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”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. I Västra Götaland har vi
ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region.
Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.
Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de
sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.
Läs mer på klimat2030.se
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Första året med Klimat 2030
– hur har det gått?
Västra Götaland har sedan 2009 ett mycket ambitiöst
mål om att bli en fossiloberoende region 2030. För
att öka takten i arbetet med att minska klimatpåverkan lanserades i september 2017 kraftsamlingen
”Klimat 2030 – Västra Götaland
ställer om”. Efter första året
med Klimat 2030 är det dags
för en uppföljning.
Vi arbetar i fyra fokusområden
och med fyra arbetssätt. Det är
flera olika delar i samhället som
behöver förändras. Det gäller
våra transporter, byggande,
maten vi äter men också hur
vi konsumerar produkter och
tjänster. Vi behöver nya arbetssätt som leder till
en bred samhällsförändring. Organisationer måste
våga gå före, vi behöver klimatplanera och stimulera
innovationer och entreprenörskap. Vi vill ha ett att
raktivt samhälle där det är lätt för var och en att
göra klimatsmarta val.
För att förverkliga kraftsamlingen Klimat 2030 har
vi uppmuntrat näringsliv och organisationer att skriva
på Klimat 2030 och åta sig att bidra i arbetet. Genom
en effektiv samordning vill vi växla upp ansträngningarna där potentialen är som störst. Tillsammans med
ledamöterna i Klimatråd Västra Götaland vill vi signalera att klimatfrågan är tydligt prioriterad.
Under 2018 har antalet undertecknare som ställer
sig bakom Klimat 2030 och vårt regionala klimatmål fördubblats. Inom alla fyra fokusområden finns
samordnare och de har erbjudit aktörer stöd och uppmuntran att göra mer för klimatet. Klimatråd Västra
Götaland har visat ledarskap genom att peka på våra
styrkor i Västsverige, verkat för att undanröja hinder
för klimatomställningen och genom att bilda opinion.

Det är svårt att bedöma effekten av just våra insatser
under året som gått. Det finns många aktörer i Västra
Götaland som arbetar aktivt för klimatet och våra
ansträngningar utgör endast en del. Denna årsberättelse är ändå ett försök att bedöma
vår insats genom att summera och
analysera de underlag vi har samlat
in från bland annat undertecknare,
samordnare och ledamöterna i
Klimatrådet. Tanken är att lära
av uppföljningen för att vässa vår
genomförandemodell ytterligare
under 2019.
Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen tar gemensamt
ansvar för att hålla samman klimatarbetet i regionen.
Vi har olika roller, ansvarsområden och verktyg men
verkar i samma geografiska område. Tillsammans
utgör vi den samlade kraft som behövs för att säkerställa att arbetet ska ha en stabil grund att stå på.
Ett ambitiöst klimatmål kräver ett ambitiöst klimat
arbete. För att lyckas behöver alla i regionen bidra.

”Ett ambitiöst k limat-

mål kräver ett ambitiöst
klimatarbete. För att
lyckas behöver alla
i regionen bidra

”

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande,
Västra Götalandsregionen.
Magnus Berntsson, miljönämndens ordförande,
Västra Götalandsregionen.
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland län.
Lisbeth Schultze, länsöverdirektör i Västra Götalands län.
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Utsläppen i Västra Götaland
Utsläppen av växthusgaser
i Västra Götaland ska minska
med 80 procent till 2030 från
1990-års nivå.

Utsläppen av växthusgaser
från västsvenskars konsumtion
ska minska med 30 procent till
2030, jämfört med 2010.

Utsläpp av växthusgaser

UTSLÄPP
AV VÄXTHUSGASER
i Västra Götaland
I VÄSTRA GÖTALAND
–- geografiska
perspektivet
GEOGRAFISKA PERSPEKTIVET
- –

Västra Götalands klimatmål är tvådelat – ett geografiskt klimatmål
och ett klimatmål för vår de växthusgaser som västsvenskars konsumtion
ger upphov till.
INDUSTRI

Minskade utsläpp av växthusgaser
Under perioden 1990–2016 har de totala utsläppen
av växthusgaser i länet minskat med 15 procent och
uppgår nu till 10,2 miljoner ton per år. Målet är en
minskning med 80 procent mellan 1990 och 2030.
Att klara återstående minskning på elva år kräver
kraftiga insatser.
De verksamheter som är anslutna till EU:s handel
med utsläppsrätter står för närmare häften av de totala
utsläppen i länet. I slutet av 2017 beslutade EU om en
reformering av handelssystemet med utsläppsrätter.
Antalet utsläppsrätter ska minska snabbare i systemet
från år 2021 och en del av överskottet av utsläppsrätter
ska annulleras från år 2023. Ett skärpt handelssystem
är bra för länet, men åtgärder behövs tidigare för att nå
de regionala klimatmålen.

har utsläppen av
”1990–2016
växthusgaser i Västra Götaland
minskat med 15 procent.”
Den näst största utsläppskällan i länet efter industrisektorn är transportsektorn med 2,7 miljoner ton.
Den genomsnittliga körsträckan med bil per person
i länet ökade något för tredje året i rad under 2017.
För att nå de regionala tilläggsmålen behöver utsläppen
från vägtrafiken minska med drygt 1 miljon ton till
2020 och sedan ytterligare 1 miljon ton för att nå målet
till 2030.

TRANSPORTER &
ARBETSMASKINER

JORDBRUK

EL- OCH VÄRMEVERK
SAMT EGEN UPPVÄRMNING
AV BOSTÄDER OCH LOKALER

Utsläpp av växthusgaser
orsakat av oss i Västra Götaland
– konsumtionsprespektivet –

Utsläpp av växthusgaser
i Västra Götaland
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Verksamheter som regleras av EU:s handel med utsläppsrätter
Transport, mindre industri, jordbruk, uppvärmning, arbetsmaskiner
Mål för 2030

Illustrationerna kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Koldioxidbudget
Västra Götaland har ett konsumtionsbaserat klimatmål
om att utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas
konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska
med 30 procent till 2030 jämfört med 2010. I dagsläget
saknas regionala data för att följa upp målet. Istället
har nationella beräkningar från Naturvårdsverket
använts, med antagandet om att klimatavtrycket
från en genomsnittlig svensk är likvärdigt med det i
Västra Götaland. De nationella beräkningarna visar
att utsläppen av växthusgaser ligger på i stort sett
samma nivå som i början på 90-talet, vilket är en
sämre trend än för de geografiska utsläppen. Ett arbete
pågår på Västra Götalandsregionen för att få regionalt
anpassade konsumtionsdata. En viss bild av läget i
Västra Götaland kan man dock få genom att göra en så
kallad koldioxidbudget eftersom vissa inslag som ingår
i konsumtionsbaserade beräkningar finns med, t.ex.
internationella resor.

