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Sammanfattning 
Rapporten syftar till att, likt en handbok, redovisa beräkningar och antaganden som använts för 

att göra en uppskattning av klimatnyttan för satsningen Kommunernas Klimatlöften. 

Tillsammans med samordnare och experter, som arbetar inom Klimat 2030 – Västra Götaland 

ställer om, utformades metoder och ekvationer för att kunna beräkna hur mycket satsningen har 

potential att minska klimatpåverkan i Västra Götalands kommuner. Klimatnyttan uppskattades 

till att vi har möjlighet att spara 42 400 ton CO2e/år om alla kommuner uppfyller de löften de 

åtagit sig. Totalt så antogs 326 löften av 48 kommuner. Resultatet visar vidare en stor variation 

av klimatnytta mellan de 20 klimatlöften kommunerna erbjöds att anta under 2020 för 

genomförande under 2021. Denna variation beror delvis på att kommunerna valt att anta olika 

många löften. Det beror också delvis på att löftena är utformade att täcka olika stora områden 

inom kommunens verksamhet. En del kräver endast att ett kontor med få anställda ska ställa 

om medan andra kräver mer omfattande åtgärder, exempelvis inom hela kommunens 

fordonsflotta. Vissa åtgärder har potential att på sikt medföra stora reduktioner av utsläpp men 

ibland förhållandevis små under det första året. Det finns vidare en del osäkerheter i studiens 

beräkningar på grund av en begränsad tidsram samt bristfällig möjlighet att hinna samla in 

underlag eller att få tillgång till data om liknande klimatåtgärder. Utifrån den data som ändå 

fanns att tillgå samt med hjälp av samordnare och experter drar rapporten slutligen slutsatsen 

att satsningen förväntas göra skillnad i arbetet mot en fossilfri region till 2030 och kan sänka 

regionens totala utsläpp av växthusgaser med cirka 0.41 procent under 2021. 
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1. Introduktion  
Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar gemensamt för 

kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” (Klimat 2030). Syftet är att nå det 

regionala klimatmålet att bli fossiloberoende 2030. För att nå dit krävs satsningar på smarta 

lösningar som framför allt ger minskade utsläpp av växthusgaser, men också bidrar till en 

utveckling för ett gott liv för alla som lever och verkar i regionen.1 Trots att mycket redan görs, 

är förhoppningen med kraftsamlingen att höja tempot och bredda samverkan ytterligare, för att 

till slut kunna nå klimatmålet de närmaste tio åren. En fossiloberoende region innebär bland 

annat att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland måste minska med 80 procent till 2030, 

jämfört med utsläppsnivåerna 1990.  

I Klimat 2030 har fyra ”fokusområden” prioriterats som bedöms ge stora utsläppsminskningar.  

Dessa är: Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva 

produkter och tjänster samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. 

Under 2020 påbörjades satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta Västra Götalands 

49 kommuner inom de fyra fokusområdena. Klimatlöftena inkluderar 20 konkreta 

klimatåtgärder som kommunerna medverkat i att ta fram och sedan kunnat anta under hösten 

2020. Under 2021 ska de antagna klimatlöftena genomföras och för varje åtgärd finns en 

samordnare eller annan expertperson kopplad till Klimat 2030, som ska hjälpa kommunerna att 

uppfylla dessa. Samordnarna är sedan tidigare en del i satsningen Klimat 2030 och presenteras 

kort nedan (se Figur 1).  

 
Figur 1. Fyra fokusområden med tillhörande samordnare som tillsammans med andra experter inom 
Klimat 2030 ska hjälpa kommunerna nå de klimatlöften som tagits fram och antagits under 2020. 

Totalt antogs 326 klimatlöften av 48 kommuner, vilket innebär att varje kommun i genomsnitt 

antagit cirka sju löften var. Nedan listas åtgärderna som kommunerna kunnat välja bland och 

genomföra under 2021 (se Tabell 1). Mer specifik information samt beskrivning av varje enskilt 

löfte/åtagande finns att hitta i rapportens bilagor samt på www.klimat2030.se. 

 
1 Klimat2030 - Västra Götaland ställer om: klimatstrategi. Folder (2017) 

http://www.klimat2030.se/
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Tabell 1. Kommunernas klimatlöften som kunde antas inför år 2021 inom de fyra olika fokusområdena 
med tillhörande tilldelad samordnare. 

Nr Klimatlöfte Fokusområde Samordnare 
1 Vi använder en klimatstyrande resepolicy 

Hållbara 
transporter 

Anders Roth 
Expert hållbar mobilitet 
IVL Svenska Miljöinstitutet 

2 Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3 Våra nya personbilar är miljöbilar 

4 
Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya 
avtal 

5 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

6 
Vi använder en klimatstyrande 
parkeringsplan/policy 

7 
Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för 
boende i kommunala bostadsbolag 

8 
Vi minskar inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter 

Förnybara och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

Lars Josefsson 
Klusterledare – Västsvenska 
Kemi- och Materialklustret 
Johanneberg Science Park 

9 
Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer 
krav i prioriterade upphandlingar 

Maria Eléhn 
Projektledare Kommunnätverket 
för hållbar utveckling 
Energikontor Väst 

10 Vi använder cirkulära möbler Petra Pettersson 
Projektsamordnare 
Science Park Borås 
Josefine Persson 
Projektledare för nätverk 
Cirkulär kommun 
Science Park Borås 

11 
Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra 
produkter istället för att köpa 

12 
Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har 
mål 

Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

Britta Florén 
Senior konsult 
Hållbar konsumtion och 
produktion, RISE 
Jennifer Davis 
Forskare 
Hållbar konsumtion och 
produktion, RISE 

13 
Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål 

14 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar Sunda och 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

Peter Selberg 
Forsknings- och 
Innovationsstrateg 
Johanneberg Science Park 

15 
Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid 
byggnation 

16 Vi producerar egen solel 

Övergripande 
åtgärder 

Maria Eléhn 
17 Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 

18 
Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en 
koldioxidbudget 

Lise Nordin 
Klimatsamordnare 
Västra Götalandsregionen 
Maria Eléhn 

19 
Vi finansierar investeringar i egen verksamhet 
genom grön obligation 

Svante Sjöstedt 
Klimat- och energistrateg 
Miljöskyddsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

20 
Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till 
allmänheten om klimat 

Amanda Martling 
Regionsutvecklare 
Västra Götalandsregionen 
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1.1 Syfte 

Syftet med att beräkna klimatnyttan för Kommunernas klimatlöften är att ge en indikation om 

den möjliga nytta som kommunerna tillsammans kan göra med hjälp av satsningen. En grundidé 

har varit att kommunerna tillsammans ska inspirera och stödja varandra att göra större 

utsläppsminskningar. Denna rapport har vidare skrivits i syfte att vara öppen med de 

beräkningsexempel och antaganden som gjorts för att beräkna den möjliga klimatnyttan för 

Kommunernas klimatlöften. Den hoppas även kunna vara till hjälp vid beräkningar av 

klimatnyttan i framtida studier, exempelvis om det skulle bli aktuellt att jämföra dagens 

potentiella utsläppsreduktion med verkliga data från 2021. 

 

1.2 Praktikarbetet 

Uppskattningarna av Kommunernas klimatlöftens möjliga klimatnytta gjordes som en del i ett 

praktikarbete på Länsstyrelsen Västra Götaland i samarbete med Miljöbron samt Göteborgs 

Universitet. Praktiken var en del i kursen Miljövetenskap i praktiken (ES1600) på Göteborgs 

Universitet vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Kursen omfattade 15 

högskolepoäng (10 veckor). 

Praktikarbetet har haft som huvuduppgift att bedöma den potentiella klimatnyttan av satsningen 

Kommunernas klimatlöften och har under praktikperioden kompletterat det team och den 

kommunikation som då skett. För att skapa en bild av den förväntade klimatnyttan så har 

beräkningar av de potentiella minskningarna av växthusgasutsläpp gjorts. Beräkningarna är 

gjorda utifrån hur mycket växthusgaser, uttryckt som koldioxidekvivalenter (CO2e) som skulle 

kunna sparas med kommunernas antagna klimatlöften. Underlag och data är i första hand 

hämtad från nationella rapporter och projektresultat som bedöms vara relevanta för varje löfte. 

Mycket hjälp och information har även samlats in från samtal med varje fokusområdes 

samordnare eller andra experter (se Tabell 1). För att vara transparent med hur beräkningarna 

gjorts, till exempel baserats på antaganden och schablonberäkningar, så har följande rapport 

utformats för att sammanställa detta.  
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2. Metod  
Beräkningsarbetets första skede pågick mellan november och december 2020. Följande rapport, 

med uppskattningsberäkningar, skrevs därefter under praktikens andra del, mellan december 

2020 och januari 2021.  

Digitala intervjuer med samordnarna och andra experter (se Tabell 1) pågick under november 

där information och vissa data samlades in som underlag för beräkningarna. Utifrån denna 

vägledning gjordes en första uppskattning av hur stor klimatnytta varje löfte kunde ge utifrån 

kommunstorlek. Olika antaganden och beräkningsschabloner togs fram och presenteras mer 

ingående nedan för varje löfte. I ett tidigt skede kunde vi konstatera att beräkningarna ska ses 

som grova uppskattningar av den potential som genomförandet av antagna klimatlöften har för 

att minska utsläppen. En mer exakt beräkning är möjlig att göra först när det finns specifika 

data av det faktiska slutresultatet. De beräkningar som gjorts bygger på erfarenheter och data 

från liknande åtgärder utförda av kommuner och andra organisationer.  

Kommunerna i Västra Götaland hade fram till den 1 december på sig att anta och skicka in de 

löften de vill arbeta med under 2021. Det var från och med då, fram till en lansering av 

Kommunernas klimatlöften, den 16 december 2020, som det först gick att mer specifikt beräkna 

varje enskild kommuns klimatnytta.  

Mer grundläggande data för antal invånare, fordon i trafik och kommunanställda togs från bland 

annat Statistiska Central Byrån (SCB), Trafikanalys (Trafa), Trafikverket och Miljöbarometern. 

Insamlade data hanterades och summerades sedan i Excel-filer för respektive löfte. På grund av 

skillnader i de olika löftenas omfattning krävdes i vissa fall schablonberäkningar för liten, 

mellan och stor kommun vilket baserades utifrån spridningen av kommuninvånare i regionens 

49 kommuner (se Tabell 2). Befolkningsintervallen sattes så att kommunerna i största möjliga 

mån fördelades jämnt för att bäst representera varje kommuns potentiella klimatnytta. I de 

beräkningar där schablonen användes, beräknades ett medelvärde utifrån intervallindelningen 

för antalet invånare och kommunanställda i en liten, mellan respektive stor kommun. Metoden 

med schablonberäkningar ansågs också användbar eftersom det gör resultaten lättare att 

använda för andra kommuner i Sverige och då det troligtvis skulle finnas vissa svårigheter att 

få fram den individuella data för varje enskilt löfte av de 49 kommuner som ingår i Västra 

Götaland. Det skulle vara tidskrävande att samla in individuella data från alla kommuner och 

det är även troligt att kommunerna samlar och redovisar data på olika sätt vilket skulle göra det 

svårt att jämföra med varandra.  

Tabell 2. Schablon för antal invånare och kommunanställda i en liten, mellan och stor kommun utifrån 
respektive befolkningsintervall. 

Kommunstorlek (schablon) Befolkningsintervall 
Antal invånare 
(medelvärde) 

Genomsnittligt antal anställda i 
kommunorganisationen 

Liten <20 000 10 965 1 103 

Mellan 20 000 - 50 000 34 910 3 317 

Stor >50 000 80 000 8 000 

Totalt Västra Götaland (2020) 2  1 733 574 146 375 

 

2 Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2020 och befolkningsförändringar 

1 juli–30 september 2020. Totalt, 2020 
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Emissionsfaktorer för fordon i beräkningarna baseras på Trafikverkets egen uppskattning från 

2017.3 CO2-utsläppen redovisas som tank to wheel- utsläpp (TTW), vilket innebär direkta 

utsläpp från fordonets avgasrör (se Tabell 3). Av den anledningen har inte biodrivmedel och el 

några utsläpp, eftersom fordonets hela livscykelanalys (LCA) inte inkluderas här. I så fall hade 

perspektivet well to wheel (WTW) fått användas. Cecilia Hult vid IVL Svenska Miljöinstitutet 

bedömer att TTW-perspektivet inte förändrats så mycket på två år och kan därför användas för 

uppskattningar av dagens fordonsutsläpp.  

