Välkommen till
2012 års regionala
Energi- och klimatseminarium
Tema: Miljödriven utveckling på väg mot 2050

25 april 2012
Quality Hotell Galaxen, Borlänge
Anmäl dig på www.lansstyrelsen.se/dalarna

Miljödriven utveckling på väg mot 2050
Dalarna ska som pilotlän för grön utveckling stärka och utveckla det regionala
arbetet för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Det ska nyttja en
miljödriven utveckling för att skapa nya jobb, tillväxt och ökad konkurrenskraft.
Vilka åtgärder är viktigast och vilka beslut måste fattas i Dalarna för att klara
energiomställningen till 2050? Hur kan Dalarnas nya regionala utvecklingsstrategi
och det regionala tillväxtarbetet bli en tydlig drivkraft i arbetet?
Anmälan senast 4 april
På Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna. Länk finns också från
www.energiintelligent.se. Ange vid anmälan eventuella önskemål om specialkost.
Seminariekostnaden är 500 kr exklusive moms. Lunch och kaffe ingår.
Frågor
Amelie Sahlin, Gävle Dala Energikontor, 026-65 02 55, amelie.sahlin@gde-kontor.se
Therese Ebberstein, Länsstyrelsen Dalarna, 023-813 08, therese.ebberstein@lansstyrelsen.se

Huvudtalare Anders Wijkman
Tekn dr, h c - rådgivare Stockholm Environment
Institute och Linköpings universitet. Vice ordf i
Romklubben. Regeringens utredare av regelverket runt
offentlig upphandling.

Moderator Tone Bekkestad
Efter ett drygt decennium framför kameran som
TV-meteorolog på TV4, och med gedigen kunskap
om miljö och klimatförändringar, är Tone med sitt
proffsiga framförande en mycket uppskattat och flitigt
anlitad moderator.

Dalarnas energi- och klimatseminarium är mötesplatsen för alla som arbetar för
minskad klimatpåverkan, med förnybar energi och energihushållning. Information
och erfarenhetsutbyte varvas med nya perspektiv och inspiration i arbetet.

Program
8:30 – 9:00

Registrering. Kaffe/te med smörgås

9:00 – 9:10

Välkommen!
Landshövding Maria Norrfalk

9:10 – 9:30

Tillbakablick, nuläge och eldsjälar
Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna

9:30 – 10:30

Energiintelligent Dalarna i soffan – 4 goda exempel
- Industri
- Utbildning
- Kommunal verksamhet
- Transporter

10:30 – 11:00

Bensträckare

11:00 – 11:50

Transformativa förändringar
Effektiviseringar på 10-15 procent duger inte vi måste
ha tekniksprång och radikalt ändrade beteenden, så
vilka beslut måste fattas i Dalarna?
Anders Wijkman

11:50 – 13:00

Mingel-lunch med museibesök

13:00 – 14:20

Ett resurseffektivt Europa - en hörnsten i EU 2020
Energi- och klimatmålen ur ett miljödrivet och strategisk
tillväxtperspektiv.
Vilka är Dalarnas viktigaste åtgärder för att klara energiomställningen till 2020 och 2050?
Dalarnas regionala utvecklingsstrategi (RUS)
Vilka är de viktigaste frågorna för Dalarnas utveckling?
Hur kan energiomställningen som drivkraft för hållbar
tillväxt skapa bra förutsättningar i Dalarna?

14:20 – 14:35

Information inför projektsafari

14:35 – 15:50

Guidad projektsafari
med kaffe och gott hopp om 2050

15:50 – 16:15

Avslutning
Leif Nilsson, Region Dalarna

Gävle Dala Energikontor
Energy Agency
www.gde-kontor.se

BE THE SOLUTION