Klimatledarskapsnoden vid Naturresurser och hållbar
utveckling vid Uppsala universitet, där Kevin Andersson
har en professur i klimatledarskap, har utvecklat metoder för att ta fram så kallade koldioxidbudgetar för ett
geografiskt område. En koldioxidbudget utgår från att
det finns ett begränsat globalt utsläppsutrymme för
att den globala medeltemperaturen inte ska överstiga
en viss nivå. Detta utrymme kan sedan brytas ner och
fördelas till olika geografiska nivåer, till exempel länder
eller regioner, i form av en årlig budget. Forskarna vid
Uppsala universitet utformar sina koldioxidbudgetar
utifrån de utsläppsminskningar som behöver göras
för att den globala medeltemperaturen inte ska övergå
2 grader. I den koldioxidbudget de tagit fram för
Västra Götaland framgår att utsläppen i Västra Götaland
behöver minska med 16,4 procent per år mellan åren
2020 och 2040 för att nå detta mål1.

Historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med en
konstant del av föregående års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019. Illustrationen: Uppsala universitet.

Figur 1. Historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående
års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019.

1

 oldioxidbudgeten inkluderar koldioxid, inte andra växthusgaser. Den avser geografiska utsläpp, men utsläpp från invånarnas internationella
K
resor har även inkluderats.
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Genomförande av Klimat 2030 under 2018
I september 2017 antog Västra Götalandsregionens
regionfullmäktige och Länsstyrelsens länsledning det
strategidokument som ligger till grund för ”Klimat 2030
– Västra Götaland ställer om”. Det bygger på ett antal
satsningar inom fyra fokusområden, samt fyra arbetssätt som är viktiga för att en bred samhällsförändring
ska kunna nås.

HÅLLBARA TRANSPORTER
• Klimatsmart vardagsresande
där fler väljer gång, cykling och
kollektivt resande

KLIMATSMART OCH
HÄLSOSAM MAT

• Accelererad omställning till
fossilfria fordon

• Minskat matsvinn

• Effektiva godstransporter
• Klimatsmarta möten och
semestrar

FYRA
FOKUSOMRÅDEN

• Främja hållbart lantbruk
• Mer vegetariskt på tallriken

Fyra fokusområden prioriteras
med ett antal satsningar där god
klimatnytta kan förväntas.

FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA PRODUKTER
OCH TJÄNSTER

SUNDA OCH KLIMATSMARTA BOSTÄDER
OCH LOKALER

• Större marknad för biobaserade
material och drivmedel

• Flexibla och klimatsmarta
bostäder och lokaler

• Tjänster och cirkulära varor

• Effektiv och klimatsmart
renovering

• Design för en hållbar livsstil

Tolv satsningar inom fyra fokusområden utgör grunden för Klimat 2030. Det är framför
allt inom dessa områden krafttag måste tas för att minska utsläppen av växthusgaser.

T

mtid
t från
r till en

Därefter påbörjades genomförandeskedet av Klimat
2030. I oktober 2017 hölls en lanseringskonferens
och under 2018 har en genomförandemodell kommit
på plats med flera olika delar. Regionfullmäktige och
länsledning är högsta beslutande organ. Processledning
och styrgrupp består av tjänstepersoner på Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Därutöver
består genomförandet av Klimat 2030 framför allt av
tre delar – undertecknare, samordnare och klimatråd.

FÖREGÅNGARE

KLIMATPLANERING

Att ta ansvar och inspirera andra
genom att ligga i framkant i
omställningen.

Nytänkande samhällsplanering
som skapar förutsättningar för
klimatsmarta miljöer och flöden.

INNOVATIONER
Nya angreppssätt som gör
regionen till en växtplats för
framtidens produkter och samhällslösningar.

ATTRAKTIVA
SAMHÄLLEN

Klimat 2030
- Västra Götaland ställer om
Strategiska vägval

Rapporten ”Strategiska vägval”
antogs av Västra Götalands
regionens regionfullmäktige och
Länsstyrelsens länsledning i september 2017 och ligger till grund för
Klimat 2030. Finns att ladda ner på
www.klimat2030.se/ladda-ner.

Levande lokalsamhällen där
samarbete för att underlätta en
klimatsmart livsstil är i fokus.

Fyra arbetssätt som skapar förutsättningar för en bred
samhällsf örändring och en attraktiv framtid ska genomsyra
arbetet inom Klimat 2030.
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1. Undertecknare
En del i arbetet med att genomföra Klimat 2030 är att
få med många organisationer och tillsammans verka
för att vi ska nå målet om en fossiloberoende region.
Redan 2009 undertecknade cirka 70 organisationer
klimatstrategin för Västra Götaland. Efter att Klimat
2030 antogs 2017 intensifierades arbetet med att få
fler undertecknare. Ett nytt krav lades till så att alla
som undertecknar ska göra ett åtagande som beskriver
hur organisationen ska bidra till att nå det regionala
klimatmålet. Redan 2017 hade alla kommuner, hög
skolor och universitet i regionen skrivit på Klimat 2030,
sedan dess har framförallt fler företag tillkommit.

”Under 2018 har antalet undertecknare fördubblats.”

