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Linköping - en klimatsmart kommun

’

Gösta Gustavsson (c)
Miljökommunalråd
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Internationellt klimatarbete

Globalt mål: Begränsa  framtida temp.ökning till högst 2°C

EU-länderna ska minska sina utsläpp med minst 20% till 2020, 
jmf. med 1990

20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från 
förnyelsebara källor år 2020 - andelen biodrivmedel samma år 
ska vara 10 %. 

20 % energieffektivisering till år 2020 inom EU
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Linköpings kommuns klimatarbete
Samverkan

Linköping – Norrköping
Utvecklar fjärde storstadsregionen
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Gemensam klimatvision 
Linköping/Norrköping

Linköping och Norrköping – den 
klimatsmarta regionen

Tillsammans medverkar vi till att hejda den globala 
och lokala klimatpåverkan.
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Gemensam klimatvision 
Linköping/Norrköping

Linköpings och Norrköpings kommuner är föregångare 
i klimatarbetet genom att:
• all kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att 
minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till 
framtida klimatförändringar
• alltid välja förnybara energikällor inom transport- och 
energisystemen
• vid all upphandling ställa klimat- och miljökrav
• öka klimatengagemanget och kommunicera klimatfrågan med 
medarbetare, förtroendevalda, boende och verksamma i 
kommunen
• stödja affärsdriven miljöteknikutveckling
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all kommunal planering sker klimatmedvetet, 
med fokus på att minska utsläppen av 
växthusgaser och anpassa samhället till framtida 
klimatförändringar
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alltid välja förnybara energikällor inom transport-
och energisystemen
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Linköpings kommuns klimatarbete –
utökad infrastruktur för cykel

• - sammanhängande 
cykelvägnät

• -400 km separerade 
säkra och trygga 
cykelvägar

• - cykelkampanjer
• - Över 30 % av 

resorna i Linköping 
går på cykel
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Linköpings kommuns klimatarbete –
biogas

produktion av biogas, 
samtliga tätortsbussar 
och sopbilar, 70 % av 
taxiflottan samt över 
1000 övriga fordon drivs 
med biogas 
kommunal bilpool 
bestående av 35 
biogasbilar
krav vid upphandling av 
färdtjänst etc
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vid all upphandling ställa klimat- och miljökrav
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öka klimatengagemanget och kommunicera 
klimatfrågan med medarbetare, förtroendevalda, 
boende och verksamma i kommunen

The City Executive Board
Public Transport Committe
Town Planning Committe
Techical Servicies and 
Community Planning Committe
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stödja affärsdriven miljöteknikutveckling
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Linköpings kommuns klimatarbete –
framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer:
Långsiktighet och strukturtänk
Politisk vilja och styrning genom Agenda 21-
plan, miljöpolicy, naturvårdsprogram, 
resepolicy m.fl. planer och program antagna i 
kommunfullmäktige
Bred samverkan inom och utanför kommunen
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Linköpings kommuns klimatarbete 
– Vi är alla planetskötare

Gösta Gustavsson

En del är passiva
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Linköpings kommuns klimatarbete 
– Vi är alla planetskötare

Gösta Gustavsson

Men andra är aktiva
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Linköping – i final igen
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