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Välkomna! 

Lena Eckerberg Kerstin Eriksson Christel Liljegren



Vad är det vi pratar om? 

• ett hållbart samhälle, 

• en hållbar utveckling, 

• ett hållbart energisystem, 

• en hållbar konsumtion 

• M.m.

• M.m.
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En hållbar utveckling

En hållbar utveckling 
- Brundtland 1987

”En utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”

Ett hållbart samhälle 
– Det Naturliga steget

Inte

• Öka ämnen från berggrunden

• Öka ämnen från samhället

• Undantränga naturen

Men..

• Mänskliga behov tillgodoses



Energisystemet i Sverige
- källa www.energikunskap.se

Andra värden

Tekniska aspekter

omvandlingtillförsel distribution användning



Ett hållbart energisystem

Hållbart energisystem 
- Naturvårdsverket 2006

Definition hållbart energisystem

• Effektivisera och minska 
energianvändningen

• Öka andelen förnybar energi av den 
energi som används 

• Använda renare teknik
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Ett hållbart energisystem

Hållbart energisystem 
- United Nations Development Programme
2000

Bidra till

• uppfylla alla människors grundläggande 
behov

• Välfärd, hållbar ekonomi/ekonomisk 
utveckling

Utformas 

• inte riskerar människors hälsa, idag och 
för kommande generationer

• inte överskrider ekosystemens bärkraft

Hållbart energisystem 
Svenska Naturskyddsföreningen, 2007

All energianvändning skapar miljöproblem

För att få ett hållbart energisystem 

• effektivisera användningen, 

• sluta tära på ändliga naturresurser 

• minska belastningen på miljön



Sydöstra Sverige – hållbar framtid

”70 % av den totala energianvändningen i 
Kronobergs län kommer år 2020 från 
förnybara källor”

”I Ronneby lever 
människa och natur i 
ett gynnsamt och 
hållbart förhållande. ”

”År 2020 har 
kommuninnevånarnas 
ekologiska fotavtryck  
minskat ”

Foto: Christel Liljegren, Energikontor Sydost



Energiflödena i sydöstra Sverige (2013)



Vägen fram!

Vi tar vårt ansvar
Professor Tomas 
Kåberger, Chalmers 

Vi jobbar för samma 
mål
Lisa Wälitalo, Blekinge 
Tekniska Högskola

Vi får fart på arbetet

Torbjörn Lahti, ESAM AB

Vi går från vilja till 
handling
Linda Lindström, 
Beteendelabbet

Hållbar 
upphandling 
Miljökloka 
offentliga kontor!
Christel Liljegren och 
Lena Eckerberg
Energikontor Sydost

Det blir viktigt när det 
är på riktigt!
Thomas Larsson, 
Trafikverket