”K
 ommunen har skapat ett mer attraktivt samhälle genom att installera publika laddplatser
för elbilar. Vi klimatplanerar genom arbetet med
att ta fram ny energi- och klimatstrategi för
kommunen och är föregångare genom att arbeta
med energieffektiva åtgärder i de kommunala
fastigheterna/bostäderna.”
– Färgelanda kommun
”P
 å temat föregångare sätter vi snart upp
Wagners Ringen med ambitionen att vara
en klimatsmart uppsättning. Vi vill vara
med och påverka och inspirera kulturen och
operakonsten att arbeta med klimatsmarta
alternativ för att skapa konst i världsklass.”
– GöteborgsOperan

Enkät till undertecknarna
Hösten 2018 genomfördes en enkätundersökning bland
de aktörer som undertecknat Klimat 2030. 75 procent
av undertecknarna svarade på enkäten (40 kommuner,
28 företag, 14 föreningar eller andra organisationer
och nio aktörer inom utbildning och forskning). Nästan
80 procent av de svarande menar att engagemanget för
arbetet med miljö- och klimatfrågor i den egna organisationen är stort eller mycket stort.

av undertecknarna menar
” 1att/3 Klimat
2030 påverkat
organisationens arbete. ”
Uppemot en tredjedel svarar att undertecknandet av
Klimat 2030 påverkat organisationens arbete. Detta
har främst tagit sig i uttryck som tydligare prioritering
av insatser i klimatarbetet eller som ökat engagemang
för klimatfrågorna bland anställda.
På frågan ”I vilken utsträckning upplever du att det
regionala klimatarbetet bidrar till ert arbete?” anser
hälften av undertecknarna att så är fallet.
När det gäller fokusområdena arbetar flest undertecknare med hållbara transporter (73%), följt av
klimatsmart mat (63 %), bostäder och lokaler (60%)
samt produkter och tjänster (57 %). Fyra av fem undertecknare känner till de fyra arbetssätten som Klimat
2030 belyser. Några exempel på hur undertecknarna
jobbar med arbetssätten (från enkätsvaren):

”V
 i arbetar som föregångare med till exempel
energibesparande åtgärder, åtgärder för att
minska onödigt resande och att minska koldioxidutsläppen av det resande som ändå finns
(bland annat genom elbilspool, digitala möten,
cykelfrämjande åtgärder) och med energieffektivisering. Vi bedriver även forskning och
undervisning som berör fokusområdena.”
– Högskolan Väst
”F
 öregångare: Vi vill gå före genom att sätta
skarpa mål inom koldioxidområdet. Vi går
före i konverteringen av industri/asfalt.
Innovationer: vi arbetar kontinuerligt med
innovationer för minskade koldioxidutsläpp.
Attraktiva samhällen: Vi är delaktiga i att
skapa nya stadsdelar tillsammans med kommunerna runt om i Sverige. Blandsstad, skala,
inkludering, trygghet och ekosysemtjänster är
vikta pusselbitar i detta. Att vi klarar detta är
avgörande för att vi ska få vara med i framtiden!”
– NCC
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Vårt åtagande
Här följer några exempel på åtaganden som undertecknare gjort.
Alla undertecknare och deras åtaganden listas på klimat2030.se.

Carbon
Cloud
Skövdebostäder

Carbon Cloud

Skövdebostäder skriver på för klimatet! Vår målsätt-

Genom att hjälpa restaurangbranschen att beräkna och

ning är bland annat att bli klimatneutrala under 2019,

kommunicera sin klimatpåverkan till sina gäster möjlig

spara 20 % energi fram till och med 2019 (jämfört

gör vi beteendeförändringar bland både kökspersonal

med 2014) samt installera solceller och laddstolpar för

och gäster. Kockarna ser vilka ingredienser som orsakar

elfordon i alla våra områden. Dessutom bygger vi just

vilka utsläpp och får möjlighet att arbeta med sina recept

nu 600 klimatsmarta bostäder med olika fokus. Vi har

för att minska matens klimatpåverkan.

Aspö Eko-logi med 242 lägenheter som är ett modernt

Gästerna ser vilka alternativ på menyn som skapar

hållbart bostadsområde med tre miljömärkningar som

stora respektive små utsläpp. Detta skapar en unik

också vunnit SABOs hållbarhetspris 2017. Vi bygger

symbios där kockar och gäster arbetar tillsammans för

Ekedal med 150 lägenheter för ungdomar med en

att minska sina utsläpp. Gästerna ser att restaurangerna

energiförbrukning på cirka 28 kWh/kvm/A-temp/år

bryr sig och har ett aktivt klimatarbete, samtidigt som

och solceller på taken. Sist men inte minst jobbar vi

kockarna ser att gästerna värderar klimatsmart mat.

med Frostaliden där vi bygger 189 lägenheter i miljö-

Vårt mål är att våra kunder ska halvera sin klimat

vänligt och hållbart trä. Vi åtar oss att vara med och

påverkan från maten de serverar till 2030.

bidra till omställningen till ett modernare och fossilfritt Västra Götaland och Sverige.

Dals-Eds kommun

• Att prioritera en ökad andel förnyelsebar energi i kom-

Dals-Eds kommun arbetar med alla fokusområden inom

munens fastigheter och lokaler. Målsättningen är att till

Klimat 2030 framförallt utifrån arbetssätten Klimatplane-

år 2020 ska andelen förnyelsebar energi som nyttjas i

ring och Attraktiva samhällen. Kommunen har gjort följande

kommunkoncernen vara minst 90%.

åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan.
• Att agera som föregångare genom att bygga attraktiva och
klimatsmarta lösningar. På så sätt skapas förutsättningar
för att minska klimatpåverkan från alla aktörer i samhället.

• Att successivt ställa om den kommunala fordonsflottan
med målsättning till år 2020 att fordonen ska till minst
10% drivas med förnyelsebar energi och till år 2030 vara
på fossiloberoende.

Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals Eds kommun där

• Att till år 2025 minska mängden kärlavfall i kommunen

de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna påverkar

med 20% per invånare. Inom skola, vård och omsorg så

och förutsätter varandra.

kommer man aktivt arbeta med projekt och aktiviteter
med fokus på matsvinn.
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Ytterligare exempel på åtaganden.

Peab Asfalt AB
Peab Asfalt AB är ett av Sveriges största beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av asfalt till privata,
statliga och kommunala kunder. Vi asfalterar allt från
garageuppfarter och cykelvägar till flygplatser och stora
infrastrukturprojekt. Vårt långsiktiga klimatmål är noll
nettoutsläpp av växthusgaser 2040. Den enskilt viktigaste
åtgärden är konvertering av våra asfaltverk till att använda
koldioxidneutral bioolja. Biooljan ersätter fossil eldnings
olja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den

process som kräver mest energi. Detta minskade våra
koldioxidutsläpp med 61 procent under 2015–2017, samtidigt som volymen ökade. Produkten som säljs under
namnet ECO-Asfalt utgör idag 95 procent av massan från
våra stationära verk. En annan viktig klimatåtgärd är att
utveckla metoder som möjliggör en ökad andel returasfalt
i nyproduktion med bibehållen prestanda. Vi arbetar också
med sänkt tillverkningstemperatur och utfasning av fossila
drivmedel i transporter och utläggningsmaskiner.

