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Förord 

Det är glädjande att Region Blekinges klimatpåverkan minskar. Vi behöver fortsätta arbetet med att 

minska vår klimatpåverkan. Vi behöver högre andel förnyelsebara drivmedel, mer destruerad lustgas och 

ökad energieffektivitet. Då kan vi lyckas med vårt mål om att minska vår klimatpåverkan med 20 procent 

till år 2024. Klimatbokslutet tas fram genom världens mest använda standard för klimatberäkningar 

Greenhouse Gas-protcol (GHG-protokollet), det ger oss trygghet i beräkningarna och möjliggör 

uppföljning av vårt klimatmål. 

 

Världen är överens om att vi måste begränsa klimatförändringarna till 1,5 grad. Sverige har beslutat att 

våra klimatpåverkande utsläpp senast år 2045 ska vara netto-noll och Region Blekinge har satt som mål att 

minska klimatpåverkan med 20 procent från år 2020 till 2024.  
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Sammanfattning 

Region Blekinges direkta klimatpåverkan har minskat. Högre andel förnyelsebara drivmedel, destruktion 

av lustgas och låga utsläpp från energi bidrog till minskad klimatpåverkan.   

 

Klimatbokslutet ger kunskap om utsläppens storlek., möjliggör prioritering av åtgärder och uppföljning av 

åtgärdernas effekt. Sammantaget ger klimatbokslutet en god grund för att följa upp Region Blekinges 

klimatpåverkan och vetskap om målet om minskad klimatpåverkan med 20 procent till år 2024 kommer 

att uppfyllas.  

 

Region Blekinges klimatbokslut år 2020 sammanställdes enligt GHG-protokollet och resulterade i 1 346 

ton i direkt klimatpåverkan. Transporter stod för den största klimatpåverkan. Avgränsningar är gjorda och 

förklarade, det medför att resultatet inte ger Region Blekinges fullständiga klimatpåverkan.  

 

Enligt GHG-protokollet ska utsläpp presenteras i scope 1, 2 och 3.  

 

De direkta utsläppen i scope 1 och 2, är de utsläpp som Region Blekinge själva släpper ut och resulterade i 

1 346 ton klimatpåverkan.  

 

De indirekta utsläppen i scope 3 är indirekta utsläpp och sker hos de leverantörer vars produkter och 

tjänster Region Blekinge använder sig av. Resultatet för scope 3 har inte beräknats eller redovisats för år 

2020.  

 

För att Region Blekinge ska nå målet om minskad klimatpåverkan med 20 procent till år 2024 behöver 

andelen förnyelsebara drivmedel öka, mer lustgas destrueras och energieffektiviteten höjas.   
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Bakgrund 

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge med ansvarsområdena hälso- 

och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, kollektivtrafik samt kultur och bildning.  

 

Regionplanen med budget är det främsta politiska styrdokument. I planen finns fem perspektiv där 

perspektivet miljö och hållbarhet har inriktningsmålet: ”ett hållbart Blekinge”. I Region Blekinges miljö- 

och hållbarhetsplan anges målet om minskad klimatpåverkan: ”År 2024 har Region Blekinge minskat sin 

klimatpåverkan med 20 procent jämfört med 2020 års nivåer.”.  

 

Syftet med klimatbokslut är att klargöra inom vilka områden Region Blekinge har störst klimatpåverkan, 

prioritera åtgärder och följa upp effekten av åtgärderna. Klimatbokslutet är underlaget för att följa upp att 

målet om 20 procent minskad klimatpåverkan till 2024 uppfylls eller inte.  

  

Redovisningen av klimatpåverkan följer riktlinjerna för världens mest använda standard för 

klimatberäkning Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). Uppföljningen görs av miljö- och 

hållbarhetsfunktionen på Regionstaben. 

 

 

 

MÅL: 
År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan med 20 
procent jämfört med 2020 års nivåer. 
 

 
Figur 1. Bild på Region Blekinges medarbetare som håller upp de globala hållbarhetsmålen  
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Metod 

GHG-protokollet 

 

Beräkningar och redovisning har skett enligt GHG-protokollets riktlinjer. GHG-protokollet är den mest 

använda internationella redovisningsstandarden som används av regeringar, företag och organisationer. 

Det är ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. 

