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Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att smfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är 

kakor? 

a Region Örebro län 

Du är här: Region Örebro län/ Regional utveckling/ Energi & klimat/ Energi- & klimatprogrammet 

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016 
Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen i Örebro län tog under 2012 fram ett nytt program för energi och klimat. 
Programmet är ett underlag för verksamhets planering och prioriteringar för energi- och klimatarbetet inom Region 
Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län och vägledande för kommunerna i regionen samt ska fungera som 

inspiration för företag och organisationer. Programmet omfattar åren 2013 -2016. 

Visionen är ett samhälle utan utsläpp 
Visionen för Öre broregionen är att skapa ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser t ill atmosfären. För att nå målen 
behöver bland annat användningen av fossila bränslen för uppvärmning avvecklas t ill år 2020, energieffektiviteten i 

transpo1tssystemet öka och fossilberoendet brytas. 

Fem vägar för att uppnå vision och mål 
Programm et pekar ut fem vägar för att uppnå vision och mål: energieffektivisera, ersätta fossil energi, producera mer 
förnybart, konsumera klimatsmart och att se t ill att den offentliga sektorn är en förebild. 

Till 2020 ska Örebro län: 
• minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent (jämfö1t med 2 0 0 5 ) 

• bli 20 procent mer energieffektiva (jämfö1t med 2008) 

• öka andelen förnybar energi t ill 60 procent (från 51 procent år 2009). 

Revidering av energi- och klimatprogrammet under 2016 
Under 2016 arbetar vi med att revidera det befintliga energi- och klimatprogrammet för Örebro län. Det nya 
programm et ska gälla för år 2017-2020. Genom en bred dialogprocess ska programmet utgöra ett underlag för Region 
Örebro läns och Länsstyrelsens arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet . Programmet ska innebära 
ökad energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och högre andel förnybar energi. Det ska också bidra till ett 

aktivare klimatarbete i regionen. 

Programmet ska även kunna vara vägledande för kommunerna i regionen. De kommuner som önskar har möjlighet att 
anta programmet i sin helhet, eller anpassa delar av programmet till respektive kommun som sin energi- och 

klimatstrateg i. 

Här ser du hur revideringsarbetet ser ut: 

Etablera Revidering 

Kontakt 
Linda Svensson 

Utvecklings ledare 

, .. Il 

Remiss Beslut 
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Ar 2020 har utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskat med minst 25 procent 
jämfört med 2005. 

Ar 2020 använder vi energin i Örebro län 2(i) rirnooemt e~fektivare jämfört med 2008. 

Ar 2020 utgör mängden tillförd förnybar energi ,sorm exempelvis vindkraft, bioenergi 
och solenergi minst 60 procent av den totala eme:r1gianvändningen i Örebro län. 



Tillsammans ökar vi 
takten i klimatarbetet! 
Klimatfrågan är för de flesta av oss tung och svår
gripbar. Därför behöver vi påminna oss om att det 
också händer mycket positivt och att det finns ett 
engagemang för att skapa ett hållbart samhälle till 
kommande generationer. Det är där vi kan hämta 
kraft och inspiration. 

Låt oss även se klimatfrågan som en möjlighet för 
oss att hitta nya vägar till utveckling av Örebro 
län. Med vårt attraktiva logistikläge har vi goda 
förutsättningar att bidra till minskad klimat
belastn ing och samtidigt skapa nya arbetstillfä llen. 
Investeringar i förnybar energiproduktion och 
ny hållbar teknik kan skapa förutsättn ingar för 
människor att bo och verka i hela länet. 

Regionråd (S) 
Ordförande i regionstyrelsen 
Regionförbundet Örebro 

Genom aktivt samarbete mellan företag, univer
sitet, offentlig sektor och andra organisationer kan 
vi skapa ett positivt innovationsklimat där nya 
ideer får bärkraft och spridning. Offentlig sektor 
ska vara en förebi ld och visa på vägar till hand
ling. 

Det här är en nedkortad version av energi- och 
klimatprogrammet för Örebro län 2013-2016. 
Här lyfter vi fram programmets sex ol ika insats
områden: bostäder och lokaler, företag och indu
strier, transporter, livsmedelsproduktion, energi
försö1jning och konsumtion. Läs och se vad du 
kan göra. Ingen kan göra allt, men tillsammans 
kan vi alla göra något. 

