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Förord 

Sveriges regering har som mål att främja utvecklingen av miljöteknik som löser de globala 

miljöproblemen, och samtidigt ger arbetstillfällen, tillväxt och nya företag. Tillväxtanalys 

har i olika studier visat på behovet av en politik för teknikutveckling och innovation, en 

slutsats som baseras på akademisk litteratur liksom på analyser från OECD, IEA och EU-

kommissionen.   

En sådan politik bör enligt OECD inriktas mot att identifiera och åtgärda brister i 

innovationssystemets grundläggande funktioner, däribland: 

• att skapa och möjliggöra spridning av ny kunskap, 

• att bygga kompetens, know-how, i företag och andra aktörer, 

• att främja nätverk för samarbete över sektorsgränser, till exempel annat genom att 

utveckla nödvändig infrastruktur, både institutionell och fysisk,  

• att underlätta finansiering, privat eller offentlig, för högriskprojekt. 

Sverige ligger jämförelsevis långt fram inom flera av dessa områden men har samtidigt 

mycket av lära från omvärlden, både vad gäller övergripande strategier och 

implementering av politik i regionala och lokala miljöer. Syftet med rapporten (som är den 

första i en serie från olika länder) är att beskriva och analysera olika inslag i en 

framväxande innovationspolitik för hållbar utveckling som bedrivs i de nordamerikanska 

regioner som kommit längst i omställningen mot en grön ekonomi. Syftet är inte att dra 

generella slutsatser kring USAs ställning i dessa frågor utan att exemplifiera och ge förslag 

på vidare studier. 

Utifrån en kvantitativ genomgång av alla amerikanska delstater valdes ett fåtal regioner ut 

för närmare studie: Boston/Massachusetts; New York City, San Francisco/Bay Area; 

Portland/Oregon samt Vancouver/British Columbia i Kanada. Rapporten bygger på ett 

stort antal intervjuer genomförda på plats under perioden februari – maj 2012. 

Rapporten har författats av Lars Friberg, Tillväxtanalys Washington D.C, med bistånd av 

Martin Flack, temaansvarig för hållbar utveckling, samt Enrico Deiaco, avdelningschef 

Innovationer och globala mötesplatser.  

Stockholm juli 2012 

 
 

Enrico Deiaco 

Avdelningschef Innovationer och globala mötesplatser 
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Sammanfattning 

Rapporten fokuserar på innovationspolitik för hållbar utveckling och presenterar ett antal 

exempel på hur nordamerikanska regioner försöker stärka sina institutioner, skapa kapa-

citet för att hantera omställningen mot ett hållbarare samhälle samt reformera lagar och 

regler för att underlätta förnyelsearbetet i företag och organisationer. 

Nedan sammanfattas några huvudsakliga observationer som har valts ut för att belysa och 

konkretisera hur olika brister i innovationssystemet hanteras i olika regioner. Rubrikerna är 

inte avsedda att vara uttömmande med avseende på allt som pågår i dessa regioner utan 

syftar till att tydliggöra inom vilka områden det finns intressant slutsatser att dra för 

svenskt vidkommande.  

Finansiering för den gröna ekonomin 

Brist på kapital pekas ofta ut som en central utmaning i arbetet med att främja en grön 

strukturomvandling. I USA har en lång rad innovativa finansieringsmodeller vuxit fram 

som svar på detta. Property Assessed Clean Energy (PACE) är ett exempel där regelverket 

kring fastighetsbeskattning ändrats så att investeringar i förnybar energi kan finaniseras 

genom en förhöjd fastighetsskatt, vilket minskar trösklarna för många privata husägare.  

En källa till finansiering av nya hållbar teknik i USA är innovationsupphandling. Försvaret 

är den enskilt största kunden i USA för 2:a generationens biobränsle. U.S. Departments of 

Agriculture, Energy och Navy ska investera upp till $510 millioner under en treårsperiod 

för att driva på utvecklingen av ”drop-in biofuels” för civilt och militärt bruk.  

Kompetens för hållbar utveckling 

Ett exempel på en utbildningsinsats för ökad hållbarhet är BC Hydro i British Columbia. 

BC Hydro är ett delstatligt elbolag som står för majoriteten av all kraftproduktion i British 

Columbia.1 I sitt energieffektiviseringsprogram BC Power Smart, finns alternativet 

Sustainable Energy Management Planning för stora industriella elkonsumenter, det 

innebär att de kan få upp till 75 procent av lönen för att anställa en energiexpert från BC 

Hydro som i upp till två år arbetar, sekonderad till företaget, med att hjälpa dem utforma 

en energiplan och med att genomföra intern utbildning för de anställda. 

Ny kunskap för hållbar utveckling 

Stora satsningar på nya innovativa forskarmiljöer inom hållbar utveckling sker i flera av de 

studerade regionerna. University of British Columbia, UBC, ett av Kanadas största 

universitet har under de senaste årtiondena etablerat sig som ett av världens tjugo bästa 

offentligt finansierade universiteten. Som ett steg i arbetet med att nå sina egna ambitiösa 

klimatmål har universitetet skapat ett nytt center för hållbarhetsstudier, Center for 

Interactive Research on Sustainability (CIRS) på UBCs campus utanför Vancouver. CIRS 

är både en forskningsinstitution och ett levande laboratorium för hållbarhetsexperiment.   

                                                 
1 BC Hydro är ett så kallat Crown Corporation, ett offentligt företag drivet utan vinstintresse för allmänhetens 

bästa.  
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Kunskapsflöden och nätverk för hållbara innovationer 

Även New York investerar kraftfullt i kunskap för en ny mer hållbar ekonomi. Med sin 

storsatsning på CornellNYC Tech, det nya universitetscampuset för tillämpad forskning på 

Roosevelt Island, hoppas man garantera tillgången på forskare med spetskomptens för 

innovation. För att säkerställa att kunskapen som tas fram på det nya universitetet kommer 

samhället och staden till del har det inletts ett nära samarbete med flera av de främsta 

företagen från Silicon Valley som Google och Facebook och planer på att hämta 

spetskompetens från företagen till universitet ska genomföras. Kopplat till det nya 

campuset finns dessutom en inkubator med omfattande riskkapital för att stödja nya 

företag, ett krav är dock att företagen stannar i New York de första åren. 
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Summary 

The report focuses on innovation policies for sustainable development and presents a 

number of examples of how North American states and regions design policy, attempt to 

strengthen their institutions and build capacity through reform of rules and regulations in 

order to promote sustainable development.  

The following summarises some of the main observations, selected to illustrate and define 

how various weaknesses in the innovation system are handled in the most progressive parts 

of the USA. The headings are not intended to be comprehensive with respect to everything 

that goes on in these regions, but instead aim to highlight the areas in which interesting 

conclusions can be drawn with Swedish interests in mind.  

Financing for the green economy 

Lack of capital is often cited as a central challenge in the efforts to promote a green 

structural change. In the USA, a series of innovative finance models have emerged in 

response to this issue. Property Assessed Clean Energy (PACE) is an example whereby the 

regulatory framework regarding property taxation has been changed so that investment in 

renewable energy can be financed through increased property tax, thus significantly 

reducing the threshold for many private home owners.   

An extremely potent source of funding for sustainable technology in the USA is innovation 

procurement.  The defence industry, for example, is the single largest customer of second 

generation biofuels in the USA. U.S. The Departments of Agriculture, Energy and Navy 

plan to invest up to $510 million over a three year period in order to push forward the 

development of drop-in biofuels for civilian and military use.   

Competence for sustainable development 

An example of a training initiative aimed at increased sustainability is BC Hydro in British 

Columbia. BC Hydro is a state-owned electricity company that accounts for the majority of 

all power generation in British Columbia.2 In its energy efficiency programme, BC Power 

Smart, there is a possibility for large industrial electricity consumers to attain up to 75 per 

cent of the salary for employing an energy expert from BC Hydro who, for up to two years, 

is posted at the company to assist in forming an energy plan as well as conducting internal 

training for the employees. 

New knowledge for sustainable development 

Large scale investments in new, innovative research environments within sustainable 

development are being conducted in several of the regions studied. One example is The 

University of British Columbia, UBC, which is one of Canada's largest universities which 

has established itself in recent decades as one of the world's top twenty publicly funded 

universities.  As a step towards achieving their own ambitious climate goals, the university 

has created a new centre for sustainability studies, the Center for Interactive Research on 

Sustainability (CIRS), at UBC's campus outside of Vancouver. CIRS is both a research 

institution and a living laboratory for sustainability studies.   

                                                 
2 BC Hydro is what is known as a Crown Corporation, a public non-profit company operating for good of the 

general public.  
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Knowledge flows and networks for sustainable innovations 

New York is also investing heavily in knowledge for a new and more sustainable 

economy. With its significant investment in Cornell NYC Tech, the new university campus 

for applied research on Roosevelt Island, the aim is to guarantee the availability of 

researchers with cutting-edge innovative skills. In order to ensure that knowledge 

generated by the university reaches society and the city, the university has begun to closely 

cooperate with several of the top Silicon Valley companies, such as Google and Facebook. 

Plans are currently being explored to transfer cutting-edge competence from these 

companies to the university.  There is also an incubator linked to the campus with 

extensive risk capital for supporting new businesses. However, a requirement is that the 

businesses remain in New York for the first few years. 
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1 Inledning 

Det internationella arbetet för att skapa en mer hållbar utveckling har nu pågått i över tjugo 

år och hållbarhetsfrågorna är klart och tydligt etablerade som centrala frågor på den 

internationella agendan. En omfattande rapport från FNs miljöprogram visar dock att trots 

enskilda framgångssagor så går en majoritet av de centrala miljöindikatorerna fortfarande 

åt fel håll.3 Omställningen mot en mer hållbar utveckling kommer därför att kräva en mer 

effektiv och träffsäker politik framöver En viktig del i detta arbete är en aktiv 

innovationspolitik som tar sig an brister i innovationssystemet och därigenom skapar bättre 

förutsättningar och undanröjer hinder för innovationer för hållbar utveckling.   

