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Forskning kring lokala koldioxidbudgetar

• Översätta Parisavtalet och IPCCs resultat till lokal nivå

• Baserar sig på forskning utförd vid Manchester University och

Tyndall Centre av bland andra Kevin Anderson, tillämpad för 

Sverige

• Finansierats till stor del på uppdrag av kommuner, regioner och

län



Några milstenar

2008: Storbritannien inkluderar budgetperspektivet i sin nationella 

miljölagstiftning

2011: Anderson & Bows publicerar artikel som kritiserar att det kumulativa 

perspektivet saknas i klimatarbetet

2017: Togs en koldioxidbudget fram för Järfälla

2018: Manchester antar en koldioxidbudget som styrande dokument, med en 

årlig minskning på 13 %

2018: Koldioxidbudgetperspektivet nämns i EU-dokument  

2018: Togs tio kommunala och sex läns/regionsrapport fram

2019: Uppsala klimatprotokoll antar 13 % som utsläppsminskningsmål

2019: Ytterligare ca tio rapporter tas fram av CCL
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Konsumtionsbaserade utsläpp per person



PARISAVTALET



Parisavtalet – en diplomatiskt seger! 

… hold the  increase in  global average  temperature  to 

well below 2°C above pre-industrial levels and pursue

efforts to limit the temperature increase to 1.5°C

…to undertake rapid reductions in accordance with best science

…on the basis of equity, and efforts to eradicate poverty.



[i.e. it is carbon budgets, not long-term targets, that matter for temperature]  



Mängden utsläpp ett enskilt

år spelar liten roll…
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Koldioxidbudgetens logik
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Koldioxidbudgeten

… Det är summan år för år…

=  ytan under grafen

(t.ex. för 2ºC)

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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Sverige = 309Mt

… Det är summan år för år…

=  ytan under grafen



A

Om vi skjuter

utsläppsminksningarna på 

framtiden… (A)
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… måste dessa utsläpp

“kompenseras” längre fram (B)
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Med mycket mer

utmanande

utsläppsminsknignar

om möjligt!



1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Innan Paris … 4 ºC till 

6 ºC

IPCCs scenarier och negativa utsläpp (NETs)



1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Med Paris … leder nationella 
åtaganden till...

3 ºC till 

4 ºC



1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Om vi ska hålla oss väl under 2°C (66% chans) är den 

resterande globala koldioxidbudgeten 2019 ca 700GtCO2

2018



1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

2018 noll CO2 senast ~2050



1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

2018

Parisavtalet tar hänsyn till rättvisa -

- Rikare länder behöver ställa om till noll-CO2 innan fattigare länder





1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

… Men beslutsfattare får oftast en annan bild serverad 

av s.k. IAMs



- där koldioxidutsläppen kan vara närmare 1500 GtCO2

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100



Modellerna förutsätter “Negativa utsläppsteknologier” (NETs) -

Ta upp 100-tals miljarder ton CO2 direkt från atmosfären för att 

sedan lagra det - utsläpp och NETs fortsätter in i nästa århundrade

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100



Best science = inga NETS



“negative emission technologies 

(NETs) offer only “limited realistic 

potential” to remove large 

amounts of carbon dioxide from the 

atmosphere and not at the scale 

envisaged in some climate 

scenarios.



En rimlig svensk koldioxidbudget

• 1) förlitar sig inte på negativa utsläppsteknologier–NETs

• 2) tar viss hänsyn till rättvisa–ngt förskjuten tidsram för 

fattigare länder



Vad är Sveriges “rättvisa” 

bidrag

för att hålla Parisavtalet?









Vilka utsläpp är med?



Utsläppen måste minska

omgående och drastiskt



… dessa inkluderar utsläpp från flyg och fartyg...



…men exkluderar utsläpp…

CO2

FROM

IMPORTS

… andra delar av världen



Vilka utsläpp är med?



Vilka utsläpp är med?



För att klara budgeten:

• minska CO2-utsläppen med ca. 15% fom nu

• En halvering till 2024

• ~helt fossilfritt 2035-40

M



Åtgärder - strategi

• Jobba med flera mål parallellt:

– Sätt ett mål i form av en koldioxidbudget utifrån att fossila 

utsläpp ackumuleras i atmosfären - följ upp gärna kvartalsvis 

– justera policy kontinuerligt

– Sätt separata mål för s.k. indirekta/ konsumtionsbaserade 

utsläpp

• Integrera med verksamhetsplanering och ekonomisk budget

• Skapa samarbeten åt alla håll – lokalt – nationellt –

internationellt, offentligt – privat – föreningar – ingen har hela 

bilden/rådigheten



Åtgärder - bygg

• Energirenovera befintligt bestånd ner till nära passivhusnivå

• Vid nybyggnation, säkerställ minimala utsläpp både från 

byggfasen och användningsfasen - förenklat använd tex. så lite 

betong och så mycket trä som möjligt, bygg energieffektivt, 

gärna enligt passivhuscertifiering

• Minimera utsläpp från relaterad infrastruktur

• Undvik uppvärmning med el vintertid – det finns idag både 

effektbrist och produktionsbrist av förnybar el vintertid, och 

verkar så förbli en lång tid framöver



Åtgärder - transport

• På kort sikt måste vi helt enkelt resa mycket mindre och 

släppa ut mindre. Det kan ske genom mer samåkning, 

mer distansarbete, lägre hastigheter på vägarna för 

fossildriva fordon, mer kollektivtrafik, snabbare 

elektrifiering, mer cykel

• Mindre flygande och sjöfart

• Pausa utbyggnad av väginfrastruktur – oklart hur 

mycket denna kommer behövas i framtiden, och 

dessutom koldioxidintensiv i utbyggnadsskedet



Åtgärder - mat

• Undvik mat som leder till att ny mark behöver brytas 

(tex. i regnskogen)

• Undvik mat med stora associerade transportutsläpp

• Minska matsvinnet

• Miskad kött- och mejerikonsumtion leder generellt till 

minskade utsläpp





If the top 10% of emitters reduced their 
footprint to the EU mean

Whilst the other 90% did nothing

Emissions would be immediately 
reduced by one third



Kön och klimatförändring

• Män brukar släppa ut mer än kvinnor

– Kör mer, flyger mer, äter mer kött

• Kvinnor klimatsmartare i sina attityder

– Källor Naturvårdsverket 



Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut
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Antal resor och restid ung samma

Varför åker vi?

• Män oftare arbets-, tjänste- och skolresor

• Kvinnor oftare service och inköp, fritid

Hur? 

• Män åker oftare bil

• Kvinnor oftare bilpassagerare

• Kvinnor cyklar oftare, men män cyklar längre

Attityd 

• Kvinnor mer positiva till kollektivtrafik men 

känner större otrygghet

Annat

• Kvinnor värderar bilens funktionella

egenskaper mer

Resvanor



Dargay & Clark 2012



Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut



Brand & Boardman 2008



• Fastställ kumulativt satta miljömål för utsläpp från 

fossila bränslen

• Följ upp utsläppen kontinuerligt och med mindre 

eftersläpning

• Möjligheten att minska utsläppen skiljer sig med 

inkomst och kön

• Ingen har full rådighet för utsläppen och det finns glapp i 

ansvarfördelningen – ledarskap och samverkan 

behövs åt alla håll



Tack!

aaron.tuckey@cemus.uu.se