 

GHG-protokollet har fem principer: 

 

• Relevans: Rapporten ska spegla organisationens utsläpp på ett relevant sätt och därigenom 

utgöra beslutsunderlag för beslutsfattare internt och externt. 

 

• Fullständighet: Alla organisationens utsläpp inom den angivna systemgränsen ska vara med. Om 

undantag görs ska de beskrivas och förklaras. 

 

• Jämförbarhet: Metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över 

tid. Förändringar i data, avgränsning, metoder eller dylikt ska dokumenteras. 

 

• Transparens: All bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras. 

 

• Noggrannhet: Beräknade utsläpp ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt. 

 

Konsolideringsmetod 

GHG-protokollet tillåter två olika konsolideringsmetoder; finansiell kontroll respektive operationell 

kontroll. Region Blekinge använder konsolideringsmetoden operationell kontroll, vilket innebär att utsläpp 

som tillskrivs den rapporterande organisationen baseras på dess rådighet över respektive 

verksamhetsaktiviteter. Om undantag görs, beskrivs och förklaras dessa i enlighet med principen om 

fullständighet.  

 

Enligt GHG-protokollets vägledning för scope 2 finns det två metoder för hur man redovisar 

elförbrukningens klimatpåverkan. ”Market based” tar hänsyn till ursprungsmärkt el medan ”location-

based” antar att den el som används består av elnätets genomsnittliga klimatpåverkan. Region Blekinge 

redovisar utsläpp från elförbrukning enligt ”market based” -metoden. 
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Scope 

 

GHG-protokollet delar in utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser i tre ”scope” med uppdelningen 

direkta eller indirekta utsläpp: 

 

Direkta utsläpp – förbränning av fossila bränslen och andra klimatutsläpp som verksamheten självt 

släpper ut och kan påverka.  

  

Indirekta utsläpp – förbränning av fossila bränslen och andra klimatutsläpp som inte släpps ut av 

verksamheten självt men kan påverka indirekt genom till exempel val av leverantör eller arbetssätt.  

 

Scope 1 innefattar direkta utsläpp från egen produktion av el, värme, köldmedier samt utsläpp från 

fordon, kollektivtrafik och medicinska gaser. 

Scope 2 innefattar indirekta utsläpp från inköpt el och fjärrvärme. 

Scope 3 innefattar indirekta utsläpp från fordon, tjänsteresor, arbetspendling, aktier, avfall, vatten, inköp 

av varor och tjänster från textilier, livsmedel, papper och plast samt engångsartiklar för operation.  

Utanför scope 1–3, biogena utsläpp dvs aspekter som klimatberäkningen inte tar hänsyn till, är 

direkta och indirekta utsläpp från förnyelsebara källor som trä, biogas, biodiesel och etanol.  

 

Klimatpåverkande växthusgaser 

 

De utsläpp av gaser som har en klimatpåverkan och tas upp av GHG-protokollet bestämdes av FN:s 

medlemsländer vid Kyoto-protokollet 1997. Då beslutades att länderna skulle minska sin utsläpp av 

följande gaser:  Koldioxid (CO2), Metan (CH4), Lustgas (N2O), Fluorerade kolväten (HFC), 

Perflourkolväten (PFC), Svavelhexafluorid (SF6).  

 

 
Figur 2. Bild över klimatpåverkan från olika scope från tricoronas hemsida.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tricorona.se%2F2015%2F05%2F11%2Fvad-ar-ghg-protokollet%2F&psig=AOvVaw1UH-CYfO1FCbnV0E39J64r&ust=1587560204535000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDzgePI-egCFQAAAAAdAAAAABAD
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Avgränsningar 

 

Region Blekinges avgränsning för vad som redovisas och vad som inte redovisas i klimatbokslutet. 

 

Scope Indelning GHG-protokollet Redovisar utsläpp från 

Scope 1 Egna anläggningar El från solceller, värme från träflis och diesel, läckage av 

köldmedier samt medicinska gaserna lustgas och sevofluran 

Egenägda fordon Fordonsdrivmedel från, egna fordon, kollektivtrafik, 

tjänstebilar, ambulanser, lastbil, minibuss och arbetsfordon. 

Scope 2 Inköpt el, värme, kyla och 

ånga för eget bruk 

Inköpt el från vattenkraft och fjärrvärme 

Scope 3  Inköpta produkter och 

tjänster 

Inte inkluderat 

Kapitalvaror Inte inkluderat 

Bränsle och 

energirelaterade aktiviteter 

Inte inkluderat 

Transport och distribution 

uppströms 

Inte inkluderat 

Avfallshantering i egna 

verksamheten 

Inte inkluderat.  

