini-
merar	klimatpåverkan	i	byggprocessen	så	väl	som	driftsfasen	för	att	få	bygglov.	Insatsområdet	inleds	med	att	en	expertgrupp	sätts	
ihop för att ta fram förslag på lämpliga strategier för detta, som implementeras i bygglovsprocessen. Kommunerna ska också ges 
möjlighet	för	lokalt	tillägg	av	Boverkets	byggregler	där	man	exempelvis	kan	ställa	skarpare	energikrav.		 

BJR 4. Inrätta en omställningskommitté och en innovationsfond 
Hos	ideologiskt	drivna	grupper	finns	många	visionära	förslag	som	ofta	kan	vara	mer	radikala	än	förslag	som	vaskas	fram	inom	
ramen	för	befintliga	styrorgan.	Det	finns	en	del	stöd	till	idéutveckling	för	förslag	som	kan	få	kommersiell	bäring	men	mindre	till	
förslag	som	syftar	till	omställning	utan	ambitioner	att	generera	privat	ekonomisk	vinst	–	förslag	som	kan	hjälpa	samhället	att	
utveckla och prova modeller och system och ge goda förebilder. För att ta vara på den innovationskraft som finns, inte minst hos 
ideellt arbetande men ideologiskt motiverade grupper som vill se en omställning mot fossiloberoende, inrättas en omställnings-
kommitté	som	förfogar	över	en	innovationsfond	och	fördelar	pengar	till	pilotprojekt.	Kommittén	kan	t.ex.	bestå	av	lika	delar	
representanter från ideella rörelser, forskare samt slumpmässigt nominerade invånare för att ge en balanserad sammansättning. Att 
låta en grupp som är fristående från traditionella styrande strukturer ta hand om fördelningen av projektmedel är en viktig kom-
ponent.	Det	bör	då	finnas	bättre	förutsättningar	för	att	gå	lite	utanför	konventionella	ramar	och	utmana	vissa	av	de	förhållanden	
som annars kan ses som givna av dem som dagligdags arbetar med samhällsbyggande inom systemet. Att i gruppen ha represen-
tanter både från forskarvärlden, organisationer som arbetar med kritisk samhällsanalys och radikala lösningar, samt ett slumpmäs-
sigt urval av invånare kan ge en dynamisk balans.
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BJR 5. 100% regional självförsörjningsgrad på mat och råvaror  
Som	en	grundläggande	förutsättning	för	klimatneutralitet,	för	ökad	krisberedskap	och	en	mer	levande	landsbygd,	samt	för	ökad	
integration mellan stad och land, företagande och entreprenörskap föreslår detta insatsområde en målsättning för 2050 som 
innebär	100	%	självförsörjningsgrad	av	mat	och	råvaror.	Detta	innebär	även	nollutsläpp	av	växthusgaser,	lokala	kretslopp	och	
stor	biologisk	mångfald.	Med	fokus	på	primärproduktionen	som	ett	verktyg	för	att	uppnå	äkta	koldioxidneutralitet	föreslås	en	
förändrad planering där decentraliserad förtätning bör vara målet i den regionala stadsplaneringen. Vidare föreslås utbildnings- 
och	innovationshubbar	(omställnings-lab/Food	Living	Lab)	där	människor	möts	mellan	generationer,	geografi	och	discipliner	
och	tillsammans	skapar	innovationer	för	en	nettopositiv	primärproduktion.	Det	krävs	även	incitament	i	form	av	att	t.ex.	förändra	
lagen	om	offentlig	upphandling	till	att	ge	incitament	till	lokal	och	klimatpositiv	ekologiskt	hållbar	produktion	av	mat.	Som	första	
steg föreslås uppstart av två-tre konkreta pilotprojekt och skapandet av neutrala plattformar som kollaborativa arenor för dialog. 
Utkomsten	av	dessa	pilotprojekt	och	dialogarenor	bör	sedan	skalas	upp	och	dupliceras	på	andra	orter	i	regionen. 
 
 
BJR 6. Hållbarhetsanpassa incitament och regelverk för en omställning mot mer hållbart resande, boende 
och levene 
Bilägande	innebär	inlåsning	i	ett	beteende	att	alltid	använda	bilen.	Genom	att	luckra	upp	gränserna	mellan	”bilister”	och	
”kollektivtrafikåkare”	kan	resandet	gradvis	förflyttas	mot	ett	mer	hållbarart	transportsystem.	Det	offentliga	har	både	rollen	
som	regelsättare	men	också	stor	transportköpare.	Dessa	verktyg	kan	användas	för	en	snabbare	omställning	mot	hållbara	
godstransporter	i	regionen.	Skattesystemet	utgör	en	grundläggande	ekonomisk	styrning	och	det	är	viktigt	att	det	styr	åt	rätt	
håll.	Insatsområdet	föreslår	därför	att	regelverk	och	incitament	(samt	skattesystem)	ska	premiera	hållbar	utveckling.	Detta	t.ex.	
genom	att	ROT-avdrag	ersätts	med	avdrag	för	energiförbättringar,	RUT	ersätts	med	REP	(reparation)	etc.,	klassisk	skatteväxling	
där	uttag	av	naturresurser	beskattas	snarare	än	arbetsinsats,	att	reseavdrag	ska	gälla	klimatneutralt	resande,	samt	koldioxidskatt.	
Viktiga aspekter är innovativa regelverk som sporrar omställning, att det ska vara lätt och lönsamt att göra rätt, samt ökad tillit 
mellan	medborgare,	beslutsfattare	och	politiker.	Som	första	steg	krävs	engagemang	av	en	bredd	av	aktörer	där	starka	förebilder	och	
branschorganisationer	behöver	gå	i	bräschen.	Detta	för	att	sedan	genom	arbete	med	piloter	och	utvärdering	kunna	hitta	hållbara	
system och därigenom kunna visa vägen för både gräsrötter och politik. 

BJR 7. Mötesplatser för omställning 
Att gå från ett samhälle där människors vardagsliv är beroende av fossila bränslen till ett samhälle där människors behov till större 
delen	uppfylls	utan	dessa	kommer	sannolikt	att	innebära	en	omställning	av	stora	mått.	Den	kommer	att	kräva	nya	former	för	sam-
verkan,	medskapande	möten	och	samarbete	dels	på	individnivå,	dels	på	samhällsnivå.	Om	det	även	fortsättningsvis	ska	vara	möj-
ligt för människor att leva och bo på landsbygden har det offentliga en viktig roll när det gäller att stimulera till och möjliggöra 
användandet	av	befintliga,	allmänna	lokaler	som	t	ex	bibliotek/ 
kulturhus/föreningslokaler	för	till	exempel	distansarbetsplatser	 
där det finns kaffemaskin, kopiator/skrivare, bredband etc.  
Samtidigt	kan	dessa	lokaler	utnyttjas	som	mötesplatser	för	en	 
mängd	andra	funktioner	som	till	exempel	föreningsmöten,	 
klädbyten,	verktygspool,	uthämtningsställe	för	till	exempel	 
matvaror,	möjlighet	att	ladda	elfordon	mm.	Utgångspunkten	 
är att förslaget kan bidra till minskat transportbehov, minskad  
energianvändning	och	ökad	resurseffektivitet.	Detta	genom	 
samordning av service samt ett mer effektivt nyttjande av  
befintliga lokaler som kan användas för olika ändamål olika  
tider	av	dygnet.	Den	viktigaste	aspekten	att	ta	hänsyn	till	är	 
sannolikt att kommunerna behöver förstå att samhälls-och  
fysisk planering i vid bemärkelse är verktyg för att skapa  
utveckling i hela regionen. I någon mening är dessa verktyg  
idag främst i bruk i städer och tätorter. 
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BJR 8. Cykel som enklaste resesätt 2050 (Cycle Rapid Transit, CRT) 
En omställning av infrastruktur och planering krävs för att cykeln ska kunna vara det enklaste resesättet 2050. En ökande andel 
cykling i transportsystemet påverkar såväl hälsa som miljöpåverkan och trängsel i staden. För att möjliggöra detta insatsområde 
krävs entreprenörer och eldsjälar likaväl som framåtseende tjänstemän och politiker i den offentliga världen. Förändring krävs i 
planingsprocessen och prioritering i stadsplaneringen. Anpassning måste ske i befintliga cykelstråk likaväl som i planeringen av 
nya.	Cykel	behöver	ses	som	ett	medel	för	både	pendling	som	för	turism.	Med	ny	teknik	(t.ex.	el-cykel)	kan	radien	för	cykelpend-
ling	öka.	Utvecklingsarbetet	behöver	också	ta	hänsyn	till	trygghetsfaktorn	(olyckor,	stöld,	överfall)	och	bekvämlighetsfaktorn	(kli-
mat,	väder,	kläder).	Påverkan	av	inställning	till	cykling	skulle	kunna	ske	t.ex.	genom	pröva-på-projekt	eller	plattformar.	Som	första	
steg	föreslås	t.ex.	stråkplanering	och	därefter	inplanering	in	i	det	kommande	”grävarbetet”	i	regionen	med	utgångspunkten	”Tänk	
spårvagn,	bygg	för	cykel”	(ungefär	som	man	gjort	med	BRT/Line	16).	Det	behövs	även	incitament	för	att	kommuner	ska	prioritera	
cykelstråk i vägrummet.

