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Från Paris till Sverige med koldioxidbudgetar

 Våra åtaganden i och med Parisavtalet

 Vikten av koldioxidbudgetar

 Sveriges koldioxidbudget och klimatlag

 Koldioxidbudgetar och länens klimat- och energistrategier

 Vägar till fossilfria framtider i Sverige

 En global utblick och framåtblick



”Äntligen stod prästen i predikstolen”

”Hur ser det ut i utlandet? Hur ser det ut i utlandet?”

I Värmland med utblick mot världen



Parisavtalet avgör våra åtaganden



… 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, 

Paris – en diplomatisk triumf



Bakgrund till Paris (& senaste IPCC rapporter)

 Vi har känt till hur utsläppen behöver minska i 28 år

 Årliga utsläpp nu ~60% högre än 1990

 Även i Sverige har vi koldioxidintensiva livstilar

… mkt lite har ändrats sedan 1990 när även flyg och sjöfart tas i beaktning. 



Bakgrund till Paris (& senaste IPCC rapporter)

 När det kommer till temperaturer (t.ex. 2°C)…

 ..har ett fokus på 2030 eller 2045 ingen vetenskaplig grund

 Det är våra koldioxidbudgetar som avgör…



Varför CO2-budgetar?

• Baseras på IPCC’s vetenskapliga uträkningar (WG1)

• Sätter ett tak på globala utsläppen med god precision (i relation till Paris)

• Koldioxid mycket lång uppehållstid i atmosfären

• Växthusgasen med den största påverkan på jordens medeltemperatur

• Lätta att kvantifiera, sätta skarpa mål och följa upp

• I stort sett är CO2 den ända VHG från energi-relaterade antropogena
aktiviteter



Att leva inom vår koldioxidbudget: politik, teknologi och personligt ansvar

https://www.youtube.com/watch?v=E-VKMp18x7s

https://www.youtube.com/watch?v=E-VKMp18x7s
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I grafiska termer…
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Om vi fördröjer direkta
utsläppsminskningar nu… 
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En konkretisering av Parisavtalet..
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Innan Paris… 4°C till 6°C



1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Med Paris
… leder nationella åtaganden till...

3°C till 4°C



Den globala koldioxidbudgeten

K1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

3°C till 4°C

2018

Om vi ska hålla oss väl under 2°C (66% chans) är den 
resterande globala koldioxidbudgeten 2018 

ca. 800GtCO2

Källa: IPCC (2014) & Anderson (2017)

~noll CO2 senast ~2050

Parisavtalet tar hänsyn till rättvisa
- Rikare länder behöver ställa om till noll-CO2 innan fattigare länder



En anna

Men beslutsfattare får oftast en annan bild serverad av s.k. IAMs där
koldioxidutsläppen kan vara närmare 1600 GtCO2

m.a.o. 2x IPCC’s koldioxidbudget för en trolig chans av 2°C

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100



 IPCC’s naturvetenskapliga analys ger ca 800GtCO2 från 2018

 IPCC ekonometriska analyser använder oftast ~1600GtCO2 från 2018

För en trolig chans av 2°C



Modellerna förutsätter “Negativa utsläppsteknologier” (NETs)
- Suga ut 100s 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



NATURLIGT upptag ~20GtCO2/år
.~1/2 av vad vi släpper ut..

Antaget att NETs ska suga upp 10-20GtCO2/år
m.a.o. motsvarande upp till en till biosfär!

+

Negativa utsläppsteknologier (NETs)
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En svensk koldioxidbudget…



 Sverige har genom Parisavtalet åtagit sig att begränsa sina utsläpp i linje med 

ett rättvist bidrag till väl under 2°C med sikte på 1.5°C.

 IPCC tillhandahåller en serie globala koldioxidbudgetar för dessa temp.

 Vi antar väldigt ambitiösa utsläppskurvor för fattigare (icke-OECD) nationer.

 Vi beräknar en koldioxidbudget för icke OECD länder och subraherar denna. 

från den globala budgeten.

