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Inledning
Malmös energistrategi bedöms möjliggöra stor minskning av klimatpåverkan. Även om det i slutändan är de
konkreta åtgärderna som leder till resultat så ger strategin en tydlig riktning för klimatarbetet för både Malmö
stads verksamhet, men även dess roll som stadsplanerare och samhällsaktör. Den visar också hur externa
aktörer kan och bör bidra. Det finns risker att förebygga och synergieffekter att ta tillvara på och dessa
beskrivs i denna strategiska miljöbedömning.
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Malmö stad gjort en strategisk miljöbedömning av Malmös
energistrategi. Energistrategin var när detta skrevs fortfarande under framtagande, men mycket av underlaget
togs fram hösten 2019 och våren 2020. Denna handling är en strategisk miljöbedömning av strategins
remissversion daterad 2020-09-04 (Energistrategi för Malmö, 2021–2030, UTKAST 200904).
Strategiska miljöbedömning är reglerad i miljöbalken 6 kap. 3 § och Naturvårdsverket har publicerat en
vägledning. Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en
plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planering och beslutfattande så att en hållbar
utveckling främjas. Sveriges 16 miljökvalitetsmål konkretiserar vad ekologiskt hållbar utveckling innebär.
Denna strategiska miljöbedömning utgår från miljökvalitetsmålen vilket Naturvårdsverket också föreslår. Att
identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt i en miljöbedömning.
Med miljöeffekter menas direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, tillfälliga eller
bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på miljön eller
människors hälsa. Miljöeffekter är inte begränsade geografiskt, det vill säga de kan uppstå både i närområdet
och långt bort.

Beslut om omfattning och innehåll enligt avgränsningssamråd
Samråd om avgränsning har skett. Förutom genom telefonkontakt under våren 2020 så har Malmös stad
skickat över ett förslag på innehåll den 11 augusti 2020 och mottog svar den 21 augusti. Den återkoppling som
gavs har arbetats in i möjligaste mån. Dessutom har Länsstyrelsen Skåne varit med på workshops och fått ta
del av remissversioner under framtagandet av energistrategin.

Sammanfattning av energistrategin
Syftet med energistrategin är att enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ha en aktuell plan
för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. En samlad strategi bidrar till det centrala,
regionala och lokala arbetet och är ett viktigt stöd för berörda förvaltningar och kommunala bolag då den
klargör rådighet, relationer och roller.
Energistrategin utgår från tre övergripande inriktningsmål för Malmö som geografi fram till år 2030.
Inriktningsmålen är i linje med Malmö stads miljöprogram:
•

Utsläppen av växthusgaser i Malmö som geografiskt område har minskat med 70 procent sedan år
1990

•

Malmö stads organisation har nettonollutsläpp

•

Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi
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Energistrategin består av fyra fokusområden med tillhörande resultatmål och ett antal åtgärdsstrategier.
Fokusområdena är:
•

Leveranssäkert elsystem

•

Lokal resurseffektiv och förnybar energiförsörjning

•

Energi- och resurseffektiv bebyggelse

•

Hållbar energi för transporter

Inom ramen för varje fokusområde finns det också beskrivet ett antal insatsområden och det är deras
miljöpåverkan som bedöms i denna strategiska miljöbedömning.
I energistrategin delas kommunens rådighet in i tre olika roller utifrån de förutsättningar som finns för
kommunen att agera. Det finns ett antal åtgärdsstrategier för varje fokusområde och för varje rådighetsroll.
Rollerna är; 1) Föregångare där kommunen går före genom att ställa om sin egen verksamhet, 2) Planerare
där kommunen nyttjar stadsutvecklingsprocessen och därmed invånarnas sätt att leva samt 3) Samhällsaktör
där kommunen agerar som arena och katalysator för samverkan samt verkar för förändringar på högre
nivåer.

Resonemang kring strategins klimatpåverkan
Sverige har en klimatlag på plats och klimatmål som styr mot ett klimatneutralt samhälle till 2045. Det visar
på en nationell enighet i frågan och ett långsiktigt klimatarbete och detta är en viktig förutsättning för att
lyckas med det lokala klimatarbetet. Dock är det kommunen som verkställer och agerar på många av de
nationella initiativ och beslut som fattas och där är energistrategin är ett av de viktigaste strategidokumenten.
Ett av energistrategins syften är att energisystemet ska bli förnybart och i förlängningen inte påverka klimatet.
Att jobba strategiskt med detta möjliggör lägre klimatpåverkan och att tydliggöra mål och riktning ökar
chansen till värdefull samverkan.
Ur klimatperspektiv har energisystemet i Malmö fem tydliga klimatutmaningar (som också visualiseras i
figuren nedan):
1.

Transportsektorn drivs främst med bensin och diesel och är den enskilt största utsläppskällan.

2.