Tjänsteresor Inte inkluderat 

Pendlingsresor Inte inkluderat 

Hyrda tillgångar Inte inkluderat 

Transport och distribution 

nedströms 

Inte inkluderat 

Bearbetning av såld 

produkt 

Inte inkluderat 

Användning av såld 

produkt 

Inte inkluderat 

Slutbehandling av såld 

produkt 

Inte inkluderat 

Hyrda tillgång Inte inkluderat 

Franchise Inte inkluderat 

Investeringar Inte inkluderat 

 

Följande utsläpp redovisas inte i dagsläget på grund av resursbrist eller avsaknad av data: 

 

• Godstransporter, skärgårdstrafik, patientresor och sjuktransporter med helikopter och flyg  

• Inhyrda fastigheter, byggnation av fastigheter och byggavfall 

• Övriga gaser 

• Inköp av kapitalvaror och förbrukningsvaror 

• Inköp av produkter och tjänster 

• Kapitalinvesteringar 
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Antaganden 

För att beräkna klimatpåverkan har Region Blekinge använt sig av aktivitetsdata som kg, kWh, antal osv. 

Aktivitetsdata multipliceras med en emissionsfaktor för att beräknad klimatpåverkan, till exempel: 

 

X liter bensin * emissionsfaktor per liter bensin = klimatpåverkan i enheten ton CO2 ekvivalenter (CO2e). 

 

Statistik och data som använts i klimatberäkningen är framtagna av Region Blekinge. Emissionsfaktorerna 

har sökts fram genom att studera andra klimatbokslut, vetenskapliga artiklar och statliga myndigheters 

databaser. En fullständig lista på emissionsfaktorer och dess källor finns i bilaga 1.   

 

Vissa beräkningar har kompletterats med schablonvärden, antaganden och medelvärde. De antaganden 

som har haft störst inverkan klimatpåverkan följer nedan:  

 

Inköpt el – Certifikat från elleverantör garanterar 100 procent förnyelsebar el, då källan ej är känd har det 

antagits att elen till 100 procent kommer från vattenkraft i scope 2. 

Fjärrvärme – Fjärrvärmeverkens klimatpåverkan rapporteras årligen, ett antagande om att hälften av 

fjärrvärmen levererats från Karlskrona och den andra hälften från Karlshamns fjärrvärmeverk är gjord. 

Köldmedier – Värden från Karlshamn och Karlskrona är framtagna från rapporter om påfyllt 

köldmedier, nyinstallation och skrotning är inte med i beräkningarna.  

Medicinska gaser– Mäts i inköpt mängd under året och inte förbrukad mängd, den destruerade 

mängden räknas bort från inköpt.  

Biogas – Det går att tanka biogas 100 (100 procent biogas) eller bas (minst 70 procent biogas), ett 

antagande är gjort att det tankas 90 procent biogas.  

Egen bil – De anställdas egna privata bilar förväntas följa SCB:s statistik över Blekinges biltyper.  

Kollektivtrafikens el - Elen som används av kollektivtrafiken antas vara vattenkraft till 100 procent.  
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Klimatpåverkan Region Blekinge 2020 

Klimatpåverkan för 2020 uppgick till 1 346 ton CO2e.  

 

 
  

Figur 3. Region Blekinges klimatpåverkan i ton CO2e uppdelat på kategori och aktivitet 

 

Region Blekinges största klimatpåverkan kom från transporter följt av gaser och energi. 

 

Transport 43 procent - 576 ton CO2e 

Gaser 32 procent - 430 ton CO2e   

Energi 25 procent - 339 ton CO2e   

 

 

 
Figur 4. Region Blekinges direkta klimatpåverkan för åren 2015 till 2020 i ton CO2e  

 

Region Blekinges klimatpåverkan har minskat över tid. Kollektivtrafikens högre andel förnyelsebart 

drivmedel tillsammans med fjärrvärmeverkens minskande klimatpåverkan har bidragit till lägre 

klimatpåverkan för Region Blekinge. Från år 2019 har klimatbokslut beräknats enligt världens mest 
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använda standard för klimatberäkningar GHG-protokollet. Tidigare årsuppföljningar har justerats i syfte 

att harmonisera med standarden men klimatbokslut finns inte för tidigare år än 2019.  

