
- 1 - 

Omställningsplan 

för  Uppsala





- 3 - 

Omställningsplan för Uppsala
Under 2007 ökade världens utsläpp av växthusgaser i högre takt än någonsin förut. 
Samtidigt kommer forskarrapporter som pekar på att klimatförändringen går snabbare 
än vad tidigare prognoser förutsagt. I slutrapporten från FN:s klimatpanel IPCC 
som kom 2007 beräknades att vi skulle få se ett isfritt Arktis om ungefär ett sekel.1 
I dag menar många forskare att hela Arktis riskerar att vara isfritt inom tio år, med 
ytterligare ökad solinstrålning och snabbare uppvärmning som följd.2 Andra forskare 
pekar på att de frysta metanhydraterna i Sibirien redan tycks ha börjat smälta.3 Något 
som kraftigt kommer att öka halten av växthusgasen metan i atmosfären. Vi står inför 
en situation där växthuseffekten inom en snar framtid riskerar att löpa amok i en 
självstimulerande spiral av naturliga processer utanför människans kontroll. 

Vid Tällberg forum 2008 enades forskare och beslutsfattare om att arbeta för att 
minska koldioxidhalten i atmosfären till 350 ppm för att med 80 %:s säkerhet kunna 
hindra en uppvärmning som överstiger 2 grader.4 Dagens politiska mål ligger på 450 
ppm och redan idag är vi uppe i 387 ppm, stora utsläpp ligger också latent i systemet, 
dagens utsläpp beräknas inte ha sin fulla effekt förrän om cirka 30 år. Radikala 
globala utsläppsminskningar är alltså nödvändiga nu. Samtidigt måste vi se tillgången 
till en ren atmosfären som en allemansrätt där vi i Sverige och andra nordliga länder 
under lång tid har roffat åt oss utrymme, medan det är främst länderna i syd som 
drabbas av klimatförändringens konsekvenser. Det är redan idag fler som flyr från 
en förändrad klimat och miljö än från krig och FN räknar med en risk för uppåt 200 

1  Climate Change 2007: IPCC Fourth Assessment Report (AR4)
2  DN 2007-09-22: Därför smälter Arktis is så snabbt
3  DN 2008-08-29: Metangas i Sibirien ökande klimathot
4  Tällberg: <350, Remember this number for the rest of your life
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miljoner klimatflyktingar 2050.5 WHO beräknar att det dör 150 000 personer enbart i 
sjukdomar varje år på grund av klimatförändringarna.6 Samtidigt pekar forskarna på 
en trend där antalet natur- och svältkatastrofer orsakade av ett nyckfullt klimat ökat 
under det senaste årtiondet. Risken för att drabbas för naturkatastrofer har fördubblats 
globalt på 20 år.5 Många av dessa katastrofer har fått många tiotusentals döda som 
följd i länder som Burma, Bangladesh och Etiopien.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad, en stad med hög utbildningsnivå och en 
föregångare i mycket. Vi är många uppsalabor som oroar oss för klimatförändringen 
och frustreras av att se våra barns framtid ständigt nedprioriteras. I Uppsala tycks 
det alltid vara för dyrt att göra något åt klimatpåverkan och man väntar bara på 
pengar uppifrån istället för att omprioritera kommunens medel. Det visar sig också 
i statistiken, i Svenska Naturskyddsföreningens kommunenkät där kommunerna får 
redogöra för sitt klimatarbete så lyckas Uppsala, trots viss skönmålning, bara nå 
51:a plats av 209 medverkande kommuner. Låter inte så illa kanske, men man bör 
då betänka att större städer har en tendens att hamna långt upp i listan. Stockholm, 
Malmö och Göteborg hamnar milsvida längre fram. Inom kategorin större städer, där 
Uppsala är den största, så placerar sig Uppsala på plats 17 av 21.7

Vi tror inte att dessa brister beror på illvilja från kommunens politiker, utan på 
okunskap och en sen reaktion. I kommunens egen klimatstrategi sägs att man 
ska bli en av landets främsta klimatkommuner.8 Vi vill gärna tro att man har som 
målsättning att verkligen infria detta och vill därför bidra med ett tryck från det civila 
samhället för att genomföra de tuffa beslut som behövs. De flesta av metoderna i 
omställningsplanen har redan tillämpats i kommuner som är ledande i Sverige och 
internationellt. Vad hindrar oss i Uppsala från att lära av dem? Många av våra krav 
är inte ens kostsamma utan snarare långsiktigt lönsamma, andra kräver tillskott av 
pengar, men vi tror, med forskningen i ryggen, att dessa pengar är småsummor jämfört 
med de svältkatastrofer, naturkatastrofer och konflikter som lurar runt hörnet, och som 
vi redan fått se inledningen på i en allt varmare värld.

