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Expertnätverk prisar låga utsläppsnivåer i Sundbyberg
Sundbybergs stad har de lägsta nivåerna av koldioxidutsläpp per anställd. Det visar en studie som jämför 28 kommuner och
landsting. På fredag tilldelas kommunen ett pris av ett expertnätverk inom klimat och hållbarhet.

– Vi är glada och stolta över att ligga i framkant, samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att prioritera de här frågorna. Vårt mål är att
Sundbyberg ska vara fossilbränslefritt år 2020. Just nu pågår ett arbete för att ytterligare pressa ner de utsläpp som orsakas av
organisationens resor, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordförande i klimat- och hållbarhetskommittén.

För att minska de utsläpp och kostnader som genereras av kommunens resor, arbetar Sundbybergs stad enligt processmodellen Cero,
Climate and Economic Research in Organisations. Konsortiet bakom modellen har jämfört resandet inom 28 olika kommuner och landsting,
och kommit fram till att Sundbyberg har de lägsta nivåerna av koldioxidutsläpp och kostnader per anställd och resa.

– I Sundbyberg finns alla kollektiva färdmedel, vilket ger låga utsläpp från arbetspendling. Man har också ett relativt effektivt och rationellt
resande – man väljer rätt resor vid rätt tillfälle. Och tack vare stadens miljöbilspool, tar färre egen bil till jobbet för att de behöver bil i tjänsten.
Sammantaget ger det en stor effekt, säger Markus Robért, Teknisk doktor och forskare vid Kungliga tekniska högskolan, som utvecklat
processmodellen.

På fredag den 11 oktober klockan 11.30, tar Sundbybergs stad emot det nyinstiftade vandringspriset i Kista Science City, Färögatan 33. Under
dagen träffas även fem storföretag, ett antal kommuner och landsting för att kunskapsdela och utbyta erfarenheter kring effektivt och hållbart
resande.

För mer information, kontakta:

Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordförande i klimat- och hållbarhetskommittén, 08-706 65 33, stefan.bergstrom@sundbyberg.se. 
Markus Robért, Teknisk doktor och forskare, Kungliga tekniska högskolan, 070-767 12 41, mrobert@kth.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 800 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en
stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. 
Välkommen till staden där den är som bäst!


