
 

 

 
INSATSOMRÅDEN för Klimatsamverkan Blekinge – UNDERLAG för workshop vid 
Styrgruppsmöte 2016-06-02.   
_________________________________________________________________ 
 
Målet med workshopen är att vi ska få en prioritering av vad som är viktigt för Blekinge för att nå 
målen i Klimat- och Energistrategin.  
Syftet är att prioritera insatsområden så att de åtgärder som sedan tas fram av Klimatsamverkans 
tjänstemannagrupp och beredningsgrupp koncentreras enligt prioriteringen.  
 
 
ENERGIEFFEKTIVISERING I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG:  
Projekt: Regionala noder för energikartläggningsstöd: Initiativ från Energimyndigheten. I Blekinge 
utför Energikontor Sydost uppdraget som regional nod.  
Projekt: Energieffektiviseringsnätverk. Initiativ från Energimyndigheten. I Blekinge utför Energikontor 
Sydost uppdraget.  
Projekt: Driv i Blekinge, NetPort. Energisystemeffektivisering och innovativa ideer. Få energiklustrets 
medlemmar, samarbetspartners, andra företag att visa på konkreta resultat i verkliga, hållbara och 
marknadsanpassade tillämningar. 
Annan möjlig utveckling av området; Restvärme 
  
SMÅSKALIG KRAFTVÄRME 
Projekt: Småskalig kraftvärme dvs samproduktion av el och värme i små anläggningar. I Blekinge 
demonstreras anläggningar för småskalig kraftvärme för att få effektivare användning av bränsle 
samt öka produktion och användning av förnybar el (utnyttjande av överskottsvärme för 
elproduktion). 
 
SMARTA PERSONTRANSPORTER (beteendepåverkan) 
Projektansökan; Mobile together 2: Ansökan skickades in i dec 2015 men avslogs (S 
Östersjöprogrammet). 
Projektansökan; Mobilitetskontor i sydost: Utredning avslutad. Ansökan till regionala strukturfonden 
är på gång. 
 
KOLDIOXIDSNÅLA GODSTRANSPORTER 
Projekt; Low carbon logistics samordning av godstransporter beviljat projekt (S Östersjöprogrammet). 
Samordning av godstransporter för att minska CO2-utsläpp. Projektet ska arbeta med Olofströms 
företag inom logistik.  
Projektansökan;,Implementering av samordnade varutransporter för kommunalt gods i Blekinge. 
Regionala Strukturfonden.Förstudie genomförd tidigare. 
 
FOSSILFRI REGION 
Projektansökan Fossilbränslefri kommun: Ansökan avslagen en gång, nytt projekt håller på att 
utarbetas.- Ej inlämnad p.g.a. bristande intresse. 
Projektansökan; Cities 4 efficiency, till Horizon2020 - ansökan avslogs. Målgrupp hushåll 
Annan möjlig utveckling: Utbyggnad av fjärrvärmenät regionalt? 
 
SOLKUSTEN BLEKINGE 
Projekt; Solplanering Blekinge. Beviljat av Energimyndigheten. Bl.a. solkartor. 
Projekt Sol i syd. Regionala strukturfonden i samverkan med Skåne. Beviljat. 
 



 

 
FYSISK PLANERING 
Projekt BEA-APP (Baltic Energy Areas-a planning prospective). EU-projekt med fokus på att stärka 
kapaciteten hos fysiska planerare för att få in frågan om förnybar energi i planprocesserna. Två 
förstudier i Blekinge. Ihopkopplat med projekt Strukturbild Blekinge. 
Annat möjligt: Hållbar stadsutveckling?  Kollektivtrafik, cykel, gång? 
 
BYGGA INFRASTRUKTUR FÖR FÖRNYBARA DRIVMEDEL 
Projekt; Laddinfrastruktur i Blekinge. Beviljat från Klimatklivet, Naturvårdsverket. 
Projekt; Biogasmack i Ronneby, pågående. Beviljat via Klimatklivet, Naturvårdsverket. 
Annat: Regionala nyttor av lokal drivmedelsproduktion? 
 
UPPHANDLING 
Livscykelprocesser? 
 
UTBILDNING  
Tjänstemän? Politiker? Skolan? 
 
KONSUMTION 
 
LIVSMEDEL –  FRÅN JORD TILL BORD 
 
ÖVRIGT – ANDRA INSATSOMRÅDEN? 
 


