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Förord
Människans användning av jordens resurser behöver nå långsiktigt hållbara nivåer. Resurseffektivitet
är ett av sju så kallade flaggskeppsinitiativ som EU-kommissionen lanserat inom ramen för Europa
2020-strategin (EU-kommissionen 2010). Initiativet för ett resurseffektivt Europa syftar till att stödja en
resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi och hållbar utveckling. Initiativet riktas mot ett flertal områden
– klimat, energi, transporter, industri, råvaror, jordbruk, fiske, biodiversitet och regional utveckling (EUkommissionen 2011). Ökad resurseffektivitet i energisystemet är en del av detta och innefattar exempelvis energieffektivisering, minskad energikonsumtion, ökad användning av förnybar energi och minskad
användning av fossila bränslen. De sektorer som huvudsakligen berörs är el- och värmeproduktion,
industri, transporter, bostäder och avfall.
Energimyndigheten har identifierat resurseffektivitet som viktigt område att belysa i ett tänkt nytt forskningsprogram kring allmänna energisystemstudier. En workshop kommer att utföras den 16 januari
2014 som syftar till att identifiera potentiella forskningsfrågor inom det nya forskningsprogrammet.
Som förberedelse för denna workshop har IVL Svenska Miljöinstitutet i föreliggande rapport identifierat ett antal potentiella forskningsfrågor inom ett urval områden kopplade till resurseffektivitet
inom energisystemet. Förstudien gör inte anspråk på att vara heltäckande utan syftar till att påbörja en
diskussion om potentiellt intressanta forskningsområden och som kommer att diskuteras vidare
i workshopen.
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Resurseffektivitet – att göra mer med mindre
Naturresurserna är ryggraden i vår ekonomi och
livskvalitet, därför kan vi inte fortsätta med vårt
nuvarande resursslöseri skriver EU-kommissionen
i sitt flaggskeppsprojekt om ett resurseffektivt
Europa (EU-kommissionen, 2011). Det finns ingen
uttalad definition av resurseffektivitet, men det
är tydligt att EU siktar på ett bredare koncept än
tidigare, då fokus varit mot en typ av utsläpp
eller åtgärd åt gången (exempelvis växthusgasutsläpp eller energieffektivitet). Ur energisynpunkt
innebär resurseffektivitet bland annat att inte ta

ut mer råvaror än jorden kan producera samt att
ha en effektiv omvandling och användning av
energiresurser.
”Resurseffektivitet gör det möjligt att skapa mer med
mindre, leverera större värde med mindre insatser,
använda resurserna på ett hållbart sätt och minimera deras miljöeffekter. I praktiken förutsätter
detta att alla miljötillgångar som EU utnyttjar eller
exploaterar är säkra och förvaltas inom sin maximala hållbara avkastning.”  Källa: EU-kommissionen 2011

Indikatorer för resursseffektivitet
Omvärldsanalys och motiv
EU:s färdplan för ett resurseffektivt Europa förutsätter indikatorer för resurseffektivitet på nationell
nivå samt på sektorsnivå. De på sektorsnivå måste
rimligen bygga på företagens tillgängligainformation om sin resursanvändning. I sitt arbete med färdplanen konstaterar EU-kommissionen att det saknas
gemensamma indikatorer. Samtliga medlemsstater
använder idag olika indikatorer, det vill säga av
de som rapporterar sådana. Detta har troligen sin
grund i att det saknas ett gemensamt resursbegrepp på såväl politisk nivå som i den vetenskapliga världen (EU-kommissionen, 2013a).
Den indikatoruppsättning som EU-kommissionen
initialt valt för att rapportera hur EU utvecklas
mot en förändrad resurseffektivitet byggs upp av
tre nivåer. Den första ninån är en övergripande
och sammanfattande huvudindikator som anger
BNP/total nationell materialomsättning. Nivå två
utgörs av tre kompletterande indikatorer för mark,
vatten- och kolanvändning. I den tredje nivån
ingår ett antal indikatorer för tematiska områden,
exempelvis för transporter och bebyggd miljö
(OREP 2013). En första rapport med indikatorvärden för åren 2000–2012 publicerades den 6
december 2013 (EU-kommissionen, 2013b).
Valet av indikatorer är i hög grad styrt av vilka data
som kan erhållas från tillgänglig statistik för EU

27. De är alltså inte ett slutgiltigt val. Utvecklingsarbeten inom EU pågår för att finna bättre alternativ.
Att miljöpåverkan orsakad av resursutnyttjande
skall fångas upp av resurseffektivitetsindikatorer
synes vara ett axiom, liksom att dessa måste ha
ett livscykelperspektiv. Det senare saknas ändå
helt i den uppsättning indikatorer som nyligen
rapporterats, vilket påpekats inte minst av EUkommissionen själv. Ett utvecklingsarbete mot en
livscykelbaserad indikator har därför påbörjats
(JRC, 2013). Det nya konceptet är “total miljöpåverkan, i ett livscykelperspektiv, av en genomsnittlig EU-medborgares totala årsbehov av varor och
tjänster”. Det är i princip en livscykelanalys av en
varu- och tjänstekorg, med viss begränsning av
livscykeln. Import och egen produktion skall
inkluderas inom systemgränsen, men ej export.
Denna indikator skall täcka utnyttjandet av såväl
material- som energiresurser.
Livscykelanalys (LCA) och energianvändning har
en lång historia. Under sent 60-tal användes så
kallad REPA (Resource Environmental Profile
Analysis) i USA. REPA var huvudsakligen en energiflödesanalys i livscykelperspektiv med viss emiljönformation och räknas som LCA-metodikens
moder. I dagens LCA-metodik hanteras energi- och
materialresurser olika. Materialresurser hanteras

Exempel på kompletterande indikatorn kol
Indiaktorn kol består av fyra kvantitativa indikatorer:
•
Växthusgasemissioner per capita
•
Energiproduktivitet
•
Energiberoende
•
Andel förnybar energi av totalt använd energi
(brutto)