 

Klimatbokslutet redovisar endast den direkta klimatpåverkan i scope 1 och 2. Den indirekta 

klimatpåverkan där Region Blekinge har påverkansmöjlighet men inte kontrollerar utsläppen redovisas inte 

i 2020 års klimatbokslut. 

 

 

 

kategori aktivitet data enhet volym 
emissionsfaktor 
kg co2e per 
enhet 

ton co2e scope 

Energi El Solceller kwh 114 700 0 0 1 

Energi Värme Träflis kwh 9 854 000 0,01563 154 1 

Energi Värme Diesel B0 kwh 51 000 0,25267 13 1 

Energi Kyla Köldmedier kg co2e 72 180 1 72 1 

Gaser Medicinska gaser Lustgas kg 1 547 265 410 1 

Gaser Medicinska gaser Sevofluran liter 94 216 20 1 

Transport Fordon Bensin liter 6 538 2,20904 14 1 

Transport Fordon Diesel liter 117 592 2,59411 305 1 

Transport Fordon Diesel 30 % förnyelsebar liter   1,825411 0 1 

Transport Fordon Diesel 40 % förnyelsebar liter 83 529 1,569178 131 1 

Transport Fordon Diesel 100 % förnyelsebar liter 171 0,03178 0 1 

Transport Fordon Etanol liter 4 145 0,46492 2 1 

Transport Fordon Biogas kg 72 876 0,258803 19 1 

Transport Kollektivtrafik Diesel liter   2,59411 0 1 

Transport Kollektivtrafik Diesel 100 % förnyelsebar liter 3 293 000 0,03178 105 1 

Transport Kollektivtrafik El kwh 12 998 000 0 0 1 

Energi El El förnyelsebar kwh 30 855 000 0 0 2 

Energi Värme Fjärrvärme kwh 18 234 000 0,0055 100 2 

Summa      1 346  

 

Figur 3. Region Blekinges direkta klimatpåverkan 2020 i ton CO2e  
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Transport – 43 procent och 576 ton  

 

Kollektivtrafikens andel förnyelsebart drivmedel har ökat över tid och minskat Region Blekinges 

klimatpåverkan. 

 

 
Figur 4. Region Blekinges direkta klimatpåverkan från transporter för åren 2015 till 2020 i ton CO2e  

 

Fordon – 35 procent och 471 ton 

 

Fordons klimatpåverkan kommer från drivmedel som används av verksamhetsbilar, intern bil-pool, 

ambulanser, minibussar, lastbilar, lätta lastbilar och specialfordon. Klimatpåverkan från fordon har 

minskat över tid genom krav på fossilfria bilar i upphandlingar, minskad fordonsflotta, ökad följsamhet av 

biogastankning från personal samt tankstationernas reduktion av drivmedel där de ökat andelen 

förnyelsebart drivmedel i framförallt diesel.  

 

 

Kollektivtrafik – 8 procent och 105 ton 

 

Kollektivtrafiken har minskat klimatpåverkan för Region Blekinge. Övergången från fossila drivmedel till 

förnyelsebara har över tid minskat klimatpåverkan från kollektivtrafiken. År 2020 kördes den landbaserade 

kollektivtrafiken enbart på förnyelsebara drivmedel. De relativt små utsläpp sett till kollektivtrafikens stora 

förbrukning av drivmedel kom från förbränning av HVO som gav klimatpåverkan från metan och lustgas.  

 

Skärgårdstrafiken i Blekinge är inte med i den direkta klimatpåverkan då flera kommuner tillsammans med 

Region Blekinge har rådighet över dess utveckling.  
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Gaser – 32 procent och 430 ton 

 

Destruktion av lustgas gav minskad klimatpåverkan. 

 

 
Figur 6. Region Blekinges direkta klimatpåverkan från gaser för åren 2015 till 2020 i ton CO2e  

 

Lustgas – 30 procent och 410 ton 

 

Lustgas används för smärtlindring men är också en klimatpåverkande gas. Varje kg lustgas som släpps ut 

motsvarar ungefär en flygresa för en passagerare från Sverige till Kanarieöarna i klimatpåverkan. Under 

2019 installerades lustgasdestruktionsanläggningar till förlossningen och till specialisttandvården. 