BJR 9. Mobilitetstjänster istället för bilägande genom gemensamma lösningar för planering och betal-
ning för resan 
För	att	konkurrera	med	den	egna	bilen	måste	man	erbjuda	ett	alternativ	som	upplevs	lika	flexibelt,	smidigt	och	prisvärt	som	den	
egna	bilen.	Genom	att	ta	bort	barriärerna	mellan	kollektivtrafikresenären	och	bilisten	skapas	en	enklare	överflyttning	mot	ett	mer	
hållbart resande. Insatsområdet bygger därför på att underlätta för nya mobilitetstjänster som kombinerar offentliga transport-
tjänster	med	privata	och	kommersiella.	Möjliggörande	av	lokala	mobilitetstjänster	underlättas	av	samverkan	mellan	myndigheter	
och gräsrötter. Entreprenöriella tjänster kan bättre anpassa sig efter verkligt behov än systembaserad planläggnings- och styrnings-
principer.	Att	öka	gränsytorna	mellan	t.ex.	kollektivtrafik	och	privata	tjänster	är	därför	exempel	på	organisatoriska	och	ekono-
miska	system	som	främjar	nya	initiativ	för	mobilitet	(alternativ	till	bilen).	En	viktig	aspekt	är	att	behovsanpassad	tillgänglighet	till	
transporttjänster	måste	innefatta	incitament	för	högre	nyttande	av	transportresurser,	om	energianvändning	(och	miljöpåverkan)	
skall	minimeras.	Som	första	steg	föreslås	t.ex.	att	tillåta	flera	angreppsätt	för	tillhandahållande	av	kombinerade	mobilitetstjänster	
än den som utgår från Västtrafik som huvudman för sådana tjänster. Ett annat initialt steg kan vara att öppna upp kollektivtrafi-
kens tekniska och ekonomiska gränssnitt för att underlätta för tjänsteleverantörer att återförsälja kollektivtrafikens tjänster. 

Insatsområden från workshopgruppen Bioinnovationer

BI 1. Förgasning av biomassa/avfall till material 
Kostnadseffektiva	sätt	att	konvertera	biomassa	är	ett	måste.	CO	(syntesgas	eller	syngas)	är	troligen	mellanprodukten	som	ger	bäst	
utbyte från biomassa till slutprodukt. Förgasning av biomassa/avfall till material kan bli verklighet genom att samla parter från 
Västra	Götalandsregionen,	Energimyndigheten,	teknologiutvecklingsföretag	osv.	Detta	för	att	tillsammans	utveckla	teknik-
prestanda	(jämför	med	exempelvis.	Gobigas)	som	ger	tillförlitlighet	i	produktion,	samt	analysera	systemaspekter	och	värmeintegra-
tion av högvärdig restvärme. Ett första steg för att möjliggöra insatsområdet kan vara att Västra Götalandsregionen köper in sig i 
Gobigas. 

BI 2. Främja initiativ för marin biomassaproduktion i världsskala 
Mycket	mer	biomassa	måste	till	för	att	kunna	försörja	behoven	av	bioråvara,	även	efter	effektiviseringar	och	konsumtionsminsk-
ning.	Marin	biomassa	konkurrerar	inte	med	odlingsbar	mark.	Den	kan	produceras	med	utgångspunkt	från	restflöden	från	sam-
hället	och	bidrar	dessutom	med	andra	nyttor	i	form	av	t.ex.	minskad	övergödning	och	användande	av	restvärme.	Därför	föreslås	
etablering	av	marina	odlingar,	t.ex.	algodlingar	och	sjöpungar	till	land	och	till	sjöss,	som	producerar	stora	mängder	biomassa.	
Vissa delar av den marina biomassan kan även användas till mer högvärdiga produkter. Viktiga element för att utveckla insatsom-
rådet är att utnyttja befintliga testbäddar och etablera en plattform för intressenter, samt utreda eventuell konkurrens med turist-
näringen	och	andra	näringar	i	Västerhavet.	Det	är	också	viktigt	att	etablera	en	fond	för	demoprojekt	i	samverkan	med	riskkapital-
bolag och andra riskbenägna finansiärer. Analys och utvärdering av produkter och biprodukter behövs också för att säkra en stabil 
hög produktivitet och möjliggöra marknadsanpassning för sidoströmmar.
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BI 3. Produktion av användbara kolväten från koldioxid och vätgas (för användning som bränslen till 
transportsektorn och som råvara till kemiindustrin) 
För	att	öka	utbytet	av	kolatomerna	i	biomassa	och	utnyttja	förnybar	”överskottsel”	från	t.ex.	intermittent	elproduktion	föreslås	
produktion	av	”elektrobränslen”,	dvs.	kolväten	(t.ex.	metanol	och	metan)	från	koldioxid	och	vätgas	för	användning	som	transport-
bränsle	och	som	råvara	i	kemiindustrin	i	Västra	Götalands-regionen.	Produktionen	skulle	innebära	recirkulering	av	koldioxid	som	
annars	skulle	släppts	ut	direkt	till	atmosfären.	Det	skulle	minska	behovet	av	att	utvinna	nya	fossila	kolatomer	och	ha	potential	att	
öka	lönsamheten	för	många	aktörer,	t.ex.	sol-	och	vindkraftsindustrin,	cementproducenter,	massa-	och	pappersindustri,	drivme-
delsindustri	och	kemiindustri.	De	första	stegen	mot	produktion	är	en	rejäl	förstudie	på	systemnivå	där	berörda	aktörer	involveras,	
samt att samla aktörerna för att konkretisera demo-möjligheter.

BI 4. Spillvärmeutnyttjande och energieffektivisering 
Genom att använda den spillvärme som finns inom industrin samt att energieffektivisera, både inom industri och samhälle, så fri-
görs	biobränsle	och	avfall	till	annan	användning.	Spillvärmen	kan	användas	till	fjärrvärmenätet	eller	till	andra	applikationer	som	
inte	används	idag.	Ett	exempel	kan	vara	att	hålla	cykelbanor	och	trottoarer	isfria	eller	att	torka	biobränsle	eller	avfall	för	vidarefö-
rädling. Biobränsle och avfall som frigörs via effektiviseringen kan användas till att göra biodrivmedel, bioplaster, råvara till plast-
industrin	mm.	För	att	möjliggöra	insatsområdet	krävs	det	fri	tillgänglighet	i	fjärrvärmenätet,	samt	att	marknaden	för	lågvärdig	
energi måste bli större och friare.

BI 5. Returraffinaderi 
Insatsområdet syftar till att ta vara på möjligheten att använda plastavfall som ersättning för olja och naturgas för produktion av 
ny	plastråvara	i	kemiindustrin	i	Stenungssund.	Genom	att	förgasa	eller	pyrolysera	plastavfall	och	skogsråvara	får	man	syngas	som	
kan	användas	inom	plastindustrin	till	att	göra	ny	plast.	Fossil	råvara	(olja,	naturgas)	ersätts.	Plasten	kan	på	så	sätt	användas	många	
gånger	istället	för	att	som	idag	eldas	upp.	Utmaningen	ligger	i	att	utveckla	tekniken,	då	inget	färdigt	system	finns.	Kostnaden	för	
tekniken	är	också	en	utmaning.	I	dagsläget	är	utvinningen	för	dyr	i	jämförelse	med	virgin	råvara.	De	första	stegen	mot	ett	möjlig-
görande ligger i att skapa ett nätverk för berörda aktörer för att sedan tillsammans arbeta med teknikutveckling och pilotanlägg-
ningar.

BI 6. Affärsutveckling – Green Carbon Coast – industriella frizoner för bioindustrin 
För att underlätta och minska risken för entreprenörer, och därigenom öka viljan att ägna sig åt kapitalintensiva industriprojekt, 
föreslås Västra Götaland erbjuda en frizon för entreprenörer med fokus	på	bioinnovationer	under	varumärket	”Green	Carbon	
Coast”.	Initiativet	ska	ses	som	ett	komplement	till	akademin	samt	stödja	i	områden	som	tillgång	till	kapital,	produktionsmöjlighe-
ter,	förenklad	tillståndshantering,	samt	ett	nätverk	med	testkunder	och	engagerade	storföretag.	De	första	stegen	mot	förverkli-
gande	ligger	i	att	ta	fram	förslag	på	plats	och	verksamhetsområde,	identifiera	och	organisera	eldsjälar,	samt	ta	fram	affärsidéer	med	
mottagare.

BI 7. Tydlig industriväxling 
Insatsområdet	föreslår	en	plan	och	tydligt	resonemang	från	industri	och	offentligheten	–	”en	Saltsjöbaden-anda”	med	en	gemen-
sam plan. Förändringen ses som väldigt drastisk med tanke på dagens industristruktur. 

BI 8.  Infrastruktur för cirkulär ekonomi 
För att minska avfall och öka återvinningen, öka kännedomen om vilka återvunna material som är tillgängliga, samt snabba upp 
processerna så att mer händer snabbare föreslås uppbyggandet av en infrastruktur för cirkulär ekonomi. Infrastrukturen ska 
innehålla rådgivning, strukturer, handelssystem för en cirkulär	ekonomi,	samt	möjlighet	till	”speed-dating”	mellan	aktörer.	
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BI 9.  Klimatsmarta lönsamma affärer 
Med	syftet	att	ge	inspiration	och	identifiera	bidrag	till	ett	gott	liv	i	en	klimatneutral	region	föreslås	en	regional	satsning	på	kli-
matsmarta	lönsamma	affärer.	Satsningen	ska	visa	exempel	på	att	klimatsmart	kan	innebära	lönsamma	affärer,	att	man	kan	bli	
klimatmiljardär!	Detta	kan	t.ex.	ske	genom	att	lyfta	fram	förebilder,	subventionera	företag	med	klimatsmarta	affärsidéer	som	är	på	
väg att bli lönsamma, anordna tävlingar inom klimatsmarta lösningar, skapa en investmentbank för investeringar i klimatsmarta 
lösningar,	införa	gröna	obligationer	osv.	Föreslagna	första	steg	är	införande	av	utmärkelsen	”månadens	miljösmarta	lösning”,	fram-
tagande	av	en	kommunikationsplan	samt	framtagande	av	guide	till	”venture	capital”	inom	miljöområdet.