Av dessa är energiproduktivitet (mätt som EUR/oljeekvivalenter) den enda renodlade effektivitetsindikatorn
som kopplar till definitionen att skapa mer för en
mindre insats. Indiaktorn växthusgasemissioner
per capita är en renodlad miljöindikator, där motsvarigheter återfinns bland de tematiska indikatorerna,
exempelvis CO2-utsläpp/transportkilometer
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med någon form av knapphetsindikator medan
indikatorn för energiresurser oftast är primärenergi. Med primärenergi avses total energianvändning inklusive förluster, men ofta görs
ingen skillnad mellan olika energislag. Primärenergi är dock ingen entydig indikator. Beräknade
resultat är beroende av systemgränser och allokeringsregler som inte följer någon gemensam
standard. (Ibland görs skillnad mellan fossil, för-

tillgänglighet, kan vägas samman i ett resursindex
för energi.
En aspekt som inte inkluderas i något av de mätsystem och indikatorer för resurseffektivitet som
används idag är om och hur substitution kan inkluderas. Med detta avses om alternativanvändningen
av en råvara ska inkluderas i bedömningen av resurseffektiviteten. Antag som exempel att det finns två
exkluderande användningssätt för en begränsad
råvara där resurseffektiviteten av dessa tillämpningar inte bara beror på råvarans prestanda
resursmässigt., utan också av vilka alternativa råvaror som finns för var och en av tillämpningarna
samt alternativens resurseffektivitet.

nybar och total primärenergi. Det är ett sätt att vikta
olika energislag mot varandra som bland annat
tillämpas i europastandarden EN 15603:2008 om
byggnaders energiprestanda.)

Det är bara energivaror/energibärare som kan
vara knappa, inte energi i sig, varför energiflöden i
LCA redovisas som rena energiflöden kopplade till
energiinnehåll utan hänsyn till exempelvis knapphet eller kvalitet, 1MJ är alltid 1MJ.
Ett exempel på hur energi- och materialrelaterad
information kan kombineras ges i den globala
standarden ISO 13602:2 ”Viktning av energivaror”. Standarden reglerar hur summering kan
göras av olika energivaror som ved, el, kol och olja.
För full transparens ska enligt standarden alltid
kalorimetriskt energivärde (innehåll) redovisas
samt eventuellt ytterligare en viktningsfaktor som
speglar värdering av energivaran exempelvis utifrån kvalitet, miljöpåverkan eller knapphet. Här är
således inte alltid 1MJ=1MJ. Standarden har dock
inte använts annat än i blygsam omfattning. Ett
annat exempel på ansats att innefatta även knapphet har gjorts av Erlandsson & Sandberg (2011). De
har utvecklat förslag på hur ett antal energislags
och bränslens egenskaper, avseende uthållighet och

Exempel på forskningsfrågor
LCA-baserade indikatorer är sannolikt det som
kommer att gälla framöver, varför primärenergi kommer att vara en viktig ”energiindikator”.
Direkta frågor i anslutning till detta är då:
• Vilka systemgränser och allokeringsregler
bör användas nationellt, regionalt och
globalt?
• Kan/ska knapphet beaktas?
• Kan/ska kvalitet (funktionalitet) beaktas?
• Hur kan resurseffektiviteten av alternativa
råvaror tas med i bedömningen av resurseffektiviteten av en vara, tjänst eller process?

MJ

BN

P

LCA
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Biomassa som energiresurs
Omvärldsanalys
I internationell jämförelse är biomassan i Sverige
en betydelsefull resurs med breda användningsområden, inte minst för att minska användningen av
fossila bränslen. Biomassan efterfrågas i allt högre
omfattning för många olika tillämpningar, med
ökad konkurrens som följd. Det är således av stor
vikt att biomassan används på ett resurseffektivt
sätt. Resurseffektivitet när det gäller själva biomassa är dock inte entydigt. Oftast är det biomassans
användande och/eller produktion som avses när
resurseffektiviteten behandlas – alltså sällan biomassan i sig. Ett är dock säkert; uttaget av biomassa
får inte överskrida tillväxten – då är användningen
definitivt inte hållbar.
Biomassa har tre huvudsakliga användningsområden: mat, bränsle och material. Användningen
av biomassa för produktion av annat än mat måste
alltid jämföras med matproduktion, så kallade
LUC- och iLUC-effekter. Detta gör bedömningen
av resurseffektiviteten av biomassa komplex och
svår att definiera. (Med LUC (LUC=land-use change)
avses direkta effekter av förändrad markanvändning. De indirekta effekterna av ökad markanvändning för biobränsleproduktion kallas för iLUC-effekter (iLUC = indirect land-use change).

Nedanstående omvärldsbeskrivning i ämnet
Biomassa och resurseffektivitet omfattar de
frågor som är ”hetast” när det gäller biomassa och
resurseffektivitet – oavsett om det rör produktionen
eller användningen av densamma eller själva
biomassan. Analysen görs på tre nivåer: nationellt,
på EU-nivå och globalt.

I Sverige är skogen den idag största källan till biomassa, medan alger förväntas få en större betydelse
i framtiden. Jordbruk och energigrödor spelar
också signifikanta roller och tillsammans utgör de
en förutsättning för att Sverige ska kunna övergå
till en biobaserad ekonomi (Formas 2012). Frågor
om produktion av biomassa i tillräckliga mängder
samtidigt som miljökvalitetsmål uppnås är viktiga
och biomassan ses som källa till både material och
energi. För närvarande finns hållbarhetskriterier
för flytande biobränslen och biodrivmedel (Förordning 2010:1532) och motsvarande förordning är
på gång även för fasta och gasformiga biobränslen
(EU-kommissionen 2013c, draft). För material och
kemikalier som produceras från biomassa finns
inga sådana kriterier planerade. Denna skillnad
i krav på energiändamål och materialproduktion
börjar nu uppmärksammas, men ännu har inga
diskussioner förts huruvida detta bör åtgärdas –
och i så fall hur.
Åsikterna varierar om huruvida svensk biomassa
kommer räcka för framtida behov eller inte. (Naturvårdsverket 2012, WWF 2011, Pöyry 2011, Bringezu
2012, Gode m.fl. 2010). Beroende på vilket scenario man arbetar med, får det betydelse för hur
användningen av biomassa ska prioriteras mellan
olika produkter och hur eventuella konflikter med
miljökvalitetsmål ska hanteras. Politiska mål och
styrmedel är huvudsakligen inriktade på energiområdet.
Inom EU handlar mycket om effektiv produktion
av biomassa, fler kWh/ha, innan man diskuterar

