
Slutrapport
Utredning av Ålands växthusgasutsläpp

Åsa Hedman, Jonas Holmström, Jim Häggblom, Håkan Jonsson, Edvard Nordlund, Hanna Nordlund, Sandra Sonneborn



Rapportens övergripande struktur och uppbyggnad
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ANALYS AV NULÄGET

ÖVERGRIPANDE FÄRDPLAN

KOLSÄNKOR

SLUTLEDNING OCH REKOMMENDATIONER

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

SEKTORGENOMGÅNG

§ Rapportens struktur och uppbyggnad
§ Projektets målsättningar, omfång, metod och slutledningar

§ Ålands växthusgasutsläpp över tid jämfört med Ålands energi- och klimatstrategi från 2017
§ Ålands utsläpp enligt de s.k. ’scope 1 – 3’ enligt ’GHG protocol for cities’

§ Uppskattade minskningar av Ålands växthusgasutsläpp över tid
§ De fem viktigaste åtgärderna som uppskattas ha störst förväntad effekt och sammanfattning 

av de åtgärder som har mest positiv klimatpåverkan

§ Uppskattade minskningar av klimatpåverkan för de av SYKE valda utsläppsektorerna över tid
§ Förslag på åtgärder för att nå klimatneutralitet, förtydliganden av ansvar, metoder och 

antaganden kopplade till åtgärderna

§ Kort introduktion till begreppet kolsänkor
§ Översikt på föreslagna kolsänkor och deras relevans för Åland

§ Projektets slutledningar och rekommendationer
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Kartläggning av de åländska utsläppen
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TOTALA UTSLÄPP ENLIGT SEKTOR, 2005 & 2019 
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§ Perioden 2005 – 2019 minskade de totala utsläppen med 20 %.

§ Den totala mängden utsläpp var 226,9 kt CO2e år 2019.

§ Sektorer med störst utsläpp 2019: jordbruk, väg- och sjötrafiken.

§ Av Finlands totala utsläpp utgjorde Ålands utsläpp 0,7 % år 2019.

§ 7,6 t CO2e per invånare på Åland jämfört med 6,2 t CO2e per 
invånare i hela Finland.



Top 5 åtgärder enligt förväntad effekt
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Vägtrafik

SEKTOR

Elförbrukning, 
elvärme inkl.  
fjärrvärme

Sjötrafik

Elförbrukning, 
elvärme och 
fjärrvärme

Alla sektorer 
där LR kan 
påverka

Elektrifiering av 
vägtrafiken, inklusive 
tillhörande infrastruktur

ÅTGÄRD

Fortsatt utbyggnad av 
produktionen för 
förnybar elektricitet

Klimatneutrala lösningar  
inom skärgårdstrafiken

Utbyggnad och 
förstärkning av det 
åländska elnätet

Klimatorienterade 
upphandlingskriterier 
inom LR och kommuner

Åtgärdens totala effekt uppgår till 45,1 kt CO2e. Grön upphandling, utökad laddningsinfrastrukur
och laddningspunkter, exempelvis genom investeringsstöd, skulle underlätta ibruktagandet av eldrivna
fordon med tillhörande mobilitetslösningar. Utredning av framtida laddningsbehov skulle underlätta
planering, samt identifiera de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Åtgärdens totala effekt uppgår till: 16,1 kt CO2e. Upphandling av frigående färjor i den åländska 
skärgården med framdrift kopplad till förnybar energi skulle avveckla dagens fossilbaserade 
transportlösningar; detsamma gäller elektrifiering av linfärjor. 

Centrala delar för Ålands klimatneutralitet förutsätter ett elnät med tillräcklig kapacitet på olika 
spänningsnivåer på och i anknytning till Åland kompletterat med energilagring och mer flexibel 
elanvändning. 

Offentlig upphandling som styrmedel kan skapa nya förutsättningar för hållbara lösningar. En 
uppsättning klimatorienterade upphandlingskriterier kommer också öka tydligheten på marknaden.