'"'j) Il · -r 1 
A(P1-c1· f1{1@tc n,e,1:1ra-n. 
Rose-Marie Frebran 
Landshövding 
Länsstyrelsen i Örebro län 



BOSTÄDER OCH LOKALER 

NULÄGE En tredjedel av länets energianvändning sker i sektorerna bostäder, lokaler 

och service. I Sverige har framför allt energianvändningen i småhus minskat. Fler

familjshus byggda mellan åren 1941 och 1970 är i behov av omfattande renoveringar. 

ÅR 2020 

Energieffektivare hus och 
lokaler har sparat energi 
År 2020 finns det ingen villa eller lokal i Örebro 
län som värms upp med olja. Detta har inneburit 
38 000 ton mindre koldioxidutsläpp vaije år, jäm
fört med 2008. 

Hus som byggs i Örebro län byggs med stränga 
energikrav. Det är länets kommuner, kommunala 
fastighetsbolag och privata bolag som har ställt sig 
bakom de strängare kraven. 

Den kommunala gatubelysningen i länets kom
muner har ersatts med energieffektiv och smart 
belysning. 

Fram till år 2020 har det pågått en intensiv akti
vitet ute bland länets företag och fastighetsägare, 
idrottsfören ingar och organisationer. Genom att 
kartlägga sin energianvändning har många kun
nat minska sin energianvändning betydligt. För
utom att klimatpåverkan minskat har energieffek
tiviseringen bidragit till bättre ekonomi och stärkt 
konkurrenskraft. 

De många bostäder som byggdes i miljon
programmet på 1960-talet renoveras nu för fullt. 
Renoveringarna bidrar til l att energianvändning
en i husen minskar. Renoveringarna bidrar också 
till många arbetstillfä llen. 
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DET HÄR SKA VI GÖRA 
I ÖREBRO LÄN TILL 2020 

Fossilfri uppvärmning 
MAL Ar 2015 har oljeanvändningen för uppvärmning 
minskat med 60 procent från 2008. 

Nybyggnation och renovering mot nollenergihus 

·• 

MAL Ar 2015 har offentlig sektor gått före och antagit 
gemensamma och strängare energikrav än Boverkets 
bygg regler (BBR) vid egen nybyggnation och renovering 
samt samarbetar om gemensamma modeller som medför 
energieffektivare nybyggnation vid exploatering av egen 
mark. 

Energieffektiv belysning 
MAL Ar 2015 har elanvändningen till kommunal gatu
belysning minskat med 25 procent jämfört med 2008. 

Energieffektiva lokaler för service, 
handel, idrott med mera. 
MAL Ar 2015 har minst 100 anläggningar/företag deltagit 
i aktiviteter som exempelvis energikartläggningar och 
minskat sin energianvändning och klimatpåverkan. 

Information och utbildning 
för ökad energieffektivitet 
MAL Ar 2015 har ett regionalt energikompetenslyft 
påbörjats för ökad kunskap hos anställda inom bygg
och fastighetssektorn. 



FÖRETAG OCH INDUSTRIER 

NULÄGE Industrin står för en stor del av energianvändningen i Örebro län. 

Fortfarande finns stora besparingar att göra ute på företagen. 

ÅR 2020 

Sparad energi har gett 
stärkt konkurrenskraft 
Industrierna i Örebro län har arbetat hårt för att 

effektivisera sin energianvändning. Effektivare 

sty rsystem har minskat energianvändningen och 

skapat en jämnare elanvändning. År 2020 använ

der industrin hälften så mycket olja som de gjorde 

tolv år tidigare. Förutom att industrierna gjort en 

insats för klimatet har de fått minskade energ i

kostnader och stärkt sin konkurrenskraft. 

Intresset hos näringslivet är fortfarande stort 

för att arbeta med energieffektivisering. Flera av 

länets företag har deltagit i projekt som gett dem 

ökad kunskap om vinsterna med energieffektivi

sering. Arbetet har också lett till nya innovationer 

och flera arbetstillfällen. 
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DET HÄR SKA VI GÖRA 
I ÖREBRO LÄN TILL 2020 

Ökad kunskap om energieffektivisering 
MAL Ar 2015 har Örebro läns företag ökad 
kunskap om möjligheter att minska klimat
påverkan och möjligheter att effektivisera 
energianvändningen. 

Mer energifokus vid miljötillsyn av verksamheter 
MAL Ar 2015 har fokus ökat på energieffektiviserings
åtgärder vid miljötillsyn av verksamheter i Örebro län. 
Tillsynsprojekt med inriktning på energieffektivitet är 
utförda vid både tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter. 