Sverige började tidigt med detta omställningsarbete och ligger jämförelsevis långt fram 

men har fortfarande mycket kvar att göra och att lära av andra länder. Denna rapport tittar 

närmare på ett antal intressanta exempel på innovationspolitik för hållbar utveckling i USA 

och Kanada på den delstatliga och lokala nivån. 

1.1 Utblick mot USA och Kanada 

Mycket av det vi hör från USA domineras av de politiska låsningarna på federal nivå och 

de stora ekonomiska utmaningarna i form av svag tillväxt, stor statsskuld och arbetslöshet 

landet brottas med. Det är dock inte hela historien. USA har världens mest innovativa 

forskningsmiljöer och USAs miljötekniksektor växer i dagsläget snabbt; enskilda regioner 

uppvisar en stor dynamik och innovationskraft med en mängd intressanta initiativ och 

exempel på samverkan som Sverige kan inspireras och lära av.  

Ett intressant exempel är situationen för förnybar energi. Idag har 29 av USAs 50 delstater 

någon form av stöd för förnybar energi men dessa är inte identiska utan bygger på olika 

system för subventioner eller kvoter. Det skapar en splittrad marknadssituation för 

företagen där det inte går att prata om en amerikansk marknad för förnybar energi utan en 

uppsjö av regionala marknader. Samtidigt har systemet fördelen av ett policylaboratorium 

där beslutsfattare kan jämföra och lära av fördelarna och nackdelarna med de olika 

utformningarna innan ett gemensamt system antas på den federala nivån. Givet att många 

delstater i sig själva är större än Sverige finns det ett starkt argument för att fokusera 

analysen på delstatsnivån.   

1.2 Syfte och metod 

Syftet med detta projekt är att bidra till en ökad kunskap om hur tillväxt- och 

innovationspolitik används i praktiken för att ställa om till en mer hållbar utveckling i USA 

och Kanada. Analysen koncentreras som beskrivet ovan på den regionala och lokala nivån, 

både för att det framför allt är här det finns intressanta lärdomar att hämta och för att 

möjliggöra jämförelser med Sverige.    

Den övergripande metoden för att uppnå detta är att först beskriva vilka amerikanska 

delstater och kanadensiska regioner som ligger i framkant när det gäller innovativa 

policylösningar för en mer hållbar utveckling och att därefter beskriva och analysera hur 

deras politik utformas och implementeras i praktiken: vilket är syftet med en genomförd 

åtgärd, hur sker genomförandet och vilka effekter kan man se av den förda politiken? 

                                                 
3 United Nations Environmental Programme UNEP Global Environment Outlook (GEO 5) report: 

http://www.unep.org/geo/geo5.asp  

http://www.unep.org/geo/geo5.asp
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En viktig del i detta är urvalet av fall att studera och för detta har ett särskilt angreppssätt 

använts, vilket beskrivs nedan.  

1.2.1 Urvalskriterier 

Metoden för att välja fallstudier att studera närmare baserades på en kvantitativ analys av 

alla amerikanska delstater och regioner i Kanada för att identifiera vilka som är mest aktiva 

med program, incitament, forskning, innovation, lagstiftning och har en aktiv 

miljötekniksektor. De variabler som ingick i screeningen av delstater kan grupperas inom 

följande områden: 

• Näringslivskluster inom miljöteknik 

• Ledande universitet, forskningsinstitut, och innovationskluster 

• Effektiva regelverk för förnybar energi 

• Effektiva regelverk för energieffektivitet 

• Aktivt arbete för att skapa hållbarare städer 

• En aktiv klimat- och energipolitik  

Genom detta angreppssätt skapades en kvantitativ grund för ett urval av vilka delstater som 

bör ingå i urvalet för en mer djupgående studie. I stor utsträckning genomfördes detta steg 

baserat på redan existerande studier. Mer om dessa urvalskriterier och den statistik som 

samlats in återfinns i bilaga 1.  

Resultatet av urvalsprocessen visar att vissa delstater, framförallt progressiva delstater i 

Nordöstra USA och på Västkusten, ständigt återkommer medan många i Södern och 

Mellanvästern aldrig återfinns i toppen. Kartan i figur 1 sammanfattar på ett överskådligt 

sätt detta. Kalifornien har tack vare sin storlek, sitt utbildningssystem samt 

innovationsklustret kring Silicon Valley en tydlig särställning. Därefter återfinns ett antal 

delstater på närliggande nivå, Massachusetts, New York, och Pennsylvania på östkusten 

och Oregon och Washington i nordväst. Steget under dessa återfinns delstater som Illinois, 

Texas, Connecticut, New Jersey och Arizona.4  

                                                 
4 All underliggande data finns samlat i ett Exceldokument tillgängligt från författaren.  
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Figur 1 Kategorier av delstater med avseende på politiska insatser för hållbar utveckling 

 

 

För Kanada har färre data samlats men utifrån den begränsade mängden information 

framstår British Columbia som det mest intressanta valet. Vancouver har infört 

Nordamerikas enda system för koldioxidskatt, har ett av världens främsta clean tech 

företag och ligger i topp bland världens hållbara städer. Ontario har även viss aktivitet av 

intresse.  

Utifrån detta beslutsunderlag valdes ett antal regioner och städer ut för fördjupad analys: 

Boston/Massachusetts och New York City på Östkusten; Portland/Oregon, Bay area/Norra 

Kalifornien på västkusten samt Vancouver/British Columbia i Kanada. Ett stort antal 

intervjuer genomfördes på plats med politiker och tjänstemän från 

delstatsadministrationen; stadsförvaltningen; universitetsrektorer och akademiker; 

miljöorganisationer och fristående experter från konsultföretag, miljöteknikföretag och 

branschorganisationer. 

  

Mest aktiva 

Ledande 

Framstående 
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Box: Korta fakta om de utvalda regionerna 

Vancouver / British Columbia 

British Columbia är Kanadas enda region på västkusten. Regionen har en befolkning på 4,2 

miljoner varav 580,000 inom stadsgränsen och 2,1 miljon i storstadsområdet vilket gör Vancouver 

till Kanadas tredje största stad. Ekonomin domineras av Vancouvers hamn, Kanadas största, och 

av den traditionella skogs- och gruvindustrin. Genomsnittsinkomsten per capita i Vancouver är 

C$37,500. Vancouvers koldioxidutsläpp per capita ligger långt under det nordamerikanska 

genomsnittet med endast 4,2 ton.
5
 British Columbia har som enda delstat eller region i Nordamerika 

infört en koldioxidskatt.  

Portland / Oregon 

Oregon på USAs västkust är med huvudstaden Portland med en befolkning på 583,776 (2010 

Census) den minsta staden i det Amerikanska urvalet men är samtidigt den som troligtvis ligger 

längst fram i hållbarhetsarbetet. Staden och delstaten har länge bedrivit ett långsiktigt miljöarbete 

och var ofta först med banbrytande reformer inom stadsplanering och markanvändning. 

Genomsnittsinkomsten per capita i Portland är $29,797, betydligt lägre än i de andra studerade 

städerna.
6
 Vindturbintillverkaren Vestas har sitt Amerikanska högkvarter i staden och flera 

solcellstillverkare har fabriker i regionen.  

San Francisco / Bay Area 

San Francisco med kringliggande område som brukar kallas Bay Area är känt som en av världens 

mest fritänkande och dynamiska regioner, Silicon Valley är världens främsta innovationsmiljö med 

sin kombination av framstående universitet, riskkapital och entreprenöranda. Staden har en 

befolkning på 820,000 och Bay area på 7,1 miljoner innevånare. Genomsnittsinkomsten per capita i 

San Francisco ligger på $60,100 vilket hör till de högsta i landet.
7
 

New York City 

Med 8,4 miljoner innevånare i staden och 19 miljoner i storstadsregionen är New York City den 

största i USA. Som ett globalt centrum för de kreativa näringarna och för finansindustrin har staden 

91 procent av sin omsättning inom serviceekonomin och en genomsnittsinkomst per capita på 

$56,900.
8
 Den täta bebyggelsen och den väl utbyggda och använda kollektivtrafiken gör staden unik 

i ett amerikanskt kontext. 

Boston / Massachusetts  

Boston, en av USAs äldsta städer känd för sina världsledande universitet och forskarmiljöer. Staden 

har en befolkning på 650,000, medan delstaten Massachusetts har 6,5 miljoner innevånare. 

Traditionellt en region med fokus på tillverkning och skeppshandel som på senare tid har utvecklats 

till ett centrum för miljöteknik och läkemedelsindustrin. Den genomsnittliga inkomsten per capita 

ligger på $57,100.
9 

                                                 
5 US and Canada Green City Index - Assessing the environmental performance of 27 major US and Canadian cities, 2011, 

The Economist Intelligence Unit, sponsored by Siemens. http://www.siemens.com/greencityindex 
6 http://quickfacts.census.gov/qfd/states/41/4159000.html 
7 US and Canada Green City Index - Assessing the environmental performance of 27 major US and Canadian 

cities, 2011, The Economist Intelligence Unit, sponsored by Siemens. http://www.siemens.com/greencityindex 
8 Ibid. 
9 US and Canada Green City Index - Assessing the environmental performance of 27 major US and Canadian 

cities, 2011, The Economist Intelligence Unit, sponsored by Siemens. http://www.siemens.com/greencityindex. 

http://www.siemens.com/greencityindex
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/41/4159000.html
http://www.siemens.com/greencityindex
http://www.siemens.com/greencityindex
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2 Innovationspolitik för hållbar utveckling - 
Nordamerikanska exempel på möjliga 
lösningar 

Som nämnts i inledningen bör en innovationspolitik för hållbar utveckling fokusera på 

brister i den existerande politiken som förhindrar och bromsar en omställning mot en 

grönare ekonomi. Utifrån detta presenteras här ett antal exempel på möjliga lösningar som 

existerar eller som är under utveckling i de progressiva delarna av Nordamerika som har 

studerats i detta projekt. Det är exempel på lösningar som försöker angripa 

kapacitetsbrister, institutionella hinder och strukturella problem för en samhällsutveckling i 

en hållbarare riktning.  