BI 10.  Regionen blir en förebild inom klimatsmart innovationsupphandling 
Med	syfte	att	göra	Västra	Götalandsregionen	till	förebild,	ge	bättre	utväxling	på	skattebetalarnas	pengar	sett	till	innovation	av	kli-
matsmarta varor och tjänster, samt aktivt driva utvecklingen framåt föreslås Västra Götalandsregionen gå före med att använda 
och	utveckla	innovationsupphandling.	Delar	av	organisationens	upphandling	på	ca	8	miljarder	kr	kan	användas	som	en	tydlig	
drivkraft för innovation. För att möjliggöra insatsområdet ses det som särskilt viktigt att ta ett strategiskt beslut inom Västra 
Götalandsregionen	att	använda	innovationsupphandling.	Det	är	också	viktigt	att	utbilda	regionens	offentliga	och	privata	aktörer	i	
det nya upphandlingsförfarandet samt sprida kunskap om innovationsupphandling till andra offentliga aktörer.

BI 11.  Riskspridning genom ”Joint Venture” mellan industri, region och kommun kring bioproduktionsan-
läggningar fram till 2050 
Sverige	kommer	inte	att	kunna	reducera	CO2-ekvivalenter	genom	att	endast	satsa	på	en	teknik	för	att	ta	hand	om	bioråvaror	
(skog/jordbruk,	hav).	Detta	betyder	att	vi	kommer	behöva	satsa	på	flera	olika	tekniker	inom	flera	olika	områden	för	att	täcka	hel-
hetsbehovet fram till 2050. Föreslaget insatsområde innebär att en mäklarfunktion ska skapas för att få till stånd en struktur för 
en	formaliserad	riksspridning.	Mäklarfunktionen	syftar	till	att	öka	bolags	riskbenägenhet	genom	att	avsätta	pengar	och	ingå	i	
”joint	venture”	med	möjlighet	till	hög	vinst.	Därigenom	kommer	riskpengarna	att	spridas	på	flera	olika	tekniker,	där	vi	måste	till-
låta	oss	att	vissa	fallerar.	Mäklarfunktionen	ska	se	till	att	direktiv	från	stat	och	region	genomförs	och	säkerställa	att	rätt	styrmedel	
finns	så	att	det	blir	klara	spelregler.	Bolagen	skall	vara	tvungna	att	avsätta	en	viss	del	av	sin	vinst	in	i	denna	”fond”	där	de	har	möj-
lighet	till	en	”kickback”	om	ett	joint	venture	blir	lyckat.	Går	ett	joint	venture	med	förlust	men	det	att	det	fortfarande	bidrar	till	ett	
grönare samhälle skall Västra Götalandsregionen putta in pengar från fonden så att det präglas av ett långsiktigt tänk istället för 
ett kortsiktigt marknadsdrivet förhållningssätt.

BI 12.  Riktad insamling av miljöskadliga fordon och maskiner  
Äldre fordon släpper ut mer avgaser, framförallt de som inte har katalysator. Gamla bilar är också en outnyttjad materialresurs, 
som i sig kan spara energi. Genom en riktad insamling av miljöskadliga fordon och maskiner möjliggörs lägre utsläpp från vägtra-
fik och lägre utsläpp från återvinning av metaller jämfört med nyproduktion. Ett första steg för att möjliggöra insatsområdet kan 
vara	att	införa	en	skrotningspremie	(4000	kr/bil?)	på	bensinbilar	tillverkade	före	1986	och	dieselbilar	före	2005.

Insatsområden från workshopgruppen Förnybar energi

FE 1.  Resurser i form av humankapital för omställning till ett hållbart samhälle 
Det	krävs	en	bred	kunskap	och	samverkan	med	ett	naturligt	tvärsektoriellt	perspektiv	för	att	ändra	och	utveckla	beteende,	värde-
ringar,	delaktighet	och	tekniska	innovationer	för	att	lösa	de	problem	som	idag	är	”olösliga”.	Vi	behöver	skapa	nya	värderingssystem	
för	vad	som	är	värt	något	”på	riktigt”.	För	att	ta	tillvara	på	den	kunskap	och	erfarenhet	som	kommer	till	oss	genom	globalisering	
och olika livserfarenheter, samt säkerställa kompetensförsörjning och att rätt kompentens för förnybara energikällor finns på lång 
sikt blir riktade resurser till utbildning och forskning för framtidsområden avgörande för omställningen mot ett Västra Götaland 
utan	nettoutsläpp	av	växthusgaser.	Det	krävs	kartläggning	av	utbildningsbehovet	på	lång	sikt.	Det	krävs	utbildning	och	folkbild-
ning	på	olika	nivåer	i	samhället,	från	förskola	och	folkbildning	till	universitet	och	forskning.	Det	krävs	nya	sätt	att	samverka	mel-
lan	kunskapsområden	och	i	ett	multihelix	perspektiv	(näringsliv,	offentlig	sektor,	ideell	sektor	osv).	Viktiga	första	steg	blir	att	göra	
en kartläggning av nuläge och behov, kommunicera behovet och beskriva målbilden, samt skapa nätverk/kommission för olika 
aktörer inom utbildningsområdet tillsammans med andra aktörer.
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FE 2.   Det offentliga är det goda exemplet  
Det	offentliga	kan	och	ska	se	till	helheten,	det	har	ett	övergripande	samhällsansvar	att	skapa	hållbar	samhällsutveckling.	De	
offentliga	pengarna	ska	användas	till	att	konsumera	hållbart!	Upphandling	finns	inte	bara	för	försörjning	utan	för	styrning	kring	
vilka varor och tjänster vi vill premiera. För att skapa en ny marknad genom efterfrågan som påverkar utbud och pris föreslås den 
offentliga sektorn i Västra Götaland med dess bolag omarbeta upphandling, budgetfördelning och inköp. En tydlig målbild, upp-
följning	av	ställda	krav,	samt	utbildning	av	upphandlare	och	inköpare	och	användare	ses	som	viktiga	aspekter.	Syftet	bör	vara	att	
efterfråga	det	som	inte	finns	på	marknaden	ännu	genom	innovationsupphandling	och	kommunikation.	De	första	stegen	i	arbetet	
blir	att	sammanställa	goda	exempel	insatsområde	för	insatsområde	(mat,	energitillförsel,	transporter	mm.),	samt	involvera	och	
informera	relevanta	personer	(ekonomichefer,	inköpare	m.fl.).  

FE 3.   Lyft ut energi- och klimatfrågorna ur den vanliga mandatpolitiken 
För	att	skapa	ett	förnybart	energisystem	behövs	fler	investeringar	i	förnybar	energiproduktion	jämfört	med	i	dag.	Investeringar	i	
förnybar energiproduktion är till övervägande del långsiktiga och investerarna behöver långsiktiga spelregler för att våga investera. 
Med	en	Energi-	och	klimatkommission	ökar	möjligheten	till	att	energibesluten	blir	långsiktiga.	Kommissionen	skall	inte	vara	par-
lamentariskt sammansatt utan personerna i kommissionen väljs/anställs på kompetens och tillsätts på längre tid än nuvarande 
mandatperioder. För att inte frångå grundlag och riksdagens mandat skall systemet fungera på så sätt att riksdagen formulerar ett 
tydligt	”ägardirektiv”	(förslagsvis	100	%	förnybart	till	20x0)	och	lämnar	mandat	och	utformning	av	systemet,	inklusive	lagstift-
ning	(tex.	förordningar)	till	Energi-	och	klimatkommissionen.	Kommissionen	skall	ges	full	beslutsmakt/frihet	inom	ägardirekti-
vet, vara tvärdisciplinär och innehålla kompetens från såväl akademi, näringsliv, offentlighet och politik. Rådigheten för Västra 
Götaland är inte uppenbar men bedömningen är att regionen har stor möjlighet att påverka rikspolitiken då regionen ses som en 
progressiv	aktör	inom	förnybarhet.	Regionen	har	vidare	många	invånare	och	starkt	näringsliv.	Samverkan	med	andra	regioner	som	
strävar efter liknande mål är en bra väg framåt. Regionen har stor möjlighet att påverka rikets politik i dessa frågor, det har hänt 
förut! 

FE 4.   Kommunala och regionala styrmedel 
Fossilfrihet kräver att vi stoppar all import av fossila bränslen. Insatsområdet syftar därför till att strypa fossilimporten och 
använda	gasledningen	för	biogasexport.	För	att	möjliggöra	insatsområdet	krävs	att	berörda	kommuner	och	Länsstyrelsen	ställer	
krav	på	lokala	föroreningar	från	oljehantering	i	Göteborg	och	Lysekil	så	att	oljehanteringen	inte	längre	gynnas.	Det	första	steget	
blir	att	verka	för	att	lagstiftningen	gör	detta	möjligt.	Andra	kommunala	och	regionala	styrmedel	är	t.ex.	att	markexploateringsav-
tal	i	alla	kommuner	i	regionen	används	för	att	göra	verksamhet	i	all	ny	exploatering	klimatneutral.	Detta	t.ex.	genom	att	föreskriva	
elproduktion	per	kvm.	Hänsyn	ska	tas	till	lokala	förutsättningar.	Regionen	kan	även	organisera	upphandling	av	biogas	så	att	regi-
onens befintliga och planerade biogasanläggningar får avsättning för sin produktion.

