
Klimatläget i Halland 
En faktasammanställning från oktober 2021



• FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC grundades 1988 och 
består av 195 medlemsstater. 

• IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt 
perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande 
klimatförändring och dess miljömässiga och dess 
socioekonomiska påverkan. 

• I augusti 2021 publicerades ”Den naturvetenskapliga 
grunden”, som är en del av IPCC:s stora kunskaps-
utvärdering.
• På följande sidor redovisas tre viktiga slutsatser från rapporten

IPCC redovisar forskningsläget



• 1. Det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp 
atmosfären, havet och landområdena.

Källa: https://keelingcurve.ucsd.edu/  

Koldioxidnivåerna i atmosfären är extremt höga oavsett tidsskala!



• 2. Mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan 
många väder- och klimatextremer i alla områden jorden 
runt.

• 3. Den globala medeltemperaturen kommer att fortsätta 
att öka åtminstone till mitten av detta århundrande i 
samtliga utsläppsscenarier som har beaktats i denna 
rapport. En global uppvärmning på 1,5°C och 2°C kommer 
att överskridas detta sekel om inte kraftiga 
utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser 
görs under de kommande årtiondena.

Utvecklingen går åt fel håll, men den kan fortfarande vändas!



Utsläpp av klimatgaser 1990-2019 (Gton CO2e)     Utsläpp per capita (ton CO2e) 

Källa: United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2020 (2020), s. XVI. 

Utvecklingen i Kina 

och Indien är 

mycket oroande. 

Men utsläppen 

behöver minska i 

alla världens stora 

ekonomier.



I genomsnitt har utsläppen i 

Halland minskat med 1,5 

procent per år sedan 1990. För 

att nå klimatmålen krävs 

årliga minskningar på 5,1 

procent fram till 2045.

År 2019 uppgick de halländska 

klimatgasutsläppen till 1,48 

miljoner ton CO2e. Transporter 

och arbetsmaskiner stod för 53 

procent av utsläppen.

Utsläpp av klimatgaser i Halland samt klimatmål för 2030 och 2045 (ton CO2e)



• Mellan 1990 och 2019 sjönk utsläppen inom 
Hallands geografiska gränser från 8,9 till 4,4 
ton per invånare och år.

• Samtidigt kan påtalas att cirka två tredjedelar 
av svenskarnas utsläpp sker utomlands. Därför 
bör man även analysera konsumtionsbaserade 
utsläpp.

• De konsumtionsbaserade utsläppen har 
minskat långsamt och uppgick 2019 till 9 ton 
per person.

Det är skillnad på geografiska och 
konsumtionsbaserade utsläpp



Sveriges konsumtionsbaserade klimatgasutsläpp 2019 (ton CO2e per capita) 

Källa: www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person



Hur sänker vi transportutsläppen?

Val av bränsle (klimatgasutsläpp per kWh)

Energieffektivitet (kWh per kilometer)

Transportintensitet

Utsläppskub
(CO2)

Satsa på el och biobränsle

Satsa på kollektivtrafik, järnväg och sjöfart

Minska antalet transporter (mer gång, cykel och kollektivt resande)

Bränslet

Bilen

Beteendet



Fördelning av nyregistrerade personbilar i Sverige

Källa: Trafikanalys via SCB (hämtat 2021-10-04)

I september 2021 bestod majoriteten av nybilsförsäljningen första gången av laddbara fordon. 



Det finns ännu bättre lösningar 
än laddbara bilar…!

Bildkälla: Västtrafik



Energibalans för Halland 2018 (exklusive Ringhals kärnkraftverk)

För att klara klimat-

omställningen behöver vi 

sluta använda fossila 

bränslen. I Halland används 

dessa huvudsakligen inom 

transportsektorn. Utöver det 

använder industrin en 

mindre del naturgas och 

gasol. I fjärrvärmeverket i 

Halmstad består ungefär 

hälften av avfallet av fossil 

plast. Utöver det finns en 

liten andel el som har fossilt 

ursprung. 



Det finns ett stort intresse för att öka produktionen av förnybar el i länet. Samtidigt ska betonas att det 

finns starka intressekonflikter och stora utmaningar när det gäller att hitta lämpliga lokaliseringar.



• https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc

• https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/

• Energi- och klimatsamordnare Patrik Ekheimer 
• fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

• 010 – 224 32 27

För dig som vill veta mer

https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc
https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/
mailto:förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/24/resource/DN_2019_22
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.30fe4bab1764d1b17bb3178/1608288027944/Energi-%20och%20klimatl%C3%A4get%20i%20Halland%202018-2019.pdf