Vi kräver en minskning av växthusgasutsläppen med 4 procentenheter  ■

per år från 2008 års nivå i Uppsala kommun. Det skulle innebära en 
minskning med 48 % till år 2020. Vi vill se en årlig minskningstakt som 
hindrar att man bara skjuter problemet framför sig.

5  FN: Human Development Report 2007/2008
6  Patz et al, 2005. Impact of regional climate change on human health. Nature, 438, 310-317
7  Naturskyddsföreningens kommunenkät
8  Klimatutmaningen: Handlingsplan för Uppsala kommuns klimatarbete 2007–2011



- 5 - 

allmänna åtgärder
Inrätta en lokal klimatkommission ■  med representanter från näringsliv, 
föreningsliv, forskare och politiker som utreder sätt att tillsammans minska 
utsläppen inom kommunen och vem som ska göra det. En metod som redan 
används med framgång i Växjö9.

Inför omfattande informationskampanjer ■  riktad till både näringsliv, 
universitet och privatpersoner för att minska deras klimatpåverkan.

Starta ett lokalt ”Kyotoprotokoll” ■  där olika aktörer verksamma inom 
kommunen (skolor, universitet, företag, kommunala verksamheter) förbinder 
sig att minska sina utsläpp med viss mängd till visst datum.

Starta en klimatfond dit kommunens förvaltningar betalar efter utsläpp.  ■

Pengarna kan sedan användas för klimatåtgärder, det stimulerar samtidigt 
minskningar av utsläppen från kommunens verksamheter.

Klimatanpassa kommunens resepolicy för att i högsta möjliga grad undvika  ■

klimatpåverkande resor.

Starta en speciell klimatutbildning till skolelever och kommunanställda. ■

Anställ fler tjänstemän för att aktivt arbeta för denna vår tids stora ödesfråga. ■

Starta idéutbyte med vänorter och andra städer. Börja delta aktivt i samarbetet  ■

Klimatkommunerna där Uppsala är medlem men hittills hållit en låg profil och 
inte deltagit särskilt mycket.10

9  Växjö kommun: Klimatkommissionens slutrapport
10  UNT 2008-03-03: Långt till miljömålen för Uppsala
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transpOrter
Transporterna står idag för 39 % av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige. 
Biltrafiken står för 17 %, inrikes och utrikes sjöfart 10 %, lastbilar och bussar för 
9 %, flyget inrikes och utrikes står för 4 %.11 Då ska man också komma ihåg att 
flygets utsläpp som sker på hög höjd beräknas ha omkring 2,7 gånger starkare effekt 
än utsläpp på marknivå.12 Lokalt i Uppsala så beräknas transporterna stå för 34 % av 
koldioxidutsläppen i kommunen.13 Transportsektorn är också den sektor som ökat sina 
utsläpp mest i Sverige under senare år, utsläppen från vägtrafiken har ökat med 9 % 
sedan 1990. 

Att vända denna trend är alltså ett måste om man vill bromsa vår påverkan på 
växthuseffekten. Viktigt att poängtera är att många bilresor kan undvikas utan 
någon som helst förlust i välbefinnande genom ökat cyklande, samåkande och 
kollektivtrafikresande. I 57 % av bilarna åker bara en person och hälften av bilresorna 
är kortare än 5 km.14

Att bygga för cykel och gång istället för bilar är också en satsning för bättre 
folkhälsa. Stadsplanering som leder till fysisk inaktivitet kostar Sverige runt 20 
miljarder kronor om året.15 En sociologisk studie har visat att 80 % av européerna 
föredrar att politikerna satsar på kollektivtrafik istället för på bilar.16 Uppsalas egen 
resvaneundersökning visar också att klart fler resor i kommunen utförs med cykel och 
gång än med bil.13 Frågan är om detta avspeglas i resursfördelning från kommunens 
offentliga medel?