2.1 Social och ekonomisk innovation viktiga i den 
nordamerikanska policymixen 

Ofta läggs stor vikt vid de tekniska aspekterna av miljöteknik och grön tillväxt men 

mycket tyder på att socio-ekonomiska faktorer är avgörande för om ny teknik 

framgångsrikt kan etableras eller inte. Solyndra, den konkursdrabbade tillverkaren av 

solceller som nu används som politiskt slagträ inför presidentvalet, hade en innovativ 

produkt med hög effektivitetsgrad på de solceller som producerades utan silikon vilket var 

grunden till varför företaget fick en så omfattande lånegaranti från energidepartementet 

men tyvärr kunde inte produkten stå sig i priskonkurrensen med de Kinesiska solceller och 

ökad tillgång på silikon som drev ner priset på solceller.10 Det är därför viktigt att förutom 

bra teknik även studera exempel på innovativa affärsmodeller som vuxit fram på den 

amerikanska marknaden för miljöteknik. 

2.1.1 Innovativa finansieringsmodeller för solenergi 

Ett exempel på ett problem som det skapats innovativa finansieringslösningar för är 

utmaningen för husägare som vill genomföra energieffektiviseringar eller installation av 

solceller. Många husägare drar sig för de höga initialkostnaderna för att energieffektivisera 

sitt hus eller att lägga ut tusentals dollar som en solcellsanläggning kostar, även om det 

lönar sig i längden då de inte vet om de kommer bo kvar i huset länge nog för att den ska 

löna sig eller har svårt att betala en stor klumpsumma. Den höga initialkostnaden har länge 

bromsat marknaden för smarta energilösningar. 

För att åtgärda detta problem har ett finansieringssystem skapats som kallas Property 

Assessed Clean Energy (PACE). Istället för att ta ut ett lån eller betala en klumpsumma så 

betalar fastighetsägaren för kostnaden för renoveringen via en förhöjd fastighetsskatt över 

en lång tidsperiod, t.ex. 20 år, som är knuten till fastigheten och inte till husägaren 

personligen. Kommunen (County) eller delstaten kan utfärda obligationer för att finansiera 

dessa kostnader som betalas med de skatteintäkter som fås från fastigheten så programmen 

betungar inte den lokala budgeten och då delstaten ofta har en bättre kreditvärdighet så kan 

de låna pengar till bättre villkor än vad den enskilde husägaren kan. Berkeley i Kalifornien 

var först ut med denna lösning och 29 delstater i USA har nu infört program för att 

möjliggöra detta system. Många av PACE programmen har tillfälligt avstannat sedan 

Federal Housing Finance Authority, den federala myndighet som reglerar de statliga 

bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac, 2010 ifrågasatte modellen då de var 

                                                 
10 http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/solyndra/index.html 

http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/solyndra/index.html
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bekymrade att avbetalningen av PACE lån skulle ha högre prioritet än bolån.11 Några 

delstater har sedan dess förändrat sin lagstiftning för att tydliggöra att PACE lån inte har 

senioritet till bolån. 

 

 

 

Ett intressant exempel på samspelet mellan privata aktörer och policy för förnybar energi 

är de leasingmodeller med finansiering från tredje part som företag som SolarCity och 

SunRun med framgång har introducerat i USA. Dessa företag förlitar sig på de federala 

skattekrediter och delstatliga regler för förnybar energi och har skapat innovativa 

finansieringsmodeller som avlägsnar behovet för husägare och företag att betala stora 

initialbelopp för att installera solceller. Dessa företag installerar, underhåller och äger 

solanläggningarna på taken medan deras kunder endast leasar solcellerna. Företagen får de 

delstatliga subventioner och den federala 30 procent skattekredit som finns för solceller 

medan kunden betalar en leasingavgift, oftast något lägre än sin ursprungliga elräkning. Då 

elkostnaderna historiskt sett stiger med 5 procent årligen kan det vara en attraktiv modell. 

Företagen finansierar installationerna i sin tur via stora kapitalstarka företag som Google 

som är intresserade av de skattelättnader och den långsiktiga avkastning på 6 procent över 

20 år som leasingföretagen erbjuder. Modellen är mycket framgångsrik, i Kalifornien, 

USAs största marknad för solenergi så har andelen installerade solceller hos husägare som 

ägs av tredje part ökat till 75 procent.12  

 

                                                 
11 Database of State Incentives for Renewable Energy (DSIRE) 

http://dsireusa.org/solar/solarpolicyguide/?id=26#Footnotes 
12 State of California, California Energy Commission & California Public Utilities Commission, 

http://www.californiasolarstatistics.ca.gov/current_data_files/ 

Figur 2 Tredjepartsfinansiärer för förnybar energi 

http://www.solarcity.com/
http://www.sunrunhome.com/
http://dsireusa.org/solar/solarpolicyguide/?id=26#Footnotes
http://www.californiasolarstatistics.ca.gov/current_data_files/
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Box: Information som styrmedel för ökad solenergiutbyggnad 

Ett intressant exempel på hur staden San Francisco jobbar för att med information främjar 

utvecklingen av förnybar energi är Solarmap.org. Det är ett interaktivt internetbaserat verktyg för att 

med Google Earth kunna zooma in på den egna adressen (eller någon annan) för att i detalj se 

vilken potential det egna huset har för installationer av solceller baserat på yta, eventuell skugga 

och lutning. Verktyget ger en uppskattning av hur stor en anläggning kan vara och ger även 

kontaktinformation till verifierade solcellsföretag och olika finansieringsmodeller för att underlätta för 

husägare att installera solceller.  

New York City har utvecklat ett liknande interaktivt verktyg men då det tar lång tid att få 

byggnadstillstånd från stadens olika tillståndsmyndighetet för att installera en solcellsanläggning så 

har staden hittills inte sett någon snabb utbyggnad. En målsättning under den första 

implementeringsfasen av PLANYC, New York Citys utvecklingsplan till 2030, är att minska 

handläggningstiden för solceller till under 100 dagar, något som man hittills misslyckats med då 

alltför många olika grenar av stadens myndigheter är inblandade i handläggningen av en ansökan.
13

 

I ett försök att främja solenergin skapade delstaten New York i augusti 2012 en serie lagändringar 

för att främja solenergin, bland annat en skatterabatt för leasingavtal som har som målsättning att 

öka etableringstakten och skapa nya jobb i delstaten.
14

 

 

 

2.1.2 Effektiva lösningar för energieffektivitet 

Det råder bred konsensus bland expertisen, t.ex. IEA och McKinsey, om att 

energieffektivitet är det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläpp av växthusgaser; 

trots detta har energieffektivitet en underutnyttjad potential.15 Den så kallade 

energieffektivitetsparadoxen beror delvis på grund av höga initialkostnader och att 

incitamenten, kostnaderna och fördelarna för åtgärder är ojämnt fördelade mellan olika 

aktörer.  

Det är inget unikt i att energibolag tar ut en avgift på elräkningen för att betala för 

energieffektiviseringsåtgärder, många länder har det systemet. Vad som kanske är mer 

ovanligt är att göra som BC Hydro i British Columbia. BC Hydro är ett delstatligt elbolag 

som står för majoriteten av all kraftproduktion i British Columbia.16 I sitt 

energieffektiviseringsprogram BC Power Smart, finns alternativet Sustainable Energy 

Management Planning för stora industriella elkonsumenter, det innebär att de kan få upp 

till 75 procent av lönen för att anställa en energiexpert från BC Hydro som i upp till två år 

arbetar, sekonderad till företaget, med att hjälpa dem utforma en energiplan och med att 

genomföra intern utbildning för de anställda.  

                                                 
13 Enligt intervju med Hilary Beber, Policy Advisor, NYC Mayor’s Office of Long-Term Planning and 

Sustainability. 
14 http://blog.timesunion.com/capitol/archives/146942/future-brightens-for-solar-power-thanks-to-legislation/  
15 T.ex. McKinsey & Company 2009 Unlocking energy efficiency in the US economy, 

http://www.mckinsey.com/client_service/electric_power_and_natural_gas/latest_thinking/unlocking_energy_ef

ficiency_in_the_us_economy  
16 BC Hydro är ett så kallat Crown Corporation, ett offentligt företag drivet utan vinstintresse för allmänhetens 

bästa.  

http://www.bchydro.com/powersmart/
http://blog.timesunion.com/capitol/archives/146942/future-brightens-for-solar-power-thanks-to-legislation/
http://www.mckinsey.com/client_service/electric_power_and_natural_gas/latest_thinking/unlocking_energy_efficiency_in_the_us_economy
http://www.mckinsey.com/client_service/electric_power_and_natural_gas/latest_thinking/unlocking_energy_efficiency_in_the_us_economy
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I Kalifornien, den delstat i USA som har kommit längst med energieffektivisering, så har 

energiförbrukningen legat mer eller mindre kvar på samma nivå som på 1970-talet, trots en 

kraftigt växande befolkning. Redan 1982 införde California Public Utilities Commission, 

den delstatliga myndighet som reglerar elmarknaden, ett system  för att frikoppla 

elbolagens vinster från mängden ström de säljer. Kommissionen har skapat ett system där 

de sätter ett omsättningsmål för elbolagen beräknat utifrån hur mycket de behöver för att 

täcka sina fasta kostnader plus en godkänd vinstmarginal, sen uppskattar kommission hur 

mycket el bolaget förväntas sälja och sätter ett elpris som förväntas täcka detta. Om 

elbolaget lyckas sälja mindre el än vad som uppskattas så delas vinsten mellan 

konsumenterna och elbolaget. Detta system har brutit det incitament som elbolag 

traditionellt har för att sälja så mycket el som möjligt utan har istället skapat ett 

vinstsystem där elbolaget aktivt jobbar för energieffektivitet hos sina kunder.  Genom det 

aktiva arbetet med att minska efterfrågan på el så har elbolagen kunnat undvika att bygga 

ny, dyr generationskapacitet. Enligt en beräkning från the California Public Energy 