Avenyfamiljen

Teaterkooperativet Masthuggsteatern

Samtliga Avenyfamiljens restauranger är KRAV-

Transporter: Alltid välja tåg före flyg. Klimat

certifierade och vi ökar kontinuerligt andelen ekolo-

kompensera för alla transporter som görs med vår

giska råvaror. Koncernen har en 180m2 stor ekologisk

buss, liksom för alla resor i samband med turné.

takodling där grönsaker, örter och bär odlas. Råvaror

I det fall vi behöver ta flyg, exempelvis för långväga

som produceras på takodlingen används i koncernens

gästspel, alltid kompensera.

restauranger. All energi som förbrukas produceras

Livsmedel: Prioritera veganska/vegetariska alter-

av vindkraft. Noggrann källsortering är en självklar-

nativ vid arrangemang som inkluderar förtäring.

het och vi sorterar ner på kapsylnivå. Avenyfamiljen

Minimera svinn i personal- och publikkafé.

arbetar med att öka andelen fatöl och därmed minska
flaskölsförsäljningen vilket minskar volymerna av
returglas och leder till färre leveranser. Stilla och

Energi: Välja energisnålaste möjliga alternativ
i belysning.
Övrigt: 100 % återvinning avseende kök och kontor.

kolsyrat vatten produceras på respektive restaurang för

Största möjliga återvinning avseende sådant som

att minimera transporter samt onödiga förpackningar.

material från gamla scenografier. Välja bank och

2019 blir Avenyfamiljens fordonsflotta fossilfri och

ellevarantör utifrån hållbarhetsprofil.

solpaneler kommer att sättas upp på fastigheten på
Tredje Långgatan.
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2. Fokusområden och samordnare
För att växla upp arbetet inom de fyra fokusområdena
i Klimat 2030 har vi valt en modell med så kallade
samordnare. Samordnarnas roll är att öka klimat
arbetet hos aktörer i fokusområdets utpekade satsningar. Utifrån de fyra arbetssätten ska samordnarna
göra en analys gällande aktörer och pågående arbete
i regionen för att sedan sammanföra aktörer där nya
synergieffekter kan uppstå. Det handlar både om att
uppmuntra innovationer och nya åtgärder med stor
omställningspotential såväl som att stötta att mer
mogna åtgärder sprids och implementeras av fler
aktörer. Att värva fler undertecknare av Klimat 2030
ingår också i samordnarens roll.

Som stöd och styrning för samordnarna finns inom varje
fokusområde en styrgrupp bestående av sakkunniga från
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och ett av
regionens fyra kommunalförbund. Samordnarna har sin
hemvist på någon av regionens science parks eller forskningsinstitut: IVL, RISE, Agroväst, Science Park Borås
och Johannebergs Science Park. Dessa organisationer
har sökt medel från Västra Götalandsregionen för att ta
på sig rollen att samordna en eller flera satsningar inom
ett fokusområde. Ett sätt att stärka klimatarbetet har
varit via så kallade aktörsforum inom områden där man
bedömt att stor klimatnytta kan ske och utvalda målgrupper bjudits in till träffar och en löpande kontakt.
Nedan följer ett urval av de aktiviteter samordnarna
genomfört under 2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hållbara transporter
Inom detta fokusområde finns fyra satsningar:
• K limatsmart vardagsresande där fler väljer gång,
cykling och kollektivt resande
• Accelererad omställning till fossilfria fordon
• Effektiva godstransporter
• K limatsmarta möten och semestrar
Samordnare

Anders Roth, IVL
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Genom samordnaren har Klimat 2030 arrangerat flera
seminarier och aktörsforum på temat hållbara transporter. Detta har till exempel skett i form av aktörs
forum med fokus på laddinfrastruktur och resepolicys,
dessa genomfördes i januari och september 2018. Det
har också skett genom samverkan med projektet E-west
som drevs av Länsstyrelsen i Västra Götaland, i dessa
fall har det handlat om seminarium om el-laddning
som riktat sig till deras kommunnätverk. Målgruppen,
som här främst varit kommunerna, har kontaktats
mellan träffarna och har kontinuerligt under året
kunnat få stöd av samordnaren för att utveckla sitt
arbete. Samordnaren har även tillsammans med
Göteborgsregionens kommunalförbund genomfört
ett seminarium om parkering och mobilitet riktat
till Göteborgsregionens medlemskommuner.

Inom satsningen ”Klimatsmart vardagsresande där fler
väljer gång, cykling och kollektivt resande” har arbetet
till stor del inneburit samverkansarbete inom olika nätverk och styrgrupper. Ett exempel är Hållbart Resande
Väst och deras nätverksarbete där samordnaren varit
med och medarrangerat en nätverksträff. Samordnaren
har även stöttat Fyrbodals kommunalförbund och haft
aktiviteter för hållbart resande på landsbygden. Genom
samordnaren får bland annat Länsstyrelsen, Västra
Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset stöttning i frågor som rör tjänsteresor, rese- och
mötespolicy, bilpooler, mötesverktyg och förmånscyklar.
Detta sker bl.a. inom ramen för Grön Transportplan
Sahlgrenska som är ett viktigt verktyg i att förändra
arbets- och tjänsteresandet bland Sahlgrenskas
anställda. Dessutom har ett projekt med ICA-butiken
i Munkebäck initierats för att arbeta med klimatsmarta handlingsresor. Detta har skett i samarbete
med fokusområdet Förnybara och resurseffektiva
produkter och tjänster.
10
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Inom fokusområdet har man också uppmärksammat
att den regionala länstransportplanen inte ligger
i linje med Klimat 2030. Inför nästa revidering av
länstransportplanen har därför ett arbete påbörjats för
att försöka säkra att den ligger i linje med de nationella
och regionala klimatmålen. Samordnaren har även
stöttat Skaraborgs kommunalförbund kring infra
strukturplanering och fyrstegsprincipen2.
Dessutom har samordnaren hjälpt till att driva ett
forskningsprojekt om miljöavgifter i hamnen. Genom
samverkan och ett kunskapsutbyte med Biogas Väst
har aktörer identifierats som skulle kunna ställa
om till gasdrift vid Göteborgs Hamn eller anläggningstransporter. Samordnaren har vidare stöttat
arbetet med att initiera och etablera ett elvägsprojekt
i Västsverige med fokus på långväga lastbilstrafik.
Det har också skett samverkan med nätverket Klimat
smart semester om klimatinformation för flygresor,
attraktivt semestrande, besöksnäring och möjligheter
att resebyråer erbjuder klimatdata. Under året lanserade
nätverket kalkylatorn www.klimatsmartsemester.se.
Förutom detta har samordnaren samarbetat med
Fossilfritt Sverige och koordinerat en debattartikel för
de västsvenska aktörer som antagit Fossilfritt Sveriges
transportutmaning.

Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt
inom ditt fokusområde under 2019–2020?
Anders Roth, samordnare för fokusområde
Hållbara transporter:

”Ökat utbud av laddbara bilar och
diskussion kring eventuella för
säljningsförbud för förbränningsmotordrivna bilar kommer öka
efterfrågan på laddinfrastruktur
i anslutning till bostadshus och på
allmänna platser. Jag tror också att
vi kommer se en ökad diskussion
kring åtgärder som syftar till att
minska transportsubventioner,
som till exempel reseavdraget.”

Klimatsmartsemester.se är en ny webbplats för dig som vill klimatberäkna semestern. På sidan finns också tips på klimatsmarta semesterresmål.
Ett tips på ett resmål i Västra Götaland är Gullholmen utanför Orust. Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com.

2

trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
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–––––––––––––––––––––––––––––––

Klimatsmart och hälsosam mat
Inom detta fokusområde finns tre satsningar:
• Minskat matsvinn
• Främja hållbart lantbruk
• Mer vegetariskt på tallriken
Samordnare

Jennifer Davis,
Research Institutes of Sweden (RISE):
satsning Minskat matsvinn

Britta Florén,
Research Institutes of Sweden (RISE):
satsning Mer vegetariskt på tallriken

Camilla Linder,
Agroväst: satsning Främja hållbart
lantbruk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Satsningarna inom fokusområdet har syftat till att
få fler aktörer i regionen som arbetar med jordbruk,
livsmedel och måltider att genomföra förändringar
som leder till minskade klimatutsläpp. En viktig del
har varit kartläggning av existerande projekt, initiativ
och organisationer vars innehåll och/eller nätverk som
kan användas för att skynda på klimatomställningen
i regionen.
Ett antal aktörsforum har anordnats med olika
teman. De har bland annat handlat om att inspirera
personal i offentliga och privata restaurangmåltider
kring hur de kan arbeta för mer grönt på tallriken,
minskat matsvinn och hållbar upphandling. Ett aktörsforum var helt inriktat på matbutiker då dessa har
stor möjlighet att påverka konsumenter och hanterar
merparten av maten i samhället. Ett annat seminarium
ordnades i samarbete med Nordic Choice Hotels med
fokus på spridning av goda exempel inom klimatsmart
restaurangverksamhet. Ytterligare ett arrangemang
fokuserade på matsvinn och riktades mot aktörer från
hela livsmedelskedjan.
På den nationella konferensen Livsmedelsforum
arrangerade Klimat 2030 ett seminarium med fokus
på spridning av goda exempel inom klimatsmart
restaurangverksamhet. På seminariet presenterades även en ny webbutbildning om mat och klimat.
Webbutbildningen3, som Västra Götalandsregionen
tagit fram i samarbete med Måltid Sverige och med
Klimat 2030:s samordnare, riktar sig i första hand

3

vgregion.se/klimatsmartmat
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till Västra Götalandsregionens måltidspersonal, men
även till aktörer som jobbar med offentliga måltider på
annat håll i Sverige. Samordnarna medverkade även
genom att stötta framtagandet av en ansökan till Klimatklivet om ”Kunskapskliv till klimatsmarta offentliga måltider”. Målet är att minska klimatpåverkan
från maten med 13 procent fram till slutet av 2020 och
följande kommuner i Västra Götaland är en del av detta
arbete: Lilla Edet, Lidköping, Ale, Härryda, Åmål,
Munkedal, Falköping, Dals-Ed och Orust.
Under året har samordnarna deltagit och haft möten
med relevanta målgrupper för att sprida information
om Klimat 2030 på evenemang som Kostdagarna och
Lokalproducerat i Västs storting. De har också tagit
fram en folder med klimatsmarta mattips som finns att
ladda ner på Klimat 2030:s webbplats4.
Klimat 2030 har även varit medarrangör i flera
evenemang inom satsningen hållbart jordbruk. Några
exempel är ett arrangemang för trädgårdsodlare om
klimatsmart växthusodling, ett evenemang på temat
”Lantbruket levererar fossilfritt” och en träff för råd
givare och andra intressenter om hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka jordbruket.

Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt
inom ditt fokusområde under 2019–2020?
Camilla Linder, samordnare för satsningen
Främja hållbart lantbruk:

”Efterfrågan på lokala produkter ser
ut att fortsätta öka, och även produktionen av växtbaserade proteiner.
Sen tror jag att precisionsbevattning är något vi kommer att se mer
av framöver, att kunna vattna precis
rätt mängd vid rätt tillfälle. Det är
inte så vanligt i Sverige än men det
är ju en mycket aktuell fråga efter
förra sommarens torka.”

100-tal deltog på frukostseminarium på Posthotellet i Göteborg med tema matens klimatpåverkan.

4

klimat2030.se/fokusomraden/klimatsmart-och-halsosam-mat
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KÖP
NYTT

Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster

BEGAGNAT
BYT BORT ELLER
FÅ HJÄLP

Inom detta fokusområde finns tre satsningar:

LÅNA & HYR

• Större marknad för biobaserade material och
drivmedel
• Tjänster och cirkulära varor
• Design för en hållbar livsstil

LAGA & ÄNDRA SAKER
VÅRDA DET DU HAR
ANVÄND DET DU HAR & UPPLEV SAKER

Samordnare

Caroline Löfgren,
Johanneberg Science Park: satsning
Större marknad för biobaserade material
och drivmedel