Det säljs och används även en hel del fossil gas i Malmö både inom industrin och i hushållen. Denna
källa kan vissa år vara i samma storleksordning som trafiken. I flödet nedan framgår att det under
2017 även användes fossilgas i el och fjärrvärmeproduktionen, men enligt uppgift ska detta inte vara
fallet 2020.

3.

Det tillförs en stor mängd el till regionen. Det i sig är inte ett problem, men på grund av att elnätet i
dagsläget inte är tillräckligt utbyggt kan höga effekttoppar leda till att fossila anläggningar i regionen
körs i onödan. Det finns också tillfällen när den tillförda elen inte är förnybar eller fossilfri.

4.

Det fossila innehållet i det avfall som används som bränsle i el och värmeproduktionen ger också
upphov till klimatpåverkan. Avfall får inte deponeras och behöver hanteras, men utmaningen består
i att förebygga fossil plast.

5.

Malmö växer och överlag behövs det verkas för ett energi- och resurseffektiv användning av all
energi för att de förnybara resurserna ska räcka till. I Sverige behöver el och biobränslen frigöras åt
transportsektorn och vår energiintensiva industri.
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Figur 1. Energibalansen visar ett års ett års energiflöden i Malmö där vänster sida visar den energi som tillförs
energisystemet och den högra den energi som används och i vilken användarsektor. De fem klimatutmaningarna är
markerade med röda cirklar. Lila flöden är fossila bränslen.

Alla de fem klimatutmaningarna som Malmös energisystem har är adresserade i energistrategin och detta är
positivt ur klimatsynpunkt. Det enda som inte hanteras är att begränsa trafikmängden vilket är en av de
viktigaste posterna 1 rent klimatmässigt och där kommunen har stor möjlighet att påverka genom sin
planprocess. Dock har Malmö stad uttryckt att de har för avsikt att hantera detta i kommande plandokument
kring trafik och mobilitet.
I slutändan är det de faktiska åtgärderna som leder till resultat och det krävs även att åtgärdsarbetet kommer
vara kraftfullt från kommunens sida, att Sveriges klimatmål uppfylls på nationell nivå, att externa
nyckelaktörer ställer om sina verksamheter och att individer till viss del tar sitt ansvar om de får rätt
förutsättningar.

1

Tillsammans med omställning till förnybara drivmedel och utfasning av fossil gas
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Uppföljning och efterlevnad
Miljöbedömningen kommer biläggas till energistrategin. Varje nämnd och kommunalt bolag är sedan
ansvariga för att bedöma hur de i sin handlingsplan tar hänsyn till och beaktar informationen i
miljöbedömningen kopplat till de konkreta åtgärder som tas fram i respektive handlingsplan.

Strategins påverkan på miljökvalitetsmålen
I detta kapitel beskrivs hur varje fokusområde med tillhörande insatsområden kan komma att påverka
miljökvalitetsmålen. Påverkan kan vara negativ, positiv eller kumulativ (påverkar på flera sätt och det kan
både bli synergieffekter och motverkande effekter). Per insatsområde görs en kortfattad kvalitativ beskrivning
av miljöpåverkan som kan uppstå. Detta görs för att lyfta miljöaspekter som behöver tas i beaktning då beslut
väl ska fattas kring konkreta åtgärder.
Följande insatsområden har miljöbedömts för respektive fokusområde:
•

Leveranssäkert elsystem
o

Laststyrning

o

Regional effektkapacitet (bioeldad kraftvärme)

o

Värme och kyla (avfallsförbränning)

o

Värme och kyla (CCS)

o
•

Lokal resurseffektiv och förnybar energiförsörjning
o

Värme och kyla (geotermi)

o

Elproduktion (vind)

o

Bränsle (lokal och regional produktion av biogas)

o

•

o

Elproduktion (sol)
Industriell och urban symbios

Energi- och resurseffektiv bebyggelse
o

o
•

Lagring

o

Energi- och resurseffektiv nyproduktion
Renovering och omställning av befintlig bebyggelse
Planeringsprocess med fokus på energi- och resurseffektivitet

Hållbar energi för transporter
o

o

o

Elektrifiering
Biogas (användning i fordon)
Flytande biobränslen (etanol och biodiesel)
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1. Leveranssäkert elsystem
I södra Sverige är det för tillfället effektbrist då några stora elproduktionsanläggningar har lagts ner.
Nätkapaciteten håller på att byggas ut, men det tar några år så åtgärder krävs för att bibehålla ett stabilt och
leverenssäkert elsystem.

