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I Uppsala kommun har vi blivit 
alltmer beroende av markområden 
på andra delar av jorden för vår 
energiförsörjning och konsum-
tion. Nu vet vi att detta inte håller.  
Jordens invånare använder resurs-
er som inte ryms inom planetens 
gränser. Om alla skulle leva som vi 
gör i Uppsala idag skulle det krävas 
tre jordklot. Ändå planeras för fort-
satt och ökande bilåkande, utbyggd 
flygtrafik och nya bilanpassade af-
färscentra. Vi i nätverket Hållbara 
Uppsala vill påverka utvecklingen 
genom att visa hur man skulle kun-
na göra annorlunda. Här kommer 

exempel på sex områden som är 
viktiga att ställa om. Samtidigt är 
vi medvetna om att skapandet av 
ett hållbart samhälle är en stän-
digt pågående process, att visioner 
måste utvecklas och kanske by-
tas ut vartefter som samhället och 
förutsättningarna förändras. Vi ser 
fram emot de diskussioner som vi 
hoppas ska följa, när ni tittat på 
våra förslag och kommer med era 
synpunkter och idéer. Nätverket, 
som består av olika miljöföreningar 
i Uppsala, samarbetar med expert-
er och hämtar kunskap i aktuell 
forskning. 

Det finns inga hållbara stäDer 
men Uppsala är så mycket mer än den centrala tätorten

Ett ömsesidigt utbyte mellan stad och land är en förutsättning för 
hållbarhet. Staden är beroende av omlandets ekosystemtjänster 
för att rena mark, luft och vatten. Landsbygden förser tätorter-
na med mat och för att matproduktionen ska bli hållbar behöver 
näringsämnena i tätorternas toalettavfall återföras till jordbruket. 
För allt detta krävs infrastruktur i form av transportvägar för varor, 
vatten, avlopp och energi.
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StAden 
i sitt landskap 
Urbaniseringens miljöfrågor är inte lösta. Samtidigt söker sig 
allt fler till storstadsregioner. Dessutom kommer ett varmare 
klimat att leda till större invandring från varmare länder. 
Uppsala kommun behöver förbereda sig på att ha fördubblat sin 
befolkning till 2050. Då duger det inte att bara fortsätta förtäta 
staden, vi måste satsa på kransorterna och vända utarmningen av 
landsbygden.

En väl fungerande kollek-
tivtrafik  med utbyggda snabb-
spår gör att kransorterna tar en 
större del av befolkningsöknin-
gen. När vi bygger längs kollek-
tivtrafikstråken blir markpriser-
na och boendekostnaderna lägre. 
El-bussar och snabbcykelvägar 
kompletterar spårnätet. Större 
delen av kommunens invånare 

är bil-o-beroende i vardagen.

Lantbrukets produkter 
behövs när vi ställer om
Vi bygger inte på åkermark. 
Kollektivtrafiken transporterar 
både folk och gods. Landsbyg- 
dens producenter har gratis 
tillgång till godstransporter via 
kollektivtrafiken. Det ökar det 
lokala lantbrukets möjligheter. 
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Anpassning till översväm-
ningar
Spårvägarna är byggda för att 
klara översvämningar. Banvallar-
na fungerar också som skydds- 
vallar för bebyggelsen.

Kretslopp mellan stad och 
lantbruk
De tysta spårvagnarna kör nat-
tetid hushållsavfall och urin till 
energi- och kretsloppsparker i 
stadens utkanter. Där utvinns en-
ergi och näringsämnena återgår 
till omlandet (se även sid 10). Det 
behövs alltså infrastruktur för 
kretsloppet mellan land och stad

• spårväg i staden, 
   till kransorterna snabbspår 
   (i längden billigare än bussar!)