större ytor för biomassaproduktion. Inom EU
tar jordbruksrester en större plats än i svenska
resonemang. Frågan om biomassa som energi eller
inte koncentreras på frågan om konkurrens med
matproduktion (EEA 2006), varför LUC och iLUC
röner stor uppmärksamhet. Någon diskussion om
eventuell konflikt mellan att använda biomassa
som energi eller material har ännu inte fått samma
betydelse på EU-nivå som i Sverige, trots att det
även på denna nivå konstateras att biomassan
kanske blir en knapp resurs inom en överskådlig
framtid (Panoutsou 2013, Mantau 2010). Dock
börjar forskning på temat ”biomass beyond
energy” vara högaktuell. Motsägelsefulla policys
och styrmedel diskuteras inte heller på samma sätt
inom EU som i Sverige – kanske för att EU måste
ta hänsyn till de varierande förutsättningarna
som råder i medlemsländerna. Några initiativ
till policys för att sträva mot resurseffektiv biomasseanvändning är på gång (www.eaci-projects.
eu), så frågan kommer nog växa snabbt och snart.
På global nivå domineras debatten av
energi- och matfrågorna samt avskogningen.
Frågan om biomassa som energi mot
material finns men är inte så synlig och
konkurrensen om biomassan mellan dessa två
huvudspår omtalas knappt. Tysklands motsvarighet
till Naturvårdsverket har gjort en ansats att beskriva
och föreslå en hållbar användning av landareal och
biomassa på en global nivå (Umwelt Bundesamt
2013).

massa, massa/yta och energi/yta. Inga av dessa tar
dock hänsyn till biomassans kvalitet och därmed
lämplighet för olika användningsområden – eller
lämpligheten av den mark den odlas på för olika
typer av biomassa. Att odla tallskog på bördig
matjord och sädesslag på magrare är till exempel
mindre resurseffektivt än tvärt om, men det fångas
alltså inte upp med de mätsystem som finns idag

Exempel på forskningsfrågor

Som framgår ovan är begreppet resurseffektivitet komplext när det handlar om biomassa. Olika
frågeställningar är viktiga i olika regioner, men
gemensamt är ändå frågorna om produktion
och användning. Nedan följer några förslag på
potentiellt intressanta forskningsfrågor. Dessa
kan diskuteras och förhoppningsvis utökas under
workshopen.
• Vilken roll kommer de olika typerna av biomassa att spela? Vilka aktörer har idag den
starkaste betalningsförmågan? Och vilka tror
vi kommer ha det inom den närmaste framtiden? Vilka konsekvenser kan det få? Bör vi
ändra det med hjälp av styrmedel/lagar etc?
• Vad händer om vi låter skogen stå? Vilka
effekter får det på ekosystemtjänster,
miljökvalitetsmål, övergång till en biobaserad ekonomi med mera? Risker/fördelar?
• Vad händer med den biomassa vi ”sparar”
genom effektivare processer? Låter vi den
stå? Exporterar? Ökar energi- och/eller
materialproduktionen?
• Vilka indikatorer finns och behöver tas fram
för att vi ska få en resurseffektiv användning
av biomassa?
• Behövs hållbarhetskriterier för annan användning av biomassa än till energi?
• Behövs styrmedel som främjar användning
av biomassa till material av olika slag?
• Räcker vår biomassa? Om inte, hur löser
vi det? Vem kan köpa biomassa? Till vad?
Konsekvenser?
• Vilka möjliga konflikter och synergier finns
mellan olika mål som påverkar användning
av biomassa till olika ändamål?
• Ska vi främja användning av biomassa först
till material, sedan återvinning av detta
material så många gånger som det är möjligt
(och rimligt?) och slutligen förbränning?

Motiv och åtgärder
Enligt World Energy Outlook (2012) kommer det
totala behovet i världen av importerad biomassa
öka fram till 2035. Ingen specifik region bedöms
kunna förse övriga regioner med biomassa,
vilket innebär att varje land och region måste
försöka klara sig med egen produktion och då blir
resurseffektiviteten central. Eftersom biomassa,
trots att den är förnyelsebar, är begränsad, bör
fokus skiftas från Vad kan vi använda biomassan
till till Hur använder vi vår biomassa för att få
ut mesta möjliga nytta – både ekonomiskt och
miljömässigt? (Staffas m.fl.2013).
Värt att notera är också att av världens ved går
hälften till direkt förbränning, i stor utsträckning
i småskalig förbränning över mer eller mindre
öppna eldstäder. Men även att det av världens fyra
miljarder hektar skog bara är 105 miljoner som
omfattas av någon form av naturhänsyn.
De enda idag etablerade parametrar som kan anses
vara indikatorer relaterade till biomassa är energi/

7

Avfall som resurs
Omvärldsanalys

komna avfallet och då sträva efter att följa den
avfallshierarki som beskrivs i ramdirektivet.
Avfallshierarkin har följande åtgärder listade i
prioritetsordning:
1. Förebygga – att förebygga avfall innebär att
man ska minska mängderna som uppkommer
men också att man ska minska farligheten
och återvinningsbarheten på det avfall som
ändå uppkommer.
2. Förberedelse för återanvändning det vill säga
att något når avfallshanteringssystemet men
återförs som produkt med någon mindre åtgärd, exempelvis en reparation.
3. Materialåtervinning – idealt ska material
användas som samma material. Här inkluderas också biologisk behandling så som
rötning.
4. Annan återvinning till exempel energiåtervinning.
5. Bortskaffande, det vill säga deponering eller
förbränning utan energiåtervinning.