Commission så har delstatens energibesparingsprogram, främst decoupling och 

energistandarder för vitvaror, lett till besparingar för elkonsumenterna motsvarande $56 

miljarder och 24 storskaliga kraftverk har inte behövt byggas.17  

Ett exempel på ett program som PG&E, har infört under de nya reglerna är ett system för 

att kunna minska efterfrågan från stora elkunder när nätet närmar sig toppbelastning.18 Via 

Internet kan elbolaget stänga ner eller minska effekten av olika elslukande funktioner hos 

storkunder. Vad som får stängas ner och hur ofta regleras i avtal med elkunden som får ett 

bättre elpris mot att de är redo på att skära ner på sin elkonsumtion ett antal dagar per år då 

nätet närmar sig toppbelastning. Då nätet endast toppbelastas några få dagar om året så är 

det mycket mer kostnadseffektivt för PG&E att mildra topparna än att fortsätta bygga ut 

sin elproduktionskapacitet för att klara maxbelastningen. Som mest kan PG&E spara 45 

MW genom att släcka ner och minska effekten av luftkonditioneringssystem.19 

Tack vare att Kalifornien aktivt arbetat med energieffektivitet i flera årtionden så ligger 

delstatens elförbrukning kvar på samma nivå som på 1970-talet medan förbrukningen i 

resten av landet har ökat med 40 procent, i genomsnitt.20  

2.2 Institutionella lösningar – samarbete och nytänkande 

Omställning mot ett mer hållbart samhälle kräver förändringar inom samhällets alla 

sektorer och ett mer holistiskt synsätt. En viktig aspekt är därför att komma bort från 

institutionellt stuprörstänkande och främja gränsöverskridande samarbeten mellan olika 

aktörer. 

I alla de studerade regionerna pågår många olika former av samverkan mellan olika delar 

av samhället; näringslivet; universitet och högskolor; frivilligorganisationer och det lokala 

föreningslivet. Detta sker av olika anledningar, till exempel för att få tillgång till extern 

expertis och för att dela på kostnader.  

I detta avsnitt presenteras några exempel på hur den här frågan hanteras i USA och 

Kanada.  

                                                 
17 The Atlantic Magazine, The California Experiment, October 2009. 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/10/the-california-experiment/307666/2/ 
19 http://www.pge.com/demandresponse/ 
20 The Atlantic Magazine, The California Experiment, October 2009. 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/10/the-california-experiment/307666/2/ 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/10/the-california-experiment/307666/2/
http://www.pge.com/demandresponse/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/10/the-california-experiment/307666/2/
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2.2.1 Kraftfulla satsningar för hållbarhet i British Columbia 

University of British Columbia, UBC, är ett av Kanadas största universitet som under de 

senaste årtiondena etablerat sig som ett av världens tjugo bästa av de offentligt finansierade 

universiteten enligt olika mätningar.21 Genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom 

utbildning, forskning och drift av universitetsegendom strävar universitetet efter att i allt 

högre utsträckning fungera som ett levande laboratorium. Ett centralt område för detta är 

universitetets mycket ambitiösa egna klimatmål; 33, 67 och 100 procentiga minskningar av 

växthusgaser till och med 2015, 2020 och 2050.22 Den omställning detta kommer kräva 

inom universitetssystemet är enorm men samtidigt ses det som en utmaning och en 

möjlighet att lära av den egna erfarenheten.  

Detta sker i nära samarbete med staden Vancouver, internationella samarbetspartners och 

näringsliv så som kraftbolaget BC Hydro och Honeywell som ska utveckla ett smart elnät 

för campuset. Som ett steg i denna process har universitetet skapat ett nytt center för 

hållbarhetsstudier, Center for Interactive Research on Sustainability (CIRS) på UBCs 

campus utanför Vancouver. Utöver att vara en universitetsbyggnad skapad som ett 

paradexempel med det senaste inom smart miljöteknik med integrerad vattenrening, 

belysning, ventilation och uppvärmning så fungerar centret som ett levande laboratorium 

för hållbarhetsstudier där forskning bedrivs både på tekniska aspekter av centrets olika 

system men även kognitiva och beteendevetenskapliga studier t.ex. på studenternas 

studieresultat utifrån om föreläsningssalar har naturlig eller artificiell belysning. CIRS har 

satsat på en ny avancerad bioenergianläggning och har med hjälp av bland annat Svenska 

konsulter konverterat sitt fjärrvärmesystem på campusområdet från att använda ånga till 

hetvatten som värmemedium. CIRS har lyckats övertyga universitetsledningen med att 

satsningen besparar universitetet omfattande kostnader för den koldioxidskatt som 

delstaten infört. Vad som dock är förvånande är att CIRS trots det omfattande inslaget av 

Kinesiska innevånare i Vancouver ännu inte utvecklat något omfattande internationellt 

samarbete med Kina utan främst samarbetar med Europeiska universitet i England och 

Holland inom hållbarhetsområdet.  

CIRS bedriver inom ramen för ett samarbete, Collaborative for Advanced Landscape 

Planning (CALP), tillsammans med ett flertal andra aktörer omfattande forskning inom 

deltagande beslutsprocesser med hjälp av en avancerad teknisk studio.23 Studion är 

utrustad med datorsimulatorer, 3D projektioner och andra tekniska hjälpmedel för att skapa 

interaktiva beslutsunderlag i form av scenarios där beslutsfattare och andra berörda aktörer 

kan se resultaten av olika beslutsalternativ.  

Ett CALP forskningsprojekt visade möjliga effekter av kommande havsnivåhöjning och 

hur fyra olika anpassningsalternativ kunde mildra skadorna och visa hur de skulle se ut, allt 

visat i realistiska interaktiva modeller för en lågliggande stad i Frasier River deltat.24  

2.2.2 Applied Science NYC - nya universitet till staden som aldrig sover 

New York City är en framstående universitetsstad med Columbia University och New 

York University och världsledande institutioner men staden saknar ett ledande 

forskningsuniversitet inom naturvetenskap och teknik. Stadens borgmästare Bloomberg har 

                                                 
21 http://www.ubc.ca/about/global.html 
22 Robinson et al (2011) The University as an Agent of Change for Sustainability, UBC, 

https://policyresearch.gc.ca/doclib/0081%20PAG%20AgentofChange_e.pdf 
23 http://www.calp.forestry.ubc.ca/wp-content/uploads/2012/01/CALP_Menu_2011.pdf 
24 http://www.delta-adaptation-bc.ca/ 

http://www.ubc.ca/about/global.html
https://policyresearch.gc.ca/doclib/0081%20PAG%20AgentofChange_e.pdf
http://www.calp.forestry.ubc.ca/wp-content/uploads/2012/01/CALP_Menu_2011.pdf
http://www.delta-adaptation-bc.ca/
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identifierat det som en strategisk svaghet för att kunna etablera sig som en ledande stad 

inom den gröna ekonomin och för att minska sitt beroende av finansindustrin. Boston som 

är en avsevärt mindre stad attraherade fram tills nyligen mer riskkapital än vad New York 

City gör, till stor del tack vare närvaron av MIT och de högteknologiska företag som 

skapats som spin-offs från den forskning som bedrivs där.  Borgmästare Bloomberg beslöt 

sig för att göra något åt situationen och utlyste därför en tävling inom ramen för ett nytt 

initiativ, Applied Science NYC. Staden lovade att satsa $100 miljoner i 

infrastrukturförbättringar och erbjöd ett stort landområde på Roosevelt Island, en ö i East 

River, för byggandet av ett nytt universitetskampus till det vinnande bidraget.  

Sju olika bidrag från 17 universitet anmälde intresse och det såg länge ut som om Stanford 

University skulle vinna utlysningen men istället blev det Cornell University tillsammans 

med Technion-Israel Institute of Technology25 som den 19 december 2011 vann den 

internationella tävlingen.26  

Figur 3 En vision av det vinnande bidraget från Cornell och Technion 

 

Källa: http://www.nycedc.com/project/applied-sciences-nyc 

En starkt bidragande orsak till att Cornell vann utlysningen var de $350 miljoner som 

universitet hade fått från en privat filantrop för att utveckla det nya campuset.27 Totalt 

förväntas satsningen på det nya campuset på Roosevelt Island omfatta mer är $2 miljarder, 

en del av satsningen innefattar en riskkapitalfond på $150 miljoner för nystartade bolag 

som förbinder sig att stanna i New York City för minst tre års tid.  

Borgmästare Bloomberg har även flaggat för att han är öppen för att utse mer än ett 

vinnande bidrag och New York University och Polytechnic Institute of New York 

meddelade tillsammans med Borgmästaren vid en presskonferens den 23 mars 2012 att de 

gå vidare med planerna på att skapa ett Center For Urban Science and Progress (CUSP) i 

Brooklyn, ett nytt forskningscentrum med fokus på urbana hållbarhetsfrågor.28 Staden 

förhandlar även med Columbia University som vill etablera ett nytt forskningscentrum i 

västra Harlem.  