Dessvärre har lustgasdestruktionsanläggningen till förlossningen inte fungerat optimalt sedan installation, 

åtgärder är vidtagna med förhoppning om mer destruerad lustgas kommande år.  

 

Lustgasen mäts genom inköpt mängd minus destruerad mängd årligen vilket medför att utfallen har 

varierat över åren. Lustgas behövs för smärtlindring, men det är viktigt att utsläppen hålls så små som 

möjligt. Genom lustgasdestruktionsanläggningarna finns förutsättning för det.  

 

 

Sevofluran – 2 procent och 29 ton 

 

Sevofluran används vid bedövning av patienter och har stor klimatpåverkan även vid små utsläpp. Region 

Blekinge använde små volymer av Sevofluran men gav ändå klimatpåverkan.  
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Energi – 25 procent och 339 ton 

 

Region Blekinges val av energi gav låg klimatpåverkan.  

 

 

 
Figur 5. Region Blekinges direkta klimatpåverkan från Energi för åren 2015 till 2020 i ton CO2e  

 

 

Värme – 20 procent och 267 ton 

 

Värmes klimatpåverkan kom från fjärrvärme och egen panna. Fjärrvärmeverken i Karlskrona och 

Karlshamn kom från nästan enbart förnyelsebar energi och spillvärme. Fjärrvärmen i Blekinge har låg 

klimatpåverkan, andelen förnyelsebart har ökat över tid och bidragit till lägre klimatpåverkan för Region 

Blekinge.  

 

Den egna pannan drevs med träflis och en mindre del diesel. Region Blekinge använde nästan enbart 

förnyelsebar energi för värme. För att ytterligare minska klimatpåverkan behöver mängden använd energi 

minska och energieffektiviteten öka. 

 

 

Kyla – 5 procent och 72 ton 

 

Kylans klimatpåverkan kom från läckage av köldmedier som användes för kylning, luftkonditionering, 

kylskåp och värmepumpar. Vid otätheter eller skador släpps köldmedie-gaser ut till luften, köldmedier har 

stor klimatpåverkan. Även små mängder kan ha stor klimatpåverkan. Klimatpåverkan är uträknad genom 

rapporter om påfyllnad av köldmedier, påfyllnad antas ske på grund av otätheter. Det är dessa läckage som 

räknas som klimatpåverkan från kyla. År 2020 är första året med rapporter från hela Region Blekinges 

verksamheter varför det kan se ut som att de ökat men det beror på att data har saknats tidigare år. 

 

El – 0 procent och 0 ton 

 

Region Blekinges el har ingen direkt klimatpåverkan. Elen kom från förnybara källor och egna solceller. 

Genom ett årligt certifikat från el-leverantör säkerställs att den inköpta elen kommit ifrån förnyelsebara 

källor. Solcellerna ger ingen direkt klimatpåverkan. Region Blekinge har installerat solceller på egna 
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fastigheter i en ökande takt de senaste åren. Därtill äger Region Blekinge delar i vindkraftverk, den elen 

säljs till elmarknaden och bidrar till mer förnyelsebar el på marknaden men räknas inte med i 

klimatbokslutet för Region Blekinge.  

 

 

Utanför scope 

 

Genom val av förnyelsebar energi och drivmedel har Region Blekinge undvikit stor klimatpåverkan. 

 

I kategorin ”utanför scope” visas de utsläpp Region Blekinge undvikit genom val av förnyelsebara 

alternativ istället för fossila. I enlighet med GHG-protokollet redovisas de koldioxidutsläpp Region 

Blekinge släppt ut från förnyelsebara källor i avsnittet om ”Utanför scope”. Det visar på vilka utsläpp 

Region Blekinge undvikit genom val av förnybara källor istället för fossila. Koldioxidutsläppen har tagits 

upp av naturen i närtid och på det sättet ökar inte andelen koldioxid i atmosfären över tid. Utsläpp från 

fossila källor har inte tagits upp av naturen i närtid, vid förbränning av de källorna ökas systematiskt halten 

koldioxid i atmosfären och klimatet påverkas.  

 

Utanför scopes koldioxidutsläpp från förnyelsebara källor var 11 950 ton år 2020. Främst kom utsläppen 

från HVO100 och träflis.  