Tabell 3. Viktat medel för CO2-emissionsfaktorer (som TTW kg/km) 2017, enligt Trafikverkets handbok 
från 2019. Använda medelvärden i rapporten presenteras i tabellen i fetstil. 

Viktat Medel 2017 CO2 TTW (kg/km) 

Personbil 0.14 

- Bensin 0.17 

- Diesel 0.12 

- E85/bensin 0.21 

- Gas/bensin 0.03 

- El 0.00 

Lätt lastbil 0.15 

- Bensin 0.18 

- Diesel 0.15 

- El 0.00 

Tung Lastbil 0.57 

-      utan släp 0.46 

 -     med släp 0.67 

 

2.1 Löfte nummer 1: Klimatstyrande resepolicy 

Beräkningen är uppdelad i tre delar som antas kunna regleras av den enskilda kommunen för 

att uppfylla detta löfte.  

1. Tjänsteresor med privatbil 

2. Arbetsresor med privatbil 

3. Tjänsteresor med flyg 

Med fokus på privatbil i tjänst och för arbetsresor (enligt punkt 1 och 2 ovan) syftar löftet endast 

till reglering av användandet av den egna bilen i tjänsten. Organisationens egna fordon 

inkluderas inte då dessa tas med senare i löfte nummer 3. 

2.1.1 Datakällor 

Tjänsteresor med privatbil 

Enligt VGRs rapport från 2019 beräknades det att resepolicyn har minskat användandet av 

privatbil i tjänst med 18 procent sedan 2016.4 Samma undersökning rapporterar vidare att 

knappt 800 000 mil kördes med privatbil i tjänst under 2019, vilket motsvarar 1 400 ton/år i 

CO2-utsläpp enligt trafikverket. Denna information användes som startvärden vid beräkning av 

 
3 Trafikverket, Bilaga 6 Emissionsfaktorer, bränsleförbrukning och trafikarbete, 2019 
4 Västra Götalandsregionen, Uppföljning av klimatväxlingsprogram 2019, 2020 



6 
 

klimatnyttan för detta löfte. Det minskade användandet av personbil i tjänst antogs inte ske 

linjärt varje år. Istället antog det kunna ha en ännu större potentiell minskning kommande år 

med hjälp av denna satsning. Antal minskade resor bedömdes därför till 20 procent färre än 

tidigare år i samråd med samordnaren Anders Roth. 

2.1.2a Beräkning 

totala utsläpp (kg CO2/år) × 0.2 = utsläppsreduktion (kg CO2/år) 

utsläppreduktion (kg CO2/år) 

antal regionanställda i VGR
 =  utsläppreduktion (kg CO2/år/anst. ) 

utsläppsreduktion (kg CO2/år/anst. )  ×  antal kommunanställda 

=  klimatnytta för kommunen (kg CO2) 

 

Arbetsresor med privatbil 

Enligt Trafa sker årligen 110 bilresor per person med privatbil till arbetet i landet, vilket 

applicerades på storleksschablonen för kommunanställda. Vidare antogs det vara möjligt att 

minska dessa resor med tio procent under 2021. Trafa redovisade att den genomsnittliga 

färdlängden per arbetsresa är cirka 14 km.  

2.1.2b Beräkning 

antal bilresor per person ×  antal kommunanställda =  antal bilresor per kommunstorlek 

antal bilresor i kommun ×  emissionsfaktor𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙  (kg CO2/km)  

=  utsläpp per kommun  (kg CO2/km) 

genomsnittlig färdlängd (km) × utsläpp per kommun (kg CO2/km)  

= utsläpp  per kommun (kg CO2) 

utsläpp per kommun (kg CO2) × 0.1 = klimatnytta för kommunen (kg CO2) 

 

Flygresor i tjänst 

I samma rapport från VGR som användes för tjänsteresor med privatbil beräknade även 

reduktionen av flygresor i tjänst mellan 2016 och 2019. Resultatet visade att antalet flygresor 

totalt minskat med 51 procent sedan 2016. Antalet flygresor uppmättes nu till 7 800 stycken per 

år, vilket motsvarar 3 500 000 kg CO2-utsläpp per år. Här antogs det återigen tillsammans med 

Anders Roth vid IVL, att den årliga reduktionen inte skett linjärt utan att det finns potential till 

ytterligare 50 procent färre flygresor under det kommande året vid en resepolicy. Den årliga 

mängden utsläpp från flygresor delades upp på det totala antalet regionsanställda inom VGR 

för att få en uppskattning om mängden per person och därifrån kunna multiplicera det på antalet 

anställda per kommunstorlek (liten, mellan, stor).  

2.1.2c Beräkning 

utsläpp (kg CO2) ×  0.5 = utsläppsreduktion (kg CO2)  
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utsläppsreduktion (kg CO2/år)

antal regionanställda VGR
 =  årlig utsläppsreduktion per anställd (kg CO2/anst./år) 

antal kommunanställda × utsläpps reduktion (kg CO2/anst./år)

=  klimatnytta för kommunen (kg CO2/år) 

2.1.3 Total klimatnytta 

De tre områdenas klimatnytta för liten, mellan och stor kommun, summerades samt avrundades 

till närmaste tiotal. Avrundningen gjordes eftersom osäkerheten vid beräkningarna är hög. 

Ytterligare något som noterades var likheten i effekterna av löfte nummer 1 och 2. Den 

uppskattade klimatnyttan av de tre berörda områdena ovan ansågs snarare kunna uppnås fullt 

ut vid en samverkan mellan resepolicyn i löfte 1 och klimatväxlingen i löfte 2. Med anledning 

av detta gjordes antagandet att en tredjedel av den uppskattade klimatnyttan i löfte 1 är en direkt 

effekt av åtaganden enligt löfte 2 och dess klimatväxling.  

(∑ klimatnytta𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) ×  0.67 =  klimatnytta för kommunen i löfte nummer 1 (kg CO2/år) 

 

2.2 Löfte nummer 2: Klimatväxling av tjänsteresor 

Som metoden beskrev under 2.1 så antogs en tredjedel av den totala klimatnyttan vara på grund 

av åtaganden vid en klimatväxling. Därav används samma metod här som för löfte nummer 1.  

2.2.1 Datakällor 

Se metodavsnitt 2.1.1. 

2.2.2 Beräkning 

(∑ klimatnytta𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟) ×  0.33 =  klimatnytta för klimatväxling av tjänsteresor (kg CO2/år) 

2.2.3 Total klimatnytta 

Se metodavsnitt 2.1.2. 

 

2.3 Löfte nummer 3: Endast miljöbilar inom kommunens organisation 

2.3.1 Datakällor 

Data om antal fordon samt genomsnittlig körsträcka för kommunorganisationernas fordon 

hämtades från miljöbarometerns databas för ”kommunens verksamhet”.5 Tillgänglig data var 

inte uppdaterad för 2019 eller senare, istället användes data från 2018 i denna uppskattning. 

Andra kommuner och regioner som utformat en fordonspolicy ställer krav på att 

kommunorganisationens egna fordon att maximalt köra mellan 15 000 – 30 000 km/år innan 

 
5 Miljöbarometern. Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030, 2019 
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det byts ut.6 Ett medelvärde av detta intervall användes därför som ett referensvärde för den 

årliga körsträckan av kommunens bilar. Emissionsfaktorn 0.14 kg/km, för CO2e utsläpp per 

personbil och körd kilometer, användes utifrån Trafikverkets uppskattning från 2017.7 Därefter 

beräknades det årliga CO2e utsläppet per fordon till 3 380 kg inom kommunens organisation.  

Vid mailkontakt med Göteborg Stads Leasing (GSL) redovisades siffror där endast sex procent 

av Göteborgs fordonsflotta inom kommunens verksamhet fortfarande var fossildrivna. Utifrån 

det kan det antas att, framför allt de större, kommunerna redan kommit en lång bit på vägen 

med detta löfte. Vid beräkning antogs dock ett högre genomsnitt där 20 procent av 

kommunernas fordonsflottor behöver bytas ut. Det innebär att uppskattningen av klimatnyttan 

kan vara mindre än vad som redovisats i denna studie.  

GSL redovisade att 250 fordon i genomsnitt årligen byts ut i Göteborgs Stad. Siffran slogs ut 

på antalet anställda i en stor kommun, enligt schablonberäkningen (se Tabell 2) och 

multiplicerades med antalet anställda i en mellan och liten kommun, också enligt 

schablontabellen.  

Vid byte från fossilbil till miljöbil antogs 100 procent reduktion av CO2e utsläpp. Antagandet 

baseras på Trafikverkets beräkningar av emissionsfaktorer (TTW), där elbil antas släppa ut 0 g 

CO2e per körd kilometer (se Tabell 3). 

2.3.2 Beräkning 

körd maxsträcka (km/år/fordon) × emissionsfaktor𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙  (kg  CO2/km)

= snittutsläpp personbil inom kommunal verksamhet 2018 (kg  CO2/år/fordon) 

Antal utbytta fossilfordon per år

× snittutsläpp personbil inom kommunal verksamhet 2018 (kg  CO2/år/fordon)

= reduktion av fossila utsläpp (kg CO2e/år) 

 

2.4 Löfte nummer 4: Ställer krav vid upphandlade godstransporter 

Uppskattningen av klimatnyttan för detta löfte är uppdelat i tre delar, liksom för löfte nummer 

1 och 2. En del rör upphandlingen av transporttjänster som färdtjänst och sophantering där 

kommunen har direkt rådighet och kan ställa hårdare krav. Det visade sig att det kommunägda 

avfallsbolaget Renova redan för några år sedan har ställt om 220 av sina sopbilar till miljöbilar 

och därför sparat 8 400 000 kg CO2 per år, enligt deras egna källor.8  

Löftet innebär även att det skall ställas hårdare miljökrav i minst 50 procent av upphandlingarna 

av varor och tjänster. Därför gjordes det, utöver sopbilsuppskattningen, en övergripande 

beräkning av klimatnytta vid miljökrav inom färdtjänstbilar.  

 
6 Energikontoret Östergötland, Riktlinjer för fordon och transporter, s.2 
7 Trafikverket, Bilaga 6 Emissionsfaktorer, bränsleförbrukning och trafikarbete, 2019 
8 Marie-Louice Flach, Renova minskade klimatutsläppen med 10 000 ton, 2016 
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Slutligen inkluderar beräkningarna även uppskattningar för klimatnyttan inom mattransporten 

i landet, nerskalat på kommunal nivå. Kommunerna antas i samråd med Anders Roth, IVL, ha 

cirka 20 procent rådighet över den totala mattransportsektorn.  

2.4.1 Datakällor 

Färdtjänst 

Trafa redovisar i ett Exceldokument statistik för antalet enkelresor med färdtjänst per kommun 

under 2019.9 Ett medelvärde beräknades för genomsnittliga enkelresor med färdtjänst i liten, 

mellan och stor kommun enligt kommunstorleksschablonen (se Tabell 2). 1 747 163 resor 

gjordes med färdtjänst i Västra Götaland under 2019 enligt Trafa vilket är cirka 1 resa per 

person och år utslaget på regionens alla invånare. Trafa ger även informationen att intäkterna 

från färdtjänsten var 948 miljoner SEK i Sverige under 2019 som innebär att en resa i snitt 

kostar 86 SEK/resa.  

Enligt 1177 Vårdguiden kostar en färdtjänstresa i snitt 3 SEK/km i Stockholms län vilket i 

denna studie antogs även gälla för Västra Götalands län.10 Därifrån beräknades att den 

genomsnittliga körsträckan per enkelresa med färdtjänst var 32 km per person och år i Västra 

Götaland.  

2.4.2a Beräkning 

Snittpris per resa (SEK) ×  pris per km (SEK/km)  =  sträcka per snittresa (km) 

emissionsfaktor𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙  (kg CO2/km) ×  sträcka per snittresa (km) =  utsläpp per resa (kg CO2) 

antal resor per invånare i regionen ×  utsläpp per resa (kg CO2) × antal kommuninvånare

=  utsläpp i kommunen (kg CO2)  

Avfallstransport 

Renova sköter avfallshanteringen i tio kommuner (Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 

Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö). Därför slogs dessa kommuners 

befolkningsmängd ihop till en siffra för ”invånare” vid beräkning av minskat utsläpp per 

invånare utifrån Renovas egen beräkning om klimatnytta.11 

För uppskattning om den totala klimatnyttan för kommunerna valdes även här att beräkna 

nyttan med hjälp av kommunschablonen, för liten, mellan och stor kommun.  

