
Klimatförändring och hållbar 
utveckling 

 

Med små steg kan vi göra en stor insats! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silva Herrmann / Wolfgang Mehl 
 



Vision för Jokkmokks nya 
energiplan och klimatstrategi 

 
 

Närproducerad förnybar energi i 
ett kretsloppssamhälle: 

 

Utveckla Jokkmokk till en nationell 
och internationell modellkommun 
inom energibesparning, förnybar 
energi och klimatarbete. 
 



Handlingsplan till 2015 
1. Energi- och utsläppsinventering och årligt Energibokslut 

2. Spar- och konverteringsplan för kommunala byggnader 

3. Informationssatsning energi i skolor  

4. Intensiverad kommunal energirådgivning - informationskampanj 

5. Energieffektivisering i Jokkmokks hus AB:s verksamhet 

6. Fjärrvärmeutbyggnad 

7. Miljö- och energieffektiv upphandling 

8. Miljöanpassning och energieffektivisering av transporter 

9. Alternativa drivmedel 

10. Förbättrade transportmiljöer 

11. Attraktiv kollektivtrafik 

12. Samarbete för ett energieffektivt näringsliv 

13. Vind- , småskalig vattenkraft och solkraft 

14. Ny biobränsleproduktion 

15. Kunskapsutbyte genom samverkan 



 

Northern Network on Climate Change 
 

 



Utmaningar & möjligheter på 
Nordkalotten 

 

• Näringslivet påverkas   
– skogsbruk 
– energiproduktion 
– turism 
– renskötseln 

 
• Miljödriven tillväxt  

– bioenergi 
– miljöteknik 
– energieffektivisering 

 
 



 
Genom ökad kunskap och engagemang i energi- och 

klimatfrågan kan vi bättre tackla dessa utmaningar och 
anpassa oss till ett förändrat klimat. 

 



NNCC projektets syfte och mål 

 

• sammanföra lokala och regionala aktörer för att tackla 
gemensamma utmaningar 

 

• utbilda kommuner, företag och utbildningssektorn om 
framtidens klimat och energifrågor inom hela regionen.  

 

• Skapa framgångsrika regionala strategier för en hållbar 
utveckling. 

 



NNCC projektets resultat 

• minst 240 lokala och regionala beslutsfattare och företag och 1000 
ungdomar ska delta i olika utbildningar och evenemang 

 

• Utveckling av konkreta enkla verktyg för kommuner, företag och skolor 
 minska energi förbrukning 

  öka regionalt producerad förnybar energi  

  underlätta anpassningen till klimatförändringen 

 

• Etablera en internationell mötesplats och plattform 

 

 



Utveckling verktyg “What If Climate Change” 
• Sårbarhetsanalys och strategiutveckling för kommuner, företag och skolor 

• Utveckling av frågor och problemställningar för målgruppena inriktag på klimat och energi 

i Nordkalotten  



Pilotträning  Regionalt Klimatexpert 
• Pilotträning i Övertorneå, Jokkmokk,  

  Oulu Arc Subregion och Narvik 2011 

 

Innehållet 

• Klimatförändringen - var står vi idag?  

• Klimatstrategier i Norrbottens län:  

• Förnybar energi och energieffektivisering 

• Grupparbete verktyg “What-If” 

• Grupparbete med verktyg ”Klimatkatalog” 



Kursplan Regionalt Klimatexpert 
 

• Del 1: Kick off seminarium 

• Del 2 – Jokkmokk Winter Conference 30 januari-3 februari 2012 

• Del 3 – Hemuppgifter 

 Övning 1: Kartlägg din livsstil  

 Övning 2: Åtgärdsplan för energieffektivisering  

 Övning 3: Klimatförändringens konsekvenser i Norrbottens län 

•Del 4 – Uppföljning och fördjupande: vår 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

• En årlig konferens och internationell mötesplats för unga forskare, 

beslutfattare, entrepreneurer, miljörörelse och samiska representanter 

• Ett nätverk med mer än 30 partnerorganisationer 

 

JWC 2012  

• 250 deltagare från mer än 20 länder plus ytterligare 200 (side events) 

• Bland deltagarna: Ambassadörerna från USA och Ryssland, Svante 

Axelsson, generaldirektör Naturskyddsföreningen, Gunn Britt Retter,  

Head of Arctic and Environmental Unit, Saami Council/Arctic Council; 

Anna Leidreiter, World Future Council Foundation, Eva Vitell, Vattenfall  

• Media: Över 6000 google hits, tidningsartiklar, Twitter, 

bloggar osv. 

 



 

 

 

 

 

 

Sustainable Energy - Sustainable Living: 

Planning for Action! 
 

 

Jokkmokk Winter Conferences 2013 focus on 

 

• A Planet under Stress: How much human activity can the  

biosphere afford? 

• Climate Change, Energy Production and the Arctic:  

conflicts and solutions 

• Covenant of Mayors: European municipalities planning actions for 

Sustainable Energy  

• Traditional indigenous knowledge:  

A resource for today’s communities?  