FE 5.   Demonstrera hur en effektbalans kan hanteras gemensamt mellan lokala nätägare 
Tillgång	och	användning	av	el	kommer	att	fluktuera	kraftigt.	Insatsområdet	syftar	därför	till	att	stimulera	utveckling	av	energila-
ger	och	lagring	med	”demand-response	management”,	DRM.	Viktiga	aspekter	i	möjliggörandet	blir	att	skapa	ett	system	med	
snabb	respons	där	fler	små	aktörer	kan	bidra.	Som	första	steg	föreslås	aktiviteter	såsom	projekt	där	distributionsaktörer	sätter	upp	
ett	demonstrationssystem,	för	att	se	hur	lokal	optimal	lagring	(dvs.	över	flera	distributionsnät)	kan	genomföras,	och	vilka	regle-
ringar som begränsar detta. Översyn av hur en ny tariffmodell kan se ut och framtagande av incitament för att lagra in överskotts-
el	blir	andra	åtgärder.	Utveckling	och	förenkling	av	modellen	för	hur	elkunden	blir	exponerad	för	den	lokala	effektbalansen	i	ett	
regionalt perspektiv behövs också, liksom att skapa incitament för att öka användningen av säsongslagerteknik. Initiala steg i det 
ovanstående	kan	t.ex.	vara	införande	energilager	i	byggstandarder,	att	visa	på	effekten	i	de	områden	där	energilagerlösningar	
använts,	samt	skapande	av	inlagringskapacitet	av	varierande	förnybar	(fluktuerande)	el.

FE 6.   Mer solenergi! 
Insatsområdet syftar till att på olika sätt påskynda introduktionen av solenergi genom att undvika barriärer, vilket är bra för att 
minska direkta energikostnader och miljökostnader för energiförsörjningen. För att möjliggöra insatsområdet krävs det att regio-
nens energiföretag erbjuder likadana balansansvarsavtal till en kostnad som utgörs av skillnaden mellan underskottets och över-
skottets	värde	grundat	på	spot-priset.	Det	är	också	viktigt	att	regionens	nätkoncessionsinnehavare	inför	lika	regler	för	anslutnings-
villkor, och att alla kommuner i regionen inför samma regler för bygglov då solceller eller solfångare sätts på byggnader. Att regio-
nen och kommunerna upphandlar solceller och solfångare till offentliga byggnader för att försörja offentliga verksamheter och för 
att	utbilda	regionens	installatörer	är	också	viktigt.	Målet	bör	sättas	till	mer	än	hundra	procent	av	sommarmånadernas	efterfrågan. 
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FE 7.   Mer vindenergi! 
För	att	elpriset	i	regionen	skall	hållas	nere	behövs	elproduktion	i	södra	Sverige,	särskilt	under	vintern,	när	kärnkraften	successivt	
avvecklas. Insatsområdet syftar till att på olika sätt påskynda introduktionen av vindenergi som energialternativ genom att und-
vika barriärer. För att möjliggöra insatsområdet krävs att Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och kommunerna ger vindkraf-
ten prioritet i planerings- och tillståndsprocesser med syfte att förkorta handläggningstiderna och öka förutsägbarheten. Att regio-
nen	och	Länsstyrelsen	engagerar	sig	i	havsplanering	i	Kattegatt	och	Skagerack	tillsammans	med	övriga	myndigheter	och	grannlän-
der	i	syfte	att	skapa	utrymme	för	havsbaserade	vindkraftparker	är	också	viktigt.	Det	krävs	även	att	det	kommunala	vetot	ifråga-
sätts samt att Försvarsmakten skärper sig och slutar tramsa i vindkraftsärenden. Regionens mål bör vara drygt hundra procent av 
vintermånadernas elkonsumtion i regionen.

FE 8.  Mer fossilfri och elektrifierad trafik 
Elfordon	är	generellt	mer	resurseffektiva	och	orsakar	mindre	koldioxidutsläpp	samt	mindre	buller	och	andra	oönskade	utsläpp.	
Fossilfria	fordon	ger	även	minskade	koldioxidutsläpp	och	minskat	oljeberoende.	För	att	påskynda	introduktionen	av	fossilfria	for-
don respektive elfordon föreslås det att det införs miljözoner kring områden där miljökvalitetsnormerna idag inte tillåter nya 
bostäder.	Bara	elfordon	är	tillåtna	i	syfte	att	göra	fastigheter	möjliga	att	bebygga	med	bostäder	och	kontor.	Det	föreslås	vidare	att	
kollektivtrafik med fordon som skall kunna användas i miljözoner upphandlas att utföras med enbart elfordon. Även övrig kollek-
tivtrafik och alla offentligt använda fordon skall vara fossilfria för att stödja utvecklingen.

FE 9.   Energieffektiva byggnader 
90 procent av byggnaderna som finns 2050 finns redan idag. För att göra befintliga byggnader energieffektiva föreslår detta insats-
område att incitament för energieffektiva byggnader, som lägre bygglovskostnad, lägre anslutningsavgifter etc. införs, samt att 
energibesiktningar	görs	mer	effektiva	med	vettiga	rangordnade	åtgärder.	För	att	möjliggöra	insatsområdet	krävs	det	att	ett	flertal	
intressentgrupper såsom stadsbyggnadskontoren, Energimyndigheten, Boverket, byggbranschen och installationsbranschen invol-
veras	i	förändringsarbetet.	Som	första	steg	föreslås	kunskapsspridning	kring	pilot-	och	demoprojekt	som	utgör	föredömen,	VGR-
seminarier	för	banker	där	bra	exempel	visas	så	att	energieffektiva	byggnader	kan	få	bättre	lån,	utbildning	och	certifiering	av	
bygglovshandläggare inom energieffektiva byggnader och höjning av nivån för/certifiering för de som utför energideklarationer. 
Andra steg är att Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden lobbar för högre krav, alternativt friare regler 
för kommunerna att sätta höga krav. 

FE 10.   Infrastruktur och stadsplanering 
Insatsområdet	syftar	till	att	värna	kollektiva	system	med	jämlikhetsfrågan	som	främsta	skäl.	De	med	störst	ekonomiska	tillgångar	
kan	idag	oftast	”köpa	sig	fria”.	Är	vägarna	dåliga	–	köp	en	helikopter,	är	vattnet	dåligt	–	köp	en	privat	reningsanläggning	etc.	För	
att skapa förändring behöver kollektiva system som elnät, vägar, järnväg, internet, vattenledningsnät, avloppsnät etc. bevaras och 
skyddas, men även förmodligen utvecklas. För att möjliggöra insatsområdet föreslås nya prognoser för mobilitet och rörlighet, 
nytänk	i	utformningen	av	debiteringssystem	för	elnät,	förbättrat	systemtänk,	samt	forskning	på	skalfördelar.	Som	första	steg	i	
arbetet föreslås workshops inom respektive område på regionnivå med deltagare från både offentlig och privat sektor, fortbildning 
av	alla	aktörer	inom	området,	samt	spridning	av	goda	exempel	genom	t.ex.	webbsida,	och	en	databas	för	den	som	vill	ha	djupare	
information om metoder, skalfördelar, livscykelparametrar etc. 

FE 11.   Effektiv produktion och ökat utbyte av bioråvara 
Mängden	mark	för	att	producera	bioråvara	är	begränsad.	All	bioråvara	behöver	utnyttjas	maximalt	utan	att	sidoströmmar	av	bio-
råvaran	går	till	spillo.	Det	finns	fortfarande	en	potential	att	omhänderta	bioråvara	vid	industrianläggningar.	Alla	sidoströmmar	
från	jord-	och	skogsbruk	bör	nyttjas.	Koldioxiden	från	biogas	kan	utnyttjas	till	elektrobränslen,	bark	kan	förgasas	eller	förbrännas	
till el och värme. Inga sidoströmmar av biomassa bör lämnas på hög och inga kolatomer av biologiskt ursprung bör heller släppas 
ut,	de	bör	utnyttjas	till	att	producera	användbara	kolväten.	Mark	ska	också	utnyttjas	på	ett	hållbart	och	effektivt	sätt.	Val	av	ener-
gigrödor är viktigt för att få ut mesta möjliga bioråvara per hektar mark. Ett ökat utbyte av bioråvaran sparar mark för nyproduk-
tion	av	bioenergi.	Några	exempel	på	hur	ett	effektivt	utnyttjande	av	biomassa	kan	åstadkommas	är	ekonomiska	incitament	för	att	
använda 100 procent av biomassans kolatomer, märkningssystem där man får veta om bioråvaran har använts fullt ut eller en 
avgift	till	producenter	som	slänger	bort	värdefulla	sidoströmmar	av	bioråvaran.	Ett	annat	exempel	är	extra	bra	pris	från	elbolag	
(eller	bidrag	från	Västra	Götalandsregionen)	för	el	som	har	producerats	från	sidoströmmar	av	biomassa.	Kunskapsbilden	hos	aktö-
rer inom jord- och skogsbruk kan också behöva utvecklas.
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Insatsområden från workshopgruppen Infrastruktur

I 1.   Värdegrund för hållbarhet 
Med	utgångspunkten	att	det	är	viktigt	att	skapa	en	gemensam	värdegrund	runt	hållbarhet	föreslår	detta	insatsområdet	fokus	på	
samtal	kring	att	hitta	nya	lösningar	som	inte	håller	oss	kvar	i	”där	vi	är”.	Det	vill	säga	att	tillsammans	definiera	begreppet	hållbar-
het	(ur	alla	tre	dimensionerna)	samt	det	goda	samhället.	Tanken	är	att	genom	att	samla	en	bredd	av	aktörer	-	som	skolan,	närings-
livet,	offentliga	sektorn	etc.	-	hitta	sätt	att	tillsammans	arbeta	stegvis	och	brett	över	gränserna	(både	politiskt	över	blockgränserna	
och	över	samhällsgränserna)	med	att	föra	det	politiska	samtalet	i	samhället.	Viktiga	aspekter	i	arbetet	är	vidare	att	många	olika	
värdegrundsdiskussioner	behövs,	samt	att	ekonomiska	styrmedel	ger	störst	effekt.	Det	finns	även	en	idé	om	”produktplacering”	i	
olika	koncept	(typ	dokusåpa).

