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att nå klimatmålen - 
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Hur ska man tolka Paris? 

• George Monbiot, känd brittisk kommentator yttrade: 

   ”By comparison what it could have been, it is a 
miracle……” 

• HUR ska målen nås 

• Återstående kolbudget är liten 

• Negativa utsläpp livlina….. 

• Låga oljepriset = omställningen svårare ?  

• Trump-seger katastrof 

• Kriser dominerar världen – klimatfrågan i bakgrunden 

• Optimism ändå, främst p g a tekniken  













Michael Green´s Vision: A skyscraper – 
30-storey - made out of wood 
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Miljömålsberedningens förslag 

• Nettonollutsläpp t 2045 - minst – 85 % i Sverige 

• Klimatpolitiskt råd – för att se till helheten 

• Klimatlag i botten 

• Etappmål 2030:  - 63 % 

• Etappmål 2040:  -75 %  

• Sektorsmål transporter 2030:  -70 % 

• Rader av övergripande strategier o förslag  
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Viktiga allmänna prioriteringar 
 

• Sätt pris på utsläpp av växthusgaser 
• Klimatfrågan integreras i alla politikområden 
• Satsa på Biobaserad ekonomi 
• Proaktiv politik i EU 
• ETS räcker inte 
• Handslag med processindustrin 
• Energi- och materialhanteringen effektiviseras 

(”Cirkulär ekonomi”) 
• Stärk kommunernas och regionernas 

klimatarbete  
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De stora utmaningarna för Sverige 

• De stora utmaningarna i Sverige – OBS elsektorn 
i princip CO2-fri - är processindustrins utsläpp, 
jordbruket, transporterna – inkl utrikes flygresor 
- och konsumtionen i stort 

• En viktig fråga som hittills negligerats är 
metabolismen – dvs energi- och materialflödena 
- i industrisamhället 

• Bygg- och anläggningsarbeten ger c:a 10 milj 
ton CO2 årligen – och ökande… 

• Basmaterialen svarar globalt för nära 20 % av 
alla CO2-utsläpp  
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Transformativa lösningar behövs 
• Fokus idag mest på Stegvisa förbättringar 
• Räcker inte. Tekniksprång o Beteendeförändringar 

behövs 
• Allt som produceras ska klara en värld med 9-10 

miljarder människor 
• Obs att uppskattningsvis 50% av den urbana 

infrastruktur som behövs i världen 2050 inte byggts 
ännu  

• Förutsätter mångdubbling av energi- och 
materialeffektiviteten, ändrade produktionsformer och 
beteenden 

• Offentlig upphandling kommer in överallt 
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Offentlig Upphandling idag 

• Snart fyra år sedan Upphandlingsutredningens förslag – 
PUH! 

• Vissa saker förbättrats – som höjd gräns för 
direktupphandling, den nya Myndigheten  

• Annat på G – som LCA, efterfråga funktion, certifiering 
tydligare roll, miljö o sociala hänsyn lyfts fram etc 

• Men ökad o bättre utbildning, mer FoU, bättre 
domstolsprocess, bättre statistik och data, upph av 
livsmedel ???? 

• Frågan är om vi inte borde ha föreslagit ”skall-krav” för 
miljö  och klimat?! 
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Viktiga områden där offentlig 
upphandling kan göra särskild nytta : 
 
 

• Byggande och anläggninsarbeten 
• Transporter, resor och fordon 
• Mat 
• Kontorsutrustning 
• IT 
 
• Efterfråga produkter men också vrida till 
tjänster 
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Cirkulär ekonomi på allas läppar… 

• Metafor för mer effektiv resursanvändning 

• Återvinning, återbruk, rekonditionering, 
reparation, underhåll mm 

• Mindre obsolens 

• Utnyttja vad vi redan skapat bättre – stor 
ineffektivitet, stora värden tappas 

• Från att sälja ”stuff” till tjänster 

• Delningsekonomi 
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Stadsplanering, byggande och 
förvaltning  

• Klimatsmart byggande; LCA utgångspunkten vid 
allt byggande + alla anläggninsarbeten 

• Tätare o mer tillgängliga stadsmiljöer 
• Använd infrastrukturen bättre 
• Energiprestanda – utgå från använd, ej köpt energi 
• Smarta hus; smarta grids 
• Energieffektivisera äldre bestånd/Miljonprogram. 
• Kollektivtrafik, cykel o gång norm i större tätort 
• Utnyttja digitaliseringen/Minska tp-behovet 
• Bättre o koordinerad rådgivning fr myndigheter 

 
• De flesta av dessa förslag förutsätter smart 

upphandling 
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Transportsektorns utveckling särskilt 
viktig  
 
 

• Biodrivmedel (drop in) + eldrift  
     - förutsätter agerande på EU-nivå 
     -  kvotplikt, helst i komb CO2-skatt 
• Skärp CO2-kraven för p-bilar o lätta 

lastbilar 
• Inför CO2-krav för tunga fordon 
• Tuffa utsläppskrav i all offentlig 

upphandling 
• Energieffektivare fordon ( EU-nivå + 

marknaden) 
• För över gods till räls och sjöfart 
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Vad kan vi förvänta oss av ny teknik 
och ändrade beteenden? 

• Konventionell teknik tar oss en bit på väg 
 

• Digitaliseringen, bio, nano … 
• Internet of Things 
• Självstyrande fordon 
• Delningsekonomin 
• Vilka styrmedel behövs? 
• Hur hanterar vi rekyleffekter? 
• Samhället har en viktig roll – förstår man det? 
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Sverige har unika möjligheter att gå före  
• Vår vattenkraft, våra goda vindlägen, vår skog 
• CO2-skatt gjort nytta redan 
• Homogen befolkning/Trust 
• Aktiva kommuner/Proaktiva företag 
• Bred enighet om målen bland politikerna 

    men….. 
 

• Hur mobilisera beslut om rätt styrmedel? 
• Hur mobilisera gröna investeringar? 
• Hur uppmuntra rätt tekniska lösningar? 
• Hur se till att offentlig upphandling är proaktiv 
• Hur påverka kulturen? 
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