
Viable Cities och Uppsala kommun

Uppsala, 10 mars 2020

#sipnytt #viablecities



Ett strategiskt innovationsprogram 
för smarta och hållbara städer

Vår mission: 

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

ViableCities.se

62
Forsknings- & 

innovationsprojekt 72
medlemmar

200
Partners i F&I-projekt

2017 203020252020

1000 000 000 SEK
Total budget for programperioden. 
Varav 50% finansiering från staten, 
50% finansiering från projektpartners.
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Medlemmar i Viable Cities



Holistisk hållbar stadsutveckling
med människan i centrum samt

digitalisering och medborgar-
engagemang som möjliggörare



Transformativ innovation är som isberg

Innovativa lösningar

Aktörer och samarbetspartners

Finansiella instrument

Policy

Missions (Uppdrag)



Transformativa systemförändringar

▪ Berättelser som berör – människan i centrum 

▪ Samverkan och samskapande

▪ Skalbarhet, replikerbarhet och fokus på effekter

▪ Portföljtänkande – ekosystem av projekt / insatser

▪ Lärande utifrån erfarenheter av experimentering / görande

▪ Uppföljning och mätning av effekter



• Minskning av koldioxidutsläpp
• Mentalt och fysiskt välbefinnande
• Biologisk mångfald och regenerativa 

ekosystem
• Trygghet
• Jämlikhet och social rättvisa
• Beslutsfattande med stöd av data
• Jobb och export

Sam  Shah, fl ickr.com

Flera olika effekter över tid 
(Agenda 2030)



▪ Visionär, men tydlig och konkret, målsättning
○ VAD ska uppnås? 
○ NÄR ska detta ske?

▪ Engagera och samla många krafter, tvärs över 
sektorer, aktörer och discipliner i kvadrupel helix 

▪ Leda till banbrytande innovation för 
systemförändring

Mission: Klimatneutrala städer 2030
Ett gott liv för alla inom planetens gränser



Umeå

Malmö

Lund

Klimatneutrala städer 2030
Med ett gott liv för alla inom planetens 

gränser

Växjö

Enköping

Stockholm

Uppsala

Järfälla

Göteborg

Uppsala



Klimatneutrala Uppsala 2030

Projektpartners: Uppsala kommun –
kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen, STUNS –
Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i 
Uppsala, näringsliv och samhälle, Uppsala 
Innovation Center, Energikontoret i 
Mälardalen AB, Uppsala universitet, SLU, KTH, 
Internet of Planet AB, ClimateView AB och 
Ericsson AB Research

Projektledare: Björn Sigurdson



Några förväntade resultat från projekten

▪ Ett etablerat innovationsteam

▪ En preciserad målbild och en klimatfärdplan 
(en agil handlingsplan)

▪ En kartläggning av kommunens behov av 
stöd, forskning och innovation och 
kompetensutveckling

▪ Genomförda och utvärderade piloter, 

prototyper: Bergsbrunna som en 
internationellt förebildlig testbädd för hållbar 
stadsutveckling, nya IT-verktyg för 
klimatfärdplanen



▪ Bygga förändringsförmåga och nya 
praktiker

▪ Systemdemonstratorer istället för 
fragmenterade projekt

▪ Medborgarengagemang
▪ Digitalisering
▪ Storytelling

Nio städer –
samverkan 
och stöd 



Sharing 
behaviour

Sharing 
communities

Sharing 
business models

Sharing 
towns

Sharing 
platforms

Smart and climate 
aware food store

Sensors for 
air quality

3De

Value creation 
through

open data
Urban ICT Arena
quadruple helix

Smart village

Mo-Bo

Efficient use of 
building spaces 

and energy R:energi SAMIR

Small scale 
energy supply Urban DIGG Infra

Charge, Store, 
Link MERiT

Sustainable urban 
lifestyles

Climate challenge
Uppsala 

Threat modelling 
and attack 
simulation

Explorion
Car free living

Activity based 
modelling 

DDS Energy 
efficient care

City as a 
Platform

Urban planning 
for energy 

efficient cities

Digitally 
operated

urban agriculture



Viable Cities KSO- och innovationsteammöten

▪ Uppsala är en av nio städer/kommuner som ingår i vårt 
program för klimatneutrala städer 2030

▪ Vi genomför nu möten med KSO och innovationsteam i alla nio 
kommunerna, avslutar med ett Transition Lab Forum den 22 
april och nationellt KSO-möte den 23 april  



Vad vill vi med KSO- och innovationsteamsmötena? 

Bli informerade om stadens/kommunens klimatarbete och diskutera vilket 
stöd kommunen kan komma att behöva i det fortsatta arbetet. Det som 
Viable Cities kan erbjuda utöver redan given finansiering:

● Att växla upp och sprida kunskap om omställningen – forskning- och 
innovation, vad gör de andra kommunerna

● Bidra till att samordna insatserna från andra innovationsprogram, 
finansiärer, myndigheter

● Förbereda svenska kommuner inför det nya EU-programmet om 
klimatneutrala städer 



EU Mission Board:
Support, promote and showcase 100 climate 
neutral cities by 2030 – by and for citizens

– making them innovation hubs for all cities in the run to 2050



How can the EU support cities to make a 
system transition for 2030?

Two new ideas:

▪ Climate City Contract

▪ Financial support: The whole financial value chain



Climate City Contract – what is it?

▪ a negotiated contract between the Mayor and an EU Commissioner – in a 
co-creative process

▪ will include commitments from the Mayor on climate transition

▪ will include commitments from the EU to support the City with 
innovation and funding



Financial support

▪ replacing a fragmented system with ”the whole financial value 
chain” – from R&I funding to investment

▪ all EU programs should include a ”window” for cities with 
climate neutral strategies for 2030



Viable Cities och Uppsala kommun

▪ Uppsala är en av nio städer/kommuner som ingår i vårt program 
för klimatneutrala städer 2030

▪ Vi genomför nu möten med KSO och innovationsteam i alla nio 
kommunerna, avslutar med ett TransitionLab Forum den 22 april 
och nationellt KSO-möte den 23 april  



Från Climate City Contract till ett svenskt KSO 
klimat kontrakt

▪ Syftar till gemensamt utvecklingsarbete

▪ Samsyn vid KSO-mötet den 23 april/avsiktsförklaring

▪ Klart för presentation i december



Viable Cities högnivåmöte 23 april

Syfte: 

▪ Ge tillfälle till städer att ge sin bild av ambitioner, utmaningar och 
behov av stöd i att snabba på klimatomställningen. 

▪ Synliggöra vår gemensamma kraftsamling som en plattform för 
svenska kommuner att medverka i att uppnå klimatneutrala 
städer 2030 inom Horizon Europe och EUs gröna giv.

Var: Centrala Stockholm

När: 23 april kl 10-12 med efterföljande lunch



Tack!

ViableCities.se

@ViableCities

linkedin.com/company/viable-cities

medium.com/viable-cities