Ur all mänsklig verksamhet uppstår avfall som
behöver hanteras. Historiskt sett har avfall vanligen setts som en resurs, men efter industrialismens genombrott blev avfall mer och mer
någonting man bara ville bli av med. Då avfallsproblemet började bli mer markant ökade dock
intresset för att åter se avfallet som en resurs och
redan 1974 uttryckte dåvarande regering att ”avfall
är en resurs som bör tillvaratas”. Efter en rad mer
eller mindre misslyckade återvinningsprojekt övergick detta dock på 1980-talet åter till att avfallet
var ett problem. Idag har pendeln svängt igen och
avfallshanteringen har utvecklats till att större
delen av avfallet (om man bortser från gruvavfallet) utnyttjas som resurs på olika sätt. Det
som diskuteras idag är mer och mer på vilket sätt
vi bäst utnyttjar de resurser som finns i avfallet.
Avfallsgenereringen anses hänga samman med
ekonomin, och de genererade avfallsmängderna
har ökat i takt med den ekonomiska tillväxten. I
EU:s ramdirektiv för avfall (2008/98) understryks
vikten av att bryta sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och generering av avfall. Det kan uppnås
genom att man ser till behandlingen av det upp-

Det är alltså högst eftersträvansvärt att minska
de avfallsmängder som uppstår, och när inte det
är möjligt ska man i största möjliga mån återanvända eller materialåtervinna avfallet för att
utnyttja resursen så länge som möjligt och därmed
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spara på utvinningen av nya resurser. Ur biologiska
avfallsslag är det möjligt att återvinna den näring
som finns i avfallet och samtidigt få biogas som kan
utnyttjas. Av det avfall som uppkommer kan dock
inte allt återvinnas som nya produkter eller material och då återstår energiutvinning som det sista
alternativet till resursutnyttjande. Energiåtervinning
är mer ”slutgiltig” så till vida att man inte kan få
materialet att cirkulera i samhället igen.
I Sverige har vi en väl utbyggd förbränningskapacitet för avfall (Avfall Sverige 2012). Avfallsförbränningsanläggningarna utgör en bas i våra fjärrvärmenät, och de bidrar också till produktionen
av el. Avfall betraktas ibland till och med som ett
förnybart bränsle. Det byggs fler avfallsförbränningsanläggningar för att tillgodose fjärrvärme- och
elbehovet i samhället. Den ökade kapaciteten har
också lett till att vi importerar avfall för att fylla
vårt behov. Importen får förstås konsekvenser i
de länder som importen sker ifrån. Deponeringen
minskar, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv
och leder till att man klättrar uppåt i avfallshierarkin, men ur ett mer långsiktigt perspektiv
betyder det kanske att man underminerar
förutsättningarna för att bygga upp system med

återanvändning och materialåtervinning i det
exporterande landet.

Motiv och åtgärder
Om EU:s avfallshierarki och målen kring resurseffektivitet ska nås kommer avfallsmängderna
att minska. Det betyder mindre ”råvara” till både
materialåtervinning,
förbränningsanläggningar
och biogasanläggningar (av det avfall som det är
möjligt att materialåtervinna och att göra biogas
av är det dock fortfarande stor potential att samla
in mer, så den effekten blir inte lika omedelbar).
Att det avfall som ändå uppstår i första hand,
enligt avfallshierarkin, ska materialåtervinnas
innebär ännu minde ”råvara” till avfallsförbränningen. Dessa två sammantaget innebär för svensk
del ett ökat behov av import av avfall till förbränning om vi har samma behov av avfall som
bränsle som vi har i dag.
Det finns produkter med ämnen i som man inte
vill återföra i kretsloppen och då kan förbränning
vara ett effektivt sätt att avgifta avfallsströmmar
samtidigt som avfallet utnyttjas som resurs.

Exempel på forskningsfrågor
förbränns. Hur göra avfallet till ett bättre bränsle så att det är lättare att utnyttja
slaggen.
• Vi förbränner material som man i en framtid
kan komma att vilja återvinna t.ex. sällsynta
jordartsmetaller som det nu inte finns teknik
eller ekonomi i att återvinna men som kommer behövas i framtiden. Är långlagring i så
fall ett bättre alternativ och i så fall hur?
• Hur påverkar tillgången på avfall som bränsle
resten av fjärrvärmesystemet – är det så att
det konkurrerar ut tillvaratagandet av industriell spillvärme?
• Bör avfall ses som förnyelsebart bränsle?

Det finns ett antal frågor som kan vara värda att
belysa ur det här perspektivet. Många av dem ligger
nära områden som materialåtervinning och sortering:
• Hur beroende är vi av avfall som bränsle?
Vad kan ersätta avfallet i förbränningsanläggningarna, vad händer om värme behovet
minskar etc.
• Hur kan vi i Sverige lära andra länder att
klättra i avfallshierarkin? Samtidigt som vi
kan ha nytta av det avfall som ändå måste
förbrännas.
• Hur kan man få individer att källsortera bättre så att bara det avfall där förbränning är
den bästa behandlingsmetoden är det som
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Effektiva energisystem för transporter
Omvärldsanalys och åtgärder
Resurseffektivitet är inget nytt område för transportsektorn och kommer även att vara viktigt
framöver. Sektorns energianvändning har ökat
kraftigt sedan 1970-talet såväl i Sverige som
internationellt och växthusgasutsläppen från
transporter står för en betydande del av de totala utsläppen. Mycket tyder på att detta kommer
att fortsätta. IEA:s senaste Energy Technology
Perspectives (IEA, 2012) presenterar framtida
energiscenarier. Även det mest ambitiösa av dessa
scenarier visar på ökning av transportsektorns
energianvändning globalt sett från idag till år 2050.

kollektivtrafik, bättre logistik, infrastruktur
och samhällsplanering.
• Överflyttning består av det minskade energibehov som blir följden av byten mellan
transportslag, till exempel överflyttning av
transporter från lastbil till tåg eller sjöfart.
• Drivmedelsbyte avser byte av drivmedel
exempelvis från ett fossilt till ett biobaserat.
Men det inkluderar även det minskade energibehov som blir följden av vissa bränslebyten,
såsom från bensin till el (elbilar har avsevärt
högre effektivitet) och från bensin till diesel
(dieselbilarna har högre effektivitet).