• elbussar och heltäckande    
   cykelvägnät

• infartsparkeringar med 
   laddning av elbilar

• omlastningsplatser för gods i    
   kollektivtrafiken
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Med vår mat flyttar vi näringsämnen från lantbruket till tätort-
erna. Men fosfor och kväve i vårt toalettavfall behövs i jorden 
för odling av ny mat. Näringen i avloppet ersätter konstgödsel, 
som är energikrävande att framställa och saknar organiskt ma-
terial. Fosforn i konstgödsel kommer dessutom från ändliga fyn-
digheter. Vi måste alltså sluta kretsloppet. Här visas två olika 
alternativ som existerar parallellt medan utvecklingen för krets- 
loppslösningar går framåt.

kretsloppet

Separata rör och olika 
system 
I vårt hållbara Uppsala leds 
avloppet från toaletterna i se- 
parata rör och blandas inte med 
annat avlopp. Olika system har 
utvecklats: ett där urin och feka-
lier blandas och ett där urinen 
hanteras för sig, eftersom den 
innehåller majoriteten av den 
värdefulla näringen i kretslop-
pet. 

Alternativ utforskas och 
utvecklas vidare
Toalettavfallet behandlas för att 
oskadliggöra miljö- och hälso-
farliga ämnen innan det sprids 
på åkermark. Läkemedelsrest-
er och tungmetaller kan vara 
svåra att komma åt, tekniker 
testas och utvecklas hela tiden. 
Lantbrukarna involveras i tester, 
metoder för lagring, transport 
och spridning.
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Vad blir skillnaden för mig?
Den kretsloppsanpassade toa- 
letten kan vara en extremt 
snålspolande, vakuumtoa eller 
urinseparerande. Den kan se 
likadan ut som dagens och den 
är lika bekväm att använda.

Vi börjar nu!
Eftersom avloppsledningar är 
nedgrävda i marken, tar om-
ställningen i äldre områden läng- 
re tid. Den sker successivt och 
givetvis alltid vid nybyggnad.

FYRISÅN

FOSFORRIKT SLAM

KLOSETTVATTENSEPARERING

GÖDSLING AV 
ÅKERMARK

URINSEPARERING

URINTANK

BEHANDLING
HYGIENISERING

BEHANDLING
HYGIENISERING

•

RENINGSVERK
“MÄNNISKOGÖDSEL”
  till jordbruk

DAGENS SYSTEM
(byts ut sucessivt)Alt 1  Alt 2
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I Hållbara Uppsala baseras 100 % av energiförsörjningen 
på förnybara energilösningar. En kombination av små- och 
storskaliga enheter samverkar genom sammankoppling i nät. 
Fossila lösningar och kärnkraft behövs inte längre.

energisystem
vårt

så når vi dit
Genom samarbeten mellan sta-
dens och landsbygdens aktörer 
samt våra grannkommuner 
snabbas utvecklingen på. Viktiga 
aktörer är universiteten, företag, 
offentliga verksamheter, lant- 
bruket och vanligt folk. 

många energikällor
All energi används effektivt och 
sparsamt. Sol, vind, vatten och 
biobränslen ger elektricitet, sol 
och biobränslen dessutom värme. 
Kyla och värme fås också från 
mark och nederbörd. Spillvärme 

tas överallt till vara. Motordriv-
na fordon kör på el från bränsle-
celler. Rester efter avfallshante- 
ring och återvinning bränns och 
blir till kraftvärme, d.v.s. ger både 
el och värme. 

Distribution och lagring
En gemensam lokal energi-
marknad har utvecklats.   Små-   
skaliga producenter och använ-
dare har kopplats ihop och med 
hjälp av it-lösningar i digitala 
nätverk kan överskott av energi 
komma till nytta där det råder 
underskott. Småskalig energilag- 

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
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ring på hushållsnivå kombineras 
med storskalig säsongslagring. 
Batterier och bränsleceller har 
liksom värmelagringen utveck-
lats till hög kapacitet och utveck-
lingen fortsätter.