11  Naturvårdsverket
12  IPCC: Aviation and the Global Atmosphere, s.64
13  Hållbarhet 2008 - Uppsala Kommuns hållbarhetsbokslut, s.22.
14  SIKA: RES 2001 - Den nationella reseundersökningen
15  Statens folkhälsoinstitut: Samhällsplanering för ett aktivt liv, s. 13.
16  Socialdata: Einschätzungen zur Mobilität in Europa. Internationaler Verband für Öffentliches 
Verkehrswesen.
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Säg absolut nej till alla trafikplaner som beräknas öka kommunens totala  ■

utsläpp

Stopp för den planerade flygplatsen vid Ärna. À  En mer lättillgänglig 
flygplats kommer öka tillgängligheten för att flyga och därmed med all 
säkerhet öka flygandet. 

Stopp för nya externa köpcentrum som det som projekteras vid  À
Fullerö. Externa köpcentrum ökar alltid biltrafiken. 18 % av alla bilresor 
sker för att konsumera och konsumentens biltransporter från affären till 
hemmet står för hela 10 % av den samlade energiåtgången för produktion 
och konsumtion av mat.14

Stopp för nya bilvägar À  som underlättar för bilister och gör det snabbare 
och mer attraktivt att köra bil.

Förbättra kollektivtrafiken i Uppsala ■

Starta ett spårnät i Uppsala. À  Snabb och bekväm kollektivtrafik är ett 
måste för att minska på trafikens klimatpåverkan, en ordentlig satsning på 
spårtrafik behövs oavsett om det sker med konventionella spårvägar eller 
med spårtaxisystem.

Öppna fler bussfiler och starta fler snabba stombusslinjer och andra  À
direktbussar. Snabbhet är ett måste för att öka attraktiviteten för 
kollektivtrafiken. 

Öka turtätheten i kollektivtrafiken. À

Sänk priserna i kollektivtrafiken. À  Det ska vara lönsamt att vara 
klimatvänlig. 

Ge bussar signalprioritering framför bilar vid gatlysen, så att det snabbare  À
blir grönt för bussar än för bilar.

Utöka möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken. À

Bygg lokaltågsstationer inom Uppsala för Stockholmspendeln och  À
Upptåget, exempelvis i Gamla Uppsala och Bergsbrunna.

Begränsa biltrafiken på gator som är centrala för kollektivtrafiken, såsom  À
Kungsgatan och Bäverns gränd.
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Kommunen måste arbeta hårt för ett ändrat resebeteende hos  ■

innevånarna

Starta ett mobilitetskontor som hör av sig till företag och  À
privatpersoner och söker att ändra deras resvanor. Detta finns i bland 
annat Lund och Göteborg.17 18 I Göteborg har man ringt upp 130 000 
hushåll och hjälpt de att planera sin vardagliga resa med kollektivtrafik och 
informerat om hur lång tid det skulle ta och hur mycket de skulle kunna 
spara.19 

Ge vanebilister en cykelhjälm eller ett kollektivtrafikkort om de provar att  À
lämna bilen hemma. Detta har använts i Lund med framgång, över 700 
bilister har blivit ”hälsotrampare” eller ”testresenärer” i kollektivtrafiken.20

Låt kommunen som arbetsgivare sponsra cyklar eller kollektivtrafikkort för  À
sina anställda och inför avgifter på arbetsplatsernas parkeringsplatser för att 
stimulera till ändrade vanor. Varför inte sponsra en cykel när man sponsrar 
gymkort och liknande?

Låt tillgång på kollektivtrafik var ett krav vid godkännande av  À
nybyggnationer. I Freiburg, Tyskland, beviljas inte byggnadslov 
för flerfamiljshus som har mer än 400 meter till närmaste 
kollektivtrafikhållplats.21 I Danmark får inte industrier lägga sig för långt 
ifrån kollektivtrafikhållplatser. 

Kommunen måste försvåra för bilister ■

Öka andelen gågator i staden och förbjud privatbilism i innerstaden À . 
Privatbilar är förbjudna i bland annat Lunds centrum och centrala Graz i 
Österrike.10  Exempelvis Svartbäcksgatan kan göras om till gågata. 

Ett alternativ till gågator kan vara att införa gåfartsgator. À   Exempelvis 
Trädgårdsgatan och Västra Ågatan skulle kunna göras om till gåfartsgator. 

