Hållbar energi på Gotland
– alla bidrar till energiomställningen. Vad gör Region Gotland?

Region Gotland har antagit utmaningen att uppnå klimatneutral energiförsörjning.
Nyckeln är att basera energitillförseln på en hög andel lokalt producerad energi.
Redan då Gotland blev ekokommun sattes målet att bli ett ekologiskt hållbart samhälle
senast 2025. Hållbarhet omfattar många miljöaspekter, energifrågorna berör flera av
dessa. Den största utmaningen på energiområdet är att klara ett ökande behov av
mobilitet och samtidigt lyckas minska utsläppen från resor och transporter.

Vi minskar koldioxidutsläppen från fossil energi
Ton CO2 /år

Fjärrvärme, biobränsle har ersatt olja
10 000

Eldningsolja, snart helt utbytt
Diesel/fordonsbränsle
Bensin/fordonsbränsle

8 000

Drivmedel/privat bil i tjänsten
6 000

4 000

2 000

Diagrammet visar utsläpp av CO2 från fossila bränslen i Region Gotlands egen energianvändning. Utsläppsminskningen är
resultatet av ett aktivt arbete, framför allt i fråga om energi till fastigheter. Som synes är transportutsläppen fortsatt höga.
Vi arbetar med energieffektivare transporter och biodrivmedel men de största förändringarna väntas komma först efter 2020.
På Gotland finns goda möjligheter att använda förnybar energi. Kampen mot den
globala uppvärmningen är en stark drivkraft för tekniskt nyskapande och ökad
ekonomisk effektivitet. Region Gotland medverkar direkt i miljö- och klimatarbetet,
som diagrammet visar, och indirekt på många sätt: Genom inflytande över trafikplanering, kollektivtrafik, bygglov och tillstånd, bestämmelser och planering av markanvändning, olika informationsinsatser samt medverkan i energiprojekt.
Ett projekt är att satsa på omställning till lokal biogas som fordonsbränsle.
Genom EU-projekten för hållbar energi, Islepact och Borgmästaravtalet har vi åtagit
oss att nå mål för minskad klimatpåverkan. Vi bidrar också i samverkan med
Länsstyrelsen till länets energi- och klimatmål, som återspeglas i vår egen energiplan.
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