vi lagrar koldioxid 
Samtidigt som vi når nollutsläpp 
av växthusgaser blir metoderna 
att lagra in det kol som släppts ut 
i atmosfären allt effektivare. En 
metod är användningen av bio-

kol som skapas när biomassa vid 
produktion av el och värme inte 
bränns ut helt utan får förkola. 
Kolet krossas sedan och blan-
das med urin för att ge näring i 
åkermarken eller skogsmarken 
där den sprids. Eftersom kol är 
svårnedbrytbart bidrar det inte 
till atmosfärens kol på flera hun-
dra år. Detsamma gäller för det 
kol som bildas vid omvandling 
av metangas till vätgas. 

FÖRNYBART

A

NEDERBÖRD, VATTEN

BIOBRÄNSLEN, avfall 

VÄRME

KYLA från luft och mark

FRÅN MARK

SOL

VIND

   BIORAFFINADERI
   Flytande biodrivmedel

KRAFTVÄRMEVERK

VINDKRAFTVERK

SOLCELLER

VÄRME-KYL-PUMP

AVLOPPSRENINGSVERK

VATTENKRAFTVERK

SOLVÄRME

FJÄRRVÄRMENÄT

FJÄRRKYLNÄT BOSTÄDER

INDUSTRI

ELNÄT
Lokalnät
Regionnät
Stamnät

BIODRIVMEDEL

ENERGILAGER

ENERGIGASNÄT

TRANSPORT

TILLFÖRSEL OMVANDLING DISTRIBUTION ANVÄNDNING

   ENERGIGASFÖRÄDLING
   Vät- och biogas
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I anslutning till spår- och järnvägar finns i stadens utkanter tre 
till fyra energi- och kretsloppsparker. Som pedagogiska centrum 
sprider ekoparkerna kunskap och bidrar till forskning och ut-
veckling, t.ex. i fråga om energieffektivisering och -produktion, 
återvinning, inlagring av koldioxid från atmosfären och stän-
digt förbättrade metoder att lagra värme och elenergi.

I energi- och kretslopps-
parkerna...
produceras el, biogas, fjärr- 
värme- och kyla. Det finns vär-
melagring, avfallshantering och 
återvinning, hygienisering och 
gifthantering. Reningsverk har 
utvecklats till att även produ- 
cera vätgas. Nät för fjärrvärme 
och -kyla, gas och vatten, ägs 
av kommunen och utnyttjas ge-
mensamt.  

energi- och 
KretsLoppspArKer

Energiproduktion, avfallshan-
tering och hygienisering av 
toa-avlopp drar nytta av kollek-
tiva transportsystem och varan-
dras produktionsprocesser. Det 
renade toa-avfallet liksom rest-
erna från rötning av biomassa 
kommer till nytta i lantbruket. 
Det gör även det biokol som 
framställs efter kolning av bio-
massa för energiutvinning.
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Vad har vi vunnit ?
• ökad regional självförsörjning 
av näringsämnen i jordbruket
• minimering av vägtransporter 
för energi- och kretsloppstjänster 
• vinster av samverkan mellan 
produktionsprocesser
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• vi slipper importera avfall för 
bränning
• vi behöver inte olja, kol, natur-
gas, uran



Vi renoverar och bygger nytt som ett led i klimatomställningen 
och bidrar till gemenskap och ett liv i samklang med naturen. 
Vi använder naturmaterial som trä (som lagrar koldioxid), sten 
och glas men undviker fossilbaserad plast och i möjligaste mån 
också stål och betong. Stommar av limträ ger god styrka och 
flexibilitet.

Här ett exempel på område med 
äldre trevåningshus som fått sol-
paneler på taken och gjorts en-
ergieffektiva, en spårvägsespla-
nad som fått dubbelspår i gräs 
längs en allé och ett nybyggt ter-
rasshus med stora terrasser för 
odling och uterum. Terrassfor-
men sparar mark och ger större 
solbelyst yta för grönska, passiv 
solvärme, produktion av solel. 

