
 
 

FAKTABLAD, tema 1 - Klimatförändringen 

 

Naturlig växthuseffekt 

Den naturliga växthuseffekten fungerar som ett isolerande gaslager runt jordklotet och är därför 
nödvändig för att vi ska kunna leva på jorden. Vissa av gaserna i luften kallas för växthusgaser, till 
exempel vattenånga och koldioxid, och finns naturligt i jordens atmosfär. Gaserna hindrar inte 
solljuset från att nå ner till jordytan och värma upp den, men de fångar effektivt upp den värme som 
strålar utåt och reflekterar den tillbaka mot jorden. På det viset stannar värmen kvar. Utan den 
naturliga växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jorden vara ungefär minus 18 grader. 
 
Koldioxid har alltid utgjort en del av vår atmosfär och kol cirkulerar ständigt i ett naturligt kretslopp 
mellan atmosfären och jordens växter och djur. Kretsloppet har pågått i miljontals år och påverkar inte 
koldioxidhalten i atmosfären på lång sikt. Koldioxidutsläpp från förnybara bränslen (biobränslen) 
ingår i naturens kretslopp och bidrar därför inte till den pågående globala uppvärmningen, till skillnad 
från de fossila bränslena. 
 

Människans utsläpp leder till klimatförändring 

Förstärkningen av den naturliga växthuseffekten beror i första hand på att luftens halt av växthusgaser, 
som exempelvis koldioxid, blir allt högre. Sedan människan började använda fossila bränslen, släpper 
vi ut växthusgaser som inte ingår i det naturliga kretsloppet. 
 
Fossila bränslen är den totalt dominerande energikällan på jorden. Till fossila bränslen hör till exempel 
naturgas, kol och olja (bensin och diesel). Människan släpper ut mer och mer växthusgaser hela tiden. 
Det gör att mer värme från solens strålning stannar kvar på jorden och vi får ett förändrat klimat. I 
dagligt tal kallar vi detta för växthuseffekt, global uppvärmning eller klimatförändring. 
 
Den ökningen av koldioxid och andra växthusgaser vi ser nu stämmer väl överens med jordens 
temperaturhöjning. Koldioxidhalten är nu cirka 35 procent högre än för 100 år sedan samtidigt som 
jordens medeltemperatur ökat med 0,8 grader. De 13 varmaste åren har inträffat under de senaste 15 
åren. Enligt FN:s klimatpanel kan vi vänta oss en temperaturökning mellan 1,1 och 6,4 grader de 
kommande 100 åren. 
 
Ökningen av växthusgashalten i atmosfären beror på många olika processer och gaser. Förutom 
koldioxid släpps också andra växthusgaser ut i större mängder. Hit hör lustgas och metangas. Även 
marknära ozon har växthusverkan. 
 
De globala utsläppen av växthusgaserna har ökat med 49 procent under de senaste 20 åren. År 2010 
uppmättes de högsta utsläppen hittills och allt tyder på fortsatta höga utsläppsnivåer framöver. 
 
Varje svensk släpper ut cirka åtta ton växthusgaser per person och år genom sin privata konsumtion. 
Om man också räknar med vår gemensamma konsumtion, det vill säga den offentliga från stat och 
kommuner, innebär det runt 10 ton växthusgaser per person och år. En hållbar nivå som nämns i 
många fall är 1,5 ton per person och år. 
 

Forskning och lokalt klimatarbete 

 

FN:s klimatpanel IPCC 



FN:s klimatpanel, IPCC, består av klimatforskare från hela världen. Deras huvudsakliga uppgift är att 
sammanställa utvärderingar av forskningsläget kring klimatförändringen. IPCC konstaterar att: 

• det finns ett tydligt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser, de uppmätta 
temperaturökningarna och förstärkningen av växthuseffekten. 

• klimateffekterna blir fler och att deras storlek ökar när klimatförändringarna blir mer 
omfattade. 

• den globala temperaturökningen måste begränsas till max två grader jämfört med nivåerna 
innan industrialiseringen. Det betyder att de globala utsläppen måste minska med minst 50 
procent till år 2050. 

Hittills har IPCC gett ut fyra rapporter (senaste 2007). Den femte beräknas vara klar år 2014 
 

Nyckelroll för Karlstad kommun 

Karlstads kommun har en nyckelroll i det lokala klimatarbetet: dels som en stor organisation och dels 
som en stor inköpare av varor och tjänster. Genom att efterfråga och använda energisnåla produkter 
liksom energi och el från förnybara energikällor kan vi minska vår klimatpåverkan. Ansvaret för 
energiplanering, fysisk planering och kollektivtrafik ger oss dessutom stort inflytande över Karlstads 
utformning, infrastruktur för energiförsörjning och trafikutveckling. 
 

Den goda gröna staden 

Visionen Livskvalitet Karlstad 100 000  är en riktningsvisare för kommunens utvecklingsarbete. Till 
visionen finns ledstjärnan Den goda gröna staden som handlar om att Karlstad ska stå för en 
miljömässigt hållbar tillväxt. Vi ska ligga steget före och vara innovativa för att stimulera en hållbar 
utveckling. 
 
Miljö- och klimatstrategin 

Miljö- och klimatstrategin, som antogs av kommunfullmäktige i september 2011, är Karlstads 
kommuns samlade styrdokument som beskriver hur vi ska bli Den goda gröna staden. Strategin syftar 
till att ge en samlad och lättförståelig bild av vilka ambitioner och målsättningar Karlstads kommun 
har inom miljö- och klimatområdet, och vilka insatser som behövs framöver. Ett övergripande mål i 
strategin är att minska utsläppen av växthusgaser i Karlstad med 25 procent till och med 2020. På 
karlstad.se finns mer information om miljö- och klimatstrategin samt om allt övrigt miljöarbete 
Karlstads kommun bedriver. 