 

Region Blekinges direkta klimatpåverkan var 1 346 ton, hade inte Region Blekinge valt förnyelsebara källor 

för energi och drivmedel hade 11 950 ton klimatpåverkan kunnat adderas. I det fallet hade Region 

Blekinges klimatpåverkan varit 13 296 ton CO2e. En stor klimatpåverkan har undvikits genom Region 

Blekinges val av förnyelsebar energi och drivmedel.  

 

 

 

kategori aktivitet data enhet volym 
emissionsfaktor 
kg co2e per 
enhet 

ton co2e scope 

Energi Värme Träflis kwh 9 854 000 0,35357 3 484 utanför scope 

Transport Fordon Diesel 30 % förnyelsebar liter   0,747 0 utanför scope 

Transport Fordon Diesel 40 % förnyelsebar liter 83 529 0,996 83 utanför scope 

Transport Fordon Diesel 100 % förnyelsebar liter 171 2,49 0 utanför scope 

Transport Fordon Etanol liter 4 145 1,216 5 utanför scope 

Transport Fordon Biogas kg 72 876 2,439 178 utanför scope 

Transport Kollektivtrafik Diesel 100 % förnyelsebar liter 3 293 000 2,49 8 200 utanför scope 

Summa      11 950  

 

Figur 7. Region Blekinges utsläpp av CO2 från förnyelsebara källor 2020 i ton CO2e  
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Analys 

För att veta om Region Blekinge når målet om minskad klimatpåverkan måste utsläppen kunna följas upp. 

Genom klimatbokslut vet Region Blekinge vilka som är de stora klimatutsläppen, det möjliggör 

prioritering av insatser och om insatsernas bidrag till minskad klimatpåverkan. Region Blekinge har satt 

mål om minskad klimatpåverkan med 20 procent från år 2020 till år 2024. Årets klimatbokslut, år 2020 är 

basåret som måluppfyllelsen 2024 jämförs mot. Klimatbokslutet är sammanställt enligt GHG-protokollet. 

Det säkerställer att kan uppföljningen av klimatpåverkan sker på ett relevant, fullständigt, jämförbart, 

transparent och noggrant sätt. 

 

Klimatpåverkan redovisar enbart de direkta utsläppen i scope 1 och 2. Det är de klimatutsläpp som 

Region Blekinge själva som organisation har kontroll över och släpper ut. De indirekta utsläppen är 

utsläpp där Region Blekinge har möjlighet att påverka men inte själva släpper ut t.ex. som inköp av 

produkter och tjänster. Den stora klimatpåverkan från en organisation kommer vanligtvis från de indirekta 

utsläppen vilket också klimatbokslutet 2019 påvisade. Det kräver mycket tid för att följa upp de indirekta 

utsläppen och kvaliteten på data och statistik kan vara av sämre kvalitet. I klimatbokslutet redovisas de 

direkta utsläppen. Region Blekinge är medvetna om utmaningar i de indirekta utsläppen i scope 3 och 

kommer att arbeta med de områdena även om de inte redovisas i klimatbokslutet.  

 

År 2020 kan corona-pandemin ha påverkat verksamheten klimatpåverkan. Framförallt kollektivtrafiken 

och transporter kan variera från tidigare och senare år.  

 

Region Blekinge har minskat sin klimatpåverkan över tid inom de direkta utsläppen. Mer förnyelsebar 

energi för uppvärmning, enbart el från förnyelsebara källor, större andel förnyelsebara drivmedel och 

lustgasdestruktion är insatser som lett till minskad klimatpåverkan. För att uppnå fortsätta uppnå resultat 

krävs att organisationen ställer krav i upphandlingar, väljer energislag med låg klimatpåverkan och ökar 

andelen destruerad lustgas. Klimatbokslutet påvisar att åtgärderna har fungerat. Klimatpåverkan minskar. 

För att nå måluppfyllelse krävs att både behålla det som minskar klimatpåverkan idag men också att 

Region Blekinge ytterligare minskar sin klimatpåverkan genom: 

 

Slutsats 

Region Blekinges klimatpåverkan har minskat. Högre andel förnyelsebart drivmedel, lägre klimatpåverkan 

från energi tillsammans med destruktion av lustgas har minskat den direkta klimatpåverkan.  