2.4.2b Beräkning 

reduktion av utsläpp per år (kg CO2e)

antal invånare 
 =  reduktion av utsläpp per invånare (kg CO2e/inv. ) 

 reduktion av utsläpp per invånare (kg CO2e/inv. )  ×  antal kommuninvånare

=  klimatnytta kommunen (kg CO2e/år) 

 
9 Trafik Analys, Färdtjänst och riksfärdtjänst. Antal enkelresor med färdtjänst efter år, län och kommun. 
10 1177 vårdguiden, Färdtjänst, 2020 
11 Flach, Renova minskade klimatutsläppen med 10 000 ton. 
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Mattransport 

Trafa bidrog med data för nationell lastbilstrafikstatistik under 2020, specificerat för 

matleveranser av livsmedel, drycker och tobak. Där fanns både siffror för antal transporter 

med/utan last samt antal körda kilometer med/utan last. I samråd med Anders Roth vid IVL 

antogs det att kommunerna har direkt rådighet över cirka 20 procent av dessa transporter.  

Trafa hade inte lika uppdaterade data om fördelningen av bränsletyp för landets lastbilar men 

det valdes ändå att använda den data som fanns från 2014 för detta ändamål. Dock skall det has 

i åtanke att det skett stora förändringar bara de senaste åren vilket med stor sannolikhet redan 

har reducerat andelen fossila lastbilar i trafiken. Därför korrigeras detta i slutet av 

uppskattningen med att endast runt tio procent av den totala klimatnyttan är trolig att uppnå 

under 2021. Uppgifterna från Trafa säger dock att år 2014 var 99 procent av transporterna 

drivna på antingen bensin, diesel eller etanol, vilka enligt dagens miljöbilskrav inte anses som 

fossilfria bränslen.  

För beräkningen antas att en 100 procent reduktion av CO2 utsläpp sker vid byte från fossila 

bränslen till fossilfria. Den uppskattade årliga utsläppsmängden antas därför bli klimatnyttan 

vid hårdare miljökrav inom godstransporten.  

2.4.2c Beräkning 

Antal mattransporter𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒  ×  0.2 =  antal transporter kommunen har rådighet över 

Antal mattransporter𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛  ×  0.99 =  antal transporter med fossilt bränsle 

Årlig körsträcka𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒  ×  0.2 =  körsträcka av kommunens transporter (km/år) 

Årlig körsträcka𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛  ×  0.99 =  årlig körsträcka med fossilt bränsle (km) 

Antal mattransporter𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙

Körsträcka𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙  (km/år)
 =  körsträcka per transport (km/år/transp. ) 

körsträcka𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙  (km) ×  emissionsfaktor𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙  (kg/km)

=  utsläpp från transporter (kg CO2/år) 

utsläpp𝑚𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡  

antal invånare𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒
=  utsläpp per invånare (kg CO2/𝑖𝑛𝑣. ) 

utsläpp𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 (kg CO2/inv. ) ×  antal invånare kommunschablon 

=  utsläpp i kommun (kg CO2) 

utsläpp i kommun ×  0.1 =  klimatnytta (kg CO2) 

2.4.3 Total klimatnytta 

De tre delarna slogs ihop till ett värde för reducerade utsläpp (kg CO2e/år) beroende på 

kommunstorlek (liten, mellan eller stor). Dock beräknar alla uppskattningarna en 100 procent 

effekt vid åtagandet vilket inte tros vara rimligt eller specificerat enligt löftet. Exempelvis krävs 

det att endast 50 procent av upphandlingarna för matleveranser är miljöanpassade. Därför 
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halveras totalsumman med 50 procent för att få en mer sannolik uppskattning av klimatnyttan 

vid årsslutet av 2021.  

∑ klimatnytta3 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 = total utsläppsreduktion (kg CO2) 

total utsläppsreduktion (kg CO2) ×  0.5 =  klimatnytta (kg CO2) 

 

2.5 Löfte nummer 5: Cykelfrämjandets kommunvelometer 

2.5.1 Datakällor 

Trafikverket skriver att cykel ofta är ett mycket konkurrenskraftigt färdmedel på sträckor upp 

till tio kilometer.12 De beskriver vidare beräkningar av total sträcka per år som ersätts med cykel 

i Sverige.  

Naturvårdsverket räknar med att antalet resdagar för befolkningen maximalt är 250 dagar per 

år. De dagar man inte reser till arbetet vägs i sin tur upp av resor på semestern, kvällar och 

helger till andra aktiviteter.  

Utifrån genomsnittlig sträcka (km/år) som ersätts med cykel kan mängden fossilt bränsle som 

ersätts beräknas.  

I Trafikverkets rapport kan det utläsas att den genomsnittliga cykelsträckan i landet är tre 

kilometer vilket i detta löfte antas vara möjligt att öka till fem kilometer med hänvisning till 

deras uttalande ovan om cykelns konkurrenskraftighet (<10 km). Därefter gjordes antagandet 

att antalet personer som väljer cykeln istället för bilen har potential att öka med cirka sju procent 

till 65 000 personer i hela Sverige. Därefter kunde en uppskattning göras av hur mycket denna 

ökning av cyklister skulle kunna minska CO2 utsläppen genom att subtrahera totalminskningen 

för målet med hur det ser ut idag enligt trafikverket.  

2.5.2 Beräkning  

antal personer som väljer cykeln istället för bil 

× genomsnittlig cykelsträcka per person och dag (km/dag)

= sträcka som ersätts med cykel/dag (km/dag) 

sträcka som ersätts med cykel (km/dag) × 250 resdagar = ersatt sträcka (km/år) 

ersatt sträcka per personbil (km/år) × emissionsfaktor𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙  (kg CO2/km)  

= utsläppsminskning/år (kg CO2/år) 

utsläppsminskning5 𝑘𝑚  (kg CO2/år) − utsläppsminskning3.3 𝑘𝑚 (kg CO2/år)

= klimatnyttan (kg CO2/år) 

 

 

 
12 Trafikverket, Transportsystemet i samhällsplaneringen, s. 43 
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2.6 Löfte nummer 6: Klimatstyrande parkeringspolicy 

2.6.1 Datakällor 

Miljöbarometern för vägtrafik bidrog med data för växthusgasutsläpp från personbilar (kg 

CO2/inv.) i Västra Götalands alla kommuner, för 2017. Antal bilar per person uppskattades 

sedan till 0.5 med hänvisning till Trafas statistikdatabas för 2018.13 Utifrån denna data kunde 

totala utsläpp från biltrafiken beräknas för varje enskild kommun baserat på antal invånare i 

kommunen. I samråd med Anders Roth, IVL, antogs att fem procent av detta totalutsläpp kan 

reduceras med parkeringspolicies.  

2.6.2 Beräkning 

utsläppsmängd (kg CO2/inv. ) × antal invånare i kommunen ×  0.5 

=  utsläpp𝑏𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘  i kommunen (kg CO2) 

utsläpp𝑏𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 × 0.05 = klimatnytta(kg CO2) 

 

2.7 Löfte nummer 7: Erbjuder laddtjänster 

Beräkningarna tittar på hur stor del av kommunernas invånare som bor i flerbostadshus som 

kommunen har rådighet över, och därigenom skulle kunna reglera antalet laddstolpar. Man bör 

dock vara medveten om att denna andel ser väldigt olika ut från kommun till kommun. 

Beräkningen har trots det baserats på antalet hyresrätter i Sverige som dividerats och applicerats 

på antalet invånare i Västra Götaland.  

2.7.1 Datakällor 

Data för Sveriges befolkningsmängd (2020) samt antal hyresrätter i Sverige hämtades från 

SCB. Där kunde det även läsas att cirka 30 procent av Sveriges befolkning bor i hyresrätt och 

att det i genomsnitt bor 2.18 personer per hushåll.  

Enligt en rapport av Ales kommun redovisades antalet hyresrätter för 2015 i 14 kommuner, 

vilket användes som grund för följande beräkningsexempel.14 Allmännyttan i Sverige 

motsvarar 50 procent och drogs från antalet hyresrätter enligt Ales data. Det uppskattades 

vidare, i samråd med samordnaren, att ungefär tio procent av dessa hyresrätter i kommunens 

rådighet skulle påverkas av fler laddstolpar. 

För att vidare få fram vad laddstolpar vid dessa hyresrätter motsvarar i utsläpp (CO2e) så 

multiplicerades antalet invånare per hyresrätt (2.18st/hyresrätt) med det genomsnittliga antalet 

personbilar per invånare (SCB: 0.5st/inv.). Antalet personbilar per hyresrätt multiplicerades i 

sin tur med den genomsnittliga körsträckan med personbil (enligt riksvärden) och detta anses 

motsvara klimatnyttan för löfte nummer 7.  

 
13 Trafikanalys, Fordon i län och kommuner 2018, s. 1 
14 Ale kommun, Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017 – 2021, s.14 
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Löftet specificerar vidare att laddstolparna ska vara utplacerade vid minst fem geografiska 

platser. Det har dock inte tagits hänsyn till i denna beräkning utan anser istället att det finns 

potential att titta på helheten av nya laddstolpar där det finns utrymme i kommunen. 

2.7.2 Beräkning 

antal hyresrätter × 0.5 × 0.1

2.18
= antal invånare i kommunens hyresrätter med rådighet 

antal bilar per hyresrättinvånare  × emissionsfaktor𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙  (kg CO2e/km) 

× snittträcka per bil (km) = utsläpp per hyresrättinvånare (kg CO2e/inv. ) 

utsläpp𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙  (kg CO2e/inv. ) × antal invånare i kommunens hyresrätter

= utsläpp per kommun  (kg CO2e) 

 

2.8 Löfte nummer 8: Fossilbaserade engångsprodukter 

Löftet beskriver att kommunen ska byta ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar eller 

byta ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, förnybart eller 

återvunnet material. Beräkningen har baserats på tre verkliga exempel som antas representera 

den potentiella klimatnytta som löftet kan innebära. 

1. Medicinkoppar 

2. Haklappar och 

3. Plastartiklar (bestick/tallrik) 

2.8.1 Datakällor 

Medicinkoppar 

Enligt en studie av VGR har utbytet av alla engångsmedicinkoppar i plast inom vården, till 

flergångskoppar, bidragit till en reducering av 11 600 kg CO2e. Denna siffra används därför i 

följande beräkningar av klimatnyttan.  

2.8.2a Beräkning 

utsläppsreduktion (kg)

invånare i regionen
 =  utsläppsreduktion per invånare (kg CO2e/inv. ) 

utsläppsreduktion per invånare (kg CO2e/inv. )  ×  antal kommuninvånare

=  klimatnytta (kg CO2e) 

Haklappar 

Projektet Resurssmart Äldreboende i Västra Götaland har sedan en tid jobbat med att byta ut 

engångshaklappar i plast till flergångshaklappar i tyg. Enligt deras beräkningar för detta projekt 

kan klimatnyttan bli cirka 1 200 kg CO2e per år om ett äldreboende med 20 vårdtagare byter ut 

plasthaklapparna. Följande beräkningar gjordes, med hänvisning från Resurssmart 

Äldreboende via mailkontakt, utifrån Tyréns vägledande rapport om hur de räknade på 
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klimatnyttan för att förebygga avfall på äldreboenden.15 Det antagande som görs av 

vägledningsrapporten är att det går åt fem engångshaklappar per dag/person vilket motsvarar 

36 500 engångshaklappar per år. Vikten uppmättes till 0.01 kg/plasthaklapp. 

Flergångshaklappar bedömdes ha en livslängd på två år och det behövdes tre haklappar per 

vårdtagare för att täcka användningsbehovet. Flergångshaklappen väger 0.134 kg. 

Avfallsmängden bedömdes vidare minska från 365 kg/år till 4 kg/år. Klimatpåverkan från plast 

uppskattades till 3.43 kg CO2e/kg avfall, med hänvisning till IVL (2010).  

