
Vår Vision!
Ett väl fungerande kollektivtrafiksys-
tem med utbyggnad av snabbspår gör 
att kransorterna tar en större del av be-
folkningsökningen. Snabbspår är lättare 
spårtrafik än järnväg och därmed billig-
are att bygga och attraktivt att bo nära. El-
bussar och heltäckande snabbcykelvägar 
kompletterar spårnätet. Större delen av 
kommunens invånare är bil-o-beroende i 
vardagen. 

Inget byggande på åkermark 
Åkermarken på Uppsalaslätten hör till 
Sveriges bästa odlingsmarker. 
Jordbruksproduktionen runt Uppsala 
uppvärderas som en viktig resurs i om-
ställningen till hållbarhet.

Landsbygden försörjer staden 
Ett utbyggd kollektivtrafik nyttjas för 
såväl person- som godstransporter. För 
att uppmuntra lokal produktion av mat 
och andra basvaror ges lokala produ-
center gratis tillgång till godstransporter.

Anpassning till översvämningar
Spårutbyggnaden utformas för att klara 
översvämningar. Banvallar samordnas 
med skyddsvallar för bebyggelse och in-
frastruktur. 

Billigare bostäder 
Bebyggelse längs kollektivtrafikstråk 
ger lägre markpriser och förhindrar 
skenande bostadspriser. Tillgången till 
ett värdigt boende för alla ökar och folks 
bankskulder minskar.

Kretslopp mellan stad och land 
De tysta spårvagnarna kör nattetid 
hushållsavfall och urin till energi- och 
kretsloppsparker i utkanter av Uppsala 
stad. Energi kan utvinnas och näringen 
återgå till omlandet.

i sitt landskap
Utmaningen
Urbaniseringens miljöfrågor inte är lösta, samtidigt söker sig fler människor till storstadsregioner. Ett varmare 
klimat kan också leda till en större invandring till kallare länder. Redan nu behöver vi förbereda oss  för en 
befolkningsökning på kanske det dubbla till år 2050. Istället för att förtäta Uppsala tätort behöver vi befolka 
kransorterna och vända utarmningen av landsbygden. 

Vad ska bort?
• Västerled med dyra tunnlar
• fler stora vägprojekt
• fler parkeringshus
• civilflyg på Ärna
• fler bilbroar tvärs över Årike Fyris
• beroendet av fossila bränslen

Vad ska in?
• spårväg - dels i staden och dels snabbspår till    
   kransorter, i längden billigare än bussar
•  heltäckande cykelvägnät 
•  mängder av bostäder men på billigare mark
•  infartsparkeringar med laddning av elbilar
•  omlastningsplatser för gods i kollektivtrafiken
•  infrastruktur för kretslopp mellan stad och land

staden



Kortare arbetstid ger möjligheter
I hållbara Uppsala har alla rätt till deltid men även 
till heltid. 30-timmarsveckan är genomförd. Vi har 
tid att konsumera med eftertanke, köpa mat pro-
ducerad i vår närhet och kläder som håller.

Mer gemensamma resurser
Offentlig konsumtion är klimatsmart och bidrar 
till en god livskvalitet för kommunens invånare. 
Musikhus, simhallar, friluftsleder mm gör en men-
ingsfull fritid tillgänglig för alla. Kollektivhus och 
ekobyar ger andra möjligheter till delade resurser 
och gemensamma aktiviteter.  

Vi poolar, lånar, hyr och återbrukar
Grejer behöver inte alltid köpas. I verktygspoolen 
kan jag låna borrmaskin, resväskan hyr jag och mö-
bler kan jag leasa. Slitna grejer lämnas in och grad-
eras upp, om jag inte lagar dem själv. Second hand 
och återvinning är det normala. Alla bostadsom-
råden har bytesrum. Det ger mindre sopor och mer 
gemenskap.

Vi hemestrar och reser långsamt
Vi kanske tar det lugnt hemma, satsar på dagsut-
flykter till bad och smultronställen istället för char-
terresa. Vi utnyttjar allemansrätten och lär känna 
natur och miljö på landet om vi bor i stan, eller lå-
nar en bostad i stan mot att upplåta vår på landet. 
För lite längre resor tar vi gärna tåget som även tar 
med cyklarna. Flygresor är mycket dyra och nyttjas 
mest av anhöriga som vill nå varandra över långa 
avstånd.

I ett hållbart Uppsala går det inte att fortsätta konsumera prylar som vi gör idag. Överflödig 
konsumtion bidrar dessutom till segregering så länge alla inte har samma  möjligheter. 
Den  teknikutveckling som gett stor kapacitet att producera, kan vi istället använda till att 
förverkliga en hållbar, skön och sund livsstil.



Äldre energislösande hus renoveras  
Taken täcks med solceller för el och solfångare för 
varmvatten. Även ytor med sämre solinstrålning 
används, som väggar och balkongfronter. Husen 
tilläggsisoleras och köldbryggor elimineras. Värmen 
från ventilationsluft och varmvatten återvinns. 
Lokala dygns- och säsongslager för värme byggs ut. 
Renoveringar görs alltid i samarbete med de boende. 
Fungerande inredningar i kök, badrum mm rustas och 
bibehålls.