·• 
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PERSONTRANSPORTER 

NULÄGE Transporter står för över 37 procent av utsläppen av växthusgaser 

i Örebro län. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och 

många skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik. 

AR 2020 

Biltrafiken har minskat 
År 2020 har kollektivtrafiken ökat och vi har 
minskat vårt resande med bi l. Minst fyra av tio 
resor som är kortare än fem kilometer sker med 
gång, cykel eller kollektivtrafik. Länets tåg och 
bussar drivs av förnybara drivmedel eller el. 

I många av länets kommuner fi nns bilpooler där 
medlemmarna kan hyra miljök lassade, utsläpps
snåla och trafiksäkra bi lar ti ll de resor som krä
ver bil. Det fin ns även organiserade system för 
samåkning. Systemen är enkla, människor åker 
tillsammans ti ll sina jobb, istället för att sitta en
samma i sina bilar. Ny teknik har minskat behovet 
av tjänsteresor. 

Kommunernas fysiska planering är integrerad 
med den regionala planeringen av infrastruktur 
och kollektivtrafik. Ny bebyggelse placeras där 
det redan bor människor och nära befintlig kollek
tivtrafi k. Det finns också en god planering för att 
bygga ut cykelvägar i hela länet. 
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DET HÄR SKA VI GÖRA 
I ÖREBRO LÄN TILL 2020 

Förbättrad kollektivtrafik 
MAL Ar 2015 har antalet resor med kollektivtrafik i 
Örebro län ökat med 14 procent jämfört med 2010. 
MAL Ar 2015 sker 25 procent av arbetspendlingen 
med kollektivtrafik. 
MA L Ar 2015 har klimatpåverkan från länets kollektiv
trafik minskat med 20 procent jämfört med 2010. 
MAL Ar 2020 ska länets kollektivtrafik drivas till 
100 procent av förnybara drivmedel eller el. 

Ökad andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 
MAL Ar 2015 ska 40 procent av alla nyregistrerade personbilar 
i länet kunna drivas med förnybara drivmedel eller el. 

Minskat transportarbete med personbilar 
MAL Ar 2015 ska det finnas bilpooler i hälften av länets kommuner 
samt system för organiserad samåkning i minst tre kommuner. 
MAL Ar 2020 sker minst 40 procent av resorna som är kortare 
än fem kilometer i länets större tätorter med gång, cykel eller 
kollektivtrafik. 

Fysisk planering för hållbara transporter 
MAL Ar 2015 finns väl utvecklad samverkan mellan kommun
ernas översiktsplanering, detaljplanering, länstransportplanen 
och länets planering för kollektivtrafik. 
MAL Ar 2015 sker större etableringar av ny bebyggelse 
företrädesvis i tätorter som har ett grundläggande 
serviceutbud och en stabil eller ökande befolkning. 

·• 



GODSTRANSPORTER OCH ARBETSMASKINER 

NULÄGE Trenden i Sverige är att utsläppen från godstransporter ökar. 

Lastbilar står för cirka två tredjedelar av godstransportsektorns utsläpp. 

AR 2020 

Smart logistik ger färre utsläpp 
Ar 2020 har Örebro län blivit Skandinav iens 
logistikcentrum. Länets centrala och strategiska 
läge har lockat många logistik intensiva företag att 
etablera sig. Det har gjort att de totala transport
avstånden minskat. Smarta logisti klösningar har 
utvecklats och effektiviteten i godstransporterna 
har ökat. 

Den offent liga sektorn ställer numera pådrivande 
krav på klimateffektivitet vid sina upphandlingar. 
Detta har lett till smartare transportlösningar och 
minskade utsläpp. 

Maskinförare som arbetar åt stat och kommun har 
genomgått utbildning i sparsam körning. Genom 
att köra sparsamt har utsläppen från arbetsmaski
ner minskat med över 150 000 ton koldioxid per 
år. Det motsvarar nästan tio procent av den kol
dioxid som arbetsmaskiner släpper ut under ett år. 



DET HÄR SKA VI GÖRA 
I ÖREBRO LÄN TILL 2020 

Klimateffektiva godstransporter 
MAL Ar 2015 har alla åtgärderna i Örebroregionens hand
lingsplan för klimateffektiva godstransporter påbörjats. 
MAL Ar 2015 ställer offentliga organisationer krav på 
klimateffektivitet. Kraven följs upp vid upphandling av 
transporttjänster. 

