
Välkommen att delta i en inspirerande utbildning om hur energi- och
klimatarbete kan stärka den regionala utvecklingen samtidigt som det
bidrar till omställningen till ett fossil fritt samhälle.

Sveriges mål är att minska utsläppen av växthus-
gaser med 40 procent till år 2020, en fossilfri
fordonsflotta till 2030 och ett koldioxidneutralt
Sverige år 2050.

Hur uppnår vi dessa mål och vad kan din
arbetsplats, kommun och region göra för att minska
utsläppen och skapa en hållbar framtid?

Nordkalotten påverkas av både klimatpolitiken
och klimatförändringarna och vi måste således
anpassa oss till dessa. Med relativt enkla medel
kan man ofta minska energiförbrukningen och spara
både miljö och pengar. Dessutom kan vi skapa
utveckling i regionen genom att satsa på lokalt
producerad förnybar energi.

Plats:     Luleå Tekniska Universitet i Luleå
Datum:  11 april och 7 maj

Regional Klimatutbildning

I norra Sverige finns stora möjligheter
att ställa om till en hållbar,
resurseffektiv och koldioxidsnål
ekonomi.

Under kursens två dagar får du grundläggande
kunskap om klimatförändringarna, anpassning till
ett förändrat klimat, klimatpolitiken, energi-
effektivisering och regionens möjligheter inom
förnybar energi. I utbildningen ingår föreläsningar,
grupparbeten och en hemuppgift. Dessutom får du
möjlighet att knyta kontakter och utbyta idéer med
andra i Norrbotten som ser möjligheterna med att
ställa om till ett hållbarare samhälle.
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Vi har valt ut de främsta experter från (Norra) Sverige för att erbjuda dig de senaste kunskaperna om
klimatförändringen, energieffektivisering, förnybar energi och hållbar utveckling. Dessutom presenteras konkreta
succéhistorier från regionen.

Program 11 april

09.30   Registrering och fika
10.00   Välkommen
10.15   Klimatförändringen & klimatpolitiken – globalt och regionalt, Wolfgang Mehl, Nenet
11.00   Anpassning till klimatförändringen i Norrbotten, Micael Bredefeldt, Länsstyrelsen
11.30   Norrbottens väg till grönt pilot län, Ylva Sardén, Länsstyrelsen
12.00   Lunch
13.00   Workshop
14.30   Potentialer för förnybar energi i Norrbotten, Fred Nordström, Nenet
15.00   Energiluppen, Fred Nordström, Nenet
15.30   Diskussion
16.30   Avslut

Program 7 maj

09.30   Samling och fika
10.00   Välkommen
10.15   Pär Holmgren, Meteorolog
11.15 LTUs arbete för hållbar samhällsutveckling, Jerry Blomberg, LTU
12.00   Lunch
13.00   Energimyndigheten: Energieffektivisering och förnybar energi – nationella målsättningar och program
14.00   Gröna piloter, Håkan Stenmark, LRF Norrbotten
14.30   ABCD-projekt, Anna Andersson, Övertorneå kommun
15.00   Fika
15.15   Hållbart byggande
15.45   Diskussion
16.30   Avslut

Du får ett diplom/certifikat utfärdat av Energimyndigheten, Norrbottens energikontor (Nenet), Norrbottens läns
landsting & Länsstyrelsen i Norrbotten som visar att du har genomfört kursen och skaffat dig kunskaper i lokalt
arbete med hållbar energi och klimatförändringen.

Deltagaravgift, lunch och fika ingår: 600 kr
Anmälan senast 22 mars till: Siw Härkönen, Övertorneå kommun, sivh@overtornea.se
Utbildningen arrangeras av Övertorneå kommun, Jokkmokk kommun och Nenet via projektet Northern Network
on Climate Change.