BEDÖMNING AV ÅTGÄRDENS EFFEKT SAMT FÖRTYDLIGANDE AV ÅTGÄRDER  

Direkt åtgärd

Möjliggörande åtgärd

Åtgärdens totala effekt uppgår till 32,1 kt CO2e. Ett attraktivt investeringsklimat med exempelvis 
investeringsstöd och grön upphandling skulle skapa förutsättningar för sol- och vindkraftsprojekt. 
Eliminering av oljan i Mariehamns fjärrvärmenät genom exempelvis storskalig värmepump som nyttjar 
grön el och tillvaratagande av spillvärme.

LR: Landskapsregeringen
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Elektrifiering är en förutsättning i denna övergripande färdplan

INSTALLERAD EFFEKT OCH UPPSKATTAD ÅRLIG PRODUKTION FRÅN FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Åtgärd Installerad effekt
(MWac)

Årlig produktion 
(GWh)

Årlig produktion 
ackumulerat 

(GWh)

Andel förnybart mot 
2050 
(%)

Nuvarande vindkraft
(2022) 20 60 60 10 %

Långnabba
(2022) 40 130 190 31 %

Solcellspark
(2023-2025) 30 44 234 42 %

Solceller på hustak 
(gradvis)

(2026-2030)
10 15 249 41 %

Solceller på hustak 
(gradvis)

(2031-2040)
10 15 264 43 %

Ytterligare vindkraft /
Havsbaserad vind

(2041-2050)**
100 344 608 99 %

*Källa: Challenges faced by the wind industry, (s.9)

**Projekt Sunnanvind med planerad kapacitet på 6000 MW skulle producera ca: 100x Ålands nuvarande 
årliga elbehov och har på grund av detta ej beaktats i beräkningarna i detta arbete.

§ Förnybar el krävs för att minska 
utsläppen i nyckelsektorer

§ Ökat elbehov

§ Direktanvändning av el

§ Produktion av vätgas och andra 
alternativa bränslen

§ Rollen för Power-to-X sett till 
elnät och vindkraft

https://www.wingrid.org/wp-content/uploads/2021/08/WinGrid-Workshop-at-DTU-%E2%80%93-Challenges-faced-by-the-wind-industry.pdf


FINANSIERING I DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

§ Betydande investeringar krävs för att
den gröna omställningen ska kunna
förverkligas i ett tillräckligt högt tempo.

§ Detta är investeringar, och inte enbart
kostnader. Dessa investeringar kan i
längden kan bli lönsamma även utöver
den klimatmässiga nyttan.

§ Jämför konventionell och grön utveckling.

ÅLAND I DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

§ För att möjliggöra samt påskynda den
gröna omställningen, utvärdera:

§ Gröna lån

§ Gröna obligationer
§ Leasing där det anses möjligt
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Några ord om finansiering i den gröna omställningen och Åland

Mer information: 
Green Bond Principles 2022
Gothenburg Green Bond Framework 2019
Vad är gröna lån?

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/Green-Bond-Principles_June-2022-280622.pdf
https://finans.goteborg.se/wpui/wp-content/uploads/2019/09/City-of-Gothenburg-Green-Bond-Framework-2019-09-12-1.pdf
https://www.nordea.com/sv/nyhet/vad-ar-grona-lan


Övergripande färdplan
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Totalt och alla kategorier, kt CO2e per år

UPPSKATTAD MINSKNING AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP ÖVER TID, TOTALT
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Totalt och alla kategorier, kt CO2e per år

UPPSKATTAD MINSKNING AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP ÖVER TID, ENLIGT SEKTOR
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Övergripande färdplan
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Sammanfattning av de åtgärder med största möjliga påverkan

Sektor
kt CO2e

[% av tot.]
Åtgärder med mest positiv 

klimatpåverkan

Bedömning av 
påverkan kopplat till målbilden 

och kommentar på 
genomförbarhet

Behov av lagstiftning Huvudsaklig part för 
genomförandet

Vägtrafik 60,3
[25,9 %]

