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Region Örebro län bör upprätta en koldioxidbudget
Sommarens extremväder blev en väckarklocka för många. Effekterna av
klimatförändringarna märks mer och mer, och krafttag krävs för att vända utvecklingen. Nya
verktyg behövs på både europeisk, nationell och lokal nivå för att vi ska lyckas med denna
kursändring i klimatarbetet. Ett bra verktyg för att systematiskt arbeta med att sänka
klimatutsläppen är en så kallad koldioxidbudget.
Vad är då en koldioxidbudget? Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till
1,5-2 grader måste vi hålla mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären under
en viss gräns. Det utgör alltså regionens kvarvarande utsläppsutrymme – den budget av
växthusgaser som regionen har kvar att spendera. Likaväl som regionen balanserar utgifter
och inkomster i årsbudgeten, måste vi börja balansera regionens utsläpp mot den
kvarvarande koldioxidbudgeten.
I EU har beslut nyligen tagits för att en koldioxidbudget ska användas för att analysera
unionens utsläpp. Samtidigt har flera svenska kommuner, bland andra Malmö, Uppsala och
Västerås, börjat upprätta egna koldioxidbudgetar. Flera regioner är i beredningsstadiet för att
upprätta koldioxidbudgetar.
En av flera fördelar med en regional koldioxidbudget är att den skapar förutsättningar för
lokalt klimatledarskap. På den regionala nivån har vi bättre kunskap om länets
förutsättningar, jämfört med om insatserna skulle styras nationellt. Det ger oss bättre
möjligheter att inkludera lokala företag och organisationer i arbetet med att få ned utsläppen.
Det är bara genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer som regionen kan nå
resultat i klimatarbetet.
De globala klimatmålen känns ofta abstrakta. Med en regional koldioxidbudget görs de
begripliga. Med en koldioxidbudget i Region Örebro län kommer länets invånare kunna se
svart på vitt hur mycket, var och hur snabbt vi måste minska utsläppen i regionen.
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