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En internationell jury har utsett Uppsala till Årets globala klimatstad i WWFs klimatutmaning One Planet City
Challenge. Uppsala utsågs i juni till Årets klimatstad i Sverige och tar nu som första svenska stad hem
segern i den internationella ﬁnalen
– Vi är otroligt glada att en svensk stad lyckats vinna den internationella utmaningen. Uppsalas ambitiösa klimatledarskap
och satsning på hållbara transporter och förnybar energi inspirerar och är en förebild för många. Vi gratulerar varmt
Uppsala till utmärkelsen och önskar lycka till, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Breda och ambitiösa satsningar
Den internationella juryn lyfter fram kommunens satsning på hållbara transporter och mobilitet, förnybar energi och ett
starkt regionalt ledarskap som viktiga orsaker till utmärkelsen Årets globala klimatstad. Uppsala har ambitiösa, innovativa
och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. Uppsalas mål är att lokala transporter
och energianvändning ska vara fossilfria senast år 2030 – därefter ska Uppsala bli klimatpositivt 2050.
Kommunens investeringar i transportinfrastruktur uppskattades särskilt av juryn. Arbetet för hållbar mobilitet fortsätter
genom att kommunen bygger infrastruktur för elfordon, utvecklar kollektivtraﬁken och förbättrar förutsättningarna för
cyklister.

I det lokala samarbetet Uppsala klimatprotokoll, som kommunen driver sedan 2010, bidrar ett 30-tal stora aktörer från
olika samhällssektorer till att Uppsala når sina klimatmål. Om 20 procent av alla kommuner i världen skulle skapa samma
sorts samarbetsplattform som Uppsala Klimatprotokoll och få med sig 20 procent av de lokala företagen så skulle det
leda till årliga utsläppsminskningar på minst 58 000 000 ton CO2 per år. Det är minskningar som skulle vara större än
hela Sveriges årliga nationella utsläpp.

Stadsutmaningen lyfter globala förebilder
Trots att Uppsala är en liten stad anser juryn att den tjänar som global förebild för sitt klimatledarskap. Städer som
tidigare valts till Årets globala klimatstad är Vancouver (2013), Kapstaden (2014), Seoul (2015), Paris (2016). WWFs
stadsutmaning startade i Sverige 2010 och har växt till en global utmaning som nu är den största i sitt slag. Utmaningen
har hittills involverat över 400 städer från ett trettiotal länder. I Sverige har tidigare Malmö (2011), Uppsala (2013),
Stockholm (2014), Göteborg (2015) och Umeå (2016) valts till nationella vinnare. Läs mer här.
Med detta avslutas den femte internationella omgången av One Planet City Challenge. Världsnaturfonden WWF
gratulerar Uppsala!

