
Presentatör
Presentationsanteckningar
Anna Lindström, Projektledare Länsstyrelsen Dalarna.Bilden visar en sammanfattning av de aktiviteter som pågått sedan 2007 i GREEN 2020.�Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark. Det är energi överallt och energi krävs överallt för att skidanläggningarna ska kunna göra sin primära produkt = Skiddagar!



 Projektmål 

Målet är att visa på flera vägar  
hur destinationerna 
ska arbeta för att uppnå EU 2020 
 
 
 
o Energibesparingar på 20 % 

 
o En nivå på förnybar energi på 20 % 
  
o Effektivisering inom transportsektorn med 20 % 
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Presentationsanteckningar
Ingenting kan förstöras – bara omvandlas



GREEN 2020 – deltagare/målgrupp 

 
 

EUROPEISKA UNIONEN  
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden  
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En blandning mellan det offentliga (kommuner och fylken/län) och privata aktörer
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 Resultat 

o 50 rapporter (studier och tester) – beräknad besparingar på över 5 GWh/år  
 

o  ca 40  presentationer, seminarier  som medarrangör eller föredragshållare  
 

o  4 workshops 
 

o  10 studiebesök och studieresor 
 

o  1423  personer  har på olika sätt deltagit i projektet  (ca 30 % kvinnor)  
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Inter reg har indikatorer och uppföljningar och dem har vi  både nått och inte nått 



 Påverkat investeringar för 
uppskattningsvis  

600 miljoner kronor 
 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En annan viktig mätare som öppnade våra ögon var att när vi summerade och uppskattade hur många investeringar vi påverkat att bli mer energieffektiva – blev uppskattningen ca 600 miljoner kronor 



 Viktiga aktiviteter & erfarenheter  
•  Studier och kartläggningar  

 
•  Studieresor och möten  

 
•  Visa ny teknik  

 
•  Strategiskt energiarbetet för  destinationerna 

 
•  Benchmarking  

 
•  Utgångspunkt från destinationernas behov – inte projektets prioriteringar och driv 

 
•  Samarbete mellan det offentliga och privata aktörer  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det viktigaste är dock effekterna och våra arbetsmetoderna – vi har gått vårt resultat och våra viktigaste aktiviter och våra erfarenheter 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har genomfört pilotstudier och sedan har resultatet spridit sig som ringarna på vattnet – ibland som liknande studier och vidare till större investeringar och ibland har studier vidareutvecklats och förädlats innan något egentligt arbete på destinationerna har initierats. 
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Presentationsanteckningar
Vi gjorde en studie kring pistmaskiner, och skulle genomföra en eco-driving kurs för pistörer. Gör inte det. Alla tycker redan att dem är bäst och vackrast! Men vi upptäckte att framtiden kring pistmaskiner låg inom gps och ekolod. GPS = effektivare körningEkolod = se vart man behövde lägga mer snö istället för att gissa vilket ger vattenbesparing, energi til pumpar, kompressorer, slangar och mindre bränsle till pistning som ”inte behövs. 
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Vi genomförde en studie på busstrafiken i Trysil och Sälen – målet är att få en buss över gränsen. Målgrupp både skidgäster, säsongsarbete och permanentboende. �Effektivare sträckning, bättre och fler bussar minskade restiden inom Sälen från 1,5 timmar till 30 minuter. Ökade bussåkandet nästan 50 % 
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Ett område vi tidigt började arbeta med och utveckling går enormt fort. Det blå-LED ljuset fick även årets nobelpris i fysik.Bilden visar skillnad i ljus mellan det vita LED ljuset och det gula ”äldre ljuset”. Utöver energibeparingar ger det även mindre air-polution och ökad skidsäkerhet i och med bättre snökonstraster när ljuste är vitare och inte pissgult…
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Energikartläggning på befintliga hus, ex. Högis har efter investeringar gett ca 1 miljon kronors besparig per år. Mycket kring isolering, byta fönster, byta uppvärmning, täta listor och dörrar �Resturanger nyckeltal på kWh/stol varierade mellan knappa 200 kWh/stol/år till nästan 5000 KWh/stol/årLivsmedelsbutiker besparingar på 250 000 KWh/år med en investering på ca 1.1 miljon 
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Park Inn Radisson Trysil – betongbunker när SkiStar tog över. Inga planer på pelletsvärme, närvarostyrda LED lampor, energistyrda nykelkort med mera



 Gränsregionala mervärdet  
                            Dalarna        Hedmark 
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Alla detta är det regionala gränsvärdet – och jag tror att vi genom att hittat minsta gemensamma nämnare om att vi vill kunna leva och verka i denna region och samtidigt lämna över en bättre värld till våra barn samtidigt som vi kan leva, frodas och ha kul arbeten i denna region – utveckla turismen har vi sett att systematiskt energiarbete på skidanläggningarna och mellan destinationerna är nykeln till framgång. 
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Vi har satsat på att sammanställa våra resultat, goda tips och råd i en ”Handbok för energifrågor på skidanläggningar”, några ex ska tryckas, annars finns det i pdf och e-pub format att ladda ner på våra hemsidor
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Presentationsanteckningar
Konkreta råd, som inte går ur tiden ”så fort” – vänder sig till dem som arbetar på skidanläggningarna men även andra turistföretag kan ha nytta av detta” Hoppas vi  



    Framtiden – destinationerna   
 
Flera miljömedvetna gäster 

o Gäster börja välja bort semesterorter som  
inte ”lever upp till våra förväntningar” 
 

o Söker certifiering, ”miljöstämplar”  
och jämför nyckeltal  
 

o Återvändande gäster, snitt ca 15 år 
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Framtiden – Hållbar utveckling – men destinationerna måste kunna tjäna pengar på detta och gästerna blir mer och mer kräsna, dvs JAG!Återvändande kund kommer inte tillbaka  när jag får reda på att det inte är bra  - skidområdet 1 timme bort är bättre! Känns bra i mitt mamma hjärta när Emma Karin ska åka



    Framtida projekt  
 
Projektidéer på olika nivåer: 

o Sakfrågan kan ingå andra projekt som verkar  
inom samma geografisk område 
 

o Myndighetsnivå  
- ett mer strategiskt övergripande arbete 
 

o Destinationsnivå och med branschorganisationer 
- mer verkstadsprojekt med eventuell möjlighet  
till investeringsstöd 
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GREEN 2020 fortsätter inte, finns olika spår att arbeta vidare med men mest konkreta just nu är att sakfrågan kan ingå ett annat större projekt



   Kontaktuppgifter 
 

Anna Lindström    Gro Svarastad 

Projektledare    Näringslivschef 
E-post: anna.lindstrom@lansstyrelsen.se  E-post: gro.svarstad@trysil.no 
Mobil: + 46 70 686 13 43   Mobil: + 47 951 35 094 

Länsstyrelsen Dalarna   Trysil Kommune 
Åsgatan 38, 791 84 Falun   Postboks 200, 2421 Trysil  
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Kontaktuppgifte – frågor – rapporter – prata framtid och kunskapsöverföring 



  
www.lansstyrelsen.se/dalarna 

www.energiintelligent.se 
www.trysilkommune.no  
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Hemsidor
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Avslutar med vår sumerande bild – känner ni igen Högis, Park Inn Trysil, Kläppen campingplats (17% besparing på invidiellmätning), belysning, snökanonstester, närvärmeverk med mera
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