Den omställning av transportsystemet som krävs
är omfattande och den inbyggda trögheten i systemet är stor, bland annat eftersom fordon och
infrastruktur har lång medellivslängd. De framförallt tekniska åtgärder som diskuteras för att
minska användningen av fossila drivmedel och
tillhörande koldioxidutsläpp relaterar i många fall
till en effektivare resursanvändning. Åtgärderna
kan till exempel delas in följande kategorier (se
vidare Trafikverket, 2012; Profu, 2011; Sköldberg et
al., 2010 och Trafikverket 2010):
• Effektivisering avser den minskning av energibehovet som åstadkoms genom minskad
bränsleförbrukning hos fordon, exempelvis
genom effektivare motorer, däck med mindre
rullmotstånd och sparsam körning.
• Transportbehovsminskning utgörs av åtgärder som minskar själva transportefterfrågan
såsom IT-lösningar, ökad användning av

Vad gäller alternativa drivmedel har både resursoch energieffektivitet studerats i betydande utsträckning såväl i Sverige som globalt. För en
aktuell svensk kunskapssammanställning se
Börjesson m.fl. (2013). Betydande forskning pågår
även för utvecklingen av effektivare fordon, både
av befintliga traditionella fordon samt elfordon och
laddhybrider. Utvecklingen sker både nationellt
och globalt och finansieras såväl av industrin som
av staten. I Sverige sker forskning exempelvis
inom ramen för Fordonsstrategisk Forskning och
Innovation (FFI). Forskning kopplat till åtgärder
som minskar transportefterfrågan pågår också och
det ligger en betydande utmaning i att åstadkomma
en implementering av åtgärderna. Nilsson et al.,
(2013) och Trivector (2013) är exempel på aktuella
rapporter inom detta område.
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På det internationella planet pågår arbete kopplat till ett effektivare transportsystem i många
olika sammansättningar, till exempel inom IEA.
Det finns flera EU-dokument som berör transportsystemets utmaningar där EU-kommissionens
Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt
samhälle år 2050 (EU kommissionen, 2011a) är

ett exempel och EU-kommissionens Vitbok för ett
konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (EU kommissionen, 2011b) är ett annat.
Som exempel på styrmedel har EU infört krav på
bränsleeffektiviteten för nya personbilar som säljs
på den europeiska marknaden (se EU-förordningen
2009/443/EG).

Exempel på forskningsfrågor
• Hur ska bebyggelse- och transportinfrastrukturen utformas för att leda till resursoch energieffektiva transportmönster och
hur kan det genomföras i praktiken?
• Vilka styrningsutmaningar för samhället är
kopplat till övergången till ett mer resurseffektivt transportsystem och vilken roll har
olika aktörer (staten, kommuner respektive
individer) i arbetet med att övervinna dessa?
Hur förverkliga en energieffektiv samhällsplanering (hur kan det nationella och regionala perspektivet tillvaratas)?
• Vilka möjliga konflikter och synergier finns
vad gäller resurseffektivitet mellan olika
politiska mål kopplat till transportsektorn?
• Vilken betydelse har olika styrmedel inom
transportsektorn för resurseffektiviteten
inom området och hur effektiva är de?
• Hur stor är potentialen för att minska samhällets transportbehov utan att samtidigt
påverka tillgängligheten negativt och hur kan
en sådan minskning åstadkommas?
• Vilka reboundeffekter finns kopplat till omställningen i transportsektorn och hur stora
är de?
• Hur ska resursanvändningen allokeras (ur
ett energisystemperspektiv) när transportsektorn går från fossila drivmedel till el med
bränsleomvandling i annan sektor?
• Har eventuella ursprungsgarantier för drivmedel någon påverkan på resurseffektivitet?

Det pågår således en hel del forskning som kopplar till resurseffektivitet inom transportsektorn (se
till exempel forskningsprogrammet LETS). Men
området är långt ifrån färdigutrett, se exempelvis
underlaget från Utvecklingsplattformen Transport
till Energimyndighetens strategiarbete 2011–2016
(Energimyndigheten, 2013a).
Nedan följer en lista på ett urval intressanta forskningsfrågor:
• Vilka systemlösningar för transporter (gods
och person) är bäst ur både resurs- och
energieffektivitetssynpunkt? Vilka flöden ska
transporteras på vilket sätt och hur erhålls så
effektiva flöden som möjligt (i stad respektive
på landsbygd)? Finns lämpliga metoder och
indikatorer för detta?
• Vilken betydelse har modalskiften för
resurseffektiviteten både vad gäller energi
och material (till exempel att gå från bensinbilar till elfordon)? Här ryms också frågan om
behovet av sällsynta metaller för elfordon och
betydelsen av återvinning av fordon.
• Hur säkerställs att de lösningar/transportkedjor som är bäst ur resurs- och energieffektivitetssynpunkt för respektive transport
implementeras? Vad krävs för att individer
och företag ska byta och vilka åtgärder krävs
för att öka överflyttningen mellan trafikslag?
• Vad styr människors val av transportmedel
och transportsätt och hur kan detta förändras?
Finns det konflikter mellan styrmedel och
åtgärder för ett transporteffektivt samhälle
och individens frihet, behov samt önskemål
och hur kan de i så fall hanteras?
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Resurseffektiva byggnader
Omvärldsanalys och åtgärder

externa effekter såsom miljöpåverkan för
att få tillstånd en marknadsbaserad energieffektivisering. Om samtliga externa kostnader
inkluderas så kommer detta också att förbättra
resurseffektiviteten.