 



  
  

  

  

NV Eko - Mål 
 Stärka näringslivet i Norrbotten och Västerbotten 

 Arbeta för en miljödriven och hållbar 
näringslivsutveckling 

 Bidra till en trygg och ekonomiskt hållbar 
energiförsörjning 

  Vara stöd till kommunerna i ett framåtsyftande energi- 
och klimatarbete 

  Bidra i arbetet med lokala och regionala energi- och 
klimatstrategier 



  

 
  

Bild: Naturvårdsverket 

 Information och fakta 

 Omvärldsbevakning 

 Energi- och klimatstatistik 

 Kompetensutveckling 

 Rundabordssamtal 

 Strategiskt energi- och 

klimatarbete på lokal nivå 
 Energieffektivt företagande 

 Energikartläggningar 



Energibehov per samhällssektor 
Exempel Jokkmokk 
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• Idag  1,800 MWh/år 

• Potential  +20,000,000 
MWh/år 

• Idag  0 

• Potential  +25,000 MWh/år 

Potentialer Förnybar energi: 
Exempel Jokkmokk 





Delaktighet Energi, klimat 
hållbar utveckling 

Framtidsavtal 
Långsiktig plan som inkluderar  
ungas perspektiv 
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 Skapa en vägledning och handlingsplan för kommunen och skolor hur man kan  

integrera energi- och klimatfrågor i SO-, NO- och teknikämnen baserad på goda 
exempel  
och aktuella energi- och klimatprojekt. 

 
 Etablera en kurs för lärarfortbildning och anpassa undervisningsmaterial från  

bl.a. Energimyndigheten till förhållandena i norra Sverige. 
 
 Erbjuda processtöd för lärare och utbilda ungdomsmentorer bland eleverna. 
 
 Etablera energidetektiver och energitävlingar. 
 
 Koppla skolaktiviteter till företagare i energi- och miljöbranschen för  

att visa yrkesperspektiv inom energiområdet. 
 
 Underteckna ”Framtidsklimatavtal”- kommunledningen lovar att  

Implementera de bästa projektidéer elever utvecklar. 
 

Aktiviteter 





  
  

  
Vad är ClimActRegions? 

 ClimActRegions är ett EU- Interreg IVC projekt för 

att sprida information om klimatsmarta  

strategier och hållbar framtidsplanering  

baserat på goda exempel från hela Europa. 

 Partners kommer från Belgien, Tjeckien, 

Frankrike, Tyskland, Italien, Rumänien,  

Spanien, Sverige och Storbritannien. 

 www.climactregions.eu 

 

http://www.climactregions.eu/


  
  

  

  

Resultat ClimActRegions 
• Totalt 140 goda exempel från 23 

europeiska länder och 60 regioner har 

samlats in och analyserats. 

• 3 handledningar har utarbetats om: 

- Setting up a greenhouse gas observatory 

- developing climate protection policies 

- implementing good governance 

• Ett 20tal olika internationella seminarier 

och konferenser samt olika ”Twinnings” har 

genomförts 

• ENERGEE-Watch, ett europeiskt nätverk för 

regional växthusgasinventering, grundades. 



  
  

  

  

MountEE 
 Energy efficient and sustainable building in  

municipalities in European mountain regions 

• Projekt för energieffektiva byggnader i berg- 

regioner i Norrbotten, Dalarna, Pyrennes, Alperna  

(informationsutbyte, tränings) 

• Partner: CIPRA, Lichtenstein (Lead); Nenet; Rhônalpénergie-

Environnement, Frankrike;  

Länstyrelsen Dalarna; PnR, Frankrike; Alliance 

of the Alpes, Tyskland; ARES, Italien 

• Problem som ska lösas: hantera extrema  

klimatförhållanden, brain drain, få människor,  

finansiering 

 



  
  

  

  

SEAP-Plus 
 Adding to SEAP – more participants, more content 

across Europe 

• Covenant of Mayors (borgmästeravtalet) är EU’s klimatsatsning för 

kommuner. I CoM ingår att utarbeta en ”Sustainable Energy 

 Action Plan”  (t.ex. Jokkmokks energiplan och klimatstrategi) 

• Partner från bl.a. Grekland, Spanien, Italien, Lettland,  

samt internationella kommunförbund som ICLEI och  

Climate Alliance 

• Projektet SEAP-Plus syftar till att  

- stödja kommuner att arbeta med energiplanen  

- förbättra instrumentet SEAP genom bättre och fler  

data samt bättre samarbete mellan olika parter. 



  
  

  

  

EnerSki2 
 Energy Efficiency, Networking and Capacity-Building 

for Skiing-Resorts 

• Turism och inte minst skidturism är en viktig näringsgren  

i många regioner i Europa. Energikostnader för en typisk  

skidänlägning ligger mellan 8 och 30 % av totalkostnader. 

• Partner från bl.a. Österrike, Slovenien, Bulgarien, Spanien, 

Trysil/Norge och Nenet  

• Viktigaste förväntade resultat: Bättre dataunderlag och  

benchmarking för turistentrepreneurer, konkreta 

verktyg och tränings för att minska energibehovet,  

marknadsföring gentemot besökare 

 



  
  

  

  
COOPEnergy 

 Regional and local public authorities cooperating in 

sustainable energy planning through effective multi-
level governance models 

• Covenant of Mayors (borgmästeravtalet) är EU’s klimatsatsning för 

kommuner.  Målet är ett bra samarbete mellan kommuner 

och regioner. Detta ska ske med nya styrelseformer (”Good 

Governance”) och ska leda till regionala SEAPs. 

• Partner i projektet är bl.a. från Frankrike, Spanien,  

Tyskland, Italien, UK, Tjeckien. 

• Projektet syftar till att utveckla och testa nya  

styrelseformer, att stödja regioner att utveckla SEAPs 

 och förbättra samarbete mellan olika aktörer. 





 
 

Mayor Ken Melamed 

www.whistler.ca 

www.whistler2020.ca 

www.whistler2010.com  

Lär dig! 
 Prova!  

Dela med dig! 

Tänk  miljö 
och hälsa! 

Samarbeta 
och 

tänk nytt! 

http://www.whistler.ca/
http://www.whistler2020.ca/
http://www.whistler2010.com/