• Grön upphandling
• Utökad 

laddningsinfrastruktur
• Ekonomiskt stöd för 

privatpersoner 
• Utveckling för tung trafik
• Biobränsle som 

komplement

• Viktigt att påskynda på 
grund av utsläppens 
storlek

• Elbilar är ett bra alternativ 
på Åland

• Andra gröna bränslen kan 
användas som 
komplement

• Införa lagstiftning 
om klimatåtgärder 
för att minska 
utsläppen från trafik 
och motorfordon

• Allmänheten, LR, 
EU och privata 
aktörer



Övergripande färdplan
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Sammanfattning av de åtgärder med största möjliga påverkan

Sektor
kt CO2e

[% av tot.]
Åtgärder med mest positiv 

klimatpåverkan

Bedömning av påverkan kopplat 
till målbilden och kommentar på 

genomförbarhet

Behov av 
lagstiftning

Huvudsaklig part 
för 

genomförandet

Sjötrafik 46
[19,8 %]

• Klimatåtgärder inom sjöfarten i 
stort styrs av EU 

• Skärgårdstrafiken kan Åland själv 
påverka

• Batteridrivna färjor (elektrifiering 
av linfärjor och kortare rutter för 
frigående färjor) 

• Vätgas eller alternativa bränslen 
på mer energikrävande rutter

• Se över turer och ruttdragningar 
för att underlätta för 
batteriladdning

• Långsiktig omställningsplan
• Ekonomiska aspekten är av 

hög vikt (gröna obligationer, 
lån och, om lämpligt, leasing) 

• Jämför effektivare framdrift 
och lägre driftkostnader mot 
högre CAPEX

• Jämför grön utveckling med 
konventionell

• Följ 
eventuell
EU-
lagstiftning

• LR, privata 
aktörer och 
EU



Övergripande färdplan
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Sammanfattning av de åtgärder med största möjliga påverkan

Sektor
kt CO2e

[% av tot.] Åtgärder med mest positiv klimatpåverkan Behov av lagstiftning Huvudsaklig part för 
genomförandet

Jordbruk 41 
[17,6 %]

• Ekologisk odling
• Ekonomiskt stöd för lokalproducerat
• Öka andelen växtbaserad kost

• Nej • LR, jordbrukare och 
privata aktörer i 
jordbrukets relaterade
värdekedjor

Elförbrukning, 
elvärme och 
fjärrvärme

32,1 
[16,2 %]

• Planering och utbyggnad av elnätet
• Ökad mängd förnybar elproduktion 

(inklusive mikro-produktion)
• Utbyggnad av energilagring (t.ex. med 

hjälp av investeringsstöd)
• Flexibel elförbrukning
• Innovativa marknader
• Ökad andel förnybart i elmixen
• Energieffektivisering

• Ja, t.ex. förbud om 
kol (för el och 
värmeproduktion) i 
Finland 2029

• LR
• KNÅ
• ÅEA
• ME
• Projektutvecklare 
• Allmänheten 
• SVK
• Fingrid
• Vattenfall
• Myndigheter
• EU med mera



Övergripande färdplan
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Sammanfattning av de åtgärder med största möjliga påverkan

Sektor
kt CO2e

[% av tot.] Åtgärder med mest positiv klimatpåverkan Behov av lagstiftning Huvudsaklig part för 
genomförandet

Oljeuppvärmning
exkl. fjärrvärme

14,9
[6,4 %]

• Uppdatering av uppvärmningssystem • Nej • Kommuner och
fastighetsägare

Arbetsmaskiner 9,9
[4,3 %]

• Elektrifiering av arbetsmaskiner
• Elektrifiering av Landskapsregeringens

egen depå av arbetsmaskiner 
• Ekonomiskt stödja kommuner

• Nej, men 
ekonomiskt stöd 
skulle kräva 
godkännande

• LR och kommunerna

F-gaser 8,2
[3,5 %]

• Beaktande av redan existerande 
bestämmelser angående utfasning av F-
gaser

• Ja, men denna 
lagstiftning
kommer direkt 
från EU

• EU, LR, privata aktörer 
privat-personer

Avfallshantering 7,3
[3,1 %]

• Fortsätta att upprätthålla god 
avfallshantering

• Öka cirkulära lösningar
• Kontinuerlig  information om vikten av att 

reducera avfall.

