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I dag är vi 33 lokala aktörer som tar
ansvar och ett ledarskap i klimatfrågan för
att gemensamt minska utsläppen och aktivt
bidra till ett mer hållbart Uppsala. Genom
att arbeta tillsammans uppnår vi resultat,
det vill säga tillsammans når vi lägre.
Jordens invånare använder resurser som inte ryms inom
planetens gränser. Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk,
och en effektiv arena, där företag, föreningar, universitet
och offentliga organisationer samverkar och inspirerar
varandra och andra för att finna lokala lösningar på
globala problem. Lösningar som underlättar klimatdriven
affärs- och verksamhetsutveckling, och att leva och verka
klimatmedvetet i Uppsala.

Utmanande mål
Uppsala Klimatprotokoll bidrar till
Uppsala kommuns klimatmål.

År 2020 ska utsläppen av växthusgaser
ha minskat med 30 procent jämfört med
1990 års nivå.
Utsläppen från lokal energianvändning,
transporter och arbetsmaskiner ska vara
fossilfria senast år 2030.
Senast år 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt – utsläppen ska ha minskat med
mer än 100 procent.
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Gemensamt ansvar
Under nuvarande programperiod (2015-2018) har
Uppsala klimatprotokoll 33 verksamma företag,
föreningar, universitet och offentliga organisationer.
Varje medlem har egna klimat- och energimål. Chansen
att nå dem ökar genom kunskapsutbyte och samverkan.
På så sätt sprids goda exempel och inspiration till medarbetare, företag och andra aktörer – både här hemma
och i världen.

33 aktörer
sår frön för
framtiden.
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Konkreta resultat
Konkreta och trovärdiga resultat är en
viktig framgångsfaktor. Klimatprotokollets
medlemmar använder Hållbarhetsportalen
för kontinuerlig energi- och klimatredovisning och uppföljning. Under den första
programperioden (2010-2012) var målet att
medlemmarnas utsläpp av växthusgaser skulle
minska med 3,7 procent. Minskningen landade
på cirka 4 procent samtidigt som den sammanlagda omsättningen ökade. Under den förra programperioden
(2012-2015) var målet att minska våra gemensamma utsläpp
med cirka 4,5 procent. Resultatet blev en minskning med hela
11 procent. För den tredje perioden 2015-2018 kommer målsättningen att fastställas i början av perioden.
Arbetet inom Uppsala klimatprotokoll bidrog starkt till att Världsnaturfonden och en
internationell jury utsåg Uppsala till Sveriges klimatstad 2013 (Earth Hour Capital
2013). Uppsala klimatprotokoll är nu en av finalisterna till Nordiska rådets natur- och
miljöpris 2015 för extraordinära klimatinsatser.

Medlemmar programperiod 2015-2018
Akademiska hus

Ramböll

Biogas Öst

ReturpapperCentralen

Energikontoret Mälardalen

Riksbyggen

Fresenius Kabi

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Friskis och Svettis

STUNS

Frontwalker

Svenska kyrkan

GE Healthcare

Uppsala kommun

IKEA

Teknik & service, Uppsala kommun

Industrihus

Vård & omsorg, Uppsala kommun

Jordens vänner

Uppsalahem

Klimataktion Uppsala

Uppsala universitet

Landstinget i Uppsala län

Uppsala Vatten och Avfall

Naturskyddsföreningen Uppsala

Vasakronan

NCC

Vattenfall Värme Uppsala

Nobina Sverige Uppland

White

Thermo Fisher Scientific

WSP

Ragn-Sells

Effektiv organisation
Samordningsgrupp
En styrgrupp med cirka fem
medlemmar som ger stöd till
processledningen.

Rundabordsmöten

Processledning
Tjänstemän från Uppsala
kommun som samordnar
arbetet.

Beslutsorgan med miljö- och ledningsrepresentanter från respektive medlem
som träffas två gånger per år för samverkan.

Klimatgrupp
En arbetsgrupp med representanter från respektive medlem som
träffas minst fyra gånger per år för samverkan, utveckling och
praktiskt arbete.