I 3.10 Länstransportplanering med klimatmålen i fokus 
Dagens	planering	bygger	morgondagens	trafiksystem.	Idag	har	inte	ett	klimatmålsalternativ	konsekvensbeskrivits	på	ett	sätt	som	
är känt och har därför inte beaktats. Insatsområdet föreslår därför framtagandet av ett klimatalternativ i framtida länstransport-
planer, så att politikerna har ett underlag för beslut med möjlighet att välja en länsplan som styr mot klimatmålen, med föreslagen 
start	via	den	kommande	planeringen	för	länstransportplan	för	perioden	2018-2029.	En	förändring	på	området	är	av	stor	vikt	då	
vägtrafiken	står	för	nästan	häften	av	utsläppen	av	växthusgaser	i	Västra	Götaland	(i	den	icke	handlande	sektorn).	Utsläppen	häri-
från	är	i	stort	sett	lika	stora	som	för	25	år	sedan.	Vidare	saknar	en	fjärdedel	av	alla	hushåll	tillgång	till	bil	och	skulle	gynnas	av	en	
länstransportplan där satsningar främjar kollektivtrafik, cykel och gång. Insatsområdet skulle även uppfylla lagens krav om miljö-
bedömningar	av	planer	och	program	(Miljöbalken	kap.	6),	som	infördes	i	svensk	lagstiftning	2004.	Som	ett	första	steg	är	det	vik-
tigt att Västra Götalandsregionen som är planupprättare redan nu avsätter resurser för att kunna ta fram ett klimatalternativ i den 
kommande länstransportplanen, dvs. den planeringsprocess som startar när regeringens direktiv om att ta fram en länstransport-
plan kommer i december 2016.

I 4.  Miljölogistisk delegation 
Med	syftet	att	starta	konkreta	åtgärder	som	syftar	till	bryta	ökningskurvan	för	godstransporter	föreslår	insatsområdet	att	skapa	en	
miljölogistisk	delegation	med	statsstöd.	Delegationen	arbetar	med	direktverkande	och	större	miljölogistikprojekt	med	hög	risktag-
ning.	Uppdraget	är	tidsbegränsat	på	6-10	år.	En	majoritet	i	delegationen	kommer	från	näringslivet.	Delegationens	medel	lyfter	av	
risken för företagen, vilket skapar språng som annars inte skulle varit möjliga. Västra Götalandsregionen, Vinnova och berörda 
företag är särskilt viktiga aktörer och viktiga aspekter i arbetet blir att lyfta av risken, och skapa professionalism i beslutsfattandet. 

I 5.  Bygg beteendeförändrande (våga samhällsplanera klimatsmart) 
Insatsområdet syftar till att våga, vilja och kunna ta hela steget till att verkligen skapa ett jämställt trafiksystem. Ett system som 
motiverar och inspirerar till att välja hållbara transportslag utifrån utformningen nära målpunkterna dvs. kring bostäder, skola 
och	arbetsplatser.	Detta	görs	för	att	skapa	incitament	kring	att	bilen	inte	alltid	är	”snabbast,	genast	och	effektivast”	närmast	mål-
punkten.	Det	bygger	också	på	insikten	om	att	den	fysiska	omgivningen	medverkar	till	ett	beteendeförändrande	resande.	Exempel	
på	förändringar	som	kan	genomföras	är	”big	playground”	i	bostadsområden	som	är	anpassade	”mellanrum”	mellan	husen	för	lek	
och	rörelse	för	att	skapa	incitament	att	vara	ute	och	leka	och	inte	vara	”undanskuffad”	av	biltrafik	(se	insatsområde	I	9).	Fokus	lig-
ger	på	unga	men	effekterna	kommer	att	spilla	över	på	alla	andra,	i	synnerhet	äldre.	Syftet	är	att	våga	vara	ute	och	röra	sig	tryggt.	
Ett	annat	exempel	är	att	utforma	gaturummen	för	gång	och	cykel	(men	med	möjlighet	att	ta	in	bilen	vid	behov)	och	skapa	orien-
terbara	stråk	till	kollektivtrafiken	och	”stoppa	undan”	bilarna.	Man	kan	även	skapa	låghastighetsområden	som	gör	att	det	inte	går	
snabbare	att	ta	bilen	än	att	cykla	och	gå	till	t.ex.	kollektivtrafiken.

I 6a.  Positiv framtidsbild - testa att leva i en fossiloberoende region 
Värdegrundssamtalet	som	getts	ett	eget	insatsområde	(I	1)	måste	diskuteras	på	alla	nivåer,	speciellt	politiskt.	Detta	insatsområde	
anknyter till värdegrundssamtalet, men handlar framförallt om beteendeförändring och bygger på tanken om vikten av att för-
medla en positiv bild av att leva fossiloberoende och att det inte behöver vara uppoffrande. Tanken är att olika aktörer med kun-
skap	inom	alla	de	områden	som	har	lyfts	upp	i	detta	projekt	–	t.ex.	samhällsplanering/miljö/resor	av	olika	slag/energi	etc.	–	 

10    Insatsområde I 2. är	flyttat	och	ihopbakat med I 6.
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tillsammans med app-utvecklare skapar  
möjligheter att testa hur det är att leva i en  
fossiloberoende	region.	Med	hjälp	av	olika	 
appar ska man kunna testa hur det kan se ut i  
olika	levnadssituationer.	Exempel	1:	tids- 
budget/tidsdagbok.	Du	ska	kunna	testa	hur	 
mycket	tid	olika	saker	tar,	t	ex	bosätta	dig	 
närmare	jobbet,	åka	kollektivt	osv.	Exempel	2:	 
mina fossila avtryck. Genom att mata in det  
jag gör idag ska jag kunna se mina fossila  
avtryck. Genom att prova olika förändringar  
av mina vanor, kan jag se hur det påverkar.

I 6b.  Resepott CO2 (transportransoneringskort) 
Insatsområdet handlar om att styra och premiera hållbara resor för att skapa incitament till att ransonera sina resor. Tanken är 
vidare	att	motiv	till	samåkning	kan	bidra	till	ökad	social	hållbarhet	i	grannskap	mm.	Grundkonceptet	är	att	du	åker	bil	(omvänt	
reseavdrag)	och	bekostas	för	det,	sedan	får	du	på	olika	sätt	bevisa	att	du	på	annat	sätt	rest	hållbart	(med	kollektivtrafik,	samåkning	
eller	med	cykel/gång).	På	det	sättet	finns	möjlighet	till	avdrag	för	hållbara	resor.	Varje	person	har	en	resepott	för	personresor	kopp-
lat	till	CO2-utsläpp.	Resor	kostar	olika,	bilresor	är	dyrast	och	t.ex.	cykel	kan	ge	”pluspoäng”.	Efter	att	ha	”förbrukat”	en	pott	som	
anses	hållbar	börjar	resorna	kosta	betydligt	mer.	Systemet	anpassas	efter	de	möjligheter	man	har	till	hållbara	resor	dvs.	olika	förut-
sättningar	för	stad	och	land	men	i	princip	skall	det	fungera	som	ett	omvänt	reseavdrag	–	oavsett	geografiskt	läge	skall	du	inte	pre-
mieras	att	resa	mycket	med	ohållbara	trafikslag.	Som	stödjande	aktiviteter	till	insatsområdet	föreslås	att	det	införs	maxtak för 
kostnad med kollektivtrafik per dag på samma sätt som finns för trängselskatt idag dvs. du skall vara trygg i att aldrig behöva 
betala mer än en viss summa per dag, samt att trängselskatten blir dyrare för varje dag i följd du åker för att skapa incitament att 
byta transportslag en dag emellanåt.  

I 7. Utnyttja offentliganställda som påverkansmotor 
Västra	Götalandsregionen	är	en	stor	arbetsplats	med	cirka	50 000	anställda	och	kan	därför	vara	en	viktig	aktör	för	att	förändra	i	
klimatneutral	riktning.	Varje	anställd	påverkar	i	sin	tur	ca	ytterligare	två	personer.	Det	finns	en	stor	potential	i	att	förändrad	upp-
handling	ger	minskade	utsläpp	av	växthusgaser	samt	att	detta	även	påverkar	andra	aktörer	att	ta	efter.	Insatsområdet	syftar	därför	
till att Västra Götalandsregionen ställer klimatkrav vid upphandling av transporter samt erbjuder personalen nya resvanor till och 
från	jobbet	så	de	också	bidrar	till	minskade	växthusgasutsläpp.	En	viktig	aspekt	i	arbetet	är	att	öka	medvetenheten	hos	de	
anställda	om	allvaret	i	klimatarbetet	och	möjligheten	att	påverka	i	positiv	riktning.	Som	första	steg	i	arbetet	föreslås	att	ställa	kli-
matkrav på all upphandling av transporter, att upprätta gröna resplaner för regionens större arbetsplatser, samt att erbjuda 
anställda förmåner om de cyklar eller åker kollektivt.

