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och resursnyttjande inom planetens gränser
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Resursutnyttjande inom planetens 
gränser

Källa: the Circular Gap report, ombearbetad av Roupé&Breitholtz (2019)
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Huvudfråga
• Hur kan Sverige påverka material-

och resursflödena inom 
livsmedelssektorn och byggsektorn så 
att de blir mer cirkulära och håller 
sig inom planetens gränser? 

Delfrågor
• Vilka är de stora resursflödena i respektive sektor? 
• Vilka resursflöden har störst påverkan på planetens 

gränser? 
• Vilka resursflöden har vi störst rådighet att påverka på 

ett sätt som skapar positiva synergier för flera 
planetgränser? 

• Vilka planetgränser är viktigast att försöka minska 
belastningen på? 

60-80% av VHG



Huvuddelen av resurslöseriet har inte privatpersoner 
eller enstaka organisationer rådighet över

Statistiken kan vilseleda utredare och beslutsfattare 

Import
90 m ton

Inhemska resurser 
till ekonomin 

230 m tonTotalt resursuttag 
för svenska 
ekonomin

>500 -1 000 
miljoner ton per år
(300 kg/svensk/dag)

Större delen av 
naturresurserna förloras, 
sprids, emitteras eller
förbrukas

Export
90 m ton

En del byggs in i
infrastruktur och
kapitalvaror. Mindre än 5% 
av det som byggs in i
infrastruktur återbrukas

Endast en mycket liten
del av resurserna
hamnar i
avfallstatistiken

100-600 ton 
Förloras, Sprids, 
Emitteras eller 

Förbrukas

Bostäder & 
Infrastruktur

Livsmedels-
systemet



Planetens gränser



Ozonskiktets uttunning i 
stratosfären

Ökad koncentration av 
aerosoler i atmosfären

(ännu inte kvantifierade)

Havsförsurning

Klimatförändring

Färskvattenanvändning
Biologisk Mångfald

Förlust av ekologiska funktioner
Art-utdöende

Under gränsvärdet (säkert)

I osäkerhetszonen (ökad risk)

Över osäkerhetszonen (hög risk)

Förändrad
Markanvändning

Nya kemiska substanser
(ännu inte kvantifierade)

Påverkan på biokemiska 
flöden

Fosfor- och Kvävekretsloppet

Planetens gränser

Illustration: modifiering av Mace m.fl. (2014).Approaches 
to defining a planetary boundary for biodiversity, Global 
Environmental Change 28



Byggsektorn
(Samhällsbehovet för byggnader)



1. Urbanisering och nybyggnation sätter press på planetens
gränser både genom det byggmaterial som används och den 
mark som tas i anspråk.

Rivning
AvfallshanteringPåverkan på Biodiversitet Utvinning

Produkt-
framställning Byggnation

Användning,
Underhåll

Störning av arter på lokal nivå

Lokala förluster av livsmiljöer* 

Dammkvävning av vegetation

Introduktion av främmande arter

Sedimentavrinning

Sedimentering av vattendrag, floder

Konkurrens/ förlorad tillgång till 
ekosystemtjänster och varor

Fragmentering av livsmiljöer
*Förlust av livsmiljö kan ha flera orsaker, till exempel fragmentering av livsmiljön.



2. Betong, sand, grus och krossad sten är de största
materialflödena inom EU för byggnadskonstruktion
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3. Ett fåtal material och resursflöden har oproportionerligt
stor påverkan på vissa planetgränser, men det saknas
fortfarande metodik för att bedöma påverkan på vissa av
gränserna

30% 30% 55%

45%
70%70%

Energiförbrukning Markanvändning Klimatpåverkan Aluminum
Järn
Koppar
Bly
Zink
Mangan
Nickel

Betong

Källa: OECD samt Breitholtz, Roupé 2019



4. Sekundära byggnadsmaterial är alldeles för
underutnyttjade, det innebär en stor potential för en
omställning mot cirkulära flöden

Andel sekundära material av all stenförsäljning



5. En resurseffektiv
byggkedja kräver
samverkan på flera
nivåer och nya sätt
att mäta, följa och
certifiera de 
cirkulära flödena

Källa: Circular Amsterdam, 
CircleEconomy, 2016



5. En resurseffektiv
byggkedja kräver
samverkan på flera nivåer
och nya sätt att mäta, följa
och certifiera de cirkulära
flödena

BETONG Stål

GlasEnergi



År

Materialvikt i ton

Betong Stål och Järn
Trä
Keramik och Glas

Aluminium och Zink

Isoleringsmaterial

Gipsskivor

Mattor

Genomsnittlig livslängd för fönster

Genomsnittlig livslängd för gipsskivo

Genomsnittlig 
livslängd för mattor

5. En resurseffektiv
byggkedja kräver
samverkan på flera
nivåer och nya sätt
att mäta, följa och
certifiera de 
cirkulära flödena



Fem innovationsområden inom bygg där Sverige behöver ha testat fullskaliga
innovationer till 2030 för att vara en nation som tydligt är en del av den cirkulära omställningen

1.  Skördebaserad cirkulär samverkan inom byggnation

2. Mät, styr och certifiera cirkulärt

3. Flexibel utformning av byggnader, kvarter och stadsdelar

4. Regenerativ design av byggnader och stadsdelar

5. Öka delningen av befintliga lokaler



Livsmedel



Viktigast är inte alltid störst

Pesticider

Antibiotika

Eek the cat/flickr



Var i världen är avgörande för påverkan

Elmqvist et al 2013



Proteinskifte: 
Mindre och bättre kött
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Minskat matsvinn snabb väg framåt

Foto: Johan Fredriksson



Omställning till regenerativt produktionssystem

Minskar beroende av insatsvaror

Ökar resiliens i jordbruksmark

Ökar cirkulariteten



Maktförhållanden avgörande

Få aktörer i dagligvaruhandel, 
grossister och uppköpare

Hållbar livsmedelskedja

EU



Cirkulär livsmedelssektor

Näring och vatten
Kolinlagring

Bättre systemsyn



6 innovationsområden
1. Designtänkande för cirkularitet

2. Ställ om till mångfald för att minska behov av insatsvaror

3. Protein- och foderskifte

4. Lokal produktion och förädling

5. Digitalisering och AI

6. Stärk rådighet och utmana maktförhållanden



Tack!
marika@albaeco.com

JonasRoupe.com
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