I EU:s färdplan för ett resurseffektivt Europa lyfts
bostadssektorn fram som en nyckelsektor för att
åstadkomma ökad resurseffektivitet (EU-kommissionen, 2011d). Inom EU står byggnader för en stor
andel av såväl energianvändning, vattenkonsumtion, materialanvändning som växthusgasutsläpp.
De byggnader som byggs idag ska stå under lång
tid framöver. För att undvika inlåsningseffekter av
lösningar som kommer att förbruka mycket resurser under lång tid är det således högprioriterat att
snabbt vidta åtgärder för resurseffektivt byggande
med helhetssyn i fokus.

En viktig åtgärd för framtida resurseffektiva
byggnader är att verka för såväl energieffektiva
som resurseffektiva byggnader. Idag är fokus för
politiken starkt inriktad mot energieffektivitet,
vilket också påpekas i EU:s färdplan för ett resurseffektivt Europa (EU-kommissionen, 2011d). Vidare behöver perspektivet vidgas så att inte enbart
de initiala kostnaderna inkluderas utan byggnadens
hela livscykelkostnad inklusive bygg- och rivningsavfall (se vidare i avsnittet om avfall). För detta kan
det krävas nya styrmedel och finansieringsmodeller
som ger incitament att satsa på investeringar som
ger hög resurseffektivitet på lång sikt även om de är
mer kapitalkrävande inledningsvis. Helhetssynen
bör även inkludera grön infrastruktur för ökade
ekosystemtjänster, vilket enligt EU:s färdplan kan
ge högre avkastning än alternativa investeringar i
byggnader (EU-kommissionen, 2011d).

Energianvändningen i bostadssektorn är betydligt
mer reglerad inom EU än användningen av
material och vatten. Idag finns relativt välutvecklade regelsystem för energieffektivisering i
bostadssektorn. Enligt EU-direktivet om bygg-naders energiprestanda (EPBD) ska exempelvis alla
nya byggnader från år 2020 vara så kallade näranollenergibyggnader (EU-kommissionen, 2010a).
I samma direktiv fastslås även att renovering av
befintliga byggnader ska beakta minimikrav
avseende energiprestanda och det är även detta
direktiv som ställer krav på energideklarationer.
För svensk del är kraven enligt EPBD införlivade
i Boverkets Byggregler (BBR). Energimärkningsdirektivet samt Ekodesigndirektivet syftar till att
informera om samt förbättra energieffektiviteten
i konsumentprodukter såsom vitvaror (EU-kommissionen, 2009a, 2010b).
Det nya Energieffektiviseringsdirektivet från
2012 syftar till att främja energieffektivisering
mer
generellt
(EU-kommissionen,
2012).
Direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning
senast juni 2014 och omfattar ett bindande
krav om att medlemsstaternas styrmedel för
energieffektivisering årligen ska åstadkomma
1,5 procents energibesparing hos slutanvändare.
Direktivet anger att offentlig sektor ska föregå med
gott exempel och ställer krav på långsiktig strategi
för renovering av byggnader. Energimyndigheten
och Boverket redovisade den 1 november 2013
tillsammans resultatet av ett regeringsuppdrag
kring
energieffektiviserande
renovering
av
byggnader (Boverket och Energimyndigheten,
2013). I redovisningen finns åtminstone
två intressanta slutsatser av betydelse för
resurseffektivitet. En slutsats är att det inte räcker
med höga krav vid renovering för att nå ambitiösa
mål om energieffektivisering. Det krävs även
åtgärder för att öka renoveringstakten. En annan
slutsats är att energipriserna måste inkludera

Exempel på forskningsfrågor
• Hur kan resurseffektivitet i bostäder och
lokaler ur systemperspektiv bedömas med
hänsyn tagen till både ingående material
och energianvändningen? Finns trade-offs
mellan materialeffektivitet och energieffektivitet?
• Vad krävs för att de lösningar som är bäst ur
resurssynpunkt ska implementeras?
• Vilka rebound-effekter finns kopplat till omställningen av bostadssektorn och hur stora
är de? Hur kan de undvikas?
• Vad styr individers energianvändning för
uppvärmning/kyla och vad krävs för att
åstadkomma förändringar mot mer resurseffektiv energianvändning?
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Resurseffektivitet i industrin
Omvärldsanalys och åtgärder
Resurseffektivetet, i den bemärkelse som EU nämner i sin färdplan mot ett resurseffektivt Europa,
(EU, 2011a, EU, 2011b) är ett nytt begrepp även
för industrin. Tidigare koncept som är närbesläktade och som man arbetat med inom industrin är
energieffektivitet och hållbarhet. Industrin har
länge arbetat både frivilligt och med lagstiftade
krav, mot minskad miljöpåverkan och ökad energieffektivitet och hållbarhet. En sammanfattning av
de svenska styrmedlens effekt på energieffektiviseringen inom industrin återfinns i Riksrevisionens rapport (Riksrevisionen 2013).
Industrin innefattar flera olika branscher som följaktligen arbetar med resurseffektivitet på olika
sätt. Ofta delar man in industrin i energiintensiv
och övrig industri. I IVA 2013 har flera branschorganisationer gemensamt skisserat på hur energianvändningen kan halveras till 2050. Dessutom identifieras också vilka åtgärder som kan
behövas. Man relaterar också detta mot den
historiska utvecklingen på området.
Idag arbetar de flesta industrier med energi, miljöoch hållbarhetsfrågor. Gemensamt är till exempel att i den energiintensiva industrin är energieffektiviseringsfrågor och växthusgasemissioner
viktiga, men för olika industrigrenar finns olika
omständigheter som gör att specifika hållbarhetsfrågor får ökat fokus. Järn- och stålindustrin och
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raffinaderisektorn påpekar exemplevis att ökade
utsläpp vid produktionskällan kan leda till lägre
emissioner i användarledet och totalt sett ger det
mindre miljöpåverkan och därmed är systemoch livscykelfrågor viktiga (Svensk Metallindustri, 2013). För skogsindustrin är produktionen av
biomassa och hållbar utveckling i skogen – och
därmed också biologisk mångfald – viktig (Skogsindustrierna 2011, 2012, 2013). För kemiindustrin
är minskade utsläpp och säkerhetsfrågor viktiga
(till exempel Responsible care).
De enskilda företagen arbetar med hållbarhetsfrågor men det görs också mycket arbete inom
branschorganisationerna. De ses som strategiska
frågor som ligger nära forskning och utveckling
av både produkter, processer och styrmedel. Man
arbetar i de nationella, men kanske framförallt
i de europeiska branschorganisationerna med
detta. Medvetenheten om olika miljöproblem,
ekonomi och styrmedel har varit faktorer som har
ökat företagens incitament till att vidta åtgärder
för att på olika sätt öka resurseffektiviteten.
Det finns en rad olika sätt att öka resurseffektiviteten inom industrin. Här följer
några punkter som industrin redan arbetar
med, men som behöver utvecklas.
• Effektivare processer per producerad enhet
(mindre specifik energi-, råvaru- respektive