• Nej • LR, privata aktörer, 
privatpersoner



Övergripande färdplan
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Sammanfattning av de åtgärder med största möjliga påverkan

Sektor
kt CO2e

[% av tot.] Åtgärder med mest positiv klimatpåverkan Behov av lagstiftning Huvudsaklig part för 
genomförandet

Annan uppvärmning 4,2 
[1,8 %]

• Denna sektor är inte relevant för Åland 
(Småskalig vedeldning, gas, tjock 
eldningsolja, torv och kol)

• N/A • N/A

Industri 3 
[1,3 %]

• Skapa förutsättningar för cirkulära 
lösningar 

• Skapa ett ökat mervärde och högre 
användningsgrad

• Exempelvis tidsbestämd period för 
skatteavdrag/användnings-
/investeringsstöd i grön energi

• Ja, skattejusteringar 
kräver åtgärder i 
Ålands landskapsla
gstiftning 
och möjligen även i 
Finska statens 
lagstiftning om 
beskattning

• LR, inom ramarna för de 
egna behörigheterna, 
den finska staten 
samt industri-företag.

Flygtrafik 1,5 
[0,7 %]

• Upphandling av trafik med trafikplikt,
med krav på fossil- eller utsläppsfritt

• Nej • LR, Finavia, privata 
aktörer



Kolsänkor – både land och hav 
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2020

Kolguide: översikt över kolet i 
marken och grunderna i 

kolbindande jordbruk

2019

Färdplan för ett 
hållbart jordbruk

2018

Markens potential som 
kolsänka

2022

Statsrådets
redogörelse om

en klimatplan för
markanvändnings-

sektorn

2021

MTK:s och SLC:s
jordmånsprogram

https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/06/bsag-hiiliopas-200603-se-digital.pdf
https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/06/bsag-hiiliopas-200603-se-digital.pdf
https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/06/bsag-hiiliopas-200603-se-digital.pdf
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1309/faerdplan_foer_hallbart_jordbruk_2019.pdf
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1309/faerdplan_foer_hallbart_jordbruk_2019.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2019/01/Markens-potential-som-kols%C3%A4nka.-20181025.pdf
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2019/01/Markens-potential-som-kols%C3%A4nka.-20181025.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164302/MMM_2022_16.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://slc.fi/uploads/dokument/Projekt/Jordmansprogrammet/MTK-SLC_SVE_maaperaohjelma_A5_20210527_web_FINAL_NY.pdf
https://slc.fi/uploads/dokument/Projekt/Jordmansprogrammet/MTK-SLC_SVE_maaperaohjelma_A5_20210527_web_FINAL_NY.pdf


§ Prioritera elnätets kapacitet och funktionalitet.

§ Utarbeta upphandlingsstrategier och planläggning 

för energiprojekt på Ålands mark och vatten.

§ Prioritera utsläppsfri sjöfart i upphandlingar 

och/eller egen regi.

§ Skapa gröna investeringsstöd, och aktivt identifiera 

lämpliga finansieringsalternativ och modeller.

§ Utarbeta en plan för sektorintegrering på Åland.

§ Integrera utbyggnad av laddningsinfrastruktur för el 

och väte både inom Landskapsregeringen och 

kommuner.

§ Utarbeta tydliga offentliga upphandlingskriterier 

som tar Ålands klimatambitioner i beaktande. 

§ Skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi.

§ Erbjuda energiexpertis till kommuner och vid behov 

mindre företag.

§ Hålla regelbundna informationskampanjer med 

varierande klimatfokus över tid.

§ Påbörja planering av konkreta åtgärder, samt 

kontinuerligt informera det åländska samhället om 

framsteg.

§ Följa kolsänkors roll framöver, och utarbeta 

åtgärder inom detta område.
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Slutledning och rekommendationer



edvard.nordlund@flexens.com

Tack!