Klimateffektiva arbetsmaskiner 
MAL Ar 2015 ställer offentliga upphandlare av tjänster 
med arbetsmaskiner krav på att maskinförare genomgått 
utbildning i sparsam körning. 
MAL Ar 2015 ställer offentliga organisationer krav på 
klimateffektivitet. Kraven följs upp vid upphandling av 
tjänster med arbetsmaskiner. 

. . 
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LIVSMEDELSPRODUKTION 

NULÄGE Utsläpp av växthusgaser från jordbruk i Örebro län har stadigt 

minskat. Det beror till stor del på att jordbruksproduktionen gått ner och att 

antalet kor har minskat. En utmaning är att öka livsmedelsproduktionen i 

länet och samtidigt minska utsläppen. 

ÅR 2020 

Ett klimatsmart jordbruk i framkant 
Ar 2020 har utsläppen av växthusgaser från jord

brukssektorn i Örebro län minskat med 20 pro

centjämfört med 2005. 

Länets lantbrukare har genom rådgivning och ut

bildning minskat sina utsläpp av växthusgaser, 

minskat övergödningen och minskat användning

en av växtskyddsmedel. 

Ökad samverkan mellan forskare och lantbrukare 

har gett ett klimateffektivare jordbruk. Över hälf

ten av länets mulljordar odlas enligt de metoder 

som forskni ngen anser bäst ur energi- och klimat

synpunkt. Länets lantbrukare spelar en viktig roll 

och bidrar till kunskap och faktiskt förändring. 

Odlingsmetoderna har utvecklats, v ilket har gjort 

att utnyttjandet av kväve och inbindningen av kol 

har ökat. Länets jordar används på ett klimatsmart 

sätt efter förutsättningar och jordart. 
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DET HÄR SKA VI GÖRA 
I ÖREBRO LÄN TILL 2020 

Minskad klimatpåverkan genom 
rådgivning, utbildning och tillsyn 
MAL Ar 2015 har odlingsmetoderna i Örebro län förbätt
rats så att utnyttjandet av kväve och inbindningen av kol 
i odlingssystemet ökar. 

·• 

Forskningsgrundade odlingsmetoder på mulljordar 
MAL Ar 2020 brukas 50 procent av mulljordarna i Örebro 
län i enlighet med de metoder som forskn ingen framhåller 
som bäst ur energi- och klimatsynpunkt. 

,,• 

'••,: .. '-•''· · · ~-,. -~ • • • , · , ,' , • ,, ,',.:!·t"'~s.:~.I.. .. ~ ... },_,.~ • _13 ., ...... ~) 

. ' ' ' 



ENERGIFÖRSÖRJNING 

NULÄGE Det nationella målet för 2020 är 50 procent förnyelsebar energi. 

Det har vi redan uppnått. Nu siktar vi på 60 procent! 

AR 2020 

Solklara val sparar energi 
År 2020 har solenerg i slagit igenom i hela Öre

bro län och på många hustak sitter solceller som 

producerar el till hushållet. Den el som husägaren 

inte använder kan säljas vidare t ill kraftbolag. På 

många tak sitter också solfångare som under vår, 

sommar och höst ger varmvatten och kan bidra ti ll 

uppvärmningen av huset. 

När det blåser snurrar länets många vindkraft

verk. De senaste åren har över 100 nya v indkraft

verk satts upp. 

Genom att effektivisera länets befintliga vatten

kraftverk har vi fått ut mer förnybar energi. 

År 2020 drivs al lt fler fordon av lokalt producerad 

biogas. Biogasen framstä lls genom att invånarna 

i länets kommuner lämnar in sitt hushållsavfall. 

Avfallet går till biogasanläggningar som fram

ställer biogasen. 

Pellets från de stora skogarna i Örebro län värmer 

v illor, företagslokaler och andra fastigheter. O ljan 

är i stort sett helt borta som uppvärmningskälla. 

Den ökade produktionen av förnybar energi 

har förutom att minska klimatpåverkan skapat 

tillväxt och nya arbetst illfällen. 
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DET HÄR SKA VI GÖRA 
I ÖREBRO LÄN TILL 2020 

Nyinstallation av solenergianläggningar 

e • 

MAL Ar 2020 är den årliga solelproduktionen 5 GWh i Örebro län. 
MAL Ar 2020 är den årliga solvärmeproduktion 50 GWh i Örebro län. 

Utbyggnad av vindkraft 
MAL Ar 2020 är den årliga vindkraftsproduktionen 320 GWh i Örebro län. 

Effektivare vattenkraft 
MAL Ar 2020 är den årliga vattenkraftproduktionen 400 GWh i Örebro län. 