Magnus Kroon,
Science Park Borås: satsning Tjänster
och cirkulära varor

Johanna Lindblad,
Science Park Borås: satsning Design för
en hållbar livsstil
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det inledande arbetet har till stor del bestått av nätverkande och av att skapa en uppfattning av läget
inom fokusområdet. Kartläggning, intervjuer och
analyser har varit en stor del av arbetet under året. Ett
grundläggande resultat av detta har varit att utgå från
modellen som visar en omvänd konsumtionspyramid
(se bild). Nya ordningen i pyramiden illustrerar hur
individer, företag och samhället i stort behöver hitta
nya förhållningssätt till konsumtion och produkter.
Erfarenhetsutbyte och samverkan med flertalet organisationer och resterande fokusområden inom Klimat
2030 har varit en självklar del av arbetet. Till exempel
har samordnarna deltagit i och tillsammans med fokusområde Hållbara Transporter varit initiativtagare till
det samarbete som skapats med ICA avseende mobilitet
kopplat till kundresan till och från handelsplatsen.
Under året har handboken Design för hållbar livsstil
lanserats5. Handboken, som blivit väldigt omtyckt,

5

Finns att ladda ner på www.klimat2030.se/ladda-ner.
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ska fungera som ett stöd för utvecklingsprojekt som
involverar samarbeten mellan designers, arkitekter,
samhällsutvecklare och företag. Tanken är att de i
samarbete med andra aktörer ska testa designmetoderna
i gemensamma projekt. I samarbetet kan parterna få
berika varandra till nytänkande lösningar som gör
det lätt för människor att välja en hållbar livsstil.
Ett aktörsforum med fokus på Design för en hållbar
livsstil har hållits för att vidga nätverket och utveckla
bra initiativ.
Ett köpcentrumnätverk med de största köpcentrumen
i regionen har startats upp. En dominerande del av
detaljhandelns omsättning sker i medelstora och större
köpcentrum. Idag står 10 av 49 kommuner i regionen
för 70 procent av detaljhandeln. Detta är ett nätverk
som berör långt fler frågor än bara de som ryms inom
fokusområdet Förnybara och resurseffektiva produkter
och tjänster. På en av nätverksträffarna var samordnaren för fokusområde Hållbara transporter med och
pratade om köpcentrumens roll i hur deras konsumenter transporterar sig till och från köpcentret.
Inom satsningen Större marknad för biobaserade
material och drivmedel har det funnits ett tydligt samarbete med fokusområdet för Sunda och klimatsmarta
byggnader och lokaler. Bland annat har man samverkat
i projektutveckling om automatiserad trämanufaktur
industri i Västra Götaland, med Innovatum som

projektledare. Det har även arrangerats ett aktörsforum
på temat fossilfria installationer i byggnader. Målgruppen var tillverkare och leverantörer av installationer
och diskussionerna utgick från hur kablar och rör kan
bytas ut till fossilfria alternativ.

Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt
inom ditt fokusområde under 2019–2020?
Johanna Lindblad, samordnare för satsningen
Design för en hållbar livsstil:

”Möjligheterna med digitalisering
gör det enklare att koppla samman
konsumenter med producenter och
tjänsteföretag, vilket skapar helt nya
slags förmedlartjänster. Jag tror att
med tiden kommer dessa tjänster bli
så attraktiva att de kommer nå även
de konsumenter som idag inte är
klimatengagerade.”

Johanna Lindblad, samordnare ”Design för en hållbar livsstil”, Birgitta Nilsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen, och Magnus Kroon,
samordnare ”Tjänster och cirkulära varor”.
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–––––––––––––

Sunda och klimatsmarta
bostäder och lokaler

Inom detta fokusområde finns två satsningar:
• Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
• Effektiv och klimatsmart renovering
Samordnare

Peter Selberg,
Johanneberg Science Park
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Genom att reducera klimatpåverkan från material
och byggprocesser samt prioritera energieffektiva och
flexibla bostäder och lokaler kan vi i Västra Götaland
fortsätta vara föregångare för klimatsmarta lösningar.
Ur hälsosynpunkt är det viktigt att skapa sunda bostäder och lokaler där hänsyn tas till giftfri och i övrigt
god inomhusmiljö.
Under året har en gapanalys genomförts för att klargöra var den största potentialen för förbättring finns
och för att hitta vilka områden som kan behöva extra
stöd i omställningsarbetet. En enkät skickades ut till

nästan 250 mottagare för att samla goda exempel på
sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler i regionen.
Däribland nätverken för energi- och klimatrådgivare
och miljöstrateger som Hållbar Utveckling Väst (Idag
Energikontor Väst) samordnar, SABO’s medlemmar
i regionen, Johanneberg Science Parks parter och del
ägare, byggherregruppen i Göteborg och andra särskilt
inbjudna aktörer.
Ett flertal aktörsforum och panelsamtal har arran
gerats av samordnaren. Ett av dessa berörde frågan
om det är robotarna som kan rädda oss från fossilerna.
Ett fullsatt panelsamtal på temat ”Finns det hopp om
fossilfria byggnader?” har genomförts för att sprida
kunskap om hur vi får fler fossilfria byggnader.

Paneldebatt om robotisering på Trä- och teknikmässan.
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Dessutom anordnades en kick-off för att få igång branschen gällande fler initiativ för fossilfritt byggande,
där bland andra Gert Wingårdh och Jesper Rönndahl
medverkade.
Samordnaren har också samverkat och deltagit som
stöd i samband med olika konferenser, bland annat
konferensen om avancerad geometri i arkitektur.
Samordnaren har även under året medverkat i arbetet
för industriell symbios i byggsektorn som är centrerat
kring WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och
årets pristagare på temat industriell symbios.
Samordnaren har även samverkat med satsningen
Större marknad för biobaserade material och drivmedel
i projektutveckling om automatiserad trämanufaktur
industri i Västra Götaland, med Innovatum som
projektledare.

Samordnarens trendspaning
Vilken trend tror du vi kommer se växa starkt
inom ditt fokusområde under 2019–2020?
Peter Selberg, samordnare för fokusområde
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler:

”Jag tycker mig börja se större
genomslag för helhetsperspektiv
på produktion av material och
sätt att hantera dem i branschen.
På det temat tror jag att träbyggnadstekniken kommer få ett uppsving, lite av en ketchup-effekt,
nästa år. Jag hoppas också att
branschen kommer fortsätta ta
djärva ansatser och sticka ut hakan
i nydanande, faktiska byggprojekt.”