Höja priserna på att parkering i innerstaden. À

Göra  Fyristorg fritt från bilparkeringar. À

Sätta 30 km/h som hastighetsgräns inom hela staden utom på större vägar,  À
det har man gjort exempelvis i Graz i Österrike.20

Vid nybyggnationer av bostadsområden, anpassa inte för bilar genom att  À
bygga parkeringar och dylikt. I München byggs bilfria bostadsområden helt 
utan parkeringsplatser.20 

Avskaffa kommunens parkeringsnorm. À

17  LundaMaTs: Hållbart transportsystem i Lund
18  Lundby Mobility Centres samlade erfarenheter under åren 2000-2007
19  UNT 2008-03-03: Långt till miljömålen för Uppsala
20  Lunds kommun: Bilist
21  Rapport från Stockholms kommun: Städers klimatarbete internationella exempel 
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Kommunen måste främja cykeln som transportmedel, något som också  ■

har goda hälsoeffekter.

Offensiv marknadsföring av cykeln som transportmedel. À

Identifiera stadens cykelstråk och satsa på att underlätta för cyklister där. À

Signalprioritering av cyklar, och utbyggnad av snabba direktvägar för  À
cyklar separerade från annan trafik. Detta sker exempelvis i Appeldoorn i 
Holland.20 

Inför kombinationsvägar för cykel och bil, där bilarna inte får köra om  À
cyklarna, finns bland annat i Rotterdam, Holland.20

Starta ett ruttplaneringsverktyg (på internet) som räknar ut snabbaste  À
cykelvägen, finns bland annat i Göteborg.22 

Säkrare och bättre cykelparkeringar. Utöka antalet cykelparkeringar i  À
centrum. 

Bygg cykelgarage vid centralstationen som innehåller cykelverkstad och  À
cykeluthyrning. Detta är bra både för turister och stadens invånare. 

Främja en omställning av transporterna ■

Öka satsningen på biogasanläggningen À  och satsa på att producera nog 
för att kunna försörja alla länets bussar.

Använd bara miljöfordon inom kollektivtrafiken och taxi, det gör man i  À
Graz, Österrike.20

Bilar som upphandlas till kommunens bilpark ska vara elbilar.  À

Kommunen måste driva på hårt för en utbyggnad av järnvägslinje Uppsala- ■

Enköping.

22  Göteborgs stad: Cykelreseplaneraren
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mat Och jOrdbrUk
Matproduktionen står enligt FN:s FAO (Food and agriculture organization) globalt 
för 25 % av växthusgasutsläppen. Den största delen bidrar djurproduktionen med 
som ensamt orsakar ca 18 % av växthusgasutsläppen23. Kött- och mjölkprodukter är 
alltså mycket stora utsläppskällor. De utsläpp som kommer ifrån jordbruket är till 
stor del utsläpp av metan och kväveoxider som är mycket starka växthusgaser, men 
som ej berörs av koldioxidskatter. Utan att räkna med påverkan på utsläppen direkt 
från marken så räknas jordbruket stå för 11 % av utsläppen i Sverige.24 Värt att notera 
här är att svensk mat till stor del importeras, vilket leder till att utsläppen av svensk 
konsumtion i hög grad sker i andra länder. Nötkött är det köttslag som har störst 
klimatpåverkan. Hela 46 % av nötköttet som konsumeras i Sverige är importerat.25 Att 
minska långväga transporter av mat är viktigt men för att minska klimatpåverkan så 
måste vi framför allt minska på konsumtionen av nöt-, fläskkött och  mjölk.

Minska köttkonsumtionen inom kommunens verksamhet ■  med 75 % och 
ersätt större delen av det resterande nöt- och fläskköttet med kyckling som 
har lägre klimatpåverkan. För att genomföra detta krävs även utbildning av 
storkökspersonal i vegetarisk matlagning. Något som dessutom kan bli en stor 
besparing, då kött i regel är mycket dyrare än vegetariska produkter.

Skapa en målsättning om att minska köttkonsumtionen ■  hos kommunens 
innevånare och arbeta därefter. 

Ge rådgivning och ekonomiskt stöd till lantbrukare för att hjälpa dem att  ■

minska sina utsläpp och att samla upp de utsläpp som bildas.