Fokusgrupper
Arbetsgrupper som bildas under programperioden utifrån medlemmarnas intressen
och behov. Även andra organisationer utöver medlemmarna är välkomna att delta.

Teman
Hållbar samhällsutveckling och Klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling
är övergripande teman programperiod
2015-2018.
Temaområden
• Fastigheter
• Transporter
• Produktion och cirkulär ekonomi
• Hållbar stadsutveckling
Varje temaområde innebär fokusgrupper,
projekt och seminarier som formas och
utvecklas av medlemmarna.
Fokusgrupper programperiod 2015-2018
• Energieffektivisering
• Solenergi

• Hållbart resande
• Hållbara godstransporter
• Jakten på plasten
• Hållbar stadsutveckling
Exempel på pågående och
genomförda projekt
• Resevaneundersökning/åtgärder
hållbart resande
• Cykelvänlig arbetsplats – diplomering
• Förstudie samordnade varutransporter
• Uppsala business park – gemensamma
miljöåtgärder
• Minimering av byggavfall
• Stoppa onödan – inspiration på arbetsplatsen www.stoppaonodan.nu
• Källsortering på allmän plats

Från tanke till handling
Johanna Sennmark, miljöchef, SLU
Vi är ett miljöuniversitet och vill bidra till miljösmarta val. Medlemskapet öppnar
dörrar för ett givande samarbete med många viktiga aktörer i Uppsala. Vi har just
startat en klimatfond på SLU som innebär att vi lägger en avgift för flygresor i jobbet.
Pengarna samlas i en fond som vi anställda kan söka medel ifrån för klimatbefrämjande åtgärder. Det ska bli mycket spännande att se vart det leder. Vår verksamhet
är spridd över hela Sverige och vi har många utländska kontakter så vi vet redan nu
att delar av fonden kommer att gå till ett ännu bättre system för videokonferenser.
Therése Rönnbäck, marknadschef, IKEA Uppsala
Samtliga IKEA-varuhus i Sverige drivs av förnybar energi. Klimatprotokollet är ett
effektivt sätt att ytterligare bidra till ett hållbart Uppsala. Vi har nära två miljoner
besök per år – om vi kan inspirera våra besökare att leva ett mer hållbart liv hemma
kan vi tillsammans göra skillnad. Samarbetet inom klimatprotokollet har lett till flera
värdefulla kontakter. Vi samarbetar till exempel med Uppsala Vatten och Avfall AB som
kommer till varuhuset för att öka kunskapen och engagemanget om sopsortering. De
har kunskapen och vi har människorna och tillsammans blir vi extra kraftfulla.
Jonas Bjuggren, regionchef, Vasakronan
Uppsala klimatprotokoll är en fantastisk arena för att inspirera, och att bli inspirerad,
i frågor som handlar om hur vi kan minska vår miljöpåverkan. Det är energigivande
att det finns så många organisationer i gruppen som har ett så starkt engagemang
för ett bättre klimat. En solskenshistoria bland många är klimatgruppens arbete kring
solceller som inspirerat oss på Vasakronan att ta ledartröjan. Under 2014 har vi driftsatt fyra nya solcellsanläggningar i Uppsala och fler i övriga landet. Ett samarbete
som på så sätt driver utvecklingen både inom och utanför Uppsalas gränser.

Pia Helander,
ekonomiansvarig,
Friskis & Svettis
Vi vill inspirera och höja
medvetandenivån när det
gäller miljön. Vi har till exempel
bjudit in Ragn-Sells för endagskurser
i sophantering. Just nu genomför vi en
resevaneundersökning på initiativ av Uppsala
klimatprotokoll för att se hur våra 40 anställda
reser till och från jobbet. Genom medlemskapet får
vi tips, pepp och nya branschöverskridande insikter.

Vill du vara med?
Ta chansen att påverka och bidra till
lösningar som underlättar att leva och
verka klimatmedvetet i Uppsala.
Tillsammans bygger vi ett hållbart Uppsala.
Kontakta oss på klimatprotokollet@uppsala.se
Läs mer på www.klimatprotokollet.uppsala.se

16 02 1003

