
 

 

 

 

Uppsala klimatprotokolls Utmaningar: 
Tillsammans når vi lägre – snabbare! 

Vi medlemmar i Uppsala klimatprotokoll 2015–2018 arbetar för att bidra till kommunfullmäktiges 

kommungeografiska klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. Dessa mål är 

formulerade efter slutsatser i Uppsala klimatprotokolls Klimatfärdplan 2015.  

 

Vi ser att takten i arbetet måste öka. Fler måste agera snabbare med konkretare mål. Vi ska inte bara längre 

minska vår negativa klimatpåverkan utan även maximera vår positiva påverkan. Därför utmanar vi nu 

varandra och andra på att se till att våra egna organisationer också blir fossilfria, förnybara och 

klimatpositiva. Vi utmanar varandra på att arbeta med både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 

och klimatpåverkan.  

 
Utmaningen antas av den lokala eller regionala organisationen i Uppsala. Det går också bra att anta 

utmaningen för hela nationella organisationen. 

 
Arbetsmaterial för Rundabordsmötet 11 oktober 2017 
 

Under Rundabordsmötet på förmiddagen ska vi presentera, dryfta och känna på olika föreslagna utmaningar. 

Under eftermiddagen ska vi bearbeta och diskutera utmaningarna under en workshop.  

 

Resultatet kommer att utvecklas vidare vid klimatgruppens möte den 9 november och färdigställas vid 

vårens rundabordsmöte 2018. Då ska vi även bestämma hur organisationer antar utmaningarna. 

 

Tabellen på kommande sida presenterar de föreslagna utmaningarna som kan antas i två olika steg.  

 

o Vilka utmaningar just din organisation antar och vilket steg din organisation väljer bestämmer ni 

förstås själva.  

o För att placera utmaningarna i dagens kontext används Uppsala kommuns klimat- och miljömål som 

referens.   

o Till grund för utformningen av materialet ligger Fossilfritt Sveriges utmaningar.  

o [ … ] i tabellen betyder att nivåerna ska diskuteras under workshopen.  

o Två bilagor bifogas som förtydligar området Transporter och Indirekta utsläpp.  

 

Vi ser fram emot givande diskussioner - Tillsammans når vi lägre – snabbare! 
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För att uppnå fossilfritt och förnybart 2030 och klimatpositivt 2050, utmanar 

Uppsala klimatprotokolls medlemmar sig själv och andra på följande utmaningar: 

UTMANINGSOMRÅDE Uppsala kommuns  

Miljö- och klimatmål 

– för jämförelse 

STEG 1 STEG 2 

1. Energi och transporter  Utmaning Utmaning 

Uppvärmning Inga oljepannor, 

alternativt bio-olja i 

spetspannor <2020 

Inga oljepannor, alternativt 

bio-olja i spetspannor <2020 

 

Fjärrvärme, fjärrkyla, fjärrånga  

 

Förnybar eller 

klimatneutral tillförd 

nätenergi < 2020.  

Förnybar eller klimatneutral 

tillförd nätenergi < 2020.  

 

Köpt el  Bra miljöval el Bra miljöval el – nu.   

Solceller 

 

 

Mål för hela 

geografiska kommunen: 

30 MW år 2020  

100 MW år 2030 

Mål minst [2 %] av egen el-

användning år 2020  

 

(2 % motsvarar ungefär 30 

MW-målet) 

Mål [...] % av egen el-

användning år 2030 

 

(ca 5 % motsvarar ungefär 

100 MW-målet) 

Egna och köpta inrikes/utrikes 

transporter (se bilaga 1) 

Inrikes fossilfritt <2023 

 

 

Fossilfria och förnybara 

egna (hyrd, leasad, köpt, 

förmåns osv) personbilar 

senast 2020 

Egna tunga fordon, 

arbetsmaskiner och köpta 

transporter senast 2030  

2. Organisationens 

indirekta utsläpp upp- 

och nerströms 

 Utmaning Utmaning 

Indirekta utsläpp  Identifierat de viktigaste 

indirekta utsläppen <2020 

[…] 

Satt mål och antagit en plan 

för att bli fossilfri för de 

viktigaste indirekta 

utsläppen <2020 

Plast, mat, trä, betong och 

kapitalplaceringar (se bilaga 2) 

   

3. Klimatpositiv   Utmaning Utmaning 

Klimatpositiv organisation Uppsala Klimatpositivt  

senast 2050 

Definierat Klimatpositivt för 

vår organisation och antagit 

en strategi <2020 […] 