Ny bebyggelse
Vi bygger för gemenskap och bil-oberoende längs 
kollektivtrafikstråk och undviker utbredda villamattor. 
Grönytor ryms mellan husen och utformas med hänsyn 
till sol, vind och befintlig natur.  Risk för översvämningar 
och naturvärden beaktas. Färre p-platser ger plats 
för bil- och cykelpooler baserade på eldrift. Borrhål 
i mark för säsongslagring av energi och förvärmning 
av ventilationsluft. Nybyggda hus och energilager  ger 
överskott av energi och kan försörja äldre bebyggelse.

Stora   terasser med  plats  för  odling och 
uterum, även växthus. Terassformen 
sparar mark och ger större 
solbelyst yta.

Högst upp finns 
gemensamma lokaler 
och små lägenheter. 

Mot gatusidan 
lokaler för arbete, 
service och 
förvaring, även 
bilpool med elbilar. 

Stommar av limträ 
ger god flexibilitet 
och underlättar 
framtida om byggnad 
och underhåll.  

Spårvägsesplanad med 
dubbelspår i gräs, längs allé. 
Körfil   för elbilar. Stråket har 
många kvarterstorg med omgivande 
arkader för torghandel. 
     
             

          

Äldre hus som renoverats har 
      försetts  med  solceller och 

      solfångare och har 
      gjorts energieffektiva.

Gång     och     cykelstråk     
utefter  grönskan  på    

husets solsidor. 

Gårdar för 
förskolor och 

plats för uteliv, 
gärna med 
bärbuskar 

  och fruktträd. 

Dammar för rening 
av dag-, bad- och 

tvättvatten.

      Tak och  fasader för 
mikroproduktion  av solel 

och solvärme.

Kolonilotter, enskilda    
och gemensamma.

             

Vi renoverar och bygger nytt som ett led i klimatomställningen och bidrar till gemenskap och liv 
i samklang med naturen. Vi använder naturmaterial som trä (lagrar CO2), sten och glas men 
undviker stål , betong och fossilbaserad plast
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Toa-kretsloppet i hållbara Uppsala
I vårt hållbara Uppsala leds avlopp från toaletterna i 
separata rör och blandas inte med annat avlopp. Olika 
system får chans att utvecklas, både sådana där urinen 
hanteras för sig, eftersom det innehåller majoriteten av 
den värdefulla näringen i kretsloppet, och där urin och 
fekalier hanteras tillsammans.

Många behandlingsalternativ utforskas
Toalettavfallet behandlas för att oskadliggöra smittäm-
nen innan det sprids på åkermark. Läkemedelsrester kan 
vara svåra att behandla och mer kunskap behövs. Befint-
liga tekniker testas och utvecklas. Lantbrukarna är vik-
tiga i planeringen för kvalitet på toagödseln och för att 
hitta lämpliga sätt för lagring, transport och spridning. 

Vad blir skillnaden för mig?
Den kretsloppsanpassade toaletten kan vara en ex-
tremt snålspolande toalett, en vakuumtoalett eller en 
urinseparerande toalett. Den kan se likadan ut som en 
toalett gör idag och den erbjuder samma bekvämlighet.

Vi börjar nu!
Sortering av avloppsvatten är lika naturlig som sopsort-
ering. Eftersom avloppsledningar är nedgrävda i mark-
en tar omställningen längre tid. Kretsloppsanpassning 
sker successivt vid renovering av äldre system och givet-
vis alltid vid nybyggnation.

Vi måste sluta kretsloppet av näringsämnen mellan produktion och konsumtion av livsmedel. I maten vi 
äter finns en mängd näringsämnen, framförallt fosfor och kväve men även organiskt material. Mycket av 
detta passerar vår kropp och hamnar i avloppet. Avloppet kan återföras som näring i jordbruket, men idag 
återförs knappt en tredjedel av fosforn och en väldigt liten del av kvävet. Näringen i avloppet kan ersätta 
användningen av konstgödsel som är energikrävande att framställa och kommer från ändliga resurser.

Naturskyddsföreningen
Uppsala

kretsloppet



EnErgi- 
och krEtsloppsparkEr

Över hela världen flyttar människor in i växande 
städer och urbaniseringen skjuter olösta miljöfrågor 
framför sig. Uppsalas tätort har en storlek som är vanlig på 
många håll i världen. Lösningar på Uppsalas miljöproblem 
kan därför mycket väl användas globalt. Det handlar om att 
komma till rätta med resursslöseri, att skapa fungerande 
kretslopp av näring mellan stad och land och att uppnå en 
100 % förnybar energiförsörjning.

