
Viable Cities
Tillsammans på väg mot Klimatneutrala städer 2030



Budskap ur IPCCs rapport 9 aug 2021

Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva 
stora klimatförändringar. Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet 
inom 10-20 år.

Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att minimera 
temperaturökningen och är avgörande för miljön, biologisk 
mångfald, liv på jorden och  luftkvaliteten.



Vad är Viable Cities?

Klimatneutrala städer 2030 
– med ett gott liv för alla inom planetens gränser

(En miljard kronor)
TOTAL BUDGET
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Städer i Sverige
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Över Medlemmar

Internationellt samarbete

+



Missionen
• En visionär men tydlig och konkret, målsättning

• Ett brett perspektiv, där miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet är lika viktiga

• Vi måste engagera och samla många krafter, 
från alla sektorer i samhället

Klimatomställningen bidrar till grönare, tryggare 
städer med bättre luft, bättre mental och fysisk 
hälsa där barn och vuxna kan leva, leka och trivas. 

Olga Kordas

Klimatneutrala städer 2030 
– med ett gott liv för alla inom 

planetens gränser



Varför städer?
Städer täcker 3 procent av jordytan, men står för 
cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. 

I Europa beräknas närmare 85 procent av 
befolkningen bo i städer 2050. 



Transformativ systemförändring 
– som ett isberg 

Osynliga strukturer: beteenden, styrning, policyer

Synliga nivåer: innovativa lösningar, samarbetspartners 
och nätverk

Vi behöver genomgripande förändringar av samhället på många nivåer



En portfölj av insatser 
med missionen i sikte 
Vi kraftsamlar genom att gå från 
fragmenterade projekt till ett ekosystem 
av insatser som alla drar åt samma håll



Utsläppen måste minska mycket snabbare

Drastisk minskning av 
växthusgaser krävs, per 
år minst (idag 1-2%)

Viable Cities siktar mot nollutsläpp till år 2030

Paris-avtalet 2015 
Global uppvärmning 
under

Grader



Klimatneutrala 
städer 2030 
• Satsningen innebär att vi tillsammans med städerna 

– kommuner och deras partners – arbetar för att 
nå missionen om Klimatneutrala städer 2030

• Vi testar nya arbetssätt och lösningar och vi lär 
av varandra  

• Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg för att skynda 
på klimatomställningen

• Satsningen växer – från nio städer till 23 städer

På väg mot städer utan utsläpp av växthusgaser 2030 som 
fungerar bra för människorna som bor i den, och som är bra 
för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi
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Städers åtaganden
Mål, strategier, handlingsplaner, governance, involvering 

av aktörer inkl. medborgare, klimatinvesteringsplan

Nationella åtaganden
Bättre regler Innovation Samordnad 

finansiering
Uppbackning 

Horizon Europe



Städernas åtaganden 
i klimatkontraktet 
Nio städer har hittills signerat Klimatkontrakt 
2030. I sina respektive kontrakt åtar de sig att:

• Drastiskt minska klimatutsläppen

• Öka den sociala och ekonomiska hållbarheten

• Stärka stadens förmåga att samarbeta på nya, 
effektiva sätt



Myndigheternas 
åtaganden 
Fyra myndigheter har signerat Klimatkontrakt 
2030: Energimyndigheten, Vinnova, Formas och 
Tillväxtverket

De har åtagit sig att:

• Se över lagar och regler för att underlätta för 
kommunerna att gå före i klimatomställningen

• Skapa en nationell plattform som underlättar 
för kommuner att finansiera insatser och 
investera 
i klimatomställning



Viable Cities åtaganden 
Innovationsprogrammet åtar sig att:

• Underlätta lärande mellan städerna

• Stötta processerna för förändringar av regler 
och policy

• Underlätta långsiktigt och systematiskt 
innovationsarbete

• Samordna möjligheter till finansiering

• Stödja städernas eventuella ansökningar till 
EU-utlysningar



viablecities.se/klimatkontrakt-2030
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Från Sverige till EU
Från svenska Klimatneutrala städer 2030 och 
Klimatkontrakt 2030 till EU:s mission om 
“100 climate neutral cities – by and for citizens” 
och ett Climate City Contract

Vi inspireras av – och inspirerar – EU och städer i 
Europa – och globalt

2019
9 svenska städer

2021
23 svenska städer

2030
100 europeiska städer



EU-meddelande om missions 29 sep 2021 
Om mission klimatneutrala städer 2030 
genomförandeplan

Om alla fem missions
själva meddelandet



Viable Cities och Net Zero Cities
• EU: Europa ska bli en klimatneutral 

kontinent till 2050

• Många satsningar inom Horisont 
Europa

• Net Zero Cities – Climate City 
Contract

• Viable Cities Klimatkontrakt 2030 –
det första i Europa

Driving Urban
Transitions

(DUT/JPI Urban 
Europe)

partnership

Positive
Energy

Districts

EU Climate City Contract

Klimatkontrakt 2030

Net Zero Cities

National nodes
for coordination

New European
Bauhaus

ENUTC

Pilot call 
100 climate

neutral cities



Utveckling av Klimatkontrakt 2030

Hur kan digitalisering och digitala 
verktyg bidra till klimatomställning och 

hållbarhet?