<2020 […] startat […] 

samarbeten med leverantörer 

och kunder för att 

tillsammans bli 

klimatpositiva 2050 
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Bilaga 1: Utmaningar fossilfria transporter <2030 

 

OMRÅDE: 

Transporter  

Uppsala kommuns  

Miljö- och klimatmål – 

för jämförelse 

STEG 1 

Utmaning 

STEG 2 

Utmaning 

Tjänsteresor: inrikes och 

utrikes 

 Klimatväxlingsprogram för 

inrikes/utrikes tjänsteresor 

<2020 

 

Cykel   Bli diplomerad som 

cykelvänlig arbetsplats 

<2020 

 

Egna Lätta lastbilar Fossilfria 2023 Fossilfria år [2025]  

Egna Tunga lastbilar Fossilfria 2023 Fossilfria till [… %] år 

[2025] 

Fossilfria 100 % år 

2030 

Egna Bussar Fossilfria 2023 Fossilfria år [2025]  

Bussar – kollektivtrafik UL – fossilfria 2020 Ingen förhandling. Avtalat 

klart. 

 

Egna Arbetsmaskiner Fossilfria 2023 Fossilfria år […]  

Upphandlade transporter 

med Lätta LB 

Fossilfria eller  

”Grön mil”* 2023 

Fossilfria eller [”grön mil”] 

år […] 

 

Upphandlade transporter 

med Tunga LB 

Fossilfria eller  

”Grön mil” 2023 

Fossilfria [eller ”grön mil”] 

år […] 

 

Upphandlade entreprenader 

med Arbetsmaskiner 

Fossilfria 2023 Fossilfria år [...]  

Upphandling av 

produkt/tjänst där 

transporter ingår  

Fossilfri eller  

”grön mil” 2023 

Identifiera de största 

utsläppen från upphandlade 

indirekta transporter och 

antagit en plan att minska 

dessa <2020 

 

 

*Grön mil: motsvarande grön el fast för fordon. 

 

Om det inte är möjligt att upphandla en fossilbränslefri transport, kan ett alternativ vara att upphandla ”grön mil” istället av 

transportören. Det vill säga en transportör behöver inte köra med 100 % miljöbränsle i just er beställda transport. Istället intecknar 

ni en volym av miljöbränsle av transportörens totala volym bränsle, som motsvarar er del av transportörens körsträcka. Det kan 

liknas vid ”grön el” – du intecknar en andel förnybar energiproduktion motsvarande din energianvändning. Metoden behöver 

utvecklas och klimatnyttan säkerställas.  
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Bilaga 2: Utmaningar indirekta utsläpp 

OMRÅDE  

 
Uppsala kommuns  

Miljö- och klimatmål 

– för jämförelse 

STEG 1 

Utmaning 

STEG 2 

Utmaning 

STEG 3 

Utmaning 

Plast 

 

 

Minska andelen fossil 

plast i avfalls-

förbränningen på olika 

sätt. 

Påbörja utfasning 

vid inköp av   

[…] stycken 

betydande/möjliga  

fossila 

plastprodukter 

senast 2020 

 

Ny lista och 

fortsatt utfasning 

vid inköp av   […] 

stycken betydande 

fossila 

plastprodukter 

senast […] 

Inga inköp av nya 

fossila plast-

produkter senast 

2030 

Mat 

 

 Kartläggning av 

matens 

klimatpåverkan 

senast [2020] 

[…] […] 

Bygga mer i trä  

 

- För de som bygger 

själva eller beställer 

byggprojekt 

 

 

- För de som deltar i 

byggprocessen men inte 

bygger själva (ex 

konsulter) 

Strategiskt fokus 

kretsloppsmaterial (se 

etappmål 7) 

Byggstartat minst 

[ett] byggprojekt 

huvudsakligen i trä 

till <2020 

 

 

 

[…] 

Av våra 

byggprojekt är 

[…%] 

huvudsakligen i trä 

år [2025] 

 

 

[…] 

Av våra 

byggprojekt är 

[…%] 

huvudsakligen i 

trä år [2030] 

 

 

[…] 

Betong – egen/köpt Miljöpåverkan i 

byggmaterial (se 

etappmål 7) 

Börja ställa krav 

2018 

Minska […] % 

2020 

Minska […] % 

2025 

Klimatneutralt år 

[2030] 

Fossilfria investeringar 

och kapitalplaceringar  

Fossilfria nu  Fossilfria 

investeringar och 

kapitalplaceringar 

<2020 

 
 

Fler områden?  […] […] […] 

 