I 8. Säkra uppställningsplatser för tunga fordon med elvägskommunikation 
Insatsområdet	syftar	till	att	samverka/samlasta	gods	vilket	sparar	transporter.	Det	minskar	trängsel	och	köande	fordon	vilket	
minskar	utsläppen,	även	el	som	drivlina	minskar	utsläppen.	Arbetet	samordnas	med	fartygsanlöp.	Området	har	även	en	koppling	
till	CSR	och	social	hållbarhet	via	förbättrade	förhållanden	för	chaufförerna.	Kärnan	i	insatsområdet	är	att	specifika	ytor	utanför	
Göteborgs stad används för uppställning av lastbilar och trailers. En av dessa uppställningsytor försörjs för elektrifierad lastbilstra-
fik.	De	viktigaste	aktörerna	i	arbetet	är	Göteborgs	hamn,	Västra	Götalandsregionen	och	berörda	kommuner,	men	även	Trafikver-
ket samt berörda transportföretag behöver involveras. 
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I 9.  Big playground 
Det	övergripande	syftet	med	insatsområdet	är	att	utöka	det	område	i	staden	som	barn	kan	röra	sig	på	utan	föräldrar.	Den	bärande	
idén	är	att	använda	barns	behov	av	rörelseyta	som	katalysator	för	stadsförändringar	som	ökar	ett	områdes	stadsmässiga	attraktivi-
tet och värde. Ökad rörelseyta för barn förväntas bl.a. leda till generellt sänkt hastighet för fordonstrafik och kraftigt sänkt hastig-
het i specifika punkter. Gång och cykel blir därmed mer konkurrenskraftiga som färdmedel och kan öka med minskad biltrafik 
som	följd.	Folkhälsan	kan	öka	när	fler	barn	rör	sig	på	större	områden.	De	förbättrade	miljöerna	kan	även	öka	gång-	och	cykeltrafik	
bland	övriga	medborgare.	På	sikt	kan	tätheten	öka	och	bilinnehavet	minska	om	trafikytor	kan	omvandlas	till	mark	för	exploate-
ring.	En	ökad	yta	för	barns	rörelse	kräver	generellt	ökad	trafiksäkerhet	och	trygghet	samt	extra	insatser	i	de	punkter	som	överbryg-
gar barnens barriärer mellan grannskap. En stor utmaning bedöms ligga i omfördelning av medel till trafiksäkerhets- och trygg-
hetshöjande åtgärder. Även opinion mot kraftigt sänkta hastigheter kan försvåra införandet. Viktigt är att värdera och marknads-
föra den värdehöjning av ett område som kan bli följden av ökad trygghet för barn och oskyddade trafikanter. 

6. Resultat från öppen möjlighet att lämna förslag på lösningar 
och insatsområden via webbformulär

Ö 2. Låt alla bli investerare 
Idag	är	det	i	stort	sett	bara	förunnat	fastighetsägare	och	företag	att	satsa	på	förnybar	energi.	Detta	för	att	stödsystemen	är	så	starkt	
kopplade till anläggningsägare. För privatpersoner som bor i bostadsrättsföreningar och hyresrätter eller villor utan rätt förhållan-
den	finns	få	möjligheter	att	bidra.	Detta	förslag	innebär	att	satsa	på	gröna	fonder,	crowd	funding	och	alternativa	affärsmodeller	för	
att	alla	ska	kunna	investera	i	t	ex	solceller.	Kraften	i	att	få	många	att	bli	s.k.	”prosumers”	är	stor	och	skapar	dessutom	ett	större	
engagemang i omställningen.

Ö 3.  Större gemensamma kommunala insatser för att öka möjligheterna till en fossiloberoende region 
Satsa	på	samregionala	satsningar	så	att	större	lokala	»energiproduktionsanläggningar«	kan	byggas	för	att	öka	möjligheterna	till	en	
fossiloberoende	region.	Exempelvis	kan	större	solcellsanläggningar	och	andra	hållbara	energislag	byggas	kostnads-	och	energieffek-
tivt	i	samverkan	mellan	många	kommuner.	Större	samverkan	mellan	offentlig,	privat	och	ideell	kan	bäst	göras	i	stora	energiprojekt	
som	i	större	grad	gör	skillnad.	Viktig	forskning	och	medfinansiering	från	exempelvis	EU	kan	lättare	nås	genom	stora	projekt	med	
bred samverkan. Eventuellt kan även nya fossiloberoende drivmedel produceras i samverkan där nya »tankställen« för lastbilar och 
bilar kan bilda ett fungerande nätverk vid Västra Götalands riks- och Europavägar. Framtida energi- och klimatrådgivare i regio-
nen	kan	få	»praktiska	exempel«	av	sådana	projekt	när	de	stödjer	näringslivet	inom	regionen.	De	stora	projekten	kan	inspirera	till	
mindre projekt på lokala företag och fastigheter inom landsting och kommuner.

Ö 4.  Förnybar energi för ett renare hav 
Att odla ascidier för att ta upp närsalter ur havet samt att få biomassa till biogas är ett nytt miljötekniskt koncept där samma pro-
cess	ger	flera	miljöfördelar.	När	biomassan	rötas	erhålls	förnyelsebar	energi	i	form	av	biogas.	Produktionen	av	biomassan	medför	
upptag	av	närsalter	ur	havet	utan	konkurrens	om	åkermark.	Rötresterna	har	stort	värde	som	ekologiskt	gödsel.	Detta	demonstra-
tions-	och	utvecklingsprojekt	kommer	att	kunna	visa	på	idéns	alla	möjligheter.	Satsningen	gör	det	möjligt	för	oss	att	bli	en	bra	
leverantör till biogasanläggningar som vill öka produktionen och är i behov av nytt substrat för rötning.

Ö 5.  Samordna laddinfrastruktur 
Elbilen	är	på	frammarsch,	men	ännu	finns	ingen	utbyggd	infrastruktur	för	laddning	av	elbilar	i	Sverige.	Många	enskilda	initiativ	
tas,	både	av	kommuner	och	av	kommunala	och	privata	bolag.	Satsa	på	att	samordna	utbyggnaden	av	snabbladdning,	semi-snabb-
laddning och standardladdning, samt vilka standarder som används, både på nationell och på regional nivå. Först då får elbilen ett 
tillräckligt stort förtroende för att bli bästa alternativet för den som behöver resa med bil.
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Ö 6. Förtätning för hållbart resande 
Regionens	städer	växer	genom	förtätning,	framför	allt	vid	kollektivtrafiknoder.	Förtätningarna	ska	innebära	att	möjlighet	till	håll-
bart	resande	säkerställs	-	även	för	de	som	redan	bor	i	områden	som	förtätas.	I	Mölndal	finns	tydliga	mål	om	hållbart	resande	och	
mindre	bilberoende,	bland	annat	i	Bostadsförsörjningsprogrammet.	Runtom	i	regionen	pågår	flera	projekt	och	pilotprojekt	som	
blir värdefulla i kommuners arbete med hållbart resande. Inom Västra Göralandsregionen finns numera en kompetens- och pro-
jektplattform	för	hållbart	resande,	Hållbart	resande	Väst.	Förslaget	innebär	att	denna	tillsammans	med	kommuner,	fastighetsföre-
tag osv. tar fram gemensamma metoder för att optimera för förtätningsprojekt att faktiskt leda till ett ökat hållbart resande.

Ö 7.  Energismart byggnation 
Lagen	hindrar	kommuner	att	ställa	krav	på	energieffektiva	byggnader	vid	nybyggnation.	Samtidigt	har	många	kommuner	långtgå-
ende	ambitioner	att	minimera	energianvändningen	och	flera	kommuner	har	gått	ut	med	att	man	ändå	tänker	ställa	energikrav.	
Husen	som	byggs	idag	är	en	del	i	framtidens	samhälle.	Förslaget	innebär	en	process	där	kommuner,	fastighetsföretag	och	byggher-
rar	i	Västra	Götaland	tillsammans	kommer	överens	om	att	gå	längre	än	Boverkets	riktlinjer	och	bygga	energismarta	hus,	exempel-
vis med passivhusteknik och solelproduktion. Framtidens byggnader ska inte bidra till klimatpåverkande utsläpp.

Ö 8.  Skatt på bilanvändning 
Satsa	på	att	implementera	ett	skattesystem	baserat	på	hur	mycket	man	använder	sin	bil	och	vilken	bil	man	har.	Elbilar	som	är	fos-
silfria	skulle	betala	mycket	mindre	i	skatt	än	bensindrivna.	Skatten	kan	höjas	efter	2020	för	att	få	till	en	skiftning	av	marknaden	
för	att	nå	målet	om	en	fossilfri	fordonsflotta	2030.

Ö 9.  Solar sandwich  
Alla	nya	byggnader	i	Göteborg	2020	använder	tekniken	Solar	Sandwich	Byggnadsintegrerad	Solteknik.	Det	är	möjligt	att	bygga	in	
solteknik	i	alla	nya	byggnader	utan	en	kostnadsökning.	Solar	Sandwich	reducerar	produktionskostnader	med	ca	50	procent	av	
konventionellt byggnadsintegrerad teknik och använder 50 procent mindre energi och material från råvara till färdig produkt. 

Ö 10.  Transporter 
Få stopp på användningen av fossila bränslen genom elvägar på välutnyttjade pendelstråk och att kollektivtrafiken ska främjas och 
endast	gå	på	förnyelsebara	bränslen	(exempelvis	biogas).	Omloppet	av	bussar	(samt	tåg)	ska	samtidigt	öka	och	människor	ska	
kunna	se	det	som	ett	mer	attraktivt	alternativ	än	bilen.	Offentlig	sektor	ska	bara	använda	förnyelsebara	bränslen.	Cykelstationer	
behöver	införas	och	staden	anpassas	till	just	cykeln.	Höghastighetståg	ska	införas.

Ö 11.  Solenergiplattform 
Skapa	en	solenergiplattform	för	att	samla	aktörer	från	alla	delar	av	kedjan	inom	solenergi,	från	policymakers/beställare	till	drifts-
ansvariga.	Bör	kombineras	med	ett	regionalt	mål	för	solenergi.	En	strategi	för	solenergi	i	befintlig	och	ny	bebyggelse	(tex.	bygg-
nadsintegrerade)	bör	utarbetas	och	det	offentliga	bör	gå	före.

Ö 12.  Solenergiplattform  
Skapa	en	solenergiplattform	(likt	Power	Väst)	för	att	stötta	introduktionen	av	solenergi	i	Västra	Götaland.	Bör	kombineras	med	
regionalt mål och innehålla en strategi både för befintlig bebyggelse och för nyprodution. 