Vid uppskattningen av klimatnyttan för detta löfte använde Tyréns beräknade siffror ovan som 

slogs ut på antalet vårdtagare i studien (20st) och multiplicerades istället med antalet vårdtagare 

i varje kommun. Data om antal äldre på äldreboende i kommunerna hämtades från 

Socialstyrelsens statistikdatabas och baseras på antal män och kvinnor, över 65 års ålder, som 

bodde i permanent särskilt boende i december 2019.16  

2.8.2b Beräkning 

antal engångshaklappar per år ×  haklappsvikt (kg)  =  avfall per år för engångshaklapp (kg/år) 

antal flergångshaklappar per år ×  haklappsvikt (kg)  

= avfall per år för flergångshaklapp (kg/år) 

klimatpåverkan (kg CO2e/kg avfall)  ×  avfall𝑒𝑛𝑔å𝑛𝑔𝑠 (kg/år)

=  klimatpåverkanengångs(kg CO2e/år) 

klimatpåverkan (kg CO2e/kg avfall)  ×  avfallflergångs (kg/år)

=  klimatpåverkan𝑓𝑙𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠(kg CO2e/år) 

klimatpåverkan𝑒𝑛𝑔å𝑛𝑔𝑠 (kg CO2e/år) −  klimatpåverkan𝑓𝑙𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔𝑠 (kg CO2e)  

=  reducerad klimatpåverkan (kg CO2e/år ) 

reducerad klimatpåverkan (kg CO2e/år )

antal vårdtagare i studien
 

= reducerad klimatpåverkan (kg CO2e/år/vårdtagare) 

reducerad klimatpåverkan (kg CO2e/år/vårdtagare) ×  antal vårdtagare i kommun 

=  klimatnytta i kommun (kg CO2e/år) 

Plastartiklar 

1 kg återvunnen plast antas motsvara 2 kg reducerat CO2e.  

Enligt en studie av Uppsala kommun där de ersatt plastbestick och tallrikar med 

flergångsalternativ har de sparat 1 150 kg avfall plast. Reduceringen slogs ut på antalet anställda 

i Uppsala enligt SCB:s statistikdatabas så att det gick att se hur mycket klimatnyttan blev per 

anställd i kommunen. Detta kunde sedan multipliceras med antalet anställda i VGRs kommuner. 

Summan multiplicerades slutligen med två eftersom 1 kg avfall antas motsvara 2 kg reducerat 

CO2e enligt Lars Josefsson på Johannebergs Science Park.  

 
15 Elisabet Höglund, Vägledning förebygg avfall på äldreboende – så räknade vi, s. 12 
16 Socialstyrelsen, Statistikdatabas för äldreomsorg, 2020 
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2.8.2c Beräkning 

reducerat avfall (kg)

antal anställda Uppsala kommun
= reducerat avfall per anställd (kg/anst. ) 

reducerat avfall per anställd (kg/anst. )  ×  2 (kg CO2e)  

=  reducerat utsläpp per anställd (kg CO2e/anst. ) 

reducerat utsläpp per anställd (kg CO2e/anst. ) ×  antal anställda i kommun 

=  klimatnytta (kg CO2e) 

2.8.3 Total klimatnytta 

De tre reducerade CO2e-uppskattningarna ovan, summerades ihop till ett enda värde för antal 

ton CO2e som potentiellt skulle kunna sparas vid antagande av detta löfte.  

∑ klimatnytta3 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 (kg CO2e) =  total klimatnytta (kg CO2e) 

 

2.9 Löfte nummer 9: Krav i prioriterade upphandlingar 

2.9.1 Datakällor 

En studie i Lunds kommun redovisar en sammanställning av upphandlingsmyndighetens 

(UHM) metod om miljöspendanalys (MSA). Denna beräknar klimatpåverkan från inköp i 

kombination med en ekonomisk spendanalys från 2015. På så sätt ger metoden en indikation 

om vilka inköp som genererar störst klimatpåverkan och fungerar som en vägledning i vilka 

inköp som bör prioriteras enligt detta löfte.17 I löftet krävs vidare tre upphandlingar för att uppnå 

löftet under 2021. Utifrån det användes databasen för att välja ut tre inköpsområden som skulle 

motsvara dessa tre upphandlingsområden. Valet av inköpsområden gjordes i samråd med 

projektledaren Maria Eléhn på Energikontor i Väst, och valet gjordes utifrån de inköp som 

ansågs ha stor klimatpåverkan samt där kommunen skulle kunna ställa hårdare 

upphandlingskrav. Det togs också i beaktande att i största möjliga mån försöka undvika 

kategoriområden som redan beräknas och behandlas i andra löften. På så sätt var förhoppningen 

att dubbelräkning skulle kunna förhindras. 

Kategorier som valdes att beräkna inköpens klimatnytta utifrån var: 

1. Park- natur- och trädgårdsentreprenader 

2. Undervisningsmateriel 

3. Skyltar, dekaler m.m.  

Tabellens klimatpåverkan dividerades med antalet invånare i Lund (som tabellens värden 

baserats på) för att få en överblick över klimatpåverkan per invånare som i sin tur kunde 

multipliceras med antalet invånare i Västra Götalands kommuner, enligt kommunschablonen 

för liten, mellan och stor kommun (se Tabell 2).  

 
17 Emma Sjögren, Klimatpåverkan från offentlig konsumtion. Bilaga 2 s.56–69 
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Det antogs vidare orimligt att en 100 procents reduktion av klimatpåverkan skulle kunna ske 

under 2021 vid antagandet av detta löfte. Istället antogs det, efter kommunikation med Tomas 

Rydberg på IVL svenska miljöinstitutet, mer troligt att uppnå en 10 – 30 procents reducerad 

klimatpåverkan, vilket även det kan vara en uppskattning i överkant. Utifrån det uttalandet 

antogs en 20 procentig reduktion av klimatpåverkan för de tre upphandlingar (inköpskategorier) 

som vi tagit hänsyn till i detta exempel. 

2.9.2 Beräkning 

klimatpåverkan𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 (kg CO2e) 

antal invånare Lund
=  klimatpåverkan𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 per invånare (kg CO2e/ inv. )  

klimatpåverkan𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 per invånare (kg CO2e/ inv. ) ×  antal kommuninvånare 

=  klimatpåverkan𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 (kg CO2e) 

∑ klimatpåverkan3 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑟 (kg CO2e) = total klimatpåverkan (kg CO2e) 

total klimatpåverkan (kg CO2e) ×  0.2 = total klimatnytta (kg CO2e)  

 

2.10 Löfte nummer 10: Cirkulära möbler 

Klimatnyttan för löfte nummer 10 beräknas utifrån båda de alternativ av krav som ges. Enligt 

första kravet ska en arbetsplats (med minst tio anställda) ha inretts med minst 50 procent 

cirkulära möbler under 2021. Med cirkulära möbler menas att de antingen renoverats, reparerats 

eller används på nytt.  

Det andra kravet enligt löftesbeskrivningen är mer omfattande och vill se att minst 20 procent 

av organisationens möbler ska klassificeras som cirkulära. Detta krav förväntas ge högre 

klimatnytta än ovanstående alternativ och är de siffror som redovisas i den totala slutsumman 

för klimatnyttan av löftet.  

2.10.1 Datakällor 

RISE gjorde 2019 en kort studie om cirkularitet vid en kontorsflytt.18 Klimateffekten vid 

återanvändning av tidigare använda möbler beräknades och resulterade i en minskad 

klimatpåverkan med cirka 22 000 kg CO2e, jämfört med om de skulle köpt in nya möbler till 

det nya kontoret. Denna information användes som typexempel för uppskattning av 

klimatnyttan för löfte nummer 10. RISEs studie involverade en arbetsplats med 100 

medarbetare. Därför dividerades deras beräknade klimatpåverkan med antalet medarbetare och 

anpassades till vardera krav enligt löftet. Eftersom löftet endast hänvisar till en specifik åtgärd 

som skall vara uppfylld för att löftet ska klaras så blir klimatnyttan densamma oavsett 

kommunstorlek. Den kan däremot skilja sig från redovisade siffror beroende på om kommunen 

väljer att fokusera på det första eller andra specificerade kravet i löftet.  

 
18 Cirkuläritet, RISE kontorsflytt – klimateffekter, s.1–2 
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2.10.2 Beräkning 

Beräkning enligt krav om 50 procent cirkulära möbler på en arbetsplats med minst tio anställda: 

reducerat utsläpp (kg CO2e) 

100 medarbetare
 = reducerat utsläpp per medarbetare (kg CO2e/med. ) 

reducerat utsläpp per medarbetare (kg CO2e/med. ) ×  10 medarbetare × 0.5 

=  klimatnytta (kg CO2e) 

 

Beräkning enligt krav om 20 procent cirkulära möbler i hela kommunens organisation: 

reducerat utsläpp (kg CO2e) 

100 medarbetare
 = reducerat utsläpp per medarbetare (kg CO2e/med. ) 

reducerat utsläpp per medarbetare (kg CO2e/med. ) × medarbetare𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛  × 0.2 

=  klimatnytta (kg CO2e) 

 

2.11 Löfte nummer 11: Möjlighet att låna/hyra produkter 

2.11.1 Datakällor 

Löftet tittar på RISE utvärdering av fritidsbanker från 2020 där framförallt slalomskidor är 

attraktivt och lönsamt att hyra av bankens kunder.19 Det finns 95 fritidsbanker enligt rapporten 

i Sverige och reduktionen av utsläpp beräknas till 815 000 kg CO2e varje år. RISE beräkning 

av klimatpåverkan baseras på Michael Martins studie från 2018 om olika delningstjänsters 

klimatnytta. De hänvisade även till återanvändningsnätverket Aeress, som ett verktyg för att 

beräkna reducerat utsläpp genom att produkter återanvänds istället för att slängas.  

Enligt löftet krävs det att tre insatser görs under kommande år för att underlätta belåning av 

produkter. Därför multiplicerades RISE beräkningar för klimatnytta per fritidsbank med tre för 

att få en uppskattning av möjlig minskad klimatpåverkan under 2021.  

Vidare avser löftet även här, likt löfte nummer 10, att specifikt tre insatser skall göras under 

året vilket ska ske oberoende av kommunstorlek. Därför presenteras endast ett värde av 

klimatnytta för alla kommuner i Västra Götaland.  

2.11.2 Beräkning 

reducerat utsläpp (CO2e/år) 

antal fritidsbanker i Sverige
 =  reducerat utsläpp per fritidsbank (kg CO2e/år)  

reducerat utsläpp per fritidsbank (kg CO2e/år) ×  3 =  klimatnytta (kg CO2e/år) 

 

 

 
19 RISE, Utvärdering av fritidsbanker, s.9 
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2.12 Löfte nummer 12: Matsvinn i offentlig verksamhet 

2.12.1 Datakällor  

Målet är att begränsa matsvinnet till 45 g/portion. Idag slängs i snitt 60–70 g/portion enligt 

Livsmedelsverket (2020) som tittat på skolor inom den offentliga sektorn i landet.20 Denna 

rapport har därför valt att sätta dagens matsvinn till 65 g/portion för regionens skolor. Däremot 

antogs matsvinnet något högre för äldreboenden utifrån data från Resurssmart VG som 

redovisade siffror på 87 g/portion inom äldrevården.  

Naturvårdsverket redovisar vidare att 1 kg matavfall motsvarar 2 kg CO2e.21  

Utifrån dessa siffror från RISE, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket kunde det beräknas att 

en genomsnittlig minskning av matsvinnet med 20 g/portion krävs för att uppnå detta 

klimatlöfte. Det motsvarar en reduktion på 40 g CO2e/portion. Klimatnyttan applicerades på 

antalet elever i kommunernas skolor samt äldre på äldreboenden.  

Antal elever hämtades från skolverkets databas för både kommunal förskola, grundskola och 

gymnasieskola (inklusive särskolor) i alla Västra Götalands kommuner. Beräkningen baserades 

sedan på att eleverna serveras ett mål mat om dagen under ett läsår vilket motsvarar 178 

dagar/år. Antal äldre på äldreboenden (ÄBO) i kommunerna hämtades från beräkningarna i 

löfte nummer 8 och baserades på ett mål mat om dagen 365 dagar/år.   

Reduktionen av CO2e för förskola, grundskola, gymnasieskola och ÄBO summerades slutligen 

ihop till ett värde för varje kommun.  

2.12.2 Beräkning 

antal elever i kommunen ×  matsvinnsreduktionskola (g/port. ) × 2 (g CO2e) ×  antal dagar per läsår 

1 000 (g)

=  reducerat utsläppskolai kommunen (kg CO2e) 

antal äldre på ÄBO i kommunen ×  matsvinnsreduktionÄBO (g/port. ) × 2 (g CO2e)  ×  antal dagar per år 

1 000 (g)

=  reducerat utsläppÄBO i kommunen (kg CO2e) 

∑ reducerat utsläpp𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎+Ä𝐵𝑂  (kg CO2e) =  total klimatnytta för kommunen (kg CO2e) 

 

2.13 Löfte nummer 13: Beräkna klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 

Löftet innebär att man uppfyller ett av två möjliga mål och därför sägs ha ett A-mål eller ett B-

mål enligt följande: 

• A-målet innebär att klimatpåverkan per måltid i kommunen maximalt får vara 0.9 kg 

CO2e/måltid i snitt.  