vattenförbrukning, ny teknik)
• Bränslebyten för minskade specifika emissioner
• Byte av kemikalier/processer med negativ
miljöpåverkan mot ny teknik med mindre
påverkan
• Energieffektiviseringar
• ka användningen av restprodukter (inklusive
överskottsvärme)
• Smartare applikationer och förbättrade
produkter (produktutveckling samt utveckling
på användarsidan)
• Återvinning; grad av återvinning samt kvalitet
på återvunna material
• Forskning har visat att man ofta kan öka
värmeåtervinning och resursutnyttjande
genom samarbeten mellan olika aktörer.
Inom industrikluster och genom så kallad
industriell symbios (där en industri kan

använda en annan industris avfall som resurs)
kan även andra resurser än värme/energi
utnyttjas mer effektivt.
Historisk sett har man inte haft ett övergripande
mål om att öka resurseffektiviteten i vid bemärkelse. I och med EU:s flaggskeppsprojekt (EU-kommissionen, 2011c) och den relaterade färdplanen
mot ett resurseffektivt Europa (EU-kommissionen,
2011d) har dock industrin införlivat begreppen
i sina utvecklingsstrategier och man identifierar
också nya behov både för forskning utveckling och
policys.
Resurseffektivitetsbegreppet är ett sammansatt
begrepp och indikatorer som behandlar resurseffektivitet behöver utvecklas. Det krävs indikatorer att användas både av industrin i deras val och
för policymakers i utformandet av styrmedel.

Exempel på forskningsfrågor
Det pågår en rad olika forskningsprojekt rörande
resurseffektivitet inom olika industrisektorer, men
det finns behov av vidare forskning som följer av
hur det nya begreppet resurseffektivitet skall införlivas i verksamheten. Nedan återges en lista av
intressanta frågeställningar.
• Hur kan företagen använda sig av de indikatorer som tagits fram på EU-nivå? Vilka
indikatorer skall man välja för vilka ändamål? Går de att kombinera på ett bra sätt?
Finns det behov av andra indikatorer?
• Hur kan energianvändningen bli effektivare
i industrin? Var finns de stora besparingspotentialerna och hur kan det bli mer attraktivt att införa åtgärder?
• Hur får vi styrmedlen att styra mot resurseffektivitet ur ett livscykelperspektiv? Ibland
kan ökade utsläpp vid produktionskällan ge
lägre utsläpp längre nedströms i användningskedjan.
• Hur kan vi föra in ekosystemtjänster i företagens verksamheter? Även på detta område
behövs indikatorer.
• Hur kan företagen föra in resurseffektivitetsbegreppet i sitt kunderbjudande? Kunden/

•

•
•

•
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användaren är en del i produkten/funktionens livscykel och är därför av betydelse
för den totala resurseffektiviteten. Till detta
kopplar också frågan om vilken roll olika
samhällsaktörer har för omställning mot
högre resurseffektivitet.
Hur kan utnyttjandet av industriell överskottsvärme förbättras? Hur säkerställer
man att restvärme som tas till vara i en applikation (och därmed får ett värde) verkligen
är överskottsvärme? Vad är äkta överskottsvärme? Är det resurseffektivt att ta till vara
”fossil restvärme”? Vem har ansvar för att
restvärme tas tillvara?
Hur
ökar
man
incitamenten
för
klusterbildning och industriell symbios?
Vilka hinder behöver undanröjas?
Vattenresursfrågan
tar
flera
industrisektorer upp som en viktig del i
resurseffektivitetsarbetet, framförallt på EU
och global nivå. Hur kan den hanteras i olika
industrisektorer?
Vilka incitament behövs för att energieffektiviseringsåtgärder inom industrin skall få
högre prioritet?

Styrmedel för ökad resurseffektivitet
Omvärldsanalys och åtgärder

Det betyder dock inte att Sverige inte arbetar med
resurseffektivitet inom energiområdet utan är troligen ett resultat av hur författarna valt att tolka sitt
uppdrag.

EU:s policyinitiativ för resurseffektivitet är relativt
nytt och man har inte skapat nya styrmedel på EUnivå som riktar sig specifikt mot detta. Däremot finns
mål och styrmedel inom miljö- och energiområdet
både på EU-nivå och inom medlemsstaterna som
har stor relevans för resurseffektiviteten.

Om man istället inventerar svenska mål och styrmedel inom miljö- och energiområdet så förekommer en rad mål och styrmedel som ökar resurseffektiviteten i energisystemet, se tabell 1. Dessa
styrmedel syftar till att minska användningen av
fossila bränslen, öka inslagen av förnybar energi,
öka effektiviteten i energiomvandling från primärenergi till slutanvändning, samt att minska energikonsumtionen.