                                                 
25 Technion är det främsta tekniska universitetet i Israel och har spelat en central roll i att landet etablerat sig 

som ett centrum för innovation och entreprenörskap inom IT, 70 procent av landets high-tech företag startades 

eller drivs av personer med en examen från universitetet. http://www1.technion.ac.il/en/about  
26 http://www.cornell.edu/nyc/ 
27 Charles F. Feeney, en 80 årig miljardär ger universitetet en grundplåt på $350 miljoner för att utveckla det 

nya campuset. Det var den enskilt största donationen någonsin till Cornell University. Privat filantropi spelar 

en stor roll i det amerikanska utbildningssystemet där alumni förväntas bidra till sina gamla universitet. 
28 http://www.nyu.edu/about/university-initiatives/center-for-urban-science-progress.html 

http://www.nycedc.com/project/applied-sciences-nyc
http://www1.technion.ac.il/en/about
http://www.cornell.edu/nyc/
http://www.nyu.edu/about/university-initiatives/center-for-urban-science-progress.html
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Portland har liknande planer för skapandet av ett Oregon Sustainability Center. I bägge 

fallen så är tvärvetenskap och ett nära samarbete med näringslivet och staden en central del 

av den profil man skapat. Ett exempel på ett samarbete som redan skapats i Portland är 

Electric Avenue. Portland State University har tillsammans med City of Portland och 

elbolaget Portland General Electric (PGE) skapat ett forskningsprojekt kring elbilar och 

laddstationer. Sju olika laddstationer från olika tillverkare står centralt i Portland och är 

tillgängliga gratis för elbilsägare. Universitetet bedriver nu forskning på den tekniska 

prestandan av de olika laddstolparna och samlar även in värdefull användardata för att se 

hur elbilsförare laddar sina fordon. Portland har redan 1300 elbilar och delstaten har en 

målsättning om att ha 15 000 elfordon till 2015.29 

2.2.3 Inkluderande process för att åtgärda flaskhalsar i infrastruktur 

Kalifornien har satt som målsättning att 33 procent av all el ska vara förnybar 2020, en av 

de största utmaningarna för att nå det målet är delstatens svaga och underdimensionerade 

elnät. Kalifornien står inför investeringsbehov i mångmiljardklassen i sitt elnät och givet 

det prekära läget i delstatens finanser är det oklart exakt hur finansieringen ska ske. Ofta är 

det inte finansieringen som är det största problemet utan de omfattande tillståndsprocesser 

och lokala opinioner som motsätter sig nya kraftledningar. Detta drabbar framförallt de 

storskaliga solkraftsanläggningarna för solceller och koncentrerad solvärme som byggs i 

öknen på federal mark. I ett försök att tackla detta problem så har de centrala aktörerna gått 

samman och lanserat ett nytt initiativ, Renewable Energy Transmission Initiative (RETI). 

Målsättningen är att genom en öppen process där alla berörda parter ingår så ska man 

samarbeta för att identifiera vilka infrastruktursatsningar som är viktigast för utbyggnaden 

av den förnybara energin och skyndsamt behandla dessa projekt.30 RETI belönades 2010 

för sitt ledarskap i förnybar energi av Clean Energy State Alliance.31  

 

2.3 Lösningar för att åtgärda övergripande brister i regelverk 
och ramvillkor  

En gynnsam miljö för innovation inom hållbar utveckling är inte bara en fråga om bra 

forskningsmiljöer, en annan viktig aspekt är att övergripande politiska strukturer och 

ramverk är gynnsamma eller åtminstone inte direkt obstruerande. 

British Columbia lyckades 2008 införa Nordamerikas första koldioxidskatt intressant 

exempel på grön skatteväxling. Syftet var att förändra relativprisbilden till energi- och 

koldioxidintensiva verksamheters nackdel för att därigenom åstadkomma 

beteendeförändringar i linje med delstatens miljö- och klimatmålsättningar. Skatten är 

inkomstneutral då företags- och inkomstskatten sänks med motsvarande belopp. När 

skatten infördes var det på en låg nivå men den har successivt höjts med $5/ton per år, 

vilket var en uttalad del av strategin, och skatten ligger nu på $30/ton 

koldioxidekvivalenter. Skattereformen har även skyddsmekanismer för att den inte ska slå 

hårt mot fattiga och arbetslösa som saknar inkomst. Inga ytterligare höjningar förväntas. 

                                                 
29 EV City Casebook: A Look at the Global Electric Vehicle Movement  

http://www.iea.org/evi/EVCityCasebook.pdf 
30 I RETI ingår: California Energy Commission (CEC); the California Public Utilities Commission (CPUC); 

California Independent System Operator (CAISO); Northern California Power Agency; Southern California 

Public Power Authority; och Sacramento Municipal Utility District, 

http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Renewables/transmission.html 
31 http://www.energy.ca.gov/reti/documents/2010_CESA_Award_for_RETI.pdf 

http://www.iea.org/evi/EVCityCasebook.pdf
http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Renewables/transmission.html
http://www.energy.ca.gov/reti/documents/2010_CESA_Award_for_RETI.pdf


INNOVATIONSPOLITIK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
I NORDAMERIKAS REGIONER 

22 

British Columbia har nu landets lägsta företagsbeskattning. Officiella uppskattningar visar 

att koldioxidskatten sparar upp till 3 miljoner ton koldioxid årligen, motsvarande de årliga 

utsläppen från 800 000 bilar.32 Då skatten är relativt ny och började på en så låg nivå är det 

fortfarande tidigt för att utvärdera dess effekt men enligt en rapport från Pembia Institute 

och Energy and Materials Research Group vid Simon Fraser University baserad på 

expertintervjuer så var 64 procent positiva eller mycket positivt inställda medan endast 18 

procent var negativa eller mycket negativa till skatten.33 Enligt en opinionsundersökning så 

har stödet för skatten ökat till 57 procent bland befolkningen och de som starkt motsätter 

sig den har sjunkit från 38 procent juli 2008 till 23 procent december 2011.34  

Det tar lång tid att förändra den byggda miljön. Många av de beslut som har lett till 

att de städer som studerats ligger i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling 

togs för många år sedan. Det långsiktiga arbetet med hållbarhetsfrågor är något 

som flera av de studerade regionerna har gemensamt. 

2.3.1 Innovativ, långsiktig planering, förutsättning för framgång 

Portland i Oregon hålls fram som det främsta exemplet i USA på en region där långsiktiga 

regleringar och statsplanering bidragit till att skapa den situation som idag hyllas och 

studeras av experter från hela världen.35  

I början av 1970-talet valde staden efter omfattande protester från medborgare att i stället 

för att bygga ut The Mount Hood Freeway, istället satsa de $400 miljonerna som kom från 

federal nivå på att påbörja planeringen och senare konstruktionen av USAs första nya 

spårvagnssystem sen 1930-talet. Den framgången stärkte medborgarnas tro på att de kunde 

påverka utvecklingen av den egna staden och ett starkt civilengagemang är fortfarande en 

utmärkande aspekt i Portland.  

En annan viktig förändring av det övergripande regelverket var landanvändningen. 

Guvernören Tom McCall lyckades 1973 driva igenom en delstatslag som krävde att alla 

städer och counties i delstaten upprättade en omfattande 20 års plan för landanvändning 

inklusive skapandet av gränser för stadstillväxt, urban growth boundary, det var första 

gången i USA där lagstiftning skapats för att begränsa så kallad urban sprawl. 1979 

skapades Metro Cervice District, en regional organisation som innefattar 24 samhällen i tre 

counties med över 43 procent av Oregons befolkning. Metro Council är unikt i USA då det 

är den enda regionala administration som är direktvald av medborgarna och som har egen 

beskattningsrätt. Metros uppgift är att fokusera på regional planering i frågor som kräver 

samordning och kollektiva lösningar. 1992 beslöt väljarna i en omröstning att utöka Metros 

befogenheter till att innefatta en rad andra frågor. Detta system har bidragit till att skapa en 

storstadsregion där mark och resursanvändning och långsiktig transportplanering sker 

integrerat. 

Den nuvarande långtidsvisionen, 2040 Growth Concept, antogs 1995 och inarbetades i den 

regionala tillväxtplanen som antogs 1997, den uppdateras regelbundet och den senaste 

                                                 
32 http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/carbon_tax.htm 
33 Matt Horne et al. 2012 British Columbia’s Carbon Tax: Exploring perspectives and seeking common 

ground, Pembia Institute, published June 25, 2012, http://www.pembina.org/pub/2352 
34 Environics Research Group, (December 1, 2011). Canadians continue to voice strong support for actions to 

address climate change, including an international treaty and carbon taxes, 

http://www.environics.ca/reference-library.  
35 Det har till och med skapats en TV serie Portlandia som driver med Portland som miljömedveten utopi för 

alternativa livsstilar och cyklister.  

http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/carbon_tax.htm
http://www.pembina.org/pub/2352
http://www.environics.ca/reference-library
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versionen antogs 2005. Fokus ligger på att fortsätta styra stadstillväxten mot en förtätning 

av byggandet och på att utöka transportalternativen med kollektivtrafik och cykelbanor så 

folk inte behöver köra lika mycket bil. Metro hävdar att Portlandbor åker fyra miles (6,5 

km) mindre bil per dag än innevånare i jämförbara städer i USA. Portland som 

storstadsregion ligger på 13 plats i kollektivtrafikanvändning trots att staden endast är den 

23:e största staden i USA.  

Portland och Oregon ligger även på framkant när det gäller att försöka minska utsläppen av 

växthusgaser, ett arbete som är nära kopplat till de satsningar på förbättrad kollektivtrafik 

och tätare, vitaliserad stadsmiljö som görs. På delstatsnivå så har Oregon antagit en 

målsättning för 2050 om att utsläppen ska ner till 75 procent under 1990 års nivå samt har 

skapat ett antal institutioner och incitament för att nå detta mål. Oregon har till exempel 

skapat en hållbarhetspanel och klimatförändringskommission för att stödja regionala och 

lokala hållbarhetsinitiativ. Portland var 1991 den första staden i USA att anta ett mål för att 

minska utsläppen av växthusgaser, 2007 antog Portland en målsättning om att minska 

transportrelaterad användning av olja med 50 procent till år 2030. 