 
20 Livsmedelsverkets, Fakta om offentliga måltider 2020, s.32 
21 Naturvårdsverket, Minskat matavfall - miljönytta och kostnadsbesparingar, s.29 
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• B-målet sätter istället ett krav att nyckeltalet maximalt får vara 1.7 kg CO2e per kg 

inköpta livsmedel inom kommunen.  

2.13.1 Datakällor  

Rapporten har valt att beräkna klimatnyttan utifrån B-målet. 

Likt för löfte nummer 12 och Naturvårdsverket antas klimatpåverkan vid livsmedelsinköp vara 

2 kg CO2e. Det innebär att en sänkning på 0.3 kg CO2e (-15 %) måste göras för att uppfylla 

löfte nummer 13 enligt B-målet.  

Enligt uppgifter från upphandlingsmyndighetens MSA-tabell för Lunds kommun köps det in 

livsmedel motsvarande en klimatpåverkan på 18 966 385 kg CO2e/år.22 Detta dividerades med 

antalet invånare i Lund23 för att få ut klimatpåverkan i snitt per invånare. Siffran multiplicerades 

slutligen med 0.15 för att få fram klimatnyttan vid en reducering på 15 procent enligt löftets 

krav. Sedan multiplicerades klimatnyttan med antalet invånare enligt kommunschablonen (se 

Tabell 2) för att få fram den möjliga klimatnyttan baserat på kommunstorlek.  

2.13.2 Beräkning 

vikt livsmedelsinköp i kommun (kg CO2e/livsmedel)

antal invånare i kommun
=  vikt per invånare (kg CO2e/inv. ) 

 vikt per invånare (kg CO2e/inv. )  ×  0.15 × antal kommuninvånare =  klimatnyttan (kg CO2e)  

 

2.14 Löfte nummer 14: Investeringar för energieffektiviseringar 

2.14.1 Datakällor  

Tillsammans med samordnaren Peter Selberg vid Johannebergs Science Park, gjordes ett 

räkneexempel för detta löfte. Beräkningarna utgick från en kontorsbyggnad på 2000 m2 och 

utgår ifrån nordisk elmix motsvarande 0.125 kg CO2/kWh. Nyproducerade och bra lokaler har 

en elförbrukning på cirka 60 kWh/m2 medan sämre och äldre lokalers förbrukning är i snitt 150 

kWh/m2. Därför, för enkelhetens skull, tittar exemplet på en genomsnittlig elförbrukning på 

100 kWh/m2 eftersom det dessutom ofta är äldre lokaler man renoverar och åtgärdar.  

Det specificeras att tre åtgärder måste göras vilket motsvarar renoveringen i Nivå 1 enligt en 

Gapanalys av Energy Management AB.24 Gapanalysen har tagit fram ett renoveringspaket med 

olika andel renovering enligt fyra nivåer: Löpande underhåll, nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Nivå 1 

för renovering av lokaler i form av kontor (CIT: bilaga B, Tabell B3) motsvarar underhåll/lätt 

renovering med cirka 10 procent energieffektivisering.  

 
22 Sjögren, Klimatpåverkan från offentlig konsumtion. Bilaga 2 s.57 
23 Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2020 och befolkningsförändringar 
1 juli–30 september 2020. Totalt 
24 CIT Energy Management AB, Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad 
miljöpåverkan i Västra Götaland, Bilaga B-III 
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Löftet beskriver vidare att tre specifika åtgärder måste göras för att uppfyllas, vilket uppnås via 

Nivå 1 enligt gapanalys, därav blir den slutliga klimatnyttan endast ett värde oavsett 

kommunstorlek.  

2.14.2 Beräkning 

energiförbrukning (kWh/m2/år) ×  emissionsfaktor𝑛𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥  (kg CO2/kWh)  

=  klimatpåverkan per kvadratmeter (kg CO2/m2) 

klimatpåverkan per kvadratmeter (kg CO2/m2)  ×  lokalarea (m2) ×  0.1 

=  klimatnytta för Nivå 1 (kg CO2)  

 

2.15 Löfte nummer 15: Minskad klimatbelastning vid byggnation 

Löftet specificerar att det endast krävs att kommunerna kan redovisa för minskad 

klimatpåverkan vid en byggnation under året. Det innebär att den totala klimatnyttan blir 

densamma oavsett kommunstorlek enligt denna rapports beräkningar för löftet.  

2.15.1 Datakällor  

Ett räkneexempel konstruerades tillsammans med Peter Selberg vid Johannebergs Science Park 

där en byggnad antas vara 1 000 m2. Enligt en LCA analys i en rapport av Energy Management 

AB antas det genomsnittliga utsläppet för en byggnation vara 500 kg CO2e/m2.25 För 

enkelhetens skull antas det även här vara möjligt att reducera de totala utsläppen med tio procent 

vid åtagande av detta löfte, likt löfte nummer 14.  

2.15.2 Beräkning 

utsläpp vid byggnation (kg CO2e/m2) ×  lokalarea (m2) ×  0.1 

=  klimatnytta för LCA vid byggnation (kg CO2e) 

 

2.16 Löfte nummer 16: Produktion av solel 

Det krävs endast att kommunen installerar en egen eller är delägare i en solanläggning för att 

uppnå löftet. Därför tittar beräkningarna här endast på klimatnyttan vid en ny anläggning, 

oavsett kommunstorlek.  

2.16.1 Datakällor  

Utifrån data från Sol i Väst (SiV) som sammanställts av projektledaren Maria Eléhn vid 

Energikontoret, går det att se hur mycket solel (kWh/år) som i snitt produceras vid en 

genomsnittlig installation solceller. SiV är en regional samverkansplattform som har som mål 

att öka användandet av solceller.  

 
25 CIT Energy Management AB, Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad 
miljöpåverkan i Västra Götaland, s.9 
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Utifrån sammanställningen beräknades det att en genomsnittlig installation producerar cirka 

52 000 kWh per år, som ersätter elproduktion med nordisk elmix. 

Nordisk elmix antas motsvara 0.125 kg CO2/kWh.26  

2.16.2 Beräkning 

snittproduktion (kWh/år) ×  klimatpåverkan𝑛𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥 (kg CO2/kWh)

=  klimatnytta (kg CO2/snittinstallation) 

 

2.17 Löfte nummer 17: 100 procent förnybar el 

2.17.1 Datakällor  

Energianvändningen i tio skånska kommuner ligger till grund för följande beräkningar för löfte 

nummer 17. Utifrån dessa kommuners elförbrukning kunde ett genomsnitt beräknas baserat på 

kommunstorlek, enligt hur denna studie definierat liten, mellan och stor kommunstorlek (se 

Tabell 2). Resultatet av den genomsnittliga energianvändningen per kommunstorlek 

applicerades vidare på Västra Götalands kommuner och antogs vara direkt jämförbara med 

Skånes energianvändning. Dock antas inte energin endas bestå av fossil el, utan kommunerna 

antas redan ha börjat ställa om till fossilfria alternativ. När exemplet därför räknar med nordisk 

elmix, som har en emissionsfaktor på 0.125 kg CO2/kWh, så blir inte reduktionen av utsläpp 

100 procent ner till 0 kg CO2/kWh. Istället antogs det att kommunerna i Västra Götaland endast 

har 20 procent kvar att byta ut av sin energiförbrukning vilket drogs av från den totala 

reduktionen av CO2e för att beräkna den slutliga klimatnyttan vid antagande av löftet. 

2.17.2 Beräkning 

total energianvändning i kommun (kWh) × emissionsfaktor𝑛𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥 (kg CO2/kWh) × 0.20

=   klimatnytta vid utbyte av fossilenergi (kWh)  

 

2.18 Löfte nummer 18: Framtagen koldioxidbudget 

Detta löfte beräknades inte i denna studie på grund av brist på underlag och eftersom risken 

för dubbelräkning av klimatnyttan vid antagandet ansågs för hög.  

 

2.19 Löfte nummer 19: Gröna obligationer 

2.19.1 Datakällor  

Från Kommuninvest hämtades data om gröna obligationers klimatnytta i form av 

reducerade/undvikta växthusgaser (ton CO2/år) under 2019.27  

 
26 Hemsol, solcellers miljöpåverkan (livscykelanalys), 2020 
27 Kommuninvest, Project by project reporting 2019, 2020 
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All data för reducerat ton CO2/år summerades och dividerades med antalet projekt för att få 

fram ett medelvärde av klimatvinsten per projektinvestering.  

Eftersom löftet endast syftar till att kommunerna ska visa att minst en investering gjorts med 

grön obligation blir den genomsnittliga klimatnyttan densamma för alla kommuner, oavsett 

storlek. Därför presenteras endast ett värde för klimatnyttan för detta löfte.  

2.19.2 Beräkning 

∑ reducerat utsläpp (ton CO2/år)

antal projekt finansierade med gröna obligationer
=  klimatnytta per projekt (ton CO2/år) 

 

2.20 Löfte nummer 20: Arrangemang av allmänna event 

Detta löfte beräknades inte i denna studie eftersom det ansågs för komplicerat och abstrakt att 

uppskatta någon reduktion av CO2 utsläpp vid denna typ av klimatevent.   
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3.  Resultat 
Nedan redovisas resultatet för den beräknade klimatnytta för varje löfte i satsningen om 

Kommunernas klimatlöften. Beräkningarna är baserade på ekvationer från metod-avsnittet 2.1-

2.20 och redovisas enligt tabellerna och figurerna nedan. Sist i detta avsnitt redovisas 

totalsummor per löfte och kommun tillsammans med totalt klimatnytta och antal antagna löften. 

Alla redovisade siffror över tio ton CO2e är avrundade till närmsta tio-tal på grund av de relativt 

grova uppskattningar som gjorts i beräkningarna.   

3.1 Löfte nummer 1 

Antogs av 27 kommuner. 

Tabell 3. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid införande av resepolicy i kommunorganisationen 
baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 30 

Mellan 80 

Stor 200 

 

3.2 Löfte nummer 2 

Antogs av 5 kommuner. 

Tabell 4. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid införande av ett klimatväxlingssystem i 
kommunorganisationen baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 10 

Mellan 40 

Stor 100 

 

3.3 Löfte nummer 3 

Antogs av 19 kommuner. 

 
Tabell 5. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid utbyte av fossila fordon inom kommunens 
verksamhet, baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 20 

Mellan 70 

Stor 160 
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3.4 Löfte nummer 4 

Antogs av 18 kommuner. 

 

 
Tabell 6. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid hårdare upphandlingskrav för transportdelen i nya 
avtal inom kommunens verksamhet, baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 90 

Mellan 270 

Stor 630 

 

3.5 Löfte nummer 5 

Antogs av 15 kommuner. 

 

Tabell 7. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid deltagande i cykelfrämjandets kommunvelometer, 
baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 3 

Mellan 9 

Stor 20 
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3.6 Löfte nummer 6 

Antogs av 3 kommuner. 

 

Tabell 8. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid en klimatstyrande parkeringspolicy beroende på antal 
invånare i kommunen.  

Kommun 
Klimatnytta 
(ton CO2e/år) 

 
Kommun 

Klimatnytta 
(ton CO2e/år) 

Ale 160  Mellerud 70 

Alingsås 200  Munkedal 140 

Bengtsfors 90  Mölndal 300 

Bollebygd 110  Orust 90 

Borås 560  Partille 90 

Dals-Ed 40  Skara 180 

Essunga 38  Skövde 230 

Falköping 200  Sotenäs 50 

Färgelanda 40  Stenungsund 220 

Grästorp 70  Strömstad 130 

Gullspång 60  Svenljunga 80 

Göteborg 1160  Tanum 210 

Götene 80  Tibro 50 

Herrljunga 70  Tidaholm 70 

Hjo 40  Tjörn 80 

Härryda 330  Tranemo 70 

Karlsborg 50  Trollhättan 220 

Kungälv 250  Töreboda 60 

Lerum 130  Uddevalla 440 

Lidköping 210  Ulricehamn 190 

Lilla Edet 120  Vara 150 

Lysekil 60  Vårgårda 100 

Mariestad 190  Vänersborg 260 

Mark 200  Åmål 90 

   Öckerö 10 

 

3.7 Löfte nummer 7 

Antogs av 13 kommuner. 