Ö 13. Kunskapsplattform energi och IT 
Skapa	mötesyta	för	kunskap	inom	energi	och	IT	för	att	undersöka	vilka	lösningar	som	kan	bidra	till	framtidens	energisystem.

Ö 14. Smart byggnadsanvändning 
Skapa	utveckling	av	smart	byggnadsanvändning.	Efter	energieffektiva	byggnader	behöver	också	användningen	av	byggnaderna	ses	
över	för	att	skapa	mer	flexibel	användning	av	byggnaderna.	Detta	kan	ske	både	genom	mer	flexibel	användning	över	dygnet	och	
genom	smartare	användning	av	utrymmet	(jämför	med	HSB	Living	lab).
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Ö 15. Utveckla Bohusbanan för hållbara transporter 
Förslaget	innebär	en	satsning	på	förbättrad	befintlig	infrastruktur	för	järnväg	mellan	Göteborg	och	Strömstad.	De	nya	klimatpoli-
tiska	målsättningarna	ökar	det	samhällsekonomiska	värdet	av	att	flytta	gods	från	väg	till	järnväg.	Att	frakta	gods	med	tåg	efterfrå-
gas	av	lokala	företag	i	Strömstad.	Önskat	resultat	är	en	upprustad	järnvägsförbindelse	för	hållbara	transporter	av	gods	och	personer	
i	nord-sydlig	riktning	inom	länet,	ev.	över	riksgränsen	till	Norge.

Ö 16. Alternativa bränslen för Västtrafik utanför storstadsregioner 
Västtrafik har som leverantör av kollektivtrafik i hela regionen en viktig roll för att dels erbjuda hållbara transporter, dels skapa 
marknad för förnybara bränslen även utanför storstadsregioner. Förslaget innebär att Västra Götalandsregionen som ägare av Väst-
trafik ser till att kollektivtrafiken blir ett verktyg i syfte att bidra till utbyggnad av infrastruktur för bland annat biogas i hela regi-
onen.	Expressbussar	på	E6	kan	med	fördel	drivas	på	detta	bränsle.	Idag	saknas	sådana	fordon	och	ingen	plan	tycks	finns	för	inför-
skaffande.	Detta	medan	kommunerna	i	regionens	ytterområden	strävar	efter	att	visa	på	marknad	för	att	intressera	leverantör	av	
förnybara bränslen.

Ö 17. Kartläggning av kapacitet i elinfrastruktur för elfordon 
En regional strategi för utbyggnad av elinfrastruktur/elnät från produktion till distribution. Fokus på ledningskapacitet snarare än 
laddstolpar.	(Länsstyreslen	bör	ta	fram	en	kommunguide	för	planering	av	elinfrastruktur	med	fokus	på	det	senare).

Ö 18. En regionövergripande app för samåkning 
Utveckling	och	spridning	av	teknik	och	pilotprojekt	för	samåkning	så	att	alla	kommuner	kan	sprida	tekniken.	Målet	är	att	göra	
det enklare att samåka inom och över kommungränser.

Ö 19.  PR-kampanj för folkhälsa och klimatnytta 
Maten	har	stor	klimatpåverkan,	samtidigt	strävar	alla	efter	en	sund	livsföring.	Sambanden	kan	tydliggöras	genom	kunskapssprid-
ning utan pekpinnar. Att resa i närmiljön genom att utöva friluftsliv bidrar i sin tur till ökad miljömedvetenhet vilket kan öka 
acceptansen	för	åtgärder	som	minskar	klimatpåverkan.	Det	önskade	resultatet	är	positiv	publicitet	kring	en	viktig	utvecklings-
fråga, maten har stor klimatpåverkan. Att välja klimatsmart i råvaruledet behöver inte innebära försämringar för någon, snarare är 
det just smart och gott. En regionalt finansierad kampanj bör tas fram som kan användas lokalt.

Ö 20. Klimatsmart mat 
Beräkna de offentliga måltiderna utifrån livsmedelsråvarans klimatpåverkan och genomför förändring av recepten för att minska 
matens	klimatbelastning.	Ett	beräkningsverktyg	är	framtaget	genom	SP	(SIK)	genomprojekt	medfinansierat	av	Västra	Götalands-
regionen.	Nu	behöver	nästa	steg	tas	där	man	går	vidare	och	använder	verktyget	för	att	minska	klimatbelastningen.	Projektet	bör	
också innehålla moment av kompetensutveckling och informationsspridning. Resultat som uppnås är mätbarhet, ökad kunskap, 
minskad klimatbelastning, offentliga restauranger som förebild där privatpersoner/privata restauranger kan hämta inspiration. 
Nätverksskapande	och	engagemang	där	man	delar	recept	med	varandra.

Ö 21.  Samhällsplanering för ett resurseffektivt samhälle 
Insatsområdet	handlar	om	att	presentera	lösningar	som	ger	förutsättningar	för	ett	gott	liv	samtidigt	som	utsläppen	av	växthusgaser	
är	låga.	Det	vill	säga	att	i	nya	bostadsområden	och	vid	förtätningar	av	befintliga	bostadsområden	ska	genomtänkta	val	genomföras	
när det gäller byggnadsmaterial, energibehov/energitillförsel och placering av byggnader. Transportbehov och transportlösningar, 
avfallshanteringssystem,	anordningar	som	möjliggör	förändrade	konsumtionsmönster	(t	ex	kollaborativt	ägande)	samt	grön	pro-
duktion och samverkan mellan stad och land ska också beaktas.

Ö 22. Fossiloberoende fordonsflotta och ladd-infrastrukturutbyggnad 
Målet	är	en	utbyggnad	av	infrastruktur	för	snabbladdning	av	elbilar	längs	med	riksväg	40,	strategiskt	placerad	tillsammans	med	
övrig	service	för	bilister	såsom	restauranger,	bensinstationer,	pendelparkeringar	mm.	Med	ett	regionalt	samarbete	kan	man	skapa	
en	sträcka	från	Göteborg	till	antingen	Borås	eller	Ulricehamn	som	är	väl	försedd	med	laddningsmöjligheter.	Genom	samarbeten	
med	övriga	regioner	vore	det	även	möjligt	att	utöka	projektet	så	att	det	till	exempel	sträcker	sig	till	Jönköping	eller	hela	vägen	till	
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Stockholm.	Syftet	med	projektet	är	att	förenkla	resor	med	elbilar	mellan	regionens	två	största	städer	och	kanske	i	förlängningen	
även	mellan	Sveriges	två	största	städer.	Då	många	elbilar	redan	idag	har	lång	räckvidd	är	det	kanske	främst	så	kallad	räckvidds-
ångest som behöver dämpas, det vill säga att föraren ska känna att om behovet uppstår så finns det laddningsmöjligheter.

Ö 23. Minska utsläppen från transporter 
Byta	ut	bensin	och	diesel	till	E85	och	fordonsgas	i	enlighet	med	fordonsutredningens	förslag	till	beslut	2014-10-06	från	Ekonomi-
enheten	på	Länsstyrelsen	i	Västra	Götalands	län:	”bensin	och	diesel	kan	till	mycket	stor	del	kunna	ersättas	av	E85	och	fordons-
gas”.	Dessa	alternativ	reducerar	klimatpåverkan	med	drygt	50	till	85	procent	om	det	är	ren	biogas.	Idag	utgörs	26	procent	av	länets	
utsläpp av biltransporter och utsläppen ökar.

Ö 24. Fossilfria transporter och lagring av förnyelsebar energi 
Vätgas	Sverige	föreslår	att	komplettera	både	energisektor	och	transportsektor	med	pusselbitar	för	att	nå	målet	om	att	bli	fossilobe-
roende	region	2030.	De	föreslår	en	utredning	om	mera	nollemissionstransporter	på	Landvetter	flygplats	och	att	Älvsnabben	drivs	
med	eldrift	(batteri	+	bränslecell).	Fler	nollemissionsbilar	i	regionens	bilpark	är	ett	annat	förslag	samt	demobussar	(bränslecellsbus-
sar)	till	Västtrafik	genom	EU-programmet	FCH	JU:s	call	2016	och	2017.	Regionsbussar,	eventuellt	även	BRT,	för	att	binda	ihop	
regionen	med	nollemissionstransporter.	Vätgas	Sverige	vill	koppla	Västra	Götalandsregionens	plan	för	vätgasinfrastruktur	till	Nor-
ges	plan	i	gränstrakterna	för	att	möta	EU-direktivet	för	alternativa	drivmedel	och	att	Stenungsunds	restprodukt	vätgas	används	i	
transportsektorn	som	drivmedel.	De	vill	även	se	demo-arbetsmaskiner	baserat	på	resultat	från	projektet	Blue	Move	(Interreg	ÖKS)	
samt	ett	demoprojekt	för	lätta	lastbilar	(bränslecellslastbilar	alt.	REX)	till	regionens	tvättransporter	genom	EU-programmet	FCH	
JU	call	2016/2017.	Elverk	med	bränsleceller	vid	byggarbetsplatser	och	evenemang	föreslås	vilket	minskar	bullernivåerna	och	ger	
bättre	luftkvalitet,	samt	minskar	koldioxidutsläppen.	Eldrivna	verktyg	som	kopplas	till	bränslecellsdrivna	bilar	för	laddning	eller	
drift	med	sladd	bör	användas,	kan	användas	i	parkförvaltning	eller	liknande	verksamhet.	Vätgas	Sverige	föreslår	även	en	klimat-
konferens	i	Västra	Götaland	år	2017/2018	samt	lyfter	fram	behovet	av	att	undersöka	det	totala	transportbehovet	och	se	vilken	for-
donssammansättning	en	fordonsflotta	skulle	behöva	ha	för	att	kunna	göra	samtliga	transporter	fossilfria	eller	åtminstone	utan	
emissioner. 

