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• Innovationskraft 
 

• Agerar snabbt 
 

• Investeringar 
 

• kommunikation 
 

Recept på omställningen  

Eu/stat 

▪ Lagstiftning 

▪ Ekonomiska 
styrmedel 

▪ Investeringar  

▪ Kommunikation  

 

Kommun 

▪ Planmonopol 

▪ Upphandling 

▪ Investeringar 

▪ Kommunikation 

Näringsliv 

Akademi 
medborgare 



Vårt 
miljöstrategiska 
program MSP 
2.0 



De här 
utsläppen har vi 
att hantera  

Geografiska utsläpp 2018 i Gävle kommun 
totalt 292843 ton CO2/ekv 

Utsläppen som vi har ett ansvar för inom 
ramen för Parisavtalet  

Koldioxidbudget för Gävle 1982000, vilket 
innebär att budgeten räcker i ca 6 år med 
nuvarande utsläppsnivåer. 

 

El och fjärrvärme 
2% 

Industri (energi 
och processer) 

11% 

Transporter 
64% 

Arbetsmaskiner 
8% 

Produktanvändni
ng (inkl. 

lösningsmedel) 
5% 

Jordbruk 
4% 

Avfall (inkl. 
avlopp) 

6% 

UTSLÄPP CO2 2018 GÄVLE  



Konsumtionsbaserade 
utsläpp 
Utsläpp till följd av all konsumtion i Gävle 
oavsett var i världen varorna produceras 

Ingår i Gävles mål om att bli en 
klimatneutral kommun 

Motsvarar 8 ton CO2 /person per år i 
Sverige  

Hållbar nivå max 1 ton co2/person per år 



Vad är Gävle 
kommuns 
klimatfärdplan?  

Komplement till MSP 2.0 som 
ska tala om HUR klimatmålet 
ska nås.  

Nulägesbeskrivning 

Omvärldsbevakning  

Kategorisering  

Bank med åtgärdsförslag 

 

  



Transporter 

Effektivisering 

Samordna 
transporter 

Samordnade 
varutransporter 

Samordnade 
persontransporter 

Effektivare fordon 

Byte av bränsle 

Tank- och 
laddinfrastruktur 

Produktion av 
bränsle 

Hållbar 
trafikutveckling 

Fysisk planering 

Prioritering 
trafikslag 

 

 

Mobility 
Management 

mobilitetshus 

Ekonomiska 
styrmedel 

Parkeringsavgifter 



Åtgärdsbank 
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stadsplanering 

Ekonomiska 
styrmedel 

Tank- och 
laddinfra 

Kollektivtrafik 

Mobilitetsåtgärd 

Samordnade 
transporter 

Krav i 
upphandling  

Samarbete 
transportsektor 

Krav vid 
markanvisning 

Krav i 
upphandling  

Materialval  

Återvinning 

Samarbete 
fastighets och 
byggsektor 

 

 

Skapa 
planmässiga 
förutsättningar 
för förnybar 
energi 

Effekt i nätet 

Energieffektivis
ering 

Flexibilitet 

Spillvärme 

Biogas 

 

 

 

Främja 
cirkulära 
affärsmodeller 
och återvinning  

Upphandling 

Kommunikatio
n och 
beteendeförän
dring  

Lärande för 
hållbar 
utveckling  

Skötselplaner 
natur 

markanvädning 

Inlagring jord- 
skogsbruk 

Koldioxiduppfå
ngning bio-CCS 

kompensation 

  



Samhällsplanering 

• Effektivare mobilitetslösningar 

• Klimatneutralt stadsbyggande 

• Planmässiga förutsättningar för 
vindkraft 

 

 

Upphandling 

• Klimatkrav på varor och tjänster 

• Innovationsupphandling 

• Samordnade varutransporter 

Lokala styrmedel 

• Främja effektiva och aktiva 
transportsätt 

• Masshantering 

• Samordnad byggvarulogistik 

• Energieffektiviseringskrav i 
tillsynen 

2021-
10-27 

Gävle kommun 9 Kommunens verktygslåda: exempel 
på åtgärder med stor effekt och full 
rådighet 



På gång under 2022 på transportområdet 

▪  Lokaliseringsstudie tankställen förnybara drivmedel  

▪ Fortsatt utredning kring gemensamt bygglogistikcenter med regionen 

▪ Kollektivtrafikstrategi ska tas fram inom ramen för Viable Cities 

▪ Strategi alt riktlinjer för laddinfrastruktur ska tas (förmodligen redan 2021) 

▪ Implementering av ny mobilitetsnorm (antogs 28 september) 

▪ Implementering av mobilitetsutredningar i tidiga planeringsskeden 

▪ Samverkan med transportbranschen genom Hållbart företagande Gävle Sandviken 

▪ Bland annat genom utmaningar kopplat till energi och klimatrådgivningen 

 

 



Tack!  
Mats.sandfors@gavle.se 