 
Tabell 9. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) av nya laddstolpar för parkeringsytor för boende i 
kommunala bostadsbolag, beroende på antal bostäder i kommunens rådighet. 

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 20 

Mellan 80 

Stor 940 
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3.8 Löfte nummer 8 

Antogs av 32 kommuner. 

 

Tabell 10. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid utbyte av fossilbaserade engångsprodukter inom 
kommunens verksamhet, baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 6 

Mellan 20 

Stor 70 

 

3.9 Löfte nummer 9 

Antogs av 20 kommuner. 

 

Tabell 11. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid hårdare krav inom tre prioriterade upphandlingar, 
baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 9 

Mellan 30 

Stor 60 

 

3.10 Löfte nummer 10 

Antogs av 20 kommuner. 

 

Tabell 12a. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid användning av 50 procent cirkulära möbler på ett 

kontor med tio anställda.  

Omfattning Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Ett kontor, tio 

anställda 
1 
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Tabell 12b. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid användning av 20 procent cirkulära möbler inom 

kommunens organisation.  

Kommun 
Klimatnytta 

 Kommun 
Klimatnytta 

(ton CO2e) (ton CO2e) 

Ale 110  Mellerud 50 

Alingsås 180  Munkedal 50 

Bengtsfors 50  Mölndal 200 

Bollebygd 30  Orust 70 

Borås 520  Partille 130 

Dals-Ed 20  Skara 100 

Essunga 30  Skövde 210 

Falköping 150  Sotenäs 40 

Färgelanda 30  Stenungsund 100 

Grästorp 30  Strömstad 60 

Gullspång 20  Svenljunga 50 

Göteborg 1680  Tanum 70 

Götene 50  Tibro 50 

Herrljunga 50  Tidaholm 60 

Hjo 30  Tjörn 60 

Härryda 160  Tranemo 40 

Karlsborg 30  Trollhättan 240 

Kungälv 170  Töreboda 50 

Lerum 130  Uddevalla 230 

Lidköping 220  Ulricehamn 100 

Lilla Edet 70  Vara 70 

Lysekil 60  Vårgårda 40 

Mariestad 110  Vänersborg 190 

Mark 150  Åmål 70 

   Öckerö 40 

 

3.11 Löfte nummer 11 

Antogs av 16 kommuner. 

 

Tabell 13. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid möjliggörandet av produktuthyrning för tre olika 
insatser i kommunen.  

Insatser Klimatnytta (ton CO2e/år) 

3 st. 

fritidsbanker 
30 
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3.12 Löfte nummer 12 

Antogs av 25 kommuner. 

 

Tabell 14. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid minskat matsvinn inom offentlig verksamhet. 
Baserat på antal elever vid kommunala för-, grund- och gymnasieskolor samt äldre vid kommunens 
äldreboenden. 

Kommun 
Klimatnytta 

 Kommun 
Klimatnytta 

(ton CO2e) (ton CO2e) 

Ale 40  Mellerud 20 

Alingsås 60  Munkedal 10 

Bengtsfors 20  Mölndal 80 

Bollebygd 10  Orust 20 

Borås 160  Partille 50 

Dals-Ed 7  Skara 30 

Essunga 7  Skövde 80 

Falköping 60  Sotenäs 10 

Färgelanda 9  Stenungsund 40 

Grästorp 8  Strömstad 20 

Gullspång 6  Svenljunga 10 

Göteborg 680  Tanum 20 

Götene 20  Tibro 10 

Herrljunga 10  Tidaholm 20 

Hjo 10  Tjörn 20 

Härryda 60  Tranemo 20 

Karlsborg 10  Trollhättan 100 

Kungälv 70  Töreboda 10 

Lerum 70  Uddevalla 100 

Lidköping 60  Ulricehamn 40 

Lilla Edet 10  Vara 20 

Lysekil 20  Vårgårda 20 

Mariestad 30  Vänersborg 60 

Mark 50  Åmål 30 

   Öckerö 20 
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3.13 Löfte nummer 13 

Antogs av 18 kommuner. 

 

Tabell 15. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) för löftet minskad klimatpåverkan från livsmedelsinköp 
utifrån Mål B enligt löftesbeskrivningen för liten, mellan och stor kommunschablon. 

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 120 

Mellan 430 

Stor 1700 

 

3.14 Löfte nummer 14 

Antogs av 17 kommuner. 

 

Tabell 16. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid investeringar för energieffektiviseringar inom 
kommunens verksamhet, baserat på ett räkneexempel för Nivå 1 inom CIT byggstrategi.28 

Parametrar 
Klimatnytta (ton 

CO2e/byggnad) 

2000 m2 lokal 

100 kWh/m2/år 

Nivå 1 

3 

 

3.15 Löfte nummer 15 

Antogs av 14 kommuner. 

 

Tabell 17. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid minskad klimatbelastning över livscykeln vid 
byggnation inom kommunens verksamhet. Baserat på ett räkneexempel för Nivå 1 inom CIT 
byggstrategi. 

Parametrar Klimatnytta (ton CO2e/år) 

1000 m2 lokal 

500 kg CO2e/m2 

Nivå 1 

50 

 

 

 

 

 

 
28 CIT, Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland 
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3.16 Löfte nummer 16 

Antogs av 15 kommuner. 

 

Tabell 18. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid installation av en egen anläggning av solceller inom 
kommunens verksamhet. 

Genomsnittlig solcellsanläggning 

(m2) 

Genomsnittlig effekt 

(kWh/år) 

Klimatnytta  

(ton CO2e/år) 

360 51 7 

 

3.17 Löfte nummer 17 

Antogs av 9 kommuner. 

 

Tabell 19. Uppskattad klimatnytta (ton CO2e/år) vid 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 
Baserat på en schablon för kommunstorlek.  

Kommunstorlek Klimatnytta (ton CO2e/år) 

Liten 160 

Mellan 380 

Stor 1700 

 

3.18 Löfte nummer 18 

Antogs av 7 kommuner. 

Ingen uträkning för löftets klimatnytta har gjorts i denna studie. 

 

3.19 Löfte nummer 19 

Antogs av 8 kommuner. 

 

Tabell 20. Genomsnittlig klimatnytta (ton CO2e/år) vid kommunala investeringar genom grön obligation.  
Genomsnittlig 

investering 

(MSEK) 

Klimatnytta 

(ton CO2e/år) 

188 1860 

 

3.20 Löfte nummer 20 

Antogs av 26 kommuner. 

Ingen uträkning för löftets klimatnytta har gjorts i denna studie. 
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3.21 Kommunernas sammanlagda klimatnytta 

Tabell 21. Antal kommuner som antagit varje löfte (1–20) samt löftenas totala klimatnytta, avrundat 

till närmsta tiotal i ton CO2e. 

Klimatlöfte 
Antaget av antal 

kommuner 
Total klimatnytta 

(ton CO2e/år) 

1 27 1560 

2 5 110 

3 19 1100 

4 18 3960 

5 15 110 

6 3 460 

7 13 3080 

8 32 650 

9 20 690 

10 20 4020 

11 16 480 

12 25 980 

13 18 6250 

14 17 50 

15 14 700 

16 15 110 

17 9 3200 

18 7 - 
19 8 14880 

20 26 - 
Totalt  42400 

 

 
Figur 2. Sammanlagd beräknad klimatnytta i ton CO2e för varje löfte (blå) beroende på antal kommuner 
som antagit löftet (orange). 
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Tabell 22. Varje kommuns antal antagna löften samt beräknad total klimatnytta, avrundat till 
närmsta tiotal i ton CO2e, för varje enskild kommun samt totalt i Västra Götaland. 

Kommun 
Antal antagna 

löften 
Total klimatnytta 

(ton CO2e/år) 

Ale 5 2270 

Alingsås 4 170 

Bengtsfors 1 20 

Bollebygd 3 40 

Borås 9 3690 

Dals-Ed 1 10 

Falköping 11 1060 

Färgelanda 4 60 

Grästorps 6 260 

Gullspång 3 20 

Göteborg 12 5510 

Götene 8 350 

Herrljunga 6 110 

Hjo 8 2060 

Härryda 4 320 

Karlsborg 12 2280 

Kungälv 3 510 

Lerum 5 730 

Lidköping 11 870 

Lilla Edet 4 200 

Lysekil 14 2240 

Mariestad 3 50 

Mark 5 1970 

Mellerud 7 240 

Munkedal 14 590 

Mölndal 9 1230 

Orust 7 360 

Partille 9 700 

Skara 14 880 

Skövde 3 410 

Sotenäs 11 560 

Stenungsund 4 410 

Strömstad 5 160 

Svenljunga 3 60 

Tanum 9 360 

Tibro 13 500 

Tidaholm 4 100 

Tjörn 5 80 

Tranemo 8 220 

Trollhättan 8 1980 

Töreboda 2 10 

Uddevalla 11 5590 

Ulricehamn 5 110 

Vara 5 170 

Vårgårda 11 2090 

Vänersborg 9 610 

Åmål 7 220 

Öckerö 2 10 

Totalt i Västra Götaland 326 42400 

Andel av Västra Götalands totala utsläpp - 0.41 % 
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4. Diskussion 
Den totala klimatnyttan beräknades i denna studie kunna nå cirka 42 400 ton CO2e för de 

klimatlöften som antagits och ska genomföras under 2021. Det motsvarar 0.41 procent av de 

totala årliga utsläppen av CO2e i Västra Götaland. Det kan uppfattas som en liten andel, men 

som effekt av en enskild satsning inom den kommunala sektorn bör det ses som en stor insats 

om det uppnås. Merparten av klimatpåverkan i Västra Götaland sker från industrin och andra 

aktörer som inte kommunerna har så stort inflytande över. Som nämnts tidigare i rapporten är 

detta endast en uppskattning baserat på räkneexempel och antaganden utifrån tidigare projekt 

och erfarenheter av liknande åtgärder. Syftet är att ge en bra indikation till den möjliga nytta 

som kommunerna tillsammans kan göra med hjälp av satsningen. En grundidé med 

Kommunernas klimatlöften har varit att kommunerna tillsammans ska inspirera och stödja 

varandra att göra större utsläppsminskningar.  

I formuläret där kommunerna fick fylla i vilka nya löften de antar inför 2021 (det vill säga A-

alternativ), fanns även möjlighet att fylla i vilka löften som det redan arbetas med i kommunen 

(så kallade B-alternativ). Det redovisades 220 stycken B-alternativ vilket innebär att Västra 

Götalands 49 kommuner antagit fler än hälften av de klimatlöften som totalt kan antas (980st). 

Om även B-alternativen inkluderats i den beräknade klimatnyttan här skulle reduceringen av 

utsläpp i regionen därför bli ännu större. Ytterligare en studie hade dock behövts göras för att 

se den sammanlagda klimatnyttan av både A- och B-alternativ. Klimatnyttan av B-alternativen 

valdes bort i denna studie för att enbart fokusera på den potential initiativet Kommunernas 

klimatlöften kan ha att minska utsläppen i regionen. Vilka A-alternativ som valdes av varje 

kommun finns redovisat i Bilaga A.  

Arbetet med dessa beräkningar har skett med begränsade resurser och på relativt kort tid vilket 

satte ramen för ambitionsnivån. Målsättningen blev därför att göra uppskattningar av potential 

och storleksordning för att ge en bild av den möjliga klimatnyttan. Det skulle därför vara av 

stort värde att i slutet av 2021 sammanställa den verkliga klimatnyttan för Kommunernas 

klimatlöften och jämföra med denna studies resultat.  

I resultatdelen för den här rapporten går det att se att några löften har möjlighet att påverka 

regionens utsläpp i betydligt större utsträckning än andra löften (se Tabell 21 & Figur 2). Löfte 

nummer 2, 5, 14 och 16 ser inte ut att ge särskilt stora möjligheter till minskade utsläpp (se 

Figur 2). Dock skall det sägas att dessa fortfarande innebär viktiga åtgärder som kan bli 

betydelsefulla på sikt. Flera av dem kan fungera som ”instegs-åtgärder” som hjälper till att 

engagera och ställa om från ett fossilberoende till förnybart samhälle, där många bäckar små 

kan ge stora resultat.  