Ö 25. Särskilda synpunkter från Mellerud kommun 
Mellerud	kommun	har	skickat	in	information	om	att	de	planerat	insatser	inom	nedanstående	områden	och	som	kan	vara	värde-
fullt att samarbeta med andra aktörer:

•	 Effektiv	energianvändning	i	bostäder	och	lokaler	–	minska	energiförbrukningen	med	10	procent	genom	olika	investeringar	i	
belysningar, ventilation och fönsterbyten.

•	 Effektiva	persontransporter	och	mobilitet	–	fler	som	cyklar,	fler	webbmöten	och	färre	resor.

•	 Alternativa	drivmedel	och	effektivare	fordon	och	sjöfart	–	upphandla	en	bilpool	med	en	viss	andel	som	är	fossilfria	och	upp-
föra	laddstationer	på	två	ställen	i	Melleruds	tätort.

•	 Ökad	produktion	av	energi	från	jord,	skog,	vind,	sol	och	vågkraft	–	installera	fler	solceller	på	kommunala	byggnader	och	vid	
gång- och cykelvägar.

•	 Livsstil,	konsumentmakt	och	producentansvar	–	mer	klimatsmart	mat	med	högre	andel	vegetabiliskt	protein	och	ekolo-
gisk	mat.	Följer	upp	miljökraven	i	livsmedelspolicyn.	Arbetar	efter	lokalvårdspolicy.	Deltar	i	giftfri	förskola. 
 
 
Ö 26. Särskilda synpunkter från Färgelanda kommun 
Färgelanda	kommun	har	startat	flera	olika	insatser	för	att	bli	fossiloberoende.	Utifrån	insatser	kan	det	vara	värdefullt	att	delta	i	
gemensamma	överenskommelser.	Energieffektivisering	pågår	inom	optimerad	belysning,	fönsterbyte	och	ventilation.	Utfasning	
ska fortsätta av oljeuppvärmning i de återstående kommunala fastigheterna.Ökade cykelinsatser i påbörjat cykelprojekt i Färge-
landa, för att få människor att cykla mer görs bl.a. cykelkartor och informationskampanjer. Färgelanda kommun deltar i projektet 
”10	mil	mer	cykelväg”	där	det	planeras	en	ny	cykelväg	mellan	Stigen	och	Färgelanda.	Tjänstebilarna	drivs	idag	mest	med	diesel	
men	nästa	fordonsupphandling	ska	innebära	en	större	andel	fossilfria	poolbilar.	Planeras	arbete	med	laddstationer	för	elbilar.	Grön	
el	köps	redan	in.	Färgelanda	har	ett	antal	solfångare	på	äldreboende	och	vill	göra	fler	installationer	av	solceller	och	solfångare.	
Önskar	delta	i	Överenskommelsen	om	Vindkraft	(ledarskap:	Dalslands	kommunalförbund)	som	vill	öka	självförsörjningsgraden	
av förnybar elproduktion och bidra till en hållbar utveckling. Färgelanda kommun arbetar med klimatsmart mat i de kommunala 
köken med bl.a. högre andel vegetabiliskt protein, säsongsanpassat, ekologisk mat etc. 
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Ö 27. Särskilda synpunkter från Ale kommun 
Ale kommun föreslår satsningar på hållbara transporter, energismarta bostäder och lokaler, klimatanpassade måltider och att 
utveckla möjligheterna till eldistribution. För hållbara transporter nämns bland annat bättre samordning inom Västra Götalands-
regionen	för	ökat	kollektivtrafikresande	och	kollektivtrafik	som	infrastruktur	vid	nybyggnation	där	exploatörer	är	medfinansiärer	
till kollektivtrafikförsörjningen av nya bostadsområden. Ett annat område är cykelplatser på tåg för att underlätta cykelpendling 
och	fler	lokala	arbetsplatser	för	mer	klimatsmarta	resor	genom	att	gå	eller	cykla.	Ale	kommun	driver	ett	demonstrationsprojekt	för	
små elbussar och vill ställa krav på Västtrafik för att underlätta att gå från projektfas till ordinarie trafik. Infrastruktur för elladd-
ningar för elbussar, elbilar, elcyklar samt gemensam upphandling av elbilar efterfrågas också. Inom klimatsmarta byggnader och 
lokaler vill Ale kommun att energi- och hållbarhetskrav ställs vid markanvisning genom samordning via Västra Götalandsregio-
nen. Gällande måltider föreslås ett ökat fokus på klimatsmart och ekologisk mat i de offentliga köken och att Ale vill gå ihop med 
Västra Götalandsregionen för att ta fram en gemensam ram för upphandling av livsmedel för klimatanpassade måltider. Att 
använda teknik för att möjliggöra eldistribution mindre störande för omkringliggande verksamheter och boenden lyfts också. 

Ö 28. Särskilda synpunkter från Mölndal stad 
Mölndals	stad	föreslår,	utifrån	visionen	och	befintliga	planer,	tre	områden	där	Klimatstrategins	aktörer	med	fördel	kan	samverka:	
energismart byggnation, förtätning för hållbart resande samt samordnad laddinfrastruktur.
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7. Tack

Arbetet	med	höstens	workshops	har	letts	av	Birgitta	Nilsson	och	Amanda	Martling	på	Västra	Götalandsregionen,	Sara	Borgström	
på	Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland	och	Jörgen	Larsson,	Chalmers/Göteborgs	miljövetenskapliga	centrum.	John	Holmberg	från	
Chalmers,	som	bland	annat	är	expert	på	backcasting,	har	varit	rådgivande	under	hela	processen.	Höstens	workshops	har	planerats	
och	genomförts	av	Preera.	Johan	Larsson	från	Chalmers	har	följt	processen	som	följeforskare.	

Ett stort tack till alla som arbetat med denna process och planering och genomförande av workshops. Ett särskilt tack till gruppen 
som varit temaansvariga för de olika workshopsgrupperna: 

Lars	Bern,	Business	Region	Göteborg		•		Sara	Borgström,	Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland		•		Lena	Heuts,	Chalmers		•		Lars	Josefsson,	
Västsvenska	kemiklustret		•		Jörgen	Larsson,	Chalmers		•		Birgitta	Nilsson,	Västra	Götalandsregionen	•		Lars	Westholm,	 
Länsstyrelsen		•		Gustaf	Zettergren,	Västra	Götalandsregionen		•			Tomas	Österlund,	Västra	Götalandsregionen.

Och	tack	till	John	Holmberg,	Chalmers			•		Johan	Larsson,	Chalmers		•		Amandine	Laumont,	Chalmers	samt	praktikant	hos	Preera/
Västra	Götalandsregionen		•		Emilie	Widarsson,	Preera		•		Amanda	Martling,	Västra	Götalandsregionen	för	era	textbidrag	till	denna	
rapport. 

Och	ett	oerhört	stort	tack	till	alla	som	deltagit	i	workshops	och	som	skickat	in	förslag	på	insatsområden!	Tillsammans	skapar	vi	en	
fossiloberoende region.

Deltagande organisationer och företag i workshopserien hösten 2015  
ADA		•		Another	Studio		•		BASF		•		Borealis		•		BRG		•		Swedish	Algae	Factory		•		Chalmers		•		Drivhuset		•		Emulsionen		•		Energi-
gården		•		Energimolnet		•		f3	Centre		•		Falköpings	kommun	•		Fyrbodals	kommunalförbund		•		Got	Event		•		Göteborg	&	Co			
Göteborg	Energi		•		Göteborgs	Hamn		•			Göteborgs	Stad		•		Göteborgs	Universitet		•		Göteborgsregionens	kommunalförbund		 
Handelshögskolan	i	Göteborg		•		Högskolan	Borås		•		Högskolan	i	Skövde		•		Innovatum		•		IVL	•		Johanneberg	Science	Park	 
Karuscha		•		Kjellgren	&	Kaminsky	arkitekter		•		Klädoteket		•		Kungälv	Energi		•		Lance	designbyrå		•		Lerum	Energi		•		Lindhol-
men	Science	Park	Closer		•		Lots	design		•		Länsstyrelsen	i	Västra	Götaland		•		Marin	Biogas	AB		•		Marketplace	Borås		•		Mera	Sol			
Nordisk	Vindenergi		•		Passivhuscentrum	Västra	Götaland		•		Rabbalshede	Kraft		•		Renova		•		SCA		•		Skaraborg	kommunalförbund	
Skaras	kommun		•		SLU		•		SP		•		Stena	Metall		•		Studiefrämjandet		•		Sweco		•		Swerea	IVF		•		Södra		•		Trafikverket		•		Trollhättan	
Energi		•		Uddevalla	kommun		•		Uniforms	for	the	Dedicated		•		Vattenfall		•		Viktoria	ICT		•		Visit	Sweden		•		VISITA		•		Väners-
borgs	kommun		•		Västra	Götalandsregionen		•		Västsvenska	turistrådet		•		Västtrafik		•		Wallenstam		•		Wargön	Innovation		•		Wave-
Tube		•		WWF		•		ÅF		•		Älvstranden	Utveckling	AB

Organisationer och företag som lämnat förslag via webbformuläret
Ale	kommun		•		Chalmers		•		Färgelanda	kommun		•		Götene	kommun		•		Härryda	kommun		•		Länsstyrelsen	i	Västra	Götalands	län	
Maraton	Invest	och	Konsult	AB		•		Marin	Biogas		•		Mellerud	kommun		•		Mölndal	stad		•		Skövde	Ungdomsforums	klimatutskott		
Strömstads	kommun		•		Sulev	Engineering		•		Vätgas	Sverige
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www.fossiloberoendevg.se


