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Länets klimatarbete 
– strategi och åtgärdsprogram



Uppdatering av länets klimat- och energistrategi 
med de nya svenska klimat- och energimålen



Klimatarbete på flera nivåer

Global 

▪ Parisavtalet

Nationell 

▪ Klimatpolitiska ramverket 

▪ Samarbeten t ex Fossilfritt Sverige

Regional 

▪ Länens klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram

▪ Regionala utvecklingsstrategier och åtgärder t ex UL fossilfritt 2023

Lokal
▪ Kommunala planer och mål

▪ Samarbeten t ex Uppsala Klimatprotokoll

Organisation

▪ Företag och organisationers egna mål och planer, 

t ex Vattenfall Värme Uppsala avvecklar torven 2020

Individ

▪ Egna val och engagemang



Kall vinter 2010

Nuläge för klimatpåverkande utsläpp i länet
Total minskning 40% sedan 1990 (ton). Per person minskning 50% (ton/person).
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Underlagsrapporter

Regional plan för infrastruktur för förnybara 

drivmedel och elfordon 

• Regleringsbrevsuppdrag

• BioDriv Öst för Länsstyrelsen och Region Uppsala

Koldioxidbudget för Uppsala län 

• CEMUS / Kevin Anderson (gästprofessur i 

Klimatledarskap vid Uppsala universitet)

• Parisavtalet ger behov av 16% minskning per år

• Omfattar fossila drivmedel inkl flyg

• Ej jordbruk, byggmaterial 



”Ju längre vi avvaktar 
med att kraftigt 

reducera utsläppen, 
desto snabbare måste 

minskningen ske.” 



Fokus för Uppsala läns klimat- och energistrategi
• Transporter

Transporteffektivt samhälle

Effektiva fordon och arbetsmaskiner

Laddinfrastruktur och biodrivmedel 

• Energi och effekt
Energieffektivisering byggnader och 

verksamheter

Minskade effekttoppar

• Förnybar energi
Vind, sol, biobränslen, spillvärme

• Indirekt klimatpåverkan
Flyg, bygg- och anläggningsmaterial, 

plast, livsmedel, IT, kapitalplacering
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Färdplan för ett hållbart län

Regionala åtgärdsprogram inom fyra temaområden

Klimat och energi
tas fram 2018, genomförs 2019-2022

Ekosystem och biologisk mångfald
tas fram 2019, genomförs 2020-2023

Vatten
tas fram 2020, genomförs 2021-2024

Samhällsutveckling
tas fram 2021, genomförs 2022-2025



Åtgärdsprogram

Hållbarhetslöften: åtaganden 
från respektive aktör 



Respektive aktör väljer sina åtaganden:

TRANSPORTER OCH ARBETSMASKINER
9 olika åtgärder, olika förslag under varje åtgärd

FÖRNYELSEBAR ENERGI
olika förslag under åtgärden

ENERGI- OCH EFFEKTANVÄNDNING
2 olika åtgärder, olika förslag under varje åtgärd

KONSUMTION (INDIREKTA UTSLÄPP)
5 olika åtgärder, olika förslag under varje åtgärd





Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen –
Åtgärdsverkstäder för stärkta ekosystem och ökad 
biologisk mångfald

Åtgärdsverkstad 1 den 20 maj

Åtgärdsverkstad 2 den 18 juni



Verkstad! 
Identifiera åtgärder för att möta länets utmaningar

• Skog

• Odlingslandskapet

• Vatten och våtmarker

• Tätortsnära natur/infrastruktur/fysisk exploatering



Fyra åtgärdsprogram byggs upp för länet

2018 2019

20212020



EXTRABILDER



Koldioxidbudget Uppsala län

• Omfattar energirelaterade fossila koldioxidutsläpp 

• Jordbrukets klimatpåverkan omfattas inte

• Inte heller andra gaser som köldmedia etc

• Internationella transporter omfattas, inklusive höghöjdseffekter för flyget

• Parisavtalet ger ramen för kvarvarade utsläppsutrymme 

• Globalt ”Carbon Law”: -50% inom 10 år (5-8% minskning per år)

• Denna budget skärper ansvaret för industrialiserade länder till det dubbla 

= kvarvarande utsläppsutrymme för Uppsala läns energirelaterade koldioxidutsläpp 

är cirka 10 miljoner ton 

För att hålla budgeten behövs 16% minskning per år av de energirelaterade koldioxidutsläppen 



Koldioxidbudget för Uppsala län

Behov av minskade koldioxidutsläpp inom olika sektorer.

Reserv



Nuläge och mål energi

• 100% förnybar el 2040

• 66-80% förnybar el, beroende på om länets vattenkraft räknas som 

regional eller nationell resurs. Kärnkraften är en nationell resurs.

• 50% effektivare energianvändning 2030

• Nuläget 2017 jämfört med 2005 är 45% ökad energieffektivitet (lägre 

energiintensitet) främst på grund av kraftigt ökad bruttoregionalprodukt.

• Robust elsystem med en hög leveranssäkerhet

• Effektfrågan allt viktigare, elnätets har kapacitetsbrist, främst stamnätet.

• Flexibel användning och marknad för flexibilitet behövs.

• Låg miljöpåverkan 

• Arbete pågår för att minska elproduktionens miljöpåverkan, t ex för 

vattenkraften. Tillståndsprövningar ska avväga olika intressen.

• El till konkurrenskraftiga priser

• Elpriset styrs av den nordeuropeiska elmarknaden. 



Respektive aktör väljer sina åtaganden:
1. Ökad gång och cykling

2. Underlätta att kombinera olika 
färdmedel och linjebyten

3. Fossilfri arbetspendling 
och möteskultur

4. Underlätta för besökare, 
kunder, föreningsaktiva att 
resa fossilfritt och förnybart

5. Elfordonspooler

6. Fossilfria tjänstefordon

7. Halvera klimatpåverkan 
från inrikestransporter

9. Främja tankmöjlighet av 
alternativa bränslen

8. Halvera klimatpåverkan 
från arbetsmaskiner

15. Inspirera till 
klimatsmart livsstil

18. Stimulera klimatklok 
produktion och konsumtion

19. Fossilfria investeringar 
och kapitalplaceringar

20. Fasa ut fossil plast

14. Minska klimatpåverkan 
från måltider

13. Minskad 
klimatpåverkan från bygg-
och anläggningsprojekt

12. Ökad andel återvunnen 
eller förnybar energi

16. Synliggör klimat, energi 
och hållbar utveckling i skolan

11. Minska effekttoppar för el

10. Minska energi- och 
effektanvändning för 
fastigheter och verksamheter

17. Utbildnings- och 
informationsinsatser för 
beslutsfattare

TRANSPORTER OCH ARBETSMASKINER





• Informativ (informationsmaterial, 
utbildning, rådgivning, uppsökande)

• Kunskapsunderlag (förstudier, 
faktaunderlag, kartläggningar)

• Normativ (handlingsplaner, 
planeringsprinciper, antagna 
riktlinjer/strategier, dagliga checklistor, 
lagar och regler med tillämpning) 

• Ekonomisk (ersättningar, bidrag, stöd)

• Fysisk (fysisk konstruktion, ny teknik, 
ombyggnad, installation, restaurering)

• Nätverksstyrning (samarbeten, 
dialogforum, gemensam planering)

• Miljöstrategisk (krav vid upphandling, 
riktlinjer)

Olika typer 
av åtgärder
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