Äldre energislösande hus har 
renoverats
Renoveringarna har gjorts i sam- 
arbete med de boende och man 
har bibehållit och rustat funge- 

rande inredningar. Solbelysta 
tak, väggar och balkongfronter 
har täckts med solceller. Husen 
har tilläggsisolerats och köld-
bryggor som läcker värme har 
byggts bort. Värmen från ven-
tilationsluft och varmvatten 
återvinns. Lokala dygns- och 
säsongslager för värme har 
tillkommit. 

ny bebyggelse
Grönytor ryms mellan husen 
och utformas med hänsyn till 
sol, vind och befintlig natur. In-
gen saknar de utbredda villamat-
torna. Färre p-platser har givit 
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plats åt elbil- och elcykelpooler. 
Vi bygger längs kollektivtrafik-
stråk. Nybyggda plusenergihus 

och energilager ger sitt överskott 
av energi till äldre bebyggelse. 

Bilden …
... visar hur terrasshusets bottenvåning mot spårvägssidan har kvar-
terstorg och arkader för torghandel. Mot solsidan finns gång- och 
cykelstråk utefter grönskan, gårdar för förskolor och plats för uteliv, 
bärbuskar och fruktträd. Därtill finns utrymme för kolonilotter, en-
skilda och gemensamma. Dammar tjänar till rening av dag-, bad- och 
tvättvatten.   Över- och undergångar binder samman områdena på 
ömse sidor om spårvägen.
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I ett hållbart Uppsala kommer vi inte att konsumera prylar på 
samma sätt som vi gör idag.  Vi använder den nya fantastiska 
tekniken inte till en fortsatt ökande varuproduktion utan mer 
till att förverkliga en hållbar och skön livsstil. Samtidigt mot-
verkar vi segregation genom att ge folk mer likvärdig tillgång 
till samhällets tjänster.

LivsstiL
vår nya 

Kortare arbetstid ger 
möjligheter
I Hållbara Uppsala har alla 
rätt till deltid såväl som heltid. 
30-timmarsveckan är genom-
förd. Vi har tid att konsumera 
med eftertanke, köpa mat pro-
ducerad i vår närhet och kläder 
som håller. Och att engagera oss 
i varandra och i omvärlden.

mer gemensamma resurser
Offentlig konsumtion är kli-
matsmart och bidrar till god 

livskvalitet för kommunens 
invånare. Musikhus, simhal-
lar, friluftsleder, lokaler och 
ytor för olika aktiviteter gör en 
meningsfull fritid tillgänglig för 
alla. Kollektivhus och eko-byar 
ger också möjligheter till de-
lade resurser och gemensamma 
verksamheter.

vi poolar, lånar, hyr och 
återbrukar
Second hand och återvinning är 
det normala. Alla bostadsom-
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råden har bytesrum – mindre 
sopor och mer gemenskap! 
I verkstadspoolen lånar vi borr-
maskin, vi hyr kanske resväskan 
och leasar möblerna. Slitna gre-
jer kan vi lämna in och gradera 
upp eller göra det själva i ge-
mensamma hobbyrum.

vi hemestrar och reser 
långsamt
Vi kanske tar det lugnt hemma, 
satsar på dagsutflykter till badet 
och svampskogen, tar tåget till 
festivalen. Vi utnyttjar allemans-
rätten och lär känna natur och 
miljö på landet om vi bor i stan, 
eller lånar en bostad i stan mot 

att upplåta vår på landet. När vi 
ger oss iväg lite längre med tåg 
och buss  är det lätt att ta med 
sig cykeln. Flygresor är inte sub-
ventionerade längre och därför 
dyra, de nyttjas mest av anhöriga 
som vill nå varandra över långa 
avstånd. Tekniken har ändå fått 
världen att krympa. Långdis-
tansresor i arbetet minskar och 
vi får mer tid för vänner, familj 
och socialt engagemang.
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