Ett konkret exempel på hur staden arbetar med att minska bilberoendet och öka andelen fot 

och cykeltrafikanter är arbetet med att kartlägga hela staden utifrån hur tillgänglig staden 

är inom 20 minuters zoner, kan medborgare nå allmän service; kollektivtrafik, butiker och 

resturanger inom 20 minuter på cykel. Metoden är inte ny men spelar stor roll i 

planeringen och i arbetet med att informera och engagera medborgarna i 

planeringsprocessen. 

Om än inte lika långtgående så har Vancouver en liknande historia då stadens borgmästare 

i mitten av 1970-talet beslöt att främja blandbebyggelse i stadens centrum med boende i 

höghus blandat med affärer och kontor. Detta har lett till ett aktivt centrum även kvällstid 

och att 17 procent av alla resor i Vancouver sker till fots vilket är en extremt hög siffra för 

Nordamerikanska städer. 

Alla de regioner som studerats arbetar med olika långtidsplaner inför framtiden där 

klimatfrågan spelar en integrerad roll t.ex. PLANYC (2030); Portland Plan (2035); 

Greenest City 2020 Action Plan (Vancouver). Städerna har kommit olika långt med sitt 

arbete men gemensamt för dem är vikten av att sätta upp långsiktiga mål som bryts ner i 

delmål på kort sikt med regelbunden rapportering och uppdatering av planen.  

2.3.2 Ekodistrikt 

Flera av städerna driver stadsdelsprojekt där fokus ligger på att förnya tidigare nedgångna 

stadsdelar med riktade insatser för att skapa innovations eller ekodistrikt. I Portland finns 

Pearl District som ett tidigt framgångsrikt exempel, staden står också värd för en 

internationell konferens på temat i oktober 2012.36 San Franciscos Mission District där San 

Francisco University spelar en viktig roll i att revitalisera en stadsdel. I Boston har de 

södra kajkvarteren av borgmästaren utnämnts till stadens nya innovationsdistrikt och 

hundratals mindre IT företag har öppnat sina kontor där. Målsättningen för många av dessa 

satsningar är att försöka replikera framgången i Silicon Valley, världens främsta 

innovationskluster.  

Offentliga program och regerverk spelar dock i dagsläget en högst begränsad roll i varför 

Silicon Valley fortsätter att fungera som ett innovationskluster. Istället är det till en stor 

                                                 
36 http://ecodistrictssummit.com/ 

http://ecodistrictssummit.com/
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utstäckning kulturella aspekter som öppenhet, täta nätverk från t.ex. Stanford alumni och 

en hög koncentration av experter och riskkapital som driver klustret framåt.  

Box: Livskvalitet som global konkurrensfördel 

En viktig faktor bakom den framgång dessa regioner har haft ligger i deras 

förmåga att attrahera välutbildade, kreativa personer. I en 

kunskapsintensiv global ekonomi kommer konkurrensen för företagen 

alltmer att handla om att attrahera rätt personer som arbetskraft. Att 

lokalisera sig i en stad som kan erbjuda en hög livskvalitet där man har 

grönområden, cykelbanor och där innevånare kan handla lokalt odlade 

ekologiska matvaror blir därmed en allt viktigare faktor även från ett 

tillväxtperspektiv. 

“quality of life, no longer a vague nicety but a tangible feature that business leaders 

consider when deciding where to locate or expand: where do talented workers want to 

live, in an age where they can choose to live anywhere? They don’t consider great 

parks or clean air to be a frill.”
37

 

 

New York har i många årtionden setts som ett av världens absoluta centrum för kreativitet och 

innovation. När staden utvecklade sin PLANYC så stod denna aspekt inte i centrum men när planen 

uppdaterades 2011 så hade livskvalitet som global konkurrensfördel vuxit fram som en viktig del.  

Portland växer snabbt och det är tydligt från flera intervjuade att det i stor utsträckning en viss 

kategori människor som flyttar till staden. Personer som har ett aktivt friluftsintresse och ett starkt 

miljöengagemang, detta gör att företag inom dessa områden som Nike och Vestas väljer att 

lokalisera sig till Portland då de kan attrahera rätt sorts medarbetare. 

Borgmästaren för Boston, Thomas Menino lanserade i maj 2012 en ny brandingstrategi byggd på 

att lyfta fram Boston som en stad som bedriver en aktiv innovationspolitik för hållbar utveckling, där 

stadens olika aktörer samarbetar och som bjuder in alla att bidra för att åstadkomma den förändring 

man vill se mot ett grönare, klimatsmartare Boston. 

 

 

2.3.3 Indirekt styrning via finansiering 

”steering academics is like herding cats, but you can move the food bowl”
38

  

Genom att skapa riktade finansieringssatsningar till vissa innovationsområden inom 

miljöteknik hoppas beslutsfattare och politiker att kunna påverka utvecklingen. Detta sker 

till exempel i Portland, Berkeley och i Vancouver. Även om det inte går att per dekret 

replikera innovationsprocessen i Silicon valley så kan beslutsfattare arbeta för att främja 

sociala och kulturella förutsättningar för att liknande miljöer uppstår.  

British Columbia är den mest progressiva provinsen i Kanada och arbetar aktivt för att 

motverka klimatförändringen. Ett konkret exempel på önskan att åstadkomma en 

förändring var beslutet i mars 2008 från British Columbias provinsregering om att 

                                                 
37 PLANYC - A GREENER, GREATER NEW YORK update 2011 p.9 
38 Citat från Braden Penhoet, Executive Director for Innovation, Policy and Law, UC Berkeley Energy and 

Climate Institute. 
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spendera en del av budgetöverskottet i den enskilt största donationen någonsin till 

Kanadensiska universitet. Miljödepartementet donerade $90 miljoner (450 miljoner SEK) 

till British Columbias fyra universitet för att de under 10 år ska bedriva interdisciplinär 

forskning kring klimatanpassning och klimatlösningar för att minska utsläpp av 

växthusgaser. Resultatet blev Pacific Institute for Climate Solutions (PICS) som leds av 

University of Victoria i ett unikt samarbete med UBC, Simon Fraser University och the 

University of Northern British Columbia.39 I efterhand har politikerna något ångrat att de 

gav medlen villkorslöst, utan direkt inflytande över hur medlen spenderas och vilken 

inriktning forskningen tar.40 

2.3.4 Brister i övergripande strukturer kan motarbeta framsteg 

Det finns också många exempel på intressanta idéer och initiativ som aldrig lyckats 

komma vidare då de motarbetats eller på olika sätt fastnat i ”systemet”. New York City 

hade långt gångna planer på att skapa ett system för trängselavgifter på södra Manhattan. 

Förslaget hade en majoritet i stadshuset bakom sig och även det lokala näringslivet var 

positivt inställt. Däremot så var politikerna på delstatsnivån i Albany inte lika positiva. De 

var emot vad de såg som ytterligare en vägtull som skulle fördyra för företag att leverera 

sina produkter till staden och delstaten stoppade förslaget. New York City var även inne på 

ett förslag om att kräva att alla taxibilar i New York City skulle vara hybridbilar, detta 

skulle förbättra den lokala luftkvaliteten och samtidigt bidra till New York Citys 

klimatmålsättning. Det förslaget stoppades av den federala regeringen. Att skapa bindande 

regler för bilar är en federal kompetens och inget som enskilda städer har rätt att besluta 

om.41 

Den tidigare nämnda PACE finansieringen har avstannat på många orter på grund av 

Federal Housing Finance Authority (FHFA) betänkligheter då de vägrar stödja 

fastighetslån till byggnader som har PACE finansiering knuten till fastighetsskatten då de 

anser att det höjer risken på fastigheten. Många delstater har därför påbörjat arbetet med att 

skapa tydligare lagstiftning så att detta hinder för PACE finansiering undanröjs medan 

delstaten Kalifornien har stämt FHFA, delstaten hävdar att myndigheten överskridit sina 

befogenheter genom sitt agerande.42 FHFA mottog också över 30 000 skriftliga 

kommentarer från olika intressenter på sin föreslagna regeländring, så gott som alla 

positivt inställda till PACE.43 

 

 

  

                                                 
39 http://pics.uvic.ca/about 
40 Intervju med Carole Taylor, Chancellor Simon Fraser University och tidigare finansminister i 

delstatsregeringen 2008 då beslutet om att ge donationen till universiteten togs.  
41 Intervju med Hilary Beber, Policy Advisor, NYC Mayor’s Office of Long-Term Planning and Sustainability. 
42 http://oag.ca.gov/environment/green-energy/renewable/pace 
43 Joint Comments on the FHFA's Notice of Proposed Rulemaking, 

http://www.seia.org/sites/default/files/resources/Joint%20Comments%20of%2063%20Organizations%20on%2

0NPR%20RIN2590-AA53.pdf 

http://pics.uvic.ca/about
http://oag.ca.gov/environment/green-energy/renewable/pace
http://www.seia.org/sites/default/files/resources/Joint%20Comments%20of%2063%20Organizations%20on%20NPR%20RIN2590-AA53.pdf
http://www.seia.org/sites/default/files/resources/Joint%20Comments%20of%2063%20Organizations%20on%20NPR%20RIN2590-AA53.pdf
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3 Slutsatser och förslag för vidare studier 

De regioner som valts ut för närmare studier i den här rapporten hör alla till framkanten 

globalt när det gäller att bedriva innovationspolitik för hållbar utveckling. De skiljer sig 

dock avsevärt åt, både i storlek och i inriktning. En gemensam nämnare är dock en stark 

tilltro till möjligheten att bedriva en innovationspolitik som ställer krav, skapar 

möjligheter, och driver på mot en hållbarare utveckling.  