Centralt i det avseendet är EU:s energi- och klimatpaket från 2009. Det innehåller tre övergripande
mål till år 2020 som alla har stark anknytning till
resurseffektivitet: att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent relativt 1990, att
andelen förnybar energi ska öka till 20 procent,
samt att energieffektiviteteten inom EU öka med 20
procent. Energi- och klimatpaketet implementeras
med hjälp av ett antal direktiv: direktivet för handel med utsläppsrätter (EU-kommissionen 2009b),
förnybarhetsdirektivet (EU-kommissionen 2009c)
och energieffektiviseringsdirektivet (EU-kommissionen 2012). Målen ska som regel uppnås genom
införandet av nationella åtgärder och styrmedel.
Ett viktigt undantag är utsläppshandeln som är
implementerat på EU-nivå och som omfattar cirka
40 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser.

Exempel på forskningsfrågor
Forskningsfrågor kring styrmedel specifika för olika
sektorer redovisas tidigare i denna rapport under
respektive sektor. Nedan anges forskningsfrågor av
mer generell karaktär:
• Vilka mål och indikatorer på resurseffektivitet har vi/vill vi ha i Sverige? Vilka aspekter
ska vi räkna in? Till exempel energiinnehåll,
förnybarhet, kvalitet? Vilka områden ska vi
räkna in? Exempelvis el- och värmeproduktion, konsumtion, transporter, bostäder, avfall, biomassaproduktion och användning.
Vilka indikatorer förutom energiinnehåll?
Kvalitetsaspekter som exergiinnehåll/Carnot-faktor?
• Vilka styrmedel är effektivast för att uppnå
målen? Analys av befintliga styrmedel: hur
de verkar, deras effektivitet, potential och
begränsningar i förhållande till måluppfyllelse. Behövs nya styrmedel?
• Styrmedel för hela värdekedjan. Hur får
man med uppströms och nerströmseffekter?
Import och export av ”resursryggsäcken”?
• Hur hittas den bästa kombinationen av styrmedel på lokal, regional, nationell och EUnivå? Betydelsen av målkonflikter och synergieffekter för tillämpningen och effekten
av olika styrmedel. Vad talar för- och emot
överlappande styrmedel?
• Vilken betydelse har internationell lagstiftning och styrmedel för utvecklingen av
resurseffektivitet i Sverige?

Inom ramen för EU-arbetet med resurseffektivitet
har den europeiska miljöbyrån (EEA) begärt in
underlag från medlemsstaterna om hur man
arbetar med resurseffektivitet på nationell nivå och
vilka strategier, mål och styrmedel som finns. Detta
underlag har sammanställts i rapporten Resource
efficiency in Europe – Policies and approaches in
31 EEA member and cooperating countries (EEA
2011).
I rapporten kan man se att medlemsstaternas mål
och styrmedel som regel har utvecklats i syfte att
minska miljöpåverkan men i många fall även leder
till en ökad resurseffektivitet. Som exempel på styrmedel och program inom EU:s medlemsstater kan
nämnas miljöskatter och skattelättnader, program
för energieffektivisering i industrin, energimärkning av vitvaror, miljömärkning, grön upphandling, klimatkalkylator för privatpersoner, hållbart
skogsbruk, hållbar stadsplanering, samt nationellt
långsiktiga energi- och klimatstrategier.

Styrmedel i Sverige

Sveriges redovisning till EEA av mål och styrmedel
inom resurseffektivitet har tagits fram av Naturvårdsverket och SCB (Naturvårdsverket 2011).
Där fokuseras huvudsakligen på avfall och materialåtervinning och väldigt lite om energiresurser.
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Exempel på styrmedel med potential att öka resurseffktiviteten i det svenska energisystemet
Styrmedel

Primärt syfte

Huvudsaklig sektor

EU:s utsläppshandelssystem Minska EU:s utsläpp av
växthusgaser till lägsta
möjliga kostnad
EU:s direktiv om främjande Öka användningen av förav förnybar energi
nybar energi inom EU.
EU:s energitjänstedirektiv
Effektiv slutanvändning av
energi och energitjänster.
EU:s energieffektiviserings- Energieffektivisering i hela
direktiv
värdekedjan
CO2-skatt		
Minska användningen av fossila bränslen
Energiskatt		
Effektivisera energianvändningen
Elcertifikat
Öka förnybar elproduktion
Programmet för energiFöretagen genomför
effektivisering (PFE)
effektiviserande åtgärder
och har möjlighet att få
skattebefrielse
Drivmedelsskatter
Internalisera externa effekter
av vägtransporter inklusive
utsläpp av växthusgaser
Riktade styrmedel för
Öka användningen av förintroduktion av förnybara
nybara drivmedel i transportdrivmedel
sektorn
Byggregler – normer för
Effektivare energianvändning
energieffektivitet		
Energideklarationer
Effektivare energianvändning

El- och värmeproduktion, koldioxidintensiv industri

Investeringsstöd för byte av
uppvärmningssystem samt
energieffektivisering

Bostäder

Effektivare energianvändning och ökad användning
av förnybar energi

El- och värmeproduktion, transporter
Hushåll, industri, transporter

El- och värmeproduktion,
bostäder, transporter, industri
El- och värmeproduktion,
bostäder, transporter, industri
Elproduktion och elkonsumenter
Svenska energiintensiva företag
i tillverkningsindustrin
Vägtransporter
Vägtransporter
Bostäder
Bostäder

Kompletterande forskningsfrågor kring internationell handel
• Hur påverkas Sveriges resurseffektivitet av import/export av
material, bränslen och el?
• Vilken roll kommer export och import av energibärare ha för
Sveriges möjligheter att öka sin resurseffektivitet i energisystemet?
• Hur kommer de internationella marknaderna kring energibärare att påverkas av det ökade trycket på resurseffektivitet
inom EU?
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