
Hur möter vi 
      klimathotet?

HALMSTAD

Föreläsningsserie om klimat och förnybar energi hösten 2016
Klimataktions föreläsningsserie, som startade hösten 2014, fortsätter med fyra föredrag av framstående  
forskare inom klimat och energi.
 Onsdagar kl 18.30-19.30 på Stadsbiblioteket, övre plan.
Ca en halvtimme föreläsning, därefter frågestund 

7/9 Fossilfrihet på väg 
 Parisavtalet innebär i princip 
att alla utsläpp av klimat- 
gaser skall försvinna till 2050. 
I Sverige står transportsektorn 
för de största återstående 
utsläppen genom användandet 
av fossila bränslen. Frågan är  
 hur den svenska fordonsflottan kan bli fossilfri.

Thomas B Johansson, professor  
emeritus vid Internationella miljöinstitutet, Lunds 
universitet

28/9 Kommunala initiativ för energieffek-
tiva byggnader – gör de någon skillnad?
Många städer har blivit alltmer drivande i arbetet 

med att ställa om till ett eko-
logiskt hållbart samhälle. Ett 
exempel är försöken att på- 
verka energiförbrukningen i 
nya byggnader. Hur kan en en-
skild kommuns ansträngningar 
göra någon skillnad när det 
gäller att lösa de brådskande 

globala miljöutmaningarna?   
Nora Smedby,fil.dr, forskare i industriell miljö-
ekonomi, Internationella miljöinstitutet, Lunds 
Universitet

26/10 Klimaträttvisa och historiska utsläpp
Klimatförändringarna väcker 
frågor kring rättvis fördelning 
av bördorna. Man kan tycka att 
förorenarna bör betala för den 
globala klimatomställningen. 
Men klimatförändringarna or-
sakades delvis av generationer 
av människor som inte längre 
lever eller som inte visste att deras utsläpp var  
farliga. Hur bör vi tänka kring detta problem?  
Hur bör ansvaret för dessa utsläpp fördelas? 
Göran Duus-Otterström docent i statsveten-
skap vid Göteborgs universitet och forskare vid 
Institutet för framtidsstudier 

30/11 När kan vi nå 100 % förnybar energi?
Sverige har goda förutsättning-
ar för förnybar energi. Förra 
året motsvarade den förnybara 
elproduktionen 75 % av våra 
behov. Nu känns det nära till 
att vi kan få all vår energi från 
förnybara källor. Föredraget 
handlar om vilka möjligheterna 
är för att uppnå detta. Vilka är hindren och vad  
behöver göras för att nå målet? 
Göran Sidén universitetslektor i energiteknik vid 
Halmstads Högskola