Evenemang med Gert Wingårdh och Jesper Rönndahl.
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3. Klimatråd Västra Götaland
Efter att Klimat 2030 antogs i september 2017 så
bildades Klimatråd Västra Götaland för att samla det
regionala ledarskapet för klimatomställningen. Syftet
är att rådet ska utgöra en samlande kraft och gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional,
nationell och internationell nivå. Klimatrådet ska också
bidra till genomförandet av Klimat 2030 och skapa en
samsyn av klimatutmaningarna i regionen.
Klimatrådet består av västsvenska ledare från
näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Landshövdingen och regionstyrelsens
ordförande leder arbetet i rådet.

Klimatrådet träffas cirka fyra gånger per år. I februari
2018 hölls rådets första officiella möte då man enades
om riktlinjer och spelregler. I samband med det pub
licerades en debattartikel i GT. Temat på rådets andra
möte i maj var Hållbara transporter, ett av Klimat
2030:s fyra fokusområden. Den fördjupade diskussionen rörde bland annat fossilfria och elektrifierade
godstransporter samt klimatanpassat flyg. Nästa aktivitet för de i klimatrådet som var på plats i Almedalen
gavs vid ett av Västsvenska Arenans frukostseminarier
om hållbar konsumtion. Inför frukostseminariet
arrangerades ett rundabordssamtal med konsumentminister Per Bolund och klimatrådet, där vikten av ett
nationellt konsumtionsmål lyftes. Denna fråga lyftes
även i en debattartikel som rådet publicerade i Aktuell
Hållbarhet inför Almedalen.
På årets sista klimatrådsmöte i september fortsatte
fördjupningen av ytterligare ett av Klimat2030:s fokus
områden, Förnybara och resurseffektiva produkter
och tjänster. Då diskuterades bland annat handel och
konsumtionsmönster samt större marknad för bio
baserade material och drivmedel. Årets sista aktivitet
för klimatrådet blev ett rundabordssamtal med
Hagainitiativet. Där delades erfarenheter kring hur
ett klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för
att stödja klimatomställningen.

Klimatrådet har under 2018 bestått av
• Sofie Allert, VD Swedish Algae Factory
• Stefan Bengtsson, rektor Chalmers
• Björn Brorström, rektor Högskolan Borås
• Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund
• Anders Danielsson, landshövding i
Västra Götalands län
• Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad
• Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
• Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
• Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen,
Västra Götalandsregionen
• Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvo Group
• Jonathan Naraine, The Foodprint Lab
• Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem

Ur debattartikel i Aktuell hållbarhet.

• Pia Sandvik, VD RISE
• Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

18

Klimat 2030 – Kommunikation – Årligt evenemang

Kommunikation

Årligt evenemang

Förutom de tre delarna som ingår i genomförande
organisationen som beskrivits så sker löpande kommunikation via Klimat 2030:s kommunikationskanaler.
Förutom det har kampanjer, presentationer och medverkan i andras evenemang varit olika sätt att nå ut
under året.

Startskottet för Klimat 2030 var lanseringskonferensen
som var ett samarrangemang med Fossilfritt Sverige
och hölls på Konserthuset i Göteborg den 26 oktober
20179. Omkring 400 personer deltog. Hösten 2018
tog sig kraftsamlingens årliga stora event formen av
ett frukostseminarium den 4 december 2018, innan
heldagskonferensen Framtid Västra Götaland10. Nina
Ekelund (Hagainitiativet), Johan Ehrenberg (ETC) och
Emil Jensen inspirerade till att göra mer för omställningen till ett klimatsmart samhälle. Frukostseminariet samlade omkring 300 personer på plats och lika
många har sett inspelningen av seminariet efteråt.
Klimat 2030 arrangerade också ett eftermiddags
seminarium under Framtid Västra Götaland på tema
”Klimat, innovationer och entreprenörskap – vad
hjälper eller stjälper framtidens lösningar?”.
Klimat 2030 har också bjudit in till andra inspirationsföreläsningar och workshops, bland annat med
kocken Paul Svensson och klimatforskaren Kevin
Andersson. Totalt deltog 428 individer från 163 olika
organisationer på frukostseminariet och de aktörs
forum som hållits under 2018.

• K raftsamlingens webbplats klimat2030.se besöktes
under 2018 av drygt 28 000 unika besökare.
• Under hösten 2017 och 2018 har sex nyhetsbrev
skickats ut till omkring 1300 mottagare6.
• K limat 2030 har två huvudsakliga kanaler i sociala medier, Twitter7 och Facebook8. 511 tweets har
publicerats sedan starten i september 2017 och vi
har omkring 350 följare på Twitter, och omkring
300 följare på Facebook.
• I och med lanseringen hösten 2017 producerades en
film om Klimat 2030 som nådde 53 000 personer
via sociala medier.
• Under hösten 2018 genomfördes en kampanj
med nygamla ordspråk som syntes på spårvagnar
i Göteborg, pendeltåg runt om i regionen samt
på Facebook där filmer med ordspråken nådde
34 000 personer.
• Media har rapporterat om arbete med Klimat 2030
i 121 artiklar. Klimatrådet har skrivit två gemensamma debattartiklar under året som publicerats
i Expressen GT respektive Aktuell hållbarhet.

Styrgrupp och samordnare under frukostseminairum 4 december.

6

klimat2030.se/nyhetsbrev, 7 twitter.com/klimat2030, 8 facebook.com/klimat2030, 9 klimat2030.se/konferens2017, 10 klimat2030.se/frukostseminarium2018
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Resurser i genomförandet
Processledningen består av tjänstepersoner anställda
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra
Götalandsregionen. Samordnarna för fokusområdena
har under 2018 samfinansierats av projektmedel från
Västra Götalandsregionen samt de science parks eller
forskningsinstitut där samordnarna är anställda.
Förutom dessa tjänster som håller ihop arbetet med
Klimat 2030 har olika slags projektmedel för klimatomställning i regionen tilldelats olika aktörer. Nedan
presenteras ett urval av dessa medel. Under ”Stöd till
klimatinvesteringar via Länsstyrelsen” redovisas även
projekt inom energiförsörjning och energieffektivisering, även om dessa projekt inte direkt faller under
K limat 2030:s satsningar. De är dock viktiga möjlig
görare för andra satsningar.

Stöd till klimatinvesteringar
via Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen beviljar medel till projekt
som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland.
Framför allt tre nämnder inom Västra Götalandsregionen har under 2018 beslutat att tilldela medel
till klimatprojekt med koppling till Klimat 2030;
regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och
kollektivtrafiknämnden.
Sammanlagt har närmare 60 projektbeslut som
gemensamt uppgår till drygt 170 miljoner kronor i
projektmedel koppling till Klimat 2030:s fokusområden.
Den sammantagna projektbudgeten för dessa projekt,
även inklusive andra finansiärer än Västra Götalandsregionen, uppgår till omkring 660 miljoner kronor.
Det fokusområde som flest projekt faller inom ramen
för är Hållbara transporter.