 

Klimatbokslut säkerställer att klimatpåverkan kan beräknas på ett relevant, fullständigt, jämförbart, 

transparent och noggrant sätt. Klimatbokslut behövs för att veta om Region Blekinge når måluppfyllelsen 

om minskad klimatpåverkan med 20 procent till år 2024. Klimatbokslutet 2020 är basåret från vilken 

måluppfyllelsen ska mätas mot. Klimatpåverkan har minskat, men mer åtgärder behövs för att nå målet 

om minskad klimatpåverkan år 2024. Åtgärderna som behövs är: 

 

• Högre andel förnyelsebara drivmedel  

• Mer destruerad lustgas 

• Ökad energieffektivitet 
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Bilaga - emissionsfaktorer 

kategori aktivitet data 

emission
sfaktor 
kg co2e 
per 
enhet 

scope Emissionsfaktor Källa Emissionsfaktor Länk 

Energi El Solceller 0 1     

Energi Värme Träflis 0,01563 1 
DEFRA - Conversion factors 
2019 fliken Bioenergy - wood 
chips  / kwh 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Energi Värme Diesel B0 0,25267 1 
DEFRA - Conversion factors 
2019 fliken Fuels - Diesel 100 
% mineral / kwh (gross) 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Energi Kyla Köldmedier 1 1 
Enligt årsrapport för 
kyl/värmepumpsanläggningar 
för östra och västra Blekinge 

G:\Dokumentarkiv\Hållbarhetssta
ben\Köldmedier 

Gaser 
Medicinska 
gaser 

Lustgas 265 1 
IPCC AR5 Physical Science 
basis  Ch 8. A&N. sid. 731 
Nitrous Oxide 100 year GWP 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg
1/ 

Gaser 
Medicinska 
gaser 

Sevofluran 216 1 
IPCC AR5 Physical Science 
basis  Ch 8. A&N. sid. 735 
Sevofluran 100 year GWP 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg
1/ 

Transport Fordon Bensin 2,20904 1 Bensin enligt fliken Fuels 
https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon Diesel 2,59411 1 Diesel enligt fliken Fuels 
https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon 
Diesel 30 % 
förnyelsebar 

1,825411 1 
Diesel enligt fliken Fuels och 
Biodiesel enligt Bioenergy 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon 
Diesel 40 % 
förnyelsebar 

1,569178 1 
Diesel enligt fliken Fuels och 
Biodiesel enligt Bioenergy 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon 
Diesel 100 % 
förnyelsebar 

0,03178 1 
Biodiesel enligt fliken 
Bioenergy 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon Etanol 0,46492 1 
Etanol enligt fliken Bioenergy 
och bensin enligt fliken fuels 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon Biogas 0,258803 1 
Biogas enligt fliken Bioenergy 
och naturgas enligt fliken 
fuels 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Kollektivtrafik Diesel 2,59411 1 Diesel enligt fliken Fuels 
https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Kollektivtrafik 
Diesel 100 % 
förnyelsebar 

0,03178 1 
Biodiesel enligt fliken 
Bioenergy 

§ 

Transport Kollektivtrafik El 0 1   

https://energiforskmedia.blob.cor
e.windows.net/media/17907/miljo
efaktaboken-2011-
vaermeforskrapport-1183.pdf 

Energi El El förnyelsebar 0 2     

Energi Värme Fjärrvärme 0,0055 2 
Energiföretagen - medel av 
Karlskrona och Karlshamn 

https://www.energiforetagen.se/st
atistik/fjarrvarmestatistik/miljovard
ering-av-fjarrvarme/ 

Energi Värme Träflis 0,35357 
utanför 
scope 

DEFRA - Conversion factors 
2019 fliken outside the 
scopes - wood chips  / kwh 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon 
Diesel 30 % 
förnyelsebar 

0,747 
utanför 
scope 

Diesel enligt fliken Outside of 
scopes 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon 
Diesel 40 % 
förnyelsebar 

0,996 
utanför 
scope 

Diesel enligt fliken Outside of 
scopes 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 
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Transport Fordon 
Diesel 100 % 
förnyelsebar 

2,49 
utanför 
scope 

Diesel enligt fliken Outside of 
scopes 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon Etanol 1,216 
utanför 
scope 

Etanol enligt fliken Outside of 
scopes 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Fordon Biogas 2,439 
utanför 
scope 

Biogas enligt fliken Outside of 
scopes 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

Transport Kollektivtrafik 
Diesel 100 % 
förnyelsebar 

2,49 
utanför 
scope 

Diesel enligt fliken Outside of 
scopes 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019 

 

 




