
Klimatneutrala 
Borlänge 2030

Dala Avfall 2022-11-10

Klimatneutral
a Borlänge 
2030



OM VIABLE CITIES
• Viable Cities är ett program inriktat på innovation 

för klimatneutrala och hållbara städer.
• ”Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för 

alla inom planetens gränser”, Viable Cities 
mission

• Gemensam satsning av Vinnova, 
Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket 
och Formas. KTH samordnar.

• 23 utvalda städer i Sverige som ska gå före i 
klimatomställningen
• Borlänge och de andra 22 städerna ska bli 

klimatneutrala till år 2030 – Sverige år 2045
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Viable Cities når ca 40 % 
av Sveriges befolkning



VAD ÄR BORLÄNGES AMBITION?
Ökat tempo i klimatomställningen genom nya samverkansformer, 
nya processer och metoder för att möjliggöra transformativ 
samhällsförändring

Ett klimatneutralt Borlänge 2030
- Utsläpp inom vår koldioxidbudget
- Kraftiga utsläppsminskningar i närtid
- De konsumtionsbaserad utsläppen ska vara max 1 ton per 

borlängebo år 2045
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BORLÄNGES KOLDIOXIDBUDGET
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BORLÄNGES KOLDIOXIDUTSLÄPP 2021
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KONSUMTIONSBASERADE UTSLÄPP 2021
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Källa: SEI, Konsumtionskompassen



PROJEKTKONSORTIUM
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VI JOBBAR PÅ 7 FRONTER

… för transformativ 
samhällsförändring
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OMSTÄLLNING I KOMMUNKONCERNEN
• Konkreta åtgärder i miljöstrategins handlingsplan
• Klimatinvesteringsplan

• Kostnads- och utsläppsberäknade färdplaner för 
prioriterade insatsområden

• Koldioxidbudgetens ramar införlivas i ordinarie 
budgetprocess

• Jakobsdalen, utveckling av klimatprofilerad stadsdel 
med fokus på hållbara livsstilar
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INNOVATIONSPROCESS
• Innovationsmetod ”Design thinking”, leds av 

Dalarna Science Park
• Projektkonsortiet utgör innovationsteam
• Fokusområden: 

• Transporter
• Konsumtion och handel
• Stadsutveckling/Borlänge växer
• Kolsänkor 
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NÄRINGSLIVSSAMVERKAN
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• Vi välkomnar lokala företag som vill bidra i 
klimatomställningen
• Minska påverkan från egen verksamhet
• Underlätta för anställda att ställa om
• Bidra till Borlängesamhällets omställning

• Ingå i nätverket, samverkans- och projektmöjligheter 
m.m.

• Kompetensutveckling, workshops, konferenser osv. 
• Synas på webben och i sociala medier 
• Logga ”Vi är en del av Klimatneutrala Borlänge”



MEDBORGARENGAGEMANG
Vi behöver skapa acceptans för klimatåtgärder, förändra beteenden och vanor 
samt underlätta för borlängebon att göra medvetna val.

Aktiviteter
• Storytelling kring det goda livet i en klimatneutral stad
• 2047 Science Center ordnar hackatons med ungdomar och skapar utställning 

”bortom fossilsamhället”
• Portal ”Engagera dig” på kommande webbplats
• Hållbar Arena; samverkan IK Brage och Borlänge Energi
• Dala Återbyggdepå
• Och mycket mer, gärna i samverkan med andra!
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PÅ GÅNG
• Hemsida lanseras i november
• Konferens 17 november, ”Nu tar vi tempen på klimatarbetet!”

• Huvudtalare är Isabelle McAllister, hållbarhetsambassadör och Årets 
återbruksprofil 

• Signering av klimatkontrakt med Viable Cities 8 december
• Näringslivsfrukostar m.m.
• Uppstart av vetenskapligt råd på Högskolan Dalarna. 
• Högskolan Dalarna leder projektet Energipositiva stadsdelar och 

klimatneutrala städer. 
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Tack för mig! 

Anna Wenstedt, Borlänge Energi
anna.wenstedt@borlange-energi.se, 0243-73255