 

4.1 Löfte nummer 1 – 7: Hållbara transporter 

Valet av emissionsfaktorer för dessa löftesberäkningar kan diskuteras då även miljöfordon så 

klart har en klimatpåverkan, vilket är viktigt att vara medveten om. Metoden för denna studie 

gjorde dock ett aktivt val att för enkelhetens skull endast se till TTW-perspektivet och inte hela 

fordonets livscykelanalys enligt WTW-beräkningar.  
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4.1.1 Löfte nummer 1 

Vid beräkningen av löfte nummer 1 ingick beräkningsexempel och data från VGRs egna 

uppföljning av effekten vid klimatväxling. Utifrån det utformades en uppskattning för denna 

studie, att vid antagande av en resepolicy bör man kunna nå 50 procent färre flygresor i tjänst 

under 2021, jämfört med tidigare år. Från resultatet i VGRs rapport kan det anses vara en 

överskattning att sikta på samma minskning i antal flygresor under ett år som setts under fyra 

år. Antagandet är baserat på tanken att det under 2020 utvecklats goda förutsättningar att ha 

digitala möten istället för att de anställda fysiskt måste vara på plats. Löftet tar dock inte hänsyn 

till att alla kommuner har olika stor förutsättning att reglera sina flygresor eftersom inte alla har 

lika tillgång till flygplatser eller alternativa resvägar vid resor som måste göras. Vid ytterligare 

studier hade det därför varit mer befogat att anpassa beräkningen till varje enskild kommun 

istället för användandet av en kommunschablon som i denna studie.  

4.1.2 Löfte nummer 2 

En klimatväxling av tjänsteresor anses vara ett komplement till en klimatstyrande resepolicy 

och omfattar därför samma typ av åtgärder. Av den anledningen valdes det att dela på den totala 

klimatnyttan som beräknades fram i löfte nummer 1 på tre, där en tredjedel i sin tur ansågs 

rimlig att åstadkommas med hjälp av löfte nummer 2. Eftersom många fler kommuner valde att 

endast anta löfte nummer 1 utan att anta löfte nummer 2 antas inte hela klimatnyttan kunna 

uppnås. På så sätt blir det mer tydligt att det även krävs en klimatväxling av tjänsteresor för att 

den totala potentialen av klimatnyttan för tjänsteresor ska kunna uppnås inom kommunen. 

Denna typ av synergieffekt kan tänkas förekomma även mellan andra klimatlöften, men då inte 

med samma tydlighet. 

4.1.3 Löfte nummer 3 

I arbetet mot att endast miljöbilar ska köras inom kommunens organisation är det även här 

tydligt att kommunerna har kommit olika långt och har olika möjlighet att byta ut sina fordon i 

en viss takt. När det tittades på hur miljöbarometern redovisade bränslefördelningen bland 

kommunernas fordon så var i snitt 80 – 90 procent fossildrivna. Denna andel var oväntat hög 

och ansågs inte ge en rimlig representation av dagens andel. Miljöbarometerns siffror baserades 

på hur kommunernas kommunala verksamhet såg ut 2014 vilket innebär att utbytet av fossila 

bilar kan ha kommit långt de senaste sex åren. Via kommunikation med GSL redovisades 

istället siffror att endast några få procent av deras fordonsflotta fortfarande kördes på fossila 

bränslen. Det ansågs dock orimligt för studiens trovärdighet att enbart basera beräkningen på 

GSLs redovisning eftersom klimatnyttan då endast skulle varit baserad på en storstad snarare 

än ett genomsnitt för alla regionens kommuner. Det ansågs mer rimligt att kommunerna i snitt 

har runt 20 procent kvar av sin fordonsflotta att byta ut till miljöbilar enligt löftets kriterier. 

Kommunernas engagemang i frågan förstärks även genom att förhållandevis många antagit 

löfte nummer 3 och jobbar aktivt med att byta ut äldre fordon till fordon av dagens 

miljökategorisering.  
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4.1.4 Löfte nummer 4 

Att ställa krav i alla avtal där transporter upphandlas samt 50 procent av alla upphandlingar av 

varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, är ett stort åtagande. Därför gjordes 

tre beräkningar inom tre områden som har potential att inkluderas vid antagande av löfte 

nummer 4. Dessa rörde resor med färdtjänst, avfallstransporter och mattransporter. Löftet 

visade vidare att det finns potential för en förhållandevis stor klimatnytta kan uppnås under det 

kommande året (se Figur 2).  

4.1.5 Löfte nummer 5 

Att bedöma i vilken effekt medverkande i cykelfrämjandets kommunvelometer kommer ha på 

andelen cyklister i kommunen innebar vissa utmaningar. Många av de antaganden som gjorts 

vid beräkning av klimatnyttan för löfte nummer 5 kan vara överskattade. Syftet med löftet är 

att få kommunens invånare att välja cykel istället för bil, särskilt vid sträckor under tio 

kilometer. Det innebär exempelvis att kommunen har bra cykelvägar och bra framkomlighet 

för cyklister så att dessa känner sig trygga på väg till och från jobb och fritidsaktiviteter. Den 

typ av förändringar kräver resurser och tid av kommunerna vilket troligen gör att klimatnyttan 

får ordentligt genomslag först efter längre tid och kan beräknas mer grundligt först efter ett par 

år. Däremot innebär antagandet av löftet att kommunen påbörjar ett metodiskt sätt att arbeta 

med cykelfrämjande som förhoppningsvis rullar på efter 2021. Det kan vidare diskuteras i hur 

stor utsträckning medverkandet i kommunvelometern kan öka cyklandet beroende på 

kommunernas olika bebyggelsestruktur och andra förutsättningar. Klimatnyttan av bättre 

cykelvägar varierar därför från kommun till kommun, vilket inte syns i beräkningarna enligt 

denna studie.  

4.1.6 Löfte nummer 6 & 7 

Både löfte nummer 6 och 7 berör parkeringsplatser i kommunerna och kan ses som ett 

komplement till varandra i vissa avseenden. Diskussionen blir därför liknande för båda och slås 

ihop. Det fanns dock fler initiativ av kommunerna som valde att sätta upp laddstolpar än att 

jobba med en parkeringspolicy (se Figur 2). Det bör ändå ses som positivt att kommunerna vill 

utöka möjligheten till laddtjänster i sina kommuner eftersom det på sikt kan locka invånarna att 

byta ut fossildrivna fordon till laddningsbara bilar och på så sätt minska utsläppen även med 

tiden. 

Vid beräkning av klimatnyttan av laddstolpar är det många faktorer som spelar roll. 

Parkeringsplatser i allmänhet utger en del svårigheter eftersom man ur klimatsynvinkel i största 

möjliga mån vill förhindra fasta p-platser till endast en person eller ett fordon. Ett effektivare 

utnyttjande sker om platsen kan användas rörligt under dygnets alla timmar. Laddstolpar 

förhindrar delvis detta eftersom det binder en parkeringsplats till en viss typ av fordon, ett 

eldrivet. Det blir därför problematiskt att göra en uppskattning av hur stor klimatpåverkan en 

parkeringsplats har i en stad för att i sin tur kunna beräkna vad man vinner/förlorar med en 

laddstolpe på platsen.  

Trafikverkets emissionsfaktorer räknar enligt TTW-perspektivet med en 100 procentig 

klimatnytta vid byte från fossildrivet fordon till el. Däremot tillkommer det för detta löfte viss 
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klimatpåverkan eftersom det motverkar en mer rörlig trafik. Det skall också vägas in att 

kommunen endast har rådighet över en viss andel av kommunens flerbostadshus och 

placeringen av laddstolparna blir därför begränsade till dessa. Kommunens rådighet varierar 

vidare kraftigt mellan kommunerna och deras storlek. Klimatnyttan för löfte nummer 7 

beräknades i denna studie utifrån ett riksgenomsnitt för hur allmännyttan ser ut i Sveriges idag. 

Antal hyresrätter i en liten, mellan och stor kommun baserades på Ale kommuns redovisade 

siffror från 2015, för några få kommuner. Det finns ytterligare svårigheter att sedan förutspå, 

hur många av hyresrätterna som har tillgång till bil och då berörs av laddningsmöjligheten. 

Rapporten gjorde en grov uppskattning om att eventuellt tio procent skulle beröras och kunna 

reducera trafikutsläppen.   

Om mer utvecklade beräkningar av klimatnyttan för kommunernas klimatlöften skall göras vid 

senare tillfälle rekommenderas det att samla in data för antal flerbostadshus som varje enskild 

kommun har rådighet över. På så sätt skulle ett mer exakt resultat troligen kunna fås. Dock 

anses beräkningen av klimatnyttan för detta löfte ge en bra utgångspunkt utifrån den data och 

information som fanns att tillgå under den begränsade tid som beräkningarna gjordes.  

 

4.2 Löfte nummer 8 – 11: Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

4.2.1 Löfte nummer 8 

Det löfte som flest kommuner valde att anta var nummer 8, där 32 kommuner vill arbeta för att 

byta ut tre engångsprodukter i plast till flergångsartiklar. Många kommuner har dessutom redan 

påbörjat detta arbete genom att exempelvis ha frångått plasthaklappar på sina äldreboenden. 

Istället har det köpts in tvättbara flergångshaklappar. Detta jobbar Resurssmart ÄBO flitigt med 

i Västra Götaland och det har redan gjorts en hel del beräkningar och uppskattningar kring 

klimatnyttan vid denna typ av åtagande. Trots det så är det mycket som tillkommer med 

flergångsalternativ. I haklappsexemplet behöver klimatpåverkan från tvättmedel och 

vattenanvändning dras ifrån i beräkningen för dess klimatnytta, vilket gör att flergångs inte 

alltid ger 100 procent bättre förutsättningar än engångs. Ett liknande exempel gavs av 

samordnaren Lars Josefsson, vid Johannebergs Science Park. Han menade att det finns många 

sätt att se på plastpåsars klimatpåverkan beroende på om de är gjorda på sockerrör eller fossilt 

material. Medan sockerrör ofta anses vara bättre för miljön är det några studier som kommit 

fram till att även detta alternativ har stor klimatpåverkan om man ser till hela livscykeln. Därför 

är det av stor betydelse att kommuner är pålästa och får bra stöd från experter i arbetet mot fler 

flergångsartiklar för att nå en större klimatnytta. Beräkningarna i denna rapport för löftet 

baserades på tidigare gjorda studiers resultat för klimatnyttan av medicinkoppar, 

flergångshaklappar och flergångsbestick/tallrikar. De konkreta exemplen gör att den beräknade 

klimatnyttan som kommunerna potentiellt kan uppnå kan anses mer rimlig. Dock kommer stor 

variation i praktiken förekomma beroende på vilka produkter kommunerna väljer att byta ut 

samt i vilken utsträckning. Den typen av oförutsägbarhet gäller dock för många löftens 

klimatnytta.  
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4.2.2 Löfte nummer 9 

Klimatnyttan för löfte nummer 9 är baserad på tre exempel av inköpskategorier där 

kommunerna vid upphandling har möjlighet att ställa högre klimatkrav. Inköpskategorierna var 

listade i en tabell från UHM och redovisade klimatpåverkan i ton CO2e. De tre valen gjordes 

utifrån vilka inköp som hade stor klimatpåverkan men samtidigt inte inkluderades i något av 

övriga löften. På grund av detta föll många möjliga inköpskategorier bort som har större 

klimatpåverkan eftersom dessa redan till viss del inkluderats i övriga löftesberäkningar. 

Transport och byggnation är exempel på inköpskategorier som föll bort men som hade gett en 

högre klimatnytta än den som till slut beräknades i denna rapport. Av den anledningen är det 

högst sannolikt att löftet kan ge större utsläppsreduceringar för de kommuner som väljer att 

ställa fler krav inom exempelvis byggsektorn, än vad som beräknats här.  

4.2.3 Löfte nummer 10 

Beräkningen av den totala klimatnyttan för löfte nummer 10 baserades på antagandet att 

kommunen är något mer ambitiös och följer kravet om minst 20 procent cirkulära möbler inom 

kommunorganisationen. Anledningen till detta beslut, istället för att redovisa minsta möjliga 

klimatnytta, är att kravet i A-alternativet, om endast 50 procent cirkulära möbler på ett litet 

kontor, inte anses representativt för vad som kommer uppnås för satsningen med Kommunernas 

klimatlöften.  

För de kommuner som ändå väljer det mindre kravet (A) gjordes en beräkning som redovisats 

i resultatdelen. Förhoppningen är dock, som nämnts tidigare, att kommunerna som valt löftet 

väljer att sikta högre och följa det mer ambitiösa alternativet (B) där minst 20 procent av 

organisationens möbler skall kunna klassificeras som cirkulära. Förhoppningen är att 

redovisningen av utsläppsreduktionen ska fungera som en morot för kommunerna att vilja jobba 

mot detta. 