Stöd till klimatinvesteringar
via Länsstyrelsen
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lösningar som minskar växthusgasutsläpp och bidrar till ett
klimatsmart samhälle. Länsstyrelserna bistår Naturvårdsverket i delar av handläggningen. Sedan slutet
på 2015 och fram till december 2018 har Klimatklivet
totalt beviljat stöd till 457 projekt i länet om 628 miljoner kronor. Främst har satsningar på tankstationer
och fordon för biogas, infrastruktur för elladdning och
energikonvertering från fossila till förnybara bränslen
fått stöd. Förväntad effekt i länet är en minskning på
143 157 ton växthusgaser per år. Under 2018 beviljades
cirka 270 projekt, det vill säga betydligt mer än tidigare år.
Det statliga stödet för installation av solcellssystem
med anslutning till elnätet har använts av många företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Totalt
har det godkänts utbetalningsansökningar motsvarande
en installerad effekt på 48,5 MW, varav det under 2018
godkändes en sammanlagd kapacitet på 18,5 MW (en
ökning med 62% sedan 2017).
Regeringen har infört ett stöd för att stimulera
renovering och energieffektivisering av hyresbostäder
i områden med socioekonomiska utmaningar. Länsstyrelsen har i 23 ärenden beviljat 89 miljoner kronor
i stöd till renovering och energieffektivisering under 2018.
Länsstyrelsen handlägger också investeringsstöd
till hyresbostäder och studentbostäder. För att få stöd
ska man bygga mer energieffektivt än vad regelverket
säger. För de som bygger extra energieffektivt ges en
energibonus. Under 2018 har stöd på 780 miljoner
kronor beviljats för 2 500 lägenheter i Västra Götaland.
Framförallt har stödet getts för nybyggnation, men
även renoveringar har fått stöd.
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Undertecknare av Klimat 2030
Undertecknare som anslutit sig till och med 31 december 2018.

Företag

• Maersk

• Hjo kommun

•	Göteborgs försvarsgarnison

• ABC-Konsulterna

• Modvion AB

• Karlsborgs kommun

• Göteborgs stift

• ADayservice AB

• Mölndal Energi

• Kungälv kommun

• Hållbar Utveckling Väst

• Agroväst

• NCC

• Lerums kommun

• IDC West Sweden AB

• Astra Zeneca

• NR Kyl AB

• Lidköpings kommun

• Innovatum AB

• Avenyfamiljen

• Orust e-boats AB

• Lilla Edet kommun

• Jagvillhabostad.nu – Göteborg

• Bengt Dahlgren Göteborg AB

• Paulig Foods

• Lysekils kommun

• Karlstad stift

• Boid

• Peab Asfalt AB

• Mariestads kommun

• Bossgårdens grönsaker

• Planet Vega

• Marks kommun

•	Länsstyrelsen i
Västra Götalands län

• Böta Kvarn Energi AB

• Preem AB

• Melleruds kommun

• Canblinot Business Innovation

• Retherm Kruge AB

• Mölndals kommun

• CarbonCloud

• Skövde Värmeverk AB

• Munkedals kommun

• CGI Sverige AB

• Skövdebostäder AB

• Öckerö kommun

• CheckWatt

• Swedish Algae Factory

• Orust kommun

• CIT Energy Management

• Swerock AB

• Partille kommun

• CIT Industriell Energi

• THRIVE – Conscious Fashion

• Skara kommun

• CS Riv & Håltagning AB

• Trivector AB

• Skövde kommun

• DB Schenker

• Västtrafik

• Sotenäs kommun

• Ecoplan In Medio

• Veggi Sverige AB

• Stenungsunds kommun

•	Teaterkooperativet
Masthuggsteatern

• Ecorelief AB

• Volvo AB

• Strömstad kommun

• Tidsverkstaden ek. för

• Flakebergs Vind AB

• Wästbygg Gruppen

• Svenljunga kommun

• Turistrådet Västsverige AB

• Food For Progress

• Willys AB

• Tanums kommun

• Västra Götalandsregionen

• Tibro kommun

• Västsvenska Handelskammaren

• Foodit

•	Lantbrukarnas riksförbund
Västra Götaland
• Marketplace Borås
• Miljöbron
• Miljönätverket Sjuhärad (7Miljö)
• PelletsFörbundet
• Science Park Borås
• Skara stift
• Sveriges Åkeriföretag

• FordonsGas Sverige AB

Kommuner

• Tidaholms kommun

• Fristadbostäder AB (FRIBO)

• Ale kommun

• Tjörns kommun

Utbildning och forskning

• Garveriet i Floda

• Alingsås kommun

• Töreboda kommun

• Chalmers tekniska högskola

• Göteborg Energi

• Åmåls kommun

• Tranemo kommun

• Ekocentrum

• Göteborgs hamn

• Bengtsfors kommun

• Trollhättan kommun

• Göteborgs universitet

• Göteborgs Symfoniker AB

• Bollebygds kommun

• Uddevalla kommun

• Högskolan Borås

• GöteborgsOperan AB

• Borås kommun

• Ulricehamns kommun

• Högskolan Skövde

• House of Hemp

• Dals-Eds kommun

• Vänersborgs kommun

• Högskolan Väst

• Icebug AB

• Essunga kommun

• Vara kommun

• Mistra Urban Futures

• IUS innovation AB

• Falköping kommun

• Vårgårda kommun

• Molekylverkstan
• NAVET science center

• IVL Svenska Miljöinstitutet AB • Färgelanda kommun
• Johanneberg Science Park

• Göteborgs Stad

•	Josefsson Sustainable
Chemistry AB

• Götene kommun

• Korredo AB
• Lindholmen Science Park AB
• Liquid Wind

• Grästorps kommun
• Gullspångs kommun
• Härryda kommun
• Herrljunga kommun

Organisationer
och föreningar
•	Broddetorpsortens
Intresseförening

•	Research Institutes of Sweden
(RISE)
•	Stiftelsen Chalmers
Industriteknik

• CSR Västsverige
•	Dalslands miljö- och
energiförbund
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