Hur kan investeringar mobiliseras och 
finansiella flöden riktas om för att göra 

städer klimatneutrala och hållbara? 

Hur kan medborgare och civilsamhället bli
medskapare i klimatomställning och 

stadens framtid? 

Tre områden där vi behöver stärka vår förmåga för att kunna snabba på klimatomställningen i städer.



Klimatsmart 
mobilitet 2030 
Utsläppen i städerna kommer till en mycket stor 
del från transporter – av människor och av varor.

• Ett långsiktigt samarbete med det strategiska 
innovationsprogrammet Drive Sweden

• En del i Klimatkontrakt 2030

• Accelerera omställning till klimatneutral 
mobilitet i städer



Klimatkontrakt 2030 
– vassare varje år 
Klimatkontrakt 2030:

• Är ett långsiktigt åtagande från alla parter

• Säkrar samarbetet mellan städerna och den 
statliga nivån

• Uppföljning och revidering varje år, både på 
lokal nivå och nationell nivå

Parternas åtaganden vässas vid varje revidering, så att 
kontraktet konkret bidrar till att omställningen tar ordentlig 
fart i städerna. 



2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027
2028

2029

=  Städer våg 1

=  Städer våg 2

=  Städer våg 3, 4?

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Klimatkontraktet fram till 2030

MISSION
2030:
Klimat-
neutrala
och
hållbara 
städer



Klimatomställningens vinster 
Lägre utsläpp av växthusgaser ger en högre livskvalitet 
för människorna som bor och vistas i staden

Viable Cities arbetar för ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet i staden

• Ekonomisk hållbarhet – nya affärsmöjligheter, 
nya jobb

• Social hållbarhet – jämställdhet, god livsmiljö 
och hälsa, stärkt välfärd

• Miljömässig hållbarhet – fungerande ekosystem, 
bibehållen biologisk mångfald



Glimtar från 
från städerna



Växjö
Alla förvaltningschefer och

kommunala bolags VD:ar var 
delaktiga i utformandet av 

kontraktet. Det är bra för det 
fortsatta arbetet — det är

betydligt enklare att arbeta med 
något man varit delaktig i och

känner ägandeskap för.

Henrik Johansson, 
Växjö kommun

Klimatkontrakt skapar 
engagemang och stolthet



Göteborg
Samtalen landade bl a i tydlig
samstämmighet kring att det 
inte längre går att skjuta upp

genomförandet av åtgärder
utan att vi istället behöver

öka takten i vårt
omställningsarbete för att

kunna klara våra miljö- och
klimatmål. I det arbetet måste

alla aktörer bidra.

Karin Bjerner, 
Göteborgs stad Samsyn kring behov att öka takten

i omställningsarbetet



• Städer står för största delen av utsläppen 

• Städers klimatomställning oerhört viktig för 
alla länder 

• Vi bidrar genom att samla in och dela med 
oss av svenska erfarenheter

• Vi inspireras genom att lyssna och lära av 
andras insatser 

Allt för att bidra till en snabbare global 
klimatomställning

Klimatomställning i städer globalt 



Internationella samarbeten 

Climate Smart Cities Challenge, 
en global innovationstävling där 

syftet är att lösa klimat- och 
hållbarhetsutmaningar i fyra 

städer: Curitiba, Bristol, 
Makyonde och Bogota

Nordic Transition Partnership 
ska påskynda omställningen till 

klimatneutralitet 2030 i små och 
medelstora kommuner i Norden

DUT – Driving Urban Transition 
och PED – Positive Energy Districts 

– internationella program för 
hållbar utveckling i städer genom 

energieffektivitet och lokal 
energiproduktion. Målet –

100 energipositiva stadsdelar 
i EU år 2025 



Häng med!

• viablecities.se
Klimatneutrala städer 2030, FAQ, 
Youtube, bloggen, kalendariet, sök

• LinkedIn, Twitter
• Nyhetsbrev

Tillsammans på väg 
mot klimatneutrala 

hållbara städer



Strategiska
innovations-
program

Med stöd från
Strategiska
innovations-
program

Med stöd från

Häng med!

viablecities.se