3.1 Betydelsen av långsiktighet i planering 

Från intervjuerna framstår betydelsen av långsiktiga, lagligt bindande regler som central. 

Kirsty Hamilton, analytiker vid Britiska tankesmedjan Royal Institute of International 

Affairs, har myntat frasen ”long, loud and legal”.44 Det tar tid för reformer att sätta sig och 

börja få effekt, de som påverkas av en reform måste hinna sätta sig in i dess effekter och 

reagera. I Portland har Metro, den regionala planeringsorganisationen, och bestämmelsen 

om att begränsa byggandet i stadens utkanter nu varit i kraft i årtionden. Det är först efter 

många år som effekterna blir tydliga i bevarandet av jordbrukslandskapet och avsaknaden 

av förflackad förortsbebyggelse som är så typisk för andra Amerikanska städer. Portlands 

modell ses nu som en stor framgång och urbanister och stadsplanerare vallfärdar dit för att 

lära sig mer om stadens lösningar. Vancouvers stadsplanering började på 1970-talet 

inriktas mot att främja tät blandbebyggelse i stadens centrum, vilket är en starkt bidragande 

orsak till varför staden ofta ligger i topp i internationella jämförelser av livskvalitet. 45 

Ett alltför kortsiktigt och ryckigt reformarbete kan få väldigt negativa konsekvenser. USAs 

federala skattereduktion för vindkraft är ett tydligt exempel där vindindustrin gått igenom 

upprepade cykler av starka konjunktursvängningar med stark tillväxt följt av 

masskonkurser när skattekrediten inte förlängts i tid av kongressen utan hinner löpa ut 

vilket eroderar investerares tilltro till sektorn.46, 47  Hållbar strukturomvandling är ett 

exempel på ett komplext och långsiktigt problem som kräver långsiktiga strategier och 

lösningar och en inbyggd process för att revidera de åtgärder som genomförs, allt efter 

effekterna av dem blir tydliga.  

3.2 Hur skapa en marknad för framtidens lösningar? 

Energimarknaderna i Kalifornien, Oregon och i British Columbia är starkt statligt styrda 

och inte avreglerade spelar enligt flera intervjuade experter en viktig roll för 

beslutsfattarnas möjlighet att genomföra en framsynt energipolitik. Till exempel har 

Kalifornias system för ”decoupling”, där elbolagens vinster drivs av incitament för ökad 

energieffektivisering och inte av ökad elförsäljning, lett till att delstatens elkonsumtion per 

capita är den lägsta i landet.48 Att Kalifornien har skapat dagens starkt reglerade system är 

delvis en reaktion på det kaos med energibrist och marknadsmanipulationer som uppstod 

efter avregleringen vilket kulminerade i Enronskandalen 2001.  

                                                 
44 Hamilton, K., 2005. ‘The Finance-Policy Gap: Policy Conditions for Attracting Long-Term Investment’. In 

Tang, K, ed., 2005. The Finance of Climate Change. London: Risk Books. 
45 Economist Intelligence Unit, 2011, http://www.economist.com/blogs/gulliver/2011/02/liveability_ranking 
46 Breakthrough Institute; Brookings Institute & World Resources Institute  (2012) Beyond Boom and Bust: 

Putting Clean Tech on a Path to Subsidy Independence, 

http://thebreakthrough.org/blog/Beyond_Boom_and_Bust.pdf 
47 Tax Credit in Doubt, Wind Power Industry Is Withering, 20.09.2012, NY Times, 

http://www.nytimes.com/2012/09/21/business/energy-environment/as-a-tax-credit-wanes-jobs-vanish-in-wind-

power-industry.html?pagewanted=all 
48 http://energyalmanac.ca.gov/electricity/us_per_capita_electricity-2010.html 

http://www.economist.com/blogs/gulliver/2011/02/liveability_ranking
http://thebreakthrough.org/blog/Beyond_Boom_and_Bust.pdf
http://www.nytimes.com/2012/09/21/business/energy-environment/as-a-tax-credit-wanes-jobs-vanish-in-wind-power-industry.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2012/09/21/business/energy-environment/as-a-tax-credit-wanes-jobs-vanish-in-wind-power-industry.html?pagewanted=all
http://energyalmanac.ca.gov/electricity/us_per_capita_electricity-2010.html
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Det finns ett starkt fokus på jobbskapande och många beslutsfattare i Sverige och i 

Nordamerika riskerar att se för smalt på miljöteknik som enbart något inom 

tillverkningsindustrin. Innovation i affärsmodeller och finansieringslösningar kan vara 

minst lika viktiga som den fysiska tillverkningen av nya produkter och området är 

intressant att studera närmare framöver. Leasing, PACE och tredje-parts finansiering spelar 

alla en viktigare roll för främjandet av marknaden för solenergi i USA än vad någon 

enskild innovation i produktionsprocesen av solceller har gjort.  

Lånekrediter till innovativa gröna företag och generellt statligt engagemang för den gröna 

ekonomin har blivit en infekterad fråga i USA efter Solyndra-skandalen.49 I 

Republikanernas valplattform som antogs på partikonventet i Tampa i augusti 2012 

fastslogs följande ståndpunkt: “Unlike the current Administration, we will not pick winners 

and losers in the energy marketplace.”50 

ITIF (Information Technology and Innovation Forum) en inflytelserik tankesmedja i USA, 

argumenterar i en nyligen publicerat en bok för behovet av en balanserad 

innovationspolitk, baserad varken på Laissez-Faire eller statlig ”klåfingrighet” och 

”picking the winner”-tänkande.51   

Innovationsupphandling är en möjlig väg framåt för att garantera en stark första kund åt 

nya lösningar, systemet används flitigt inom försvarsindustrin. Försvaret är till exempel 

den enskilt största kunden i USA för 2:a generationens biobränsle. U.S. Departments of 

Agriculture, Energy och Navy ska investera upp till $510 miljoner under en treårsperiod 

för att driva på utvecklingen av drop-in biofuels för civilt och militärt bruk.  

Arbetet med olika interaktiva informationssidor, som San Franciscos Solar Map, för ökad 

pristransparens och underlättad kontakt mellan potentiella kunder och företag är ett annat 

exempel på marknadsfrämjande åtgärder som städer och myndigheter kan genomföra. 

3.3 Ramverk för innovation 

Politiskt stöd från borgmästare, guvernörer och andra ledande politiska makthavare är 

centralt för att de strategier som utvecklats ska kunna genomföras, därtill krävs också 

finansiella medel utöver den normala budgeten. Ett exempel på hur detta kan hanteras är 

San Francisco där en stor del av SF Environment, den avdelning av statshuset som jobbar 

med miljö och hållbarhetsfrågor, finansieras av en liten avgift på den kommunala 

sophämtningen. Det har isolerat avdelningen från mycket av de nedskärningar andra delar 

av stadens administration drabbats av vid lågkonjunkturer.  

De studerade regionerna ser alla klimatförändringen som ett hot och fara men ser samtidigt 

omställningen mot en grönare ekonomi som en stor möjlighet för att skapa framtida tillväxt 

och välstånd. Detta är inte enbart för att främja en god miljö, det är centralt för framtida 

tillväxt.  

Här spelar frågan om att lyckas attrahera rätt kompetens för de nya marknader och företag 

som växer fram en central roll. Här ses ofta livskvalitet som en faktor för regioner i 

kampen om de ska lyckas attrahera talangen; de välutbildade, kreativa, entreprenörer som 

                                                 
49 Representanthuset i Kongressen, dominerat av Republikanerna röstade 14 september 2012 igenom en ny lag 

”No more Solyndras Act” för att förhindra vidare utlåning av Energidepartementet.  

http://finance.yahoo.com/news/house-votes-end-energy-loan-guarantee-program-163537521.html 
50 Republican Party platform, 2012, http://www.gop.com/2012-republican-platform_America/ 
51 Robert D. Atkinson and Stephen J. Ezell (2012) INNOVATION ECONOMICS: The Race for Global 

Advantage, Yale University Press. 

http://finance.yahoo.com/news/house-votes-end-energy-loan-guarantee-program-163537521.html
http://www.gop.com/2012-republican-platform_America/
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utgör drivkraften i den nya ekonomin. Boston har insett detta och försöker lyfta fram 

staden med sin kampanj Greenovate Boston. 

Det är svårt för städer och regioner att direkt främja innovation då den processen påverkas 

av många faktorer utanför deras inflytande men starka forskarmiljöer och en god 

försörjning av välutbildad arbetskraft är en förutsättning och där kan regioner spela en 

aktiv roll. Det är tydligt hur de studerade regionerna satsar stort på kunskap, ofta i formen 

av forskning och utbildning, som en tillväxtfaktor. British Columbias donation av 450 

miljoner SEK på Pacific Institute for Climate Solutions, var den enskilt största till ett 

offentligt universitet i Kanadas historia.  

New York City hoppas med sin storsatsning på Applied Science NYC, där Cornells nya 

universitetscampus för tillämpad forskning på Roosevelt Island ingår, garantera tillgången 

på forskare med spetskomptens för innovation. För att inte kunskapen ska stanna på 

universitetet finns också en medveten plan för att främja spridning av forskningsresultat. 

Det nya campuset har till exempel ett nära samarbete med flera av de främsta företagen 

från Silicon Valley så som Google och Facebook och planer finns att vissa av 

professorerna ska komma från dessa företag. Kopplat till det nya campuset finns dessutom 

en inkubator med omfattande riskkapital för att stödja nya företag, ett krav är dock att 

företagen stannar i New York de första åren.   

