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EID Samverkan 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

 

• Fortsatt arbete med att få EID till ”en gemensam arena”.   

• Handlingsplaner/genomförandestrategier för olika 

områden/utmaningar 

• Energiseminariet – regional verkstad 

• Nulägesanalys 

 



EID Samverkan 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

 

• Aktörer på plats – roller behöver ”sättas”? 

• LST har åter medel för energistrategiskt arbete 

• Region Dalarna har ett tydligare uppdrag inom 

energiområdet genom energikontoret 

• Medverkande aktörer har stabil finansiering till 2018. 

 

 



Konsumtion 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

 

• Fortsatt samverkan i nätverket för hållbar konsumtion 

• 3 temaseminarier/workshops planeras under året om mat, 

lärande och handel 



Konsumtion 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

 

• Bra driv i nätverket. 

• Finansiering av arbetet oklart. 

• Mycket pågår nationellt. 



Miljöteknik – innovation och tillväxt  
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

 

• EKC (inkl. fortsättning Energieffektivt samhällsbyggande) 

• Arbetet med Dalarna Science park påbörjas 

• WinWin (inkl. GBR) 

• IMTRIS 



Miljöteknik – innovation och tillväxt 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

• God möjlighet till fortsatt samverkan inom energieffektivt 

samhällsbyggande 

• Bättre strukturer för att stödja innovationer genom hela 

kedjan behövs.  

 



Industri 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

SME’s 

• Uppstart Regional nod och regionala nätverk 

• ENCOM 2020 – ramprogram för energieffektiviseringsåtgärder 

• Seminarium om finansiering/investering? 

 

Processindustri/större industrier 

• Fortsatt arbetet inom tillsyn och 

prövning 



Industri 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

SME’s 

• Många nya möjligheter gällande finansiering för SME’s i och 

med regionalfondens tematisering kring koldioxidsnål 

ekonomi. 

 



Bostäder och byggnader 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

• Excellent Building Region 
 

Energieffektivisering: 

• ECOInside – hållbart byggande 

• Varsamrenovering av miljonprogrammet 
 

Träbyggande: 

• IMTRIS 
 

Samhällsplanering: 

• Den uthålliga regionen - Energifrågans 

hantering i samhällsplanering utanför större 

tillväxtregioner 

 



Bostäder och byggnader 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

 

• Tydliga beställare, främst offentliga, trästrategier, klimat- och 

energiplaner, upphandlingar etc  

• Normbildningsnivåer antas av flertalet aktörer i länet 

• Innovationsplattform utvecklas 

• Stöd för effektiviseringsarbeten utvecklas (benchmarking, 

verktyg) 

• Att vissa aktörer, främst offentliga, fortsätter att våga gå före! 

• Hög tid för fokus på renoveringar 

 

 



Transporter 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

• Nystart av TransportDialogen 

• Green Drive Region 

• Särskild satsning på laddinfrastruktur 

(Klimatklivet och GDR) 

• Fortsatt satsning på Cykelleder i Dalarna? 

 



Transporter 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

 

• Green Drive Region ger ökad kraft och kunskap. 

• Storindustrin önskar ett seminarium om hållbara 

godstransporter på väg 

• Medel för investering i infrastruktur för exempelvis laddning 

och biogas finns i Klimatklivet. 



Förnybar och återvunnen energi 
– Huvudsakliga planerade insatser under 2016 

 

• EcoInside - solenergi och energisystem 

• Projektet Hållbar Vattenkraft i Dalälven  

• Hållbara energisystem temagrupp inom 

Byggdialogen 

• Vindkraftsnätverket 



Förnybar och återvunnen energi 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

 

• Länsstyrelsen Dalarna har resurser för att koordinera 

Hållbara energisystem, Vindkraftsnätverket och Hållbar 

vattenkraft. 

• Högskolan driver solenergidelen i EcoInside 

• Låga energipriser hindrar uttag av biobränsle 

• Utbyggnad av vindkraft och solceller fortsätter 

 

 



Strategiskt stöd till kommunerna 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

 

• Borgmästaravtalet (regionen och gränskommitéen) 

• Energikontorets stöd till energi- och klimatrådgivarna 

 

 



Strategiskt stöd till kommunerna 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

 

• Kommunernas energieffektiviseringsstöd är borta – flera små 

kommuner har ingen ”energistrateg”. 

• Borgmästaravtalet  

– Direktionen på Region Dalarna beslutade i december att ansökan om 

att bli så kallad territoriell avtalssamordnare för Borgmästaravtalet för 

samtliga Dalarnas kommuner.  

• Energi- och klimatrådgivningen oförändrad under 2016. Ny 

förordning gällande energi- och klimatrådgivningen finns på 

förslag.  



Utbildning 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

 

• Energiingenjörsprogrammet 

• Ny teknisk kandidat utbildning i samhällsplanering starta till 

hösten. 

• Företagsforskarskola REESBE 

 

 

 



Utbildning 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

• Energiingenjörsprogrammet 

– Det är viktigt att de första studenterna som tar examen till våren får bra 

jobb. 

• Företagsforskarskola REESBE 

– Svårigheter att få deltagande företag i länet. 

 



Folkbildning 
– huvudsakliga planerade insatser inför 2016 

 

• Inspirationsföreläsningar vid kommunfullmäktigemöten 

• Fortsatt arbete i nätverket hållbar konsumtion, medverkan 

vid nätverkets planerade workshops 

 

 



Folkbildning 
- förutsättningar för fortsatt arbete inom området 

 

• Medel för arbetet saknas?  



Tack för oss! 

Synpunkter? 


