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Syfte

●Att med hjälp av alla er identifiera förslag, konkreta 
exempel och goda idéer på åtgärder som behöver 
genomföras på vägen mot Strängnäs uppsatta mål om 
fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.  

PRESENTATIONSTITEL
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Spelregler för kvällen
Vad gör att en workshop fungerar / inte fungerar?

● Full närvaro i rummet (mobiltelefoner på ljudlöst och helst utom 
synhåll)

● Respektera varandras åsikter

● Tänkt stort och fritt! Våga dela även ogenomtänkta idéer! (Hellre 
flera trubbiga idéer på köpet för att inte missa någon bra.)  

● ?
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Upp och stå!
Skalövning i rummet
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Tror du det är möjligt för Strängnäs att nå 
klimatneutralitet till 2040?
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Hur viktig tror jag kommunen som aktör är för 
att nå målet om klimatneutralitet i Strängnäs 

till 2040?
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Industri

Inrikes transporter

Utrikes transporter

Jordbruk

El och fjärrvärme

Arbetsmaskiner

Lösningsmedel och övrig produktanvändning

Avfall

Uppvärmning av bostäder och lokaler

Sveriges utsläpp i klartext 
Import av varor och livsmedel

Järn, stål, cement och raffinaderier

Bilar och lastbilar

Flyg och båt

Global utmaning

Kött, prylar och kläder

Djurhållning och jordbruksmark

Källa: NVV



Fokusområden
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1. Transporter och resande

● Klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, 
cykla och åka kollektivt

●Accelererad omställning till energieffektiva och 
fossilfria fordon

●Effektiva varu- och persontransporter

●Klimatvänliga möten och semestrar

PRESENTATIONSTITEL
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2. Klimatsmart mat

● Minskat matsvinn

● Främja hållbart lantbruk 

● Mer vegetariskt på tallriken

● Livsmedel efter säsong 

PRESENTATIONSTITEL
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3. Hållbar konsumtion

●Minska inköp av nytillverkade produkter, öka andelen 
mer hållbara produkter och tjänster.

●Hållbar delning av saker och ytor

● Förläng livet på saker och erbjud infrastruktur för 
återanvändning

●Hållbara finanser

PRESENTATIONSTITEL



IVL |

4. Energi- och resurseffektiv bebyggelse 
och markanvändning 

● Flexibel, sund, energi- och resurseffektiv ny bebyggelse

●Renovering och omställning av befintlig bebyggelse

●Markanvändning

●Transporteffektivt samhälle

PRESENTATIONSTITEL
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5. Energiförsörjning

● Fjärrvärme och el

● Småskalig förnybar el- och värmeproduktion

●Drivmedelsproduktion och distribution
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Dags att sätta igång!
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Idégenerering

Vad behöver göras för att nå de uppsatta målen om 
fossilfrihet 2030? Och klimatneutralitet 2040?

●Konkreta idéer och åtgärder för varje fokusområde

● Skriv en åtgärd per post-it

● Sätt upp under lämpligt delområde

Tänk på att en åtgärd bör nämna vem det är som ska
göra något!
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Tack för i kväll!