För att vidare argumentera för det mindre kravet och tillhörande lågt beräknade klimatnytta, är 

målet med detta löftesåtagande att företagen fortsätter att använda begagnade och/eller 

renoverade möbler, för att minska resursåtgången vid nyproduktion. Förhoppningen är vidare i 

grunden att kunna ändra sättet vi förhåller oss till begagnade material snarare än att ge en snabb 

reduktion av utsläppen. Vid större användning av restaurerade möbler kommer klimatnyttan 

med tiden komma ikapp och vi kommer kunna sänka klimatpåverkan ytterligare.  

4.2.4 Löfte nummer 11 

Det finns inte så mycket data att tillgå än för vilken klimatnyttan blir vid uthyrning av produkter 

istället för nyinköp. Den person som återkommande hänvisas till är Michael Martin, som gjort 

en studie om delningstjänsters klimatnytta från 2018. Även denna rapport hänvisar därför, för 

enkelhetens skull, till en undersökning av RISE för fritidsbankers klimatnytta som använt 

Martins beräkningsmodell. Eftersom löftet kräver att kommunen ska redovisa tre insatser inom 

uthyrningstjänster multiplicerades klimatnyttan för fritidsbanken med tre istället för att beräkna 

tre olika uthyrningsinsatser.  
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4.3 Löfte nummer 12 – 13: Klimatsmart och hälsosam mat 

4.3.1 Löfte nummer 12 

Klimatnyttan för minskat matsvinn är baserat på hur det ser ut i skolor och äldreboenden idag i 

kommunens organisation enligt rapporter från RISE och Livsmedelsverket. Data visade att 

skolor måste minska sitt svinn med cirka en tredjedel av den vikt som slängs idag. På 

äldreboenden var svinnet större och måste minska med nästan hälften av dagens vikt. Det skall 

dock tilläggas att det fanns mycket information och data att tillgå för beräkning av klimatnyttan 

för detta löfte. Det verkar därför som att kommunerna redan jobbar aktivt med att åtgärda detta, 

exempelvis genom projektet Resurssmart Västra Götaland ÄBO.  

4.3.2 Löfte nummer 13 

På grund av svårigheter att få tillgång till data över kommunernas inköp av livsmedel gjordes 

en grov uppskattning av genomsnittliga inköp i en stor kommun baserat på data från Lunds 

kommun. Denna dividerades i sin tur på antal invånare i Lund för att kunna appliceras på Västra 

Götalands kommuner baserat på antal invånare. Det finns en medvetenhet om att 

livsmedelsinköp inte är jämnt fördelat på kommunstorlek eftersom den offentliga verksamheten 

är olika stor i olika kommuner och därmed kräver olika mängd inköp.  

Klimatnyttan är beräknad på det givna exemplet i löftet där nyckeltalsmålet för samtliga inköp 

maximalt får vara 1.7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. Utifrån data i UHMs MSA-tabell för Lund 

krävs därför att kommunen minskar sina inköp med cirka 15 procent under kommande år vilket 

i sin tur ger en förhållandevis stor klimatnytta när det appliceras på Västra Götalands 

kommuninvånare. Här ses dock en stor variation i volymen minskade utsläpp beroende på 

vilken typ av data beräkningsmodellen baseras på samt för vilken kommun den appliceras.  Fler 

individuella data hade krävts för att beräkna en mer anpassad klimatnytta för varje enskild 

kommun i Västra Götaland. Det är något att sikta på i en större utredning efter satsningen om 

Kommunernas klimatlöften som görs under 2021.  

 

4.4 Löfte nummer 14 – 15: Sunda och Klimatsmarta bostäder och lokaler 

4.4.1 Löfte nummer 14 

Utifrån data från en gapanalys för byggnadssektorns energieffektivisering utformades ett 

räkneexempel för hur ett minimum av tre åtgärder skulle kunna minska klimatpåverkan enligt 

löfte nummer 14. Gapanalysen refererade till ett system av paketerade åtgärder enligt fyra 

nivåer beroende på renoveringsambition för en kontorslokal. Tre åtgärder motsvarade en 

energibesparing på tio procent enligt Nivå 1 och användes därför i denna studie. Siffror för årlig 

energiförbrukning och lokal-area uppskattades utifrån expertens erfarenheter för att motsvara 

ett rimligt genomsnitt för alla kommuner att uppnå oberoende av antal invånare. Det är troligen 

anledningen till att klimatnyttan blir förhållandevis låg (se Figur 2) eftersom det endast gäller 

ett enda kontor, likt resonemanget för löfte nummer 10. Här är det viktigt att poängtera att det 
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är arbetssättet gällande byggsektorn som löftet syftar till att förändra, snarare än en stor 

klimatnytta under första året. Det anses därför vara ett löfte som istället på sikt kan ge stora 

reduktioner av utsläpp inom byggsektorn men att det kan börja i en mindre skala för att alla ska 

kunna ha lika möjlighet till omställning.  

4.4.2 Löfte nummer 15 

Likt för löfte nummer 14 har löfte nummer 15 använt sig utav information och data från CITs 

gapanalys för byggnadssektorns energieffektivisering. Även här gäller kraven i löftet endast en 

byggnad men där hela LCA inkluderas vid reduktion av klimatpåverkan från byggnaden. Det 

ger därför en större klimatnytta än för löfte nummer 14. Expertens egen erfarenhet av byggnader 

bestämde faktorerna för en genomsnittlig byggnads storlek och utsläpp som skulle kunna vara 

representativ för alla kommuner, oavsett storlek. Utifrån gapanalysen antogs också att en 

tioprocentig reduktion av klimatpåverkan är rimlig, likt i löfte nummer 14.   

 

4.5 Löfte nummer 16 – 20: Övergripande åtgärder 

4.5.1 Löfte nummer 16 

Beräkningsresultatet för löfte nummer 16 stämde väldigt bra överens med vad som redovisats 

av andra studier för klimatnyttan vid installation av minst en solcellsanläggning. ETCEL via 

Bright redovisade exempelvis motsvarande klimatnytta om sju ton CO2e per solcells-

installation, vilket var vad den genomsnittliga klimatnyttan beräknades till även i denna studie 

utifrån data från SiV.29  

4.5.2 Löfte nummer 17 

Klimatnyttan som beräknats för löfte nummer 17 baserades på antagande att kommunerna redan 

tros ha kommit relativt långt i arbetet mot att ha 100 procent fossilfri elanvändning. Den bit 

som är kvar handlar uppskattningsvis om runt 20 procent, framförallt i mindre kommuner. Det 

som också antogs i metodavsnittet var att Skånes elförbrukning motsvarar Västra Götalands, 

vilket inte går att veta i nuläget eftersom det inte fanns tillgängliga data att hämta för kommuner 

inom Västra Götaland. De kommuner vars elanvändning användes i beräkningen var även något 

större än de kommuner som klassats som ”stora” enligt denna studies beräkningsmodell. Det i 

sig skulle kunna påverka den beräknade klimatnyttan för de större kommunerna i Västra 

Götaland genom att vara en överskattning. Det är även troligt att det är de större kommunerna 

som kommit längst i sitt arbete mot en fossilfri elanvändning, vilket gör att 20 procent inte 

motsvarar deras klimatnytta på samma sätt som för mindre kommuner.   

4.5.3 Löfte nummer 18 

Det har inte skett någon beräkning för löfte nummer 18 av flera olika skäl. Att kommunerna 

sätter en koldioxidbudget säger inget om vilka konkreta klimatåtgärder som ska genomföras för 

att uppnå koldioxidbudgeten men sannolikt skulle det omfatta en rad åtaganden som redan 

inkluderas i andra löften enligt denna satsning, vilket riskerar att leda till dubbelräkningar. Data 

 
29 Bright, Ny teknik hjälper konsumenter att maximera klimatnyttan med solel, 2019 
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för tidigare sedd klimatnytta vid en koldioxidbudget var dessutom bristfällig. Det har inte 

hunnits göras några utvärderingar av de fåtal kommuner som redan antagit en koldioxidbudget. 

Det betyder dock inte att löfte 18 behöver ha en liten klimatnytta.  

4.5.4 Löfte nummer 19 

Den åtgärd som uppskattas ge störst klimatnytta är löfte nummer 19 om gröna obligationer (se 

Figur 2). Data kommer från Kommuninvest som i hög grad hjälper kommuner att göra 

investeringar via gröna obligationer. De har en redovisning av alla dessa projekt med tillhörande 

beräkning av hur klimatpåverkan minskar. För det här löftet är det svårt att avgöra i vilken mån 

det är valet av finansieringsform som ska tillskrivas den utsläppsreducering som sker. Här finns 

också en risk för dubbelräkning om finansieringen gäller åtgärder som ingår i andra löften. I 

beräkningen ingår också undvikande av framtida utsläpp. Det gör att det inte alltid är dagens 

utsläpp som minskas i projekten utan att det även kan innefatta minskningar av framtida utsläpp 

genom investeringar med högre klimatprestanda än vad som normalt görs.  

4.5.5 Löfte nummer 20 

Det var många kommuner som antog löfte nummer 20 vars klimatnytta inte beräknades i denna 

studie. Löftet innebär att kommunen anordnar event och aktiviteter riktat till allmänheten för 

att sprida kunskap och medvetenhet kring olika miljöfrågor samt om klimatkrisen. Det ansågs 

därför svårt att beräkna eftersom det bygger på att sprida information som är omöjlig att följa 

upp hur eller på vilket sätt den mottas. Att ha ett event i syfte att sprida budskapet att vi måste 

minska vår vattenkonsumtion är exempelvis svårt att följa upp för att se på vilket sätt, om något 

alls, åskådarna tar till sig budskapet och förändrar sitt beteende. Vikten av ökad medvetenhet 

och kunskap och uppföljning är dock stor och är anledningen till att både löfte nummer 18 och 

20 ingått bland de 20 klimatlöftena. 
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5. Slutsats 
Klimatnyttan i denna studie beräknades till 42 400 ton CO2e för Kommunernas klimatlöften. 

Det motsvarar 0.41 procent av regionens totala utsläpp av växthusgaser under ett år. 

Kommunernas åtagande förväntas därför ge en betydande effekt för målet att uppnå en 

fossiloberoende region till 2030. Summan är en uppskattning utifrån många antaganden och 

beräkningsexempel utformat tillsammans med samordnare och experter ifrån kraftsamlingen 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Det finns betydande osäkerheter i studiens 

beräkningar på grund av en begränsad tidsram samt att data om liknande klimatåtgärder inte 

alltid finns. Därför kan det vara intressant att till 2022 göra om studien med kommunernas egna 

resultat från 2021, för att se den verkliga klimatnyttan som uppnåtts under året. Det skulle ge 

en mer riktig indikation om den verkliga klimatnyttan och ge möjligheter att identifiera vilka 

metodval som kan undvikas och förbättras vid framtida liknande uppdrag. Syftet med rapporten 

anses vara uppfyllt och har bekräftat att satsningen förväntas göra skillnad i arbetet mot en 

fossiloberoende region till 2030.  
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Bilagor 
Bilaga A. Varje kommuns antagna löften (1–20) i satsningen om Kommunernas Klimatlöften 2021. Antaget löfte 
markeras med grön ruta. Röda rutor är antagna av kommunerna men inte inkluderade i denna rapport. 

Kommun/Löfte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ale                     

Alingsås                     

Bengtsfors                     

Bollebygd                     

Borås                     

Dals-Ed                     

Essunga                     

Falköping                     

Färgelanda                     

Grästorp                     

Gullspång                     

Göteborg                     

Götene                     

Herrljunga                     

Hjo                     

Härryda                     

Karlsborg                     

Kungälv                     

Lerum                     

Lidköping                     

Lilla Edet                     

Lysekil                     

Mariestad                     

Mark                     

Mellerud                     

Munkedal                     

Mölndal                     

Orust                     

Partille                     

Skara                     

Skövde                     

Sotenäs                     

Stenungsund                     

Strömstad                     

Svenljunga                     

Tanum                     

Tibro                     

Tidaholm                     

Tjörns                     

Tranemo                     

Trollhättan                     

Töreboda                     

Uddevalla                     

Ulricehamn                     

Vara                     

Vårgårda                     

Vänersborg                     

Åmål                     

Öckerö                     

 

  



 
 

Bilaga B. Sammanfattning av Kommunernas klimatlöften 2021. 

 