23  FAO: Livestock’s Long Shadow
24  Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser i Sverige
25  LRF: Marknadsinformation
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el Och Uppvärmning
El och värmeproduktionen står för 11 % av utsläppen av växthushusgaser i Sverige, 
elimport ej inräknad.23 Internationellt är dock elproduktion en av de absolut största 
orsakerna till utsläpp av växthusgaser. Sverige är ett glesbefolkat land i utkanten 
av Europa som borde ha resurser för att kunna exportera stora mängder el till mer 
tättbefolkade områden. Sverige har idag också en av världens absolut högsta per 
capita konsumtioner av el. I Danmark gör man bara av med 40 % så mycket el som 
man gör i Sverige per person.5 Man bör alltså sträva efter att både öka produktionen 
av elektricitet från förnyelsebara källor och samtidigt minska på elkonsumtionen.

Fortsatt kraftig utbyggnad av fjärrvärmenät ■  och bygg fjärrvärmepannor i 
alla kommunens tättbefolkade områden där det inte redan finns.

Upphör med eldning med fossila bränslen inom fjärrvärmenätet À , även 
torveldningen måste fasas ut snarast, ett snabbt slut för fossilbränslen 
i anläggningarna måste ingå i kommunens avtal vid förhandlingar om 
fjärrvärme.

Förhandla fram prissättningen så att alla hushåll inom staden ansluter sig  À
till nätet, genom att hushåll ställer sig utanför fjärrvärmenätet så ökar de 
också sin energikonsumtion kraftigt.

Minska på energikonsumtionen inom kommunen ■

Ställ krav på låg energikonsumtion och klimathänsyn för att bevilja  À
bygglov, det görs bland annat i Växjö och Zürich.  I Barcelona måste alla 
ny- och ombyggda byggnader försörjas till minst 60 % av solenergi för 
värme och varmvatten.
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Renovera kommunala bostadsbolagets hus till passivhus À  som ej behöver 
tillföras någon värme, Alingsås renoverar sitt miljonprogramsområde till 
passivhus.26

Använd riktad energirådgivning till fastighetsägare som använder  À
oljepannor, något man gjort i Växjö.10

Sätt ambitiösare mål för minskningen av energiförbrukningen i stadens  À
fastighetsbestånd. En målsättning om att minska energiförbrukningen med 
4 % per år är rimlig.

Öka produktionen av koldioxidfri energi ■

Låt kommunen bygga egna vindkraftverk À  för att göra sin egen 
verksamhet självförsörjande. Alternativt skulle man kunna köpa andelar i 
ett existerande vindkraftkooperativ för att försörja den egna verksamheten 
med el. Lönar sig även ekonomiskt på lång sikt.

Låt kommunen köpa vindkraftverk och erbjuder invånare att bli delägare,  À
det gör man i Rättvik.10

Sätt en målsättning om energineutralitet, att staden ska producera lika  À
mycket förnyelsebar energi som den förbrukar, i Appeldoorn, Holland ska 
detta mål nås 2020.20

Montera solenergianläggningar på taken av offentliga byggnader, det gör  À
man i Berlin.20

26  Alingsås: Brogården
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indUstri
Industrin släpper ut stora mängder växthusgaser och beräknas nationellt stå för 23 % 
av utsläppen av växthusgaser, med stora utsläpp av både koldioxid och fluorerade 
växthusgaser.23 Uppsala saknar dock till stor del tung industri och industrins direkta 
koldioxidutsläpp i Uppsala utgör enbart ca 3 % av utsläppen av koldioxid inom 
kommunen.13 Överhuvudtaget är Uppsala kommun väldigt dåliga på att involvera 
näringslivet inom klimatarbetet jämfört med andra kommuner.7

Låt kommunen kontakta företag och hjälper de att minska sin  ■

energiförbrukning, det gör man i Umeå kommun.10

Använd spillvärme från industrin för uppvärmning, detta gör man i Rotterdam,  ■

Holland.20
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kOnsUmtiOn 
De svenska utsläppen av enbart koldioxid brukar beräknas till drygt 6 ton/person 
och år. Räknar man med utsläpp av andra växthusgaser samt utrikes flyg och sjöfart 
så blir de svenska utsläppen drygt 8 ton/person och år. Enligt undersökningar från 
KTH så skulle den svenska utsläppen av växthusgaser vara betydligt högre, uppåt 
10-12 ton/person och år, om man räknar med produktionen av alla de varor vi 
importerar.27 Utsläppen ökar kraftigt i Asien och en stor del av de utsläppen orsakas 
vid framställning av varor som går på export till bland annat Sverige. För att skapa 
ett klimatvänligt Uppsala måste vi alltså minska vår konsumtion av klimatförstörande 
varor och istället konsumera mer tjänster.