Stad och land i ömsesidigt beroende
Idag är det inte tydligt för alla att vi är beroende av att 
bruka naturen för vår överlevnad. Det är  också svårt att 
se med blotta ögat att staden är beroende av omlandets 
ekosystemtjänster för att rena luft, mark och vatten. Istället 
för att vårda och utveckla kretsloppet mellan stad och land 
har Uppsala blivit allt mer beroende av markområden 
på andra delar av jorden för sin energiförsörjning och 
konsumtion. Hur kan vi vända denna utveckling? Vilken 
ny infrastruktur behöver vi bygga?

Energi- och kretsloppsparker – 
för utbyte mellan stad och land
I hållbara Uppsala finns energi- och kretsloppsparker i ut-
kanterna av Uppsala tätort. Här samlokaliseras energipro-
duktion, hantering av utsorterat avfall och hygienisering 
av toalettavlopp för att kunna dra nytta av synergieffekter. 
Parkerna ligger intill järnväg för att minimera beroende 
av lastbilstransporter av t.ex. biomassa, avfall och gödsel. 
Parkerna utformas för att också vara pedagogiska centrum 
för energi- och kretsloppsfrågor.

Vad vinner vi?
• ökad regional självförsörjning av näringsämnen 
   i  jordbruket
• vi slipper importera avfall för förbränning och   
   fossila bränslen 
• minimering av vägtransporter för energi- och 
   kretsloppstjänster
• vinster av samverkan mellan olika produktions-
   processer

Naturskyddsföreningen
Uppsala
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Klimatåterhämtning
Samtidigt som vi når nollutsläpp 
av växthusgaser fortsätter sökan-
det efter sätt att lagra in mer av det 
kol som vi redan släppt ut i atmos-
fären. Biokol produceras vid för-
bränning av biomassa istället för 
att elda upp allt kol. Kolet som blir  
över sprids på jordbruksmark och 
bryts långsamt ner i naturen. En 
annan metod för kolinlagring som 
används är omvandling av metan-
gas till vätgas och kol (i fast form). 
Den fasta kolfraktionen används 
bl.a. till jordförbättring.

Användning
Energianvändning inom alla 
verksamheter blir mer sparsam 
och effektiv. Genom det gemen-
samma och öppna energinätet kan 
spillvärme och motsvarande un-
der-/överskott av energi effektivt 
utbytas mellan de som har och de 
som behöver energi. Samtliga mo-
tordrivna fordon och maskiner 
drivs med elmotorer eftersom de 
har en hög verkningsgrad och är 
tysta. Elen i bilar, lastbilar och ar-
betsfordon kommer från bränsle-
celler och batterier. 

Produktion/omvandling
Omfattande utbyggnad av småskali-
ga energianläggningar kompletteras 
med mer storskaliga anläggning-
ar. Dessa samlokaliseras med andra 
samhällstekniska funktioner såsom 
t.ex. avloppsrening och avfallsåterv-
inning. Vid storskalig produktion 
av energi maximeras synergier mel-
lan olika samhällstekniska processer 
men även andra industriella process-
er där så är möjligt. Det möjliggör en 
hög verkningsgrad i omvandlings- 
processen. T.ex. kan reningsverk ut-
vecklas för att också bli produktions- 
anläggningar av vätgas. Återföring 
av näringsämnen och restprodukter 
sker alltid vid de storskaliga anlägg-
ningarna. 

Distribution och lagring
Kommunen är nätägare för samtliga 
energinät (el-, gas- och vattenbase-
rade). Fastigheter och anläggningar 
i tätorter är anslutna till det gemen-
samma nätet. En gemensam lokal 
energimarknad för försäljning och 
köp av energi/effekt är etablerad 
och hanteras via det kommunala 
nätägar-ansvaret. Småskalig energi-
lagring på hushållsnivå kombineras 
med storskalig säsongslagring.

ÅR 2018:
Första energipositiva 
huset

ÅR 2025:
Brännbart avfall
i värmeproduktionen 
är nära noll

ÅR 2027:
Den lokala energiproduktionen
är större än energiimporten

ÅR 2028:
Projektet “Solceller på alla
Solbelysta Tak” slutfört

ÅR 2029:
Sista bensinmacken stänger

ÅR 2038:
Alla broar i Fyrisån
producerar el av strömkraften

ÅR 2050:
Uppsala bidrar globalt som
“klimatåterhämtningszon” 

ÅR 2030:
Ren luft och bullerfritt
i Uppsala innerstad

ÅR 2021:
Uppsala kärnkraftsfri kommun

ÅR 2019: 
Första vätgastraktorn 

ÅR 2017:
Energiproduktion från 
Hovgården avfallsdeponi

energisystem
Vision!
I Hållbara Uppsala baseras energiförsörjningen på 100 % 
förnybara energilösningar.  En kombination av småskaliga 
och storskaliga lösningar samverkar genom sammankoppling 
i nät. Fossila lösningar och kärnkraft är inte längre en del av 
energiförsörjningen.

 

Vägen dit
Genom samarbeten mellan stadens och landsbygdens aktörer 
samt våra grannkommuner snabbas utvecklingen på. Vikti-
ga aktörer i omställningen är universiteten, företag, offentliga 
verksamheter, lantbruket och vanligt folk. 
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