3.4 Reflektioner och förslag på vidare studier 

USA kan på detta område liksom på många andra områden liknas vid ett levande 

laboratorium där en uppsjö policyexperiment utvecklas, testas och förskastas i hög takt. 

Vad gäller innovationspolitik för hållbar utveckling framträder mot bakgrund av denna 

rapport fyra särskilt intressanta områden: 

• Finansiering för den gröna ekonomin 

• Kompetens för hållbar utveckling 

• Ny kunskap för hållbar utveckling 

• Kunskapsflöden och nätverk för hållbara innovationer 

Här finns lärdomar att dra för Sverige, både på det mer övergripande planet och i konkreta 

fall. I den miljöteknikstrategi som lanserades av Regeringen i september 2011 pekas ett 

antal områden ut som särskilt prioriterade för att svensk miljöteknik ska bli än mer 

konkurrenskraftig på den internationella marknaden. Här återfinns såväl frågor om 

kunskap och kompetens, tvärsektoriell samverkan och samordning samt 

kunskapsspridning, kommersialisering och innovation. Finansiering är vidare en central 

fråga i Sverige, liksom i USA och de flesta andra länder – inte minst med tanke på det 

ekonomiska läget och bristen på riskkapital generellt.52 Genom att närmare studera 

”experiment” i USA på dessa områden kan inspiration fås både kring hur politik kan 

utformas för att vara en positiv kraft och kring hur politiken kan utgöra ett hinder.  

USA kan således utgöra både en förebild, framförallt gällande politik på den regionala och 

lokala nivån, och ett avskräckande exempel. Något som saknas generellt (men där det som 

denna studie visar finns positiva undantag) i USA och som uppenbarligen är ett hinder för 

                                                 
52 Tillväxtanalys har till exempel fått i uppdrag av Näringsdepartementet att analysera hur mer privat kapital 

kan mobiliseras till investeringar i den ”gröna ekonomin”.  En rapport om detta kommer att publiceras under 

hösten 2012.  
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hållbar utveckling är långsiktighet och politisk samarbetsvilja. Många av de 

framgångssagor som berättas om USA när det gäller framväxten av en grön ekonomi 

baseras paradoxalt nog på offentliga interventioner av olika slag – såsom investeringsstöd 

för solceller, standarder för förnybar energi eller regleringar av energimarknaden. På grund 

av kortsiktighet i det politiska beslutsfattandet har dessa framgångssagor inte sällan gått 

från komedi till tragedi när stödsystem inte förlängts eller förändrats kraftigt med kort 

varsel. Marknaden har på grund av detta kommit att karakteriseras av en ryckighet som 

hindrar mer radikala innovationer och långsiktig strukturomvandling.  

På detta område har Sverige ett försprång gentemot USA och mer positiva erfarenheter 

finns att hämta från andra delar av världen, inte minst från Japan, Sydkorea och Kina.  

Sammanfattningsvis är det Tillväxtanalys bedömning att fortsatta studier inom detta 

område i USA bör fokusera på att: 

• lära av USA när det gäller den experimentlusta, flexibilitet och de starka tvärsektoriella 

band som finns mellan olika aktörer på den regionala och lokala nivån, 

• lära med USA när det gäller att utveckla ny kunskap och kompetens för hållbar 

utveckling och den gröna ekonomin, samt att 

• lära i USA för att förstå betydelsen av politikens möjligheter och begränsningar mot en 

hållbar strukturomvandling. 
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Bilaga 1: Urvalskriterier och statistik 

Näringslivskluster inom miljöteknik 

En aspekt av intresse är hur utvecklat näringslivet är inom miljöteknik, till vilken 

utsträckning klusterbildningar kan identifieras. För denna indikator används data från en 

omfattande studie från tankesmedjan Brookings Institute ”Sizing the clean economy – A 

national and regional green jobs assessment”53 den visar hur många gröna företag som 

grundats inom storstadsregioner både till antal och hur stor andel den lokala 

arbetsmarknaden utgörs av gröna jobb. En annan indikator är hur många av världens 100 

bästa miljöteknikföretag delstaten har, här används en ranking genomförd av tidningen The 

Guardian.54 Resultatet av denna del ger att Kalifornien dominerar stort med 30 globalt 

ledande miljöteknikföretag, följt av Massachusetts och Colorado. I Kanada finns två 

företag, ett i Vancouver och ett i Montreal. Sett till vilken andel gröna jobb har i den lokala 

ekonomin så ser vi regionerna kring: Albany, NY; Knoxville, TN; Sacramento, CA; 

Harrisburg, PA; Toledo, OH med de högsta talen. Sett till antal gröna företag så leder 

storstadsregioner som New York City, L.A., Chicago, Philadelphia, Boston och San 

Francisco.  

Ledande universitet och forskningsinstitut 

Forskning och starka innovationsmiljöer samt ett nära samarbete mellan akademin och 

näringslivet är viktiga faktorer för en innovationspolitik för hållbar tillväxt. Här används 

tre indikatorer. Den första är antalet forskningsprojekt som energidepartementets ARPA-E, 

Advanced Project Research Agency – Energy finansierat i delstaten. Projekten genomförs 

ofta i samarbete mellan universitet och företag och är inriktade på att genomföra 

banbrytande innovation inom energiområdet. Ledande är här Kalifornien och 

Massachusetts följt av New York. De andra två indikatorerna ger vilka delstater som har de 

ledande universiteten inom civilingenjörs- och miljöforskningsområdet baserat på en 

kombination av citerad forskning och undervisning av världens 100 bästa universitet. 

Återigen framstår Kalifornien och Massachusetts som ledande, följt av New York, 

Pennsylvania, Ontario, Illinois, Michigan och Texas.   

Effektiva regelverk för förnybar energi 

Andel förnybar energi är inte en perfekt indikator men den kan ge en fingervisning av vilka 

delstater som utformat gynnsamma regleringar för förnybar energi. Den totala andelen är 

missvisande då den domineras av delstater som har mycket vattenkraft vilket avgörs mer 

av geografi än av policybeslut. Det är dock talande vilken roll en gynnsam policymiljö 

spelar då en delstat som New Jersey kan ligga tvåa för utbyggnaden av solenergi före 

större och betydligt soligare delstater. Delstaterna med störst andel installerade solceller är 

Kalifornien, New Jersey, Florida, Arizona, och Pennsylvania. Sett till vindenergi så ligger 

Texas, Iowa, Kalifornien, Minnesota, Illinois, och Washington i topp. 

  

                                                 
53 http://brookings.edu/metro/clean_economy.aspx 
54 http://www.guardian.co.uk/globalcleantech100/cleantech-100-2010-list  

http://brookings.edu/metro/clean_economy.aspx
http://www.guardian.co.uk/globalcleantech100/cleantech-100-2010-list
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Effektiva regelverk för energieffektivitet 

Det råder konsensus bland experter kring det faktum att energieffektivitet är ett område 

som bör prioriteras. En indikator som används inom detta område ser till vilka delstater 

som satsar mest i sina budgetar på program för energieffektivitet. Den visar att Kalifornien, 

New York, Washington ligger i topp följt av Oregon, Florida, Massachusetts, och New 

Jersey.55 Sett utifrån vilka delstater som har kommit längst i införandet av smarta elmätare 

leder Arizona, Oregon, Idaho, Pennsylvania och Wisconsin enligt Federal Electricity 

Regulatory Commission.   

Aktivt arbete för att skapa hållbarare städer 

Generellt ligger Nordamerika inte i topp inom detta område med sin glesa 

förortsbebyggelse och bilberoende men det finns enskilda städer som har kommit långt i 

arbetet mot mer hållbara städer. Enligt en rapport genomförd av The Economist 

Intelligence Unit som utvärderat 31 olika variabler inom fem olika områden som 

koldioxidutsläpp; landanvändning; transportlösningar leder dessa städer arbetet: San 

Francisco, Vancouver, New York City, Seattle, Denver, Boston, Los Angeles. och 

Washington D.C.56 

En aktiv klimat- och energipolitik  

En mycket viktig aspekt är huruvida det finns någon politisk vilja att ta sig an 

klimatproblematiken. Detta kan spåras genom att se om delstaten har skapat någon 

lagstiftning eller ny policy för att försöka minska sin klimatpåverkan eller minska sin 

energiförbrukning. I ett första steg är det svårt att gå in i detalj för varje delstats 

lagstiftning då många skiljer sig åt både i ambitionsnivå och i metod men det ger en 

indikation på huruvida frågan överhuvudtaget tas på allvar. Forskningsinstitutet Pew 

Climate Center har gjort en sammanställning över vilka delstater som har skapat initiativ, 

de har grupperat dessa inom klimatområdet (7 kategorier), energisektorn (8 kategorier), 

transportsektorn (2 kategorier) och byggsektorn (4 kategorier).57 Resultatet från den 

sammanställningen visar att Kalifornien leder med aktiviteter i alla 21 kategorier, tätt följt 

av Connecticut, Massachusetts, Oregon, New York och Washington. En tredje grupp har 

aktiviteter inom 16-17 av kategorierna, där ingår Vermont, Rhode Island, Arizona, 

Maryland, New Jersey, New Mexico, Pennsylvania.   

 

 
 

 

                                                 
55 http://www.edisonfoundation.net/iee/issueBriefs/IEE_CEE2011_FINAL.pdf  
56 US and Canada Green City Index - Assessing the environmental performance of 27 major US and Canadian 

cities 

2011, The Economist Intelligence Unit, sponsored by Siemens. http://www.siemens.com/greencityindex 
57 http://www.pewclimate.org/docUploads/AllStateInitiatives-01-27-09-a_0.pdf  

http://www.edisonfoundation.net/iee/issueBriefs/IEE_CEE2011_FINAL.pdf
http://www.siemens.com/greencityindex
http://www.pewclimate.org/docUploads/AllStateInitiatives-01-27-09-a_0.pdf
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