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Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringar
Detta betyder att Uppsala kommun aktivt arbetar för att minska 

klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning med energi, genom 
hållbart resande och genom att främja ny teknik. Fokus ska också läggas 

på individens ansvar att i sina levnadsvanor minska miljöbelastningen.



Övergripande mål
● för verksamheten och kommunen som geografiskt 

område minska utsläppen av växthusgaser per 
capita med 30 % till år 2020 
jämfört med 1990, för att därefter minska ytterligare

Syfte
● Uppsala ska bli ledande i att minska klimatpåverkan
● Plattform för aktivt arbete tillsammans med andra 

och en dialog med medborgarna



Fokusområde 1 – Samarbete och klimatmedvetna val 



VÄXANDE STAD – HÅLLBAR STAD ? 



http://www.youtube.com/wat
ch?v=unuXl2gtbzs

Fokusområde 2 - Trafik

http://www.youtube.com/watch?v=unuXl2gtbzs


Fokusområde 2 - Trafik



Fokusområde 3 – Bebyggelse 



Fokusområde 4 – Främja ny teknik

Uppsala Energy Initiative
och Energihuset

• Några ”Clean Tech” företag
– Solibro - solceller
– Seabased – vågkraft
– Vertical Wind – vindkraft
– Current Power – havsströmmar
– ChromoGenics – smarta fönster
– Scandinavian Biogas Fuels AB



300 m2

22 MWh

5 % 5 000 MWh ”första steget”



Fokusområde 5 – Styrning och uppföljning
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- 30 % 1990 per Capita 854

- 30 % 1990 Totalt 621

Business as usual 1 057

Jordbruk, industri 153 148 146

Traf ik 278 292 314

El allmänt 118 101 118

Uppvärmning 338 312 332
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Utsläpp av växthusgaser i Uppsala Ton 
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Folkmängd 177 400 185 000 187 500 215 000



Global CO2 fördelning / capita
Karta över utsläpp av koldioxid per invånare och år 1998/1999. 
Den visar skillnaden i utsläppsnivå mellan världens länder – hur 
ser det ut inom länderna ?

En hållbar utsläppsnivå runt år 2050 beräknas vara ca 1 
ton CO2-e per person och en befolkning på 9 miljarder. 
På 100 års sikt måste utsläppen i princip upphöra.



Handlingsplan 2007 – 2011

Uppsala. Utm anar  var je dag. Sedan 1286.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka 
för att lösa de problem som vi har 
skapat med det gamla sättet att 
tänka.” – Albert Einstein.
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