 Detta ger oss en OECD koldioxidbudget (från 2018 och framåt)

 Rättvis fördelning av OECD budgeten leder till en svensk budget

Sekventiell logik …



Väldigt utmanande utsläppsminskningar för fattigare länder



Koldioxidbudget & utsläpp för Sverige

Källa: Historiska utsläpp tagna från miljöräkenskaperna (SCB). 

C02-Budget: 
~ 300 till 600 MtCO2



Denna svenska koldioxidbudget…

1) tar viss hänsyn till rättvisa – ngt förskjuten tidsram för fattigare länder och

utsläpp från cement & avskogning inte enbart deras ansvar

2) förlitar sig inte på negativa utsläppsteknologier – NETs



Denna svenska koldioxidbudget…

1) tar viss hänsyn till rättvisa – ngt förskjuten tidsram för fattigare länder och

utsläpp från cement & avskogning inte enbart deras ansvar

2) förlitar sig inte på negativa utsläppsteknologier – NETs

 10-15% årliga utsläppsminskningar En halvering ~  vart 5e år.

 75% minskning av CO2-utsläpp till 2025

 I stort sett noll CO2-utsläpp år 2035



Klimatledarskap i Sverige?
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Svenska klimatlagen

• ingen koldioxidbudget eller 
årliga minskningar i nuvarande 
form

• tar ej hänsyn till 
internationella transporter

• inkluderar andra VHG



I korthet…

 En svensk koldioxidbudget i linje med Paris: Mycket utmanande

utsläppsminskningar för denna generation

 Sveriges klimatlag (i sin nuvarande utformning): Ej rättvis och mycket

stora risker efterlämnas till framtida generationer

Vad skulle våra barn och barnbarn välja?
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Koldioxidbudgetar för svenska län…



Sveriges territoriella CO2 utsläpp från olika sektorer
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Källa: Naturvårdsverket (beräknat av SMED)



Övriga utsläpp att beakta…

 Övriga växthusgaser: jordbruk, landanvänding m.m.

 Konsumtionsbaserade utsläpp: utsläpp som genereras

utomlands av vår konsumtion i Sverige. 



Utsläpp från svenska län (CO2) (utan intern. flyg och sjöfart)

Källa: Emmisionsdatabasen (RUS)
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Utsläpp från svenska län (CO2eq)

Källa: Miljöräkenskaperna (SCB)
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Utsläppsintensitet (tCO2eq)

• Utsläppsintensitet: Växthusgaser 
per capita [tCO2eq/capita], per 
kommun 2015

från 1 (Salem, Lidingö, Sundbyberg) 

till 194 (Oxelösund)
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• Utsläppsintensitet: Växthusgaser 
per BRP [tCO2eq/million SEK], per 
län 2015 

från 7 (Stockholm) 

till 142 (Gotland)

Källa: Miljöräkenskaperna (SCB)



En rättvis och transparent fördelningsmodell?

• Befolkning – den s.k. “egalitära principen” eller “Carbon Space”
• Historiska utsläpp definierar framtida utsläpp – s.k. “Grandfathering”

• Högre utsläpp ger högre krav på utsläppsminskningar – s.k. 'polluter pays'.
• Möjlighet att finansiera utsläppsminskningarna – betalningsförmåga (% av BRP)

Ett antal olika fördelningsprinciper för beräkning av regionala koldioxidbudgetar:

• Konvergerande egalitär princip – s.k. Contraction and Convergence 

För mer principer se: ARUPs rapport ‘Deadline 2020’



Diskussion

1. Vilka principer bör användas för en fördelning av en ändlig 
koldioxidbudget mellan Sveriges Län? Hur få till en bra process? 

2. Hur kan den svenska klimatlagen användas i detta arbete? Hur kan 
arbetet påverka utformningen och innehållet i lagen?



Foto: Jörg Ziperer

Vägar till fossilfria framtider i Sverige



Vad kan vi då göra? 

Källa: Naturvårdsverket (beräknat av SMED)



EFTERFRÅGAN på Energi - på kort sikt

 Se till att alla nya byggnationer är (minst) passivhus-standard

 Ombyggnation (retrofitting) av befintliga byggnader

 Max CO2-standard på alla nya bilar/lastbilar samt elektrifiering av fordonsflottan 
(t.ex.100g CO2/km, minska 8 % per år)

 Styrmedel och policyer som driver beteendeförändring, särskilt hos högenergi-användare
(progressiva tariffer på energianvändning, ‘Frequent flyer’ skatt, personliga CO2 tilldelning etc.)