Starta en upplysningskampanj om hur olika typer av konsumtion påverkar  ■

klimatet för att minska varukonsumtion och istället konsumera mer tjänster.

Klimateffekten av en vara eller tjänst måste vara högt prioriterad vid  ■

kommunens upphandling.

27  Carlsson-Kanyama, Assefa et al 2007: Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och 
konsumtion
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visiOnen
År 2033 är Uppsala en klimatneutral stad. Det tog lång tid och stor ansträngning men 
Uppsalaborna kan nu stolt konstatera att man helt lyckats ta bort sin klimatpåverkan. 
Hur gick det till? Här är några nedslag.

2010
Efter hårda förhandlingar med kommunen tvingas Vattenfall ge med sig och fasa ut 
torvproduktionen från sitt fjärrvärmeverk.

Alla planer på att bygga en lågprisflygplats vid Ärna läggs ned. ”Kommunen och 
invånarna motarbetar oss för mycket. De menar att det inte stämmer med deras 
klimatpolicy” säger den uppgivna VD:n för Uppsala Air.

Uppsala kommun bestämmer sig för att kraftigt minska på köttproduktionen inom den 
kommunala bespisningen. ”Vi måste lära både barn och gamla att man inte måste äta 
kött varje dag eller ens varje vecka, det handlar om både ekonomi, hälsa, klimat och 
miljö.” säger en representant från den eniga kommunstyrelsen.

Kommunen byter helt fot ifråga om bilar. När det är 46 % av alla resor i kommunen 
görs av gående och cyklister, och inne i själva staden antagligen ännu större andel så 
är det väldigt orättvist att så mycket pengar satsas på den miljöförstörande biltrafiken. 
Från och med nu ska inga mer pengar satsas på att bygga bilvägar som inte också 
trafikeras av kollektivtrafiken. Istället används delar av resurserna till att förbättra för 
cyklister.

Kungsgatan stängs för privatbilar. ”Vi kan inte utsätta våra barn för en sådan här 
luftkvalité och sådana förseningar i busstrafiken” menar ett av kommunalråden.

Första spadtaget tas för ett helt nytt spårsystem i Uppsala, nya spårvägar och spårtaxi 
system, byggs nu ut i en hast.

2015
Efter framgångarna med spårsystemet så minskar bilismen i innerstaden, och 
kommunfullmäktige möter inget större motstånd när man stänger av även S:t 
Olofsgatan, Dragarbrunnsgatan, centrala delarna av Vaksalagatan och S:t Olofsgatan 
för privat biltrafik. En långsiktig plan läggs om att successivt vidga den bilfria delen 
av staden till att helt omfatta området mellan Luthagsesplanaden, Islandsfallet, 
Carolina Rediviva och Vaksala torg.

Uppsala kommun är nu helt självförsörjande på el till sin egen verksamhet genom 
egen produktion av vindkraft och solkraft, man fortsätter att arbeta aktivt för att även 
invånarna och företagen i kommunen ska gå samma väg.



All nyproduktion av hus i kommunen är nu passivhus utan behov av tillförsel av 
värme. Ett stimulansprogram landsätts med målet ett uppvärmningsfritt Uppsala 
som ska se till att alla fastigheter inom kommunen inom tio år blir renoverade till 
passivhus.

Uppsala Science Area invigs som direkt blir fullt av företag som utvecklar system för 
effektivare miljövänlig energiproduktion och för uttag och sparande av koldioxid ur 
atmosfären.

2020
Efter kategoriska informationskampanjer och underlättande av cykeltrafiken så 
kan man konstatera att hela 65 % av resorna i kommunen sker med cykel. En 
doktoranduppsats visar att detta kan vara en viktig faktor till att blodtrycket hos den 
genomsnittliga uppsalabon sjunkit med 5 mm Hg de senaste 10 åren.

Uppsala expanderar kraftigt, men byggandet stimuleras till att enbart 
bygga igen de luckor som finns och alla nya områden har goda kollektiva 
kommunikationsmöjligheter. 

Efter Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping blir Uppsala Sveriges 5:e stad att 
införa vägavgifter för bilar. Efter våldsam mediedebatt bestäms att avgiften även ska 
gälla hela den sträcka av E4:an som passerar Uppsala.

