
Koldioxidbudget för
Strängnäs

7
ÅR TAR DET INNAN 
BUDGETEN ÄR SLUT

12
PROCENT PER ÅR SKA 
UTSLÄPPEN MINSKA 

956
TUSEN TON ÅTERSTÅR 
AV BUDGETEN

VAD ÄR EN KOLDIOXIDBUDGET?
Den anger vilket utsläppsutrymme vi har 
lokalt i vårt geografiska område utifrån 
att vi ska förhindra en uppvärmning av 
jorden som överstiger två grader.

VAD VISAR STRÄNGNÄS 
KOLDIOXIDBUDGET?
Den visar att inrikes transporter är vår 
i särklass största utsläppspost. För att 
hålla budgeten krävs minskningar om 12 
procent per år inom alla områden. Om 
inget görs är budgeten slut om sju år.

VARFÖR HAR KOMMUNEN TAGIT 
FRAM EN KOLDIOXIDBUDGET?
Budgeten är ett underlag för att visa hur 
snabbt utsläppen måste minska. Den är 
ett verktyg för att föra dialog med alla 
som behöver bidra. 

De största utsläppsposterna är:
inrikes transporter
utrikes sjöfart och flyg
arbetsmaskiner
el- och fjärrvärme
Uppvärmning

Läs mer och laborera i verktyget 
Climate Visualizer på:
www.strangnas.se/koldioxidbudget

!
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