… kan minska efterfrågan på energi med 40-70% på 10-15 år



TILLGÅNG på Energi - på längre sikt

 Ett omfattande elektrifieringsprogram (kraftnät, transport)

 Stöd utbyggnaden av smarta nät, mätare och lokal förnyelsebar energiproduktion

 Hållbar utbyggnad av förnyelsebara/mkt låga CO2 energikällor

 Utveckla lokal biomassa/biogas/P2G för produktionsvariationer



Andra Policy-åtgärder

 Omedelbar divestering och snabb avveckling av fossila tillgångar

 Investering i CCS för utsläpp från cement- och stålproduktion

 Ett moratorium på flygplatsutbyggnad och fossilintensiv infrastruktur (gasterminaler m.m.) 

 En omfattande utbyggnad och investering i kollektivtrafiken (snabbtåg - inklusive nattåg i Sverige och 
till Europa, tunnelbanor, spårväg m.m.)

 Möjliggör långsiktiga investeringsmiljöer och investeringscykler (med hjälp av låga räntesatser, 
klimat- och miljöredovisningar m.m.)



Diskussion

1. Hur kan kommuner och regioner bli en drivkraft i den nödvändiga 
klimatomställningen? 

2. Vad görs redan idag? Vad saknas? 



Regioner och den globala klimatomställningen

 Oerhörda utmaningar

 Undvik det otänkbara – m.a.o. business as usual

 Verkligt behov av djärva visioner and ledarskap

 Ngra exempel att inspireras och bygga vidare på:
- Oslo

- Manchester

- C40 - Megastäder

- Transition Towns and Transition Network

- Sveriges Ekokommuner och klimatkommunerna

- Uppsala klimatprotokoll, Göteborg, Järfälla

- LEKS?



Omvärldsbevakning – klimatlagar och CO2 budgetar

Ett växande antal kommuner, regioner och länder beräknar sin 
koldioxidbudget och inför nu klimatlagar:

 Klimatlagar i Storbritannien, Irland, Frankrike, Sverige, Kenya, Nya Zealand m.fl

 EU parlamentet har precis röstat igenom en ny klimatlagstiftning 

 Flera länder (och även EU) börjar nu bygga sina lagar på koldioxidbudgetar

 Städer, kommuner och regioner runtom i världen börjar nu bygga sina klimat-
och energistrategier útifrån koldioxidbudgetar.

För en överblick, se: Matthias Duwe et al.: “Paris compatible” governance: 
long-term policy frameworks to drive transformational change (2017)



Regioner som drivkrafter för snabb omställning

• Förhållandet mellan nationella & regionala policyer, 
ramverk & strategier?

• Hur engagera medborgare, organisationer och 
företag + ta konsumtionsbaserade utsläpp i 
beaktande?

• Mekanismer för att stödja fattigare länder och 
regioner att utveckla fossilfria samhällen?

Rapporten kan laddas ner på: www.cemus.uu.se



Från Paris till kommunfullmäktige 2018

En inbjudan till utvecklingsprojekt och nätverk för 
kommunala och regionala koldioxidbudgetar 2018

 Kort workshop på Miljömålsdagarna i Uppsala 14-15 maj

 Valbara aktiviteter i nätverket, t.ex: 

 Uppstartsworkshop i juni i Uppsala

 Koldioxidbudget för din kommun

 Deltagande i metodutveckling och remissinstans 

 Verktyg för minskning av utsläpp

 Workshop om vägar mot fossilfria framtider i 
november/december

Läs mer och anmäl intresse på
www.cemus.uu.se

http://www.cemus.uu.se/


web: www.cemus.uu.se

Mail: isak.stoddard@cemus.uu.se

Foto: Jörg Zipperer

Frågor?

Isak Stoddard Kevin Anderson Jesse Schrage
Deputy Director & Project Leader CCL Zennström Professor in Climate Change Leadership Research Assistant CCL CCL CEMUS, 
Uppsala University Uppsala University Uppsala University
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