Ökad biogasproduktion 
MAL Ar 2020 är den årliga biogasproduktionen 180 GWh i Örebro län. 
MAL Ar 2016 har kommunerna och landstinget insamlingssystem för 
matavfall. Matavfallet från verksamheterna går till biogasframställning. 

Mer biobränslen 
MAL Ar 2020 är den årliga energiproduktionen med hjälp av 
förnybara fasta bränslen 3600 GWh i Örebro län. 

Mer förnybar fjärrvärme 
MAL Ar 2020 är 90 procent av fjärrvärmeproduktionen 
baserad på förnybara bränslen i Örebro län. 

' ' 
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KONSUMTION 

NULÄGE Svensk konsumtion generar utsläpp av växthusgaser, både i Sverige 

och i andra länder. Varje år slängs också stora mängder mat, bland annat 

inom offentlig verksamhet. 

ÅR 2020 

Vi konsumerar smartare 
och har bättre livskvalitet 
Ar 2020 har kök och verksamheter i länets kom
muner och landsti ng god kunskap om klimat
smart 1 ivsmedelskonsumtion. Andelen säsongs
anpassade och klimatsmarta råvaror har ökat i sko
lor, sjukhus och på äldreboenden. Leveranserna 
kommer ofta från närbelägna lantbrukare, fö r att 
minska transporterna och öka kunskapen om vad 
maten innehåller. 

Matsvinnet har minskat och god kunskap om 
vikten av att inte slänga mat, fi nns från minsta 
förskolebarn och upp i åld rarna. Barnen tar med 
sig kunskapen hem och påverkar sina föräldrar. 

Offentliga organisationer föregår med gott exem
pel och har som policy att erbjuda klimat- och 
energismarta matval vid representation och 
konferenser. 

Lokalproducerad mat efterfrågas och flera av 
länets restauranger har lokal mat på menyn. 

En ökad satsning på närturism har givit resultat. 
Människor upptäcker naturen och kulturen på 
hemmaplan och väljer att turista i Sverige fram
för en utlandssemester. Detta har skapat många 
arbetstillfällen hos upplevelsearrangörer, natur
turismföretag och inom hotell- och restaurang
branschen. 
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DET HÄR SKA VI GÖRA 
I ÖREBRO LÄN TILL 2020 

Klimatsmart livsmedelskonsumtion och mindre matsvinn 
MAL Ar 2015 har minst 20 offentliga kök och verksamheter i 
länets kommuner och landsting deltagit i projekt som bland 
annat syftar till att utveckla och sprida metoder för kl imat
smartare livsmedelskonsumtion och mindre matsvinn. 
MAL Ar 2015 har offentliga organisationer i Örebro län 
infört en policy angående klimat- och energismarta 
matval vid representation och konferenser. 

Klimateffektiv konsumtion 
MAL Minskad klimatbelastn ing från konsumtion av varor. 

Ökad närturism 
MAL Minskad kl imatbelastning från fritidsresor. 

Attraktiv omställning 
MAL Ökad attraktivitet för en klimatsmartare livsstil 
och ett klimatneutralt samhälle. 

• 

. . 17 



Hur går vi vidare? 
Energi- och klimatprogrammet tar s ikte pa ar 

2020 och innehåller mål som vi a lla behöver 

jobba mot för att minska uppvärm ningen av vår 

planet. Förslag till åtgärder som bör genomföras 

under 2013- 2016 finns i programmets åtgärds

bilaga. 

Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen i Öre

bro län ska samordna, underlätta, inspirera och 

skapa förutsättn ingar för ett lyckat genomförande 

av energi- och klimatprogrammet. 

Med ett öppet förhållningssätt och i dialog med 

länets kommuner, organisationer och näringsliv 

vi ll vi skapa de bästa förutsättningarna för att 

vi tillsammans ska kunna åstadkomma konkreta 

resultat. 



- ' fl i · r 
.l, .... , . ..,. 

,,,. 

\ 

, I r:: 



VILL DU LÄSA HELA ENERGI
OCH KLIMATPROGRAMMET? 

Du hitta r energi- och k limatprogrammet i sin helhet 

och de exakta målformuleringarna på våra respek

tive webbplatser. Här hittar du också programmets 

åtgärds bilaga och underlagsrapport. 

Regionförbundet Örebro: 
www.regionorebro.se/energiprogram 

Länsstyrelsen i Örebro län: 
www.lansstyrelsen.se/orebro/energiprogram 