2025
Efter krav från elev- och brukarråd så har all konsumtion av kött och importerade 
produkter helt upphört inom enhet efter enhet. ”Jag äter aldrig något annat än 
vegetariskt hemma så varför skulle jag göra det i skolan” säger Josef som går i 5:an på 
Kvarngärdesskolan.

Stadsteatern bygger nu ut sin femte scen, denna gång i Gottsunda. Kulturlivet 
blomstrar och restaurangbranschen har fullständigt exploderat i Uppsala efter 
omfattande riktade åtgärder, stora ambitiösa informationskampanjer och en gedigen 
miljökunskap hos befolkningen. Konsumtionen av varor har sjunkit kraftigt och 
nästan helt tagits över av tjänstekonsumtion. ”Jag förstår inte hur tidigare generationer 
kunde föredra att köpa kläder och nya kök framför att äta ute, få massage och gå på 
bio” säger en passerande på gågatan.

Till slut är en gångbar teknik för koldioxidavskiljning från avgaser utvecklad. 
Uppsala blir bland de första att hoppa på tåget och det gamla värmeverket, numera 
enbart elverk, installerar snabbt tekniken som utvinner och gräver ned koldioxid från 
träråvara för att sänka koldioxidhalten i atmosfären.
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2030
Uppsala får ett hederspris av den Tanzaniska staten som tack för sin drivande roll i 
projektet för att göra området kring södra Victoriasjön självförsörjande på miljövänlig 
energiproduktion.

<2033
Uppsala förklarar sig för koldioxidfri stad, men inför den skrämmande utveckling 
som redan skett i världen föresätter man sig att återuppta alla de växthusgaser 
som släppts ut historiskt inom kommunens gränser sedan år 1800 för att återställa 
atmosfärens koldioxidmängd till en förindustriell nivå genom koldioxidavskiljning 
och skogsplantering. Målet bör kunna nås före år 2060 menar det nytillträdda 
kommunalrådet. 
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Om klimataktiOn
Klimataktion är en nystartad förening med anspråk på att bilda en folkrörelse för 
klimatet. Som folkrörelse söker Klimataktion också att vara en paraplyorganisation 
som sköter samarbete mellan andra organisationer. Sedan organisationen bildades i 
maj år 2008 så har redan 16 lokalgrupper dykt upp runt om i landet. 

Vi står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter 
och politiska, religiösa eller andra hemvister. Vi vill vara medborgarnas och det civila 
samhällets röst, en aktiv kraft för den nödvändiga omställningen. Vi föreskriver inte 
i detalj hur politiken ska föras, eller hur våra medlemmar ska tycka i olika frågor. 
Men vi vet att individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar inte kommer 
att vara tillräckligt. Vi måste få en annan politik. För att politiken ska sporras framåt 
krävs folkrörelser som sänder en klar och tydlig signal: vi insisterar på omedelbar 
handling!

I Klimataktion ryms lokala nätverk och olika ämnesnätverk.  
Föreningen ägnar sig åt att:

informera om klimatförändringarna och åtgärder mot dessa genom  ■

folkbildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och påverkansarbete.

bedriva studier och forskning kring klimatförändringarna och rättvisa åtgärder  ■

mot dessa.

mobilisera människor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar  ■

och klimatförändrande verksamheter.

samverka tätt med andra organisationer, inte minst med den internationella  ■

klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.

Uppsalas lokalgrupp startades i september och har redan fått ett hundratal medlemmar 
inom uppsalaområdet. Inom lokalgruppen i Uppsala sköts arbetet till stor del av 
separata arbetsgrupper, de olika arbetsgrupperna är inriktade på matfrågor, Ärna 
flygplats, folkbildning, media- och kommunikation samt lokal omställning. Denna 
rapport är författad av gruppen för lokal omställning. 

Tycker du att vår organisation är alltför vänstervriden? Alltför högervriden? 
Alltför alternativ? Alltför genomsnittlig? Som folkrörelse är vi måna om att alla 
samhällsgrupper ska finnas representerade och bidra till vårt arbete. Som privatperson 
eller genom icke-partibundna organisationer får du väldigt gärna bli medlem i vår 
organisation och föra diskussionen framåt om hur vi tillsammans ska göra för att 
förändra vårt samhälle på bästa möjliga sätt.  

Läs mer: http://klimataktion.se  
 http://klimataktion.se/uppsala