1.1. Laststyrning
Detta insatsområde handlar om att hantera effektbrister i det svenska kraftnätet utan att behöva använda
fossila bränslen vid tidpunkter där det krävs högre effekt. Användning av laststyrning kan ge minskad
förbrukning av fossila bränslen då användare kan flytta sin elkonsumtion till tidpunkter där det finns
tillräckligt eller överskott av förnybara energikällor. Direkt laststyrning kan även ge ökad kunskap om
energianvändning som kan bidra till minskad total energianvändning. Denna insats gynnar klimatmålet
”Begränsad klimatpåverkan” och säkert fler av miljömålen även om det är svårt att säga vilka.

1.2. Lagring
Lagring av energi ger möjlighet för större produktion av förnybar energi och därigenom bidra till att minska
användningen av fossila bränslen. Det finns olika tekniker för lagring.
Batterilager är en teknik som kan bli aktuell och tillverkningen av dess påverkar vissa av miljömålen. När
batterier börjar användas i större utsträckning i transportsektorn kommer det med stor sannolikhet bli aktuellt
att ge batterier som tappat i kapacitet ett andra liv som lagringskapacitet. Men batteriernas påverkan är
beskrivna under 4.1 Elektrifiering.
Ett geotermisk lager kan också bli aktuellt. Det avger i sig inga miljöfarliga ämnen som uppstår vid
förbränning, de bullrar inte och kräver i regel inte någon transport. Detta innebär att de skulle kunna placeras
nära bebyggelse. I de fall där de geotermiska lagren används för att ersätta förbränning upphör utsläpp till
luft. Är det fossil produktion som ersätts eller om lagret möjliggör större andel förnybar kraft i elnätet innebär
lagren en minskning av koldioxidutsläpp.
Insatsområdet bedöms ha positiv påverkan på miljökvalitetsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”,
”Bara naturlig försurning” och ”Ingen övergödning”.

1.3. Regional effektkapacitet (bioeldad kraftvärme)
Detta insatsområde handlar om att säkra förnybar och styrbar elproduktion i regionen, det vill säga
kraftvärmeverk som eldas med biobränslen såsom trädbränsle, bioolja eller biogas. All förbränning ger
upphov till luftutsläpp och kräver bra rening för att inte påverka miljömålen. Förbränning ger upphov till
luftutsläpp i form av kväveföroreningar och stoftpartiklar och detta påverkar försurningen, övergödningen
och luftkvalitén.
För alla biobränslen gäller det att ursprunget är bra för att säkra att klimatpåverkan minskar. Till exempel kan
bioolja från regnskogsområden i Indonesien och trädbränsle från skogsskövling leda till ökade klimatutsläpp
samt till förstörning av viktiga ekosystem. Av dessa anledningar bedöms insatsområdet även vara i risk för
negativ påverkan på miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och
djurliv”. Påverkan på miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” bedöms vara icke-entydig (kumulativ)
då det inte är entydigt positivt eller negativt.

2. Lokal resurseffektiv och förnybar energiförsörjning
2.1. Värme och kyla
Biobränslen är ett vanligt bränsle för uppvärmning. Dess miljöbedömning är dock beskriven i avsnitt 2.3
Bränsle (lokal och regional produktion).
En generell kommentar gällande uppvärmningsenergi är att det i de flesta fall är bättre att använda värme
istället för el vid uppvärmning. El är högvärdig energi vilket innebär att det kan användas inom många
områden som till exempel transportsektorn och i industriella processer, medan värme är lågvärdig energi och
dess användningsområde är till stor del uppvärmning. Det är viktigt att ta hänsyn till olika energiers värde
och använda rätt energi till rätt syfte. Detta är med i energistrategin, men det finns även skrivningar som kan
motverka detta.

Avfallsförbränning

För att minimera mängden avfall som förbränns ska EU:s avfallstrappa följas; 1) minimera mängden avfall, 2)
återanvänd det som går, 3) återvinn materialet och sist 4) utvinna energi. När avfall väl har uppkommit är
förbränning och energiåtervinning ett mycket bättre alternativ än deponi, som också är förbjudet. Som all
förbränning leder avfallsförbränning till luftutsläpp, försurning, övergödning och kräver rening. Avfallet
innehåller dessutom fossil plast som ger fossila utsläpp. För att hantera mängden fossil plast bör man jobba
uppströms och förebygga användningen och öka materialåtervinningen. Insatsområdet bedöms ha ickeentydig (kumulativ) påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” men risk för negativ
påverkan på miljökvalitetsmålen “Frisk luft”, “Bara naturlig försurning” och “Ingen övergödning”.

Geotermi

Om man utnyttjar den geotermiska energin ansvarsfullt och i ett slutet system är geotermisk energi ett rent
och förnybart energislag. Om systemet inte är slutet finns risken att tungmetaller från berggrunden löses ut på
ytan. Insatsområdet bedöms ha icke-entydig (kumulativ) påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad
klimatpåverkan” och risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålet “Giftfri miljö”.

Carbon Capture and Storage (CCS)

Fånga och lagra koldioxid är en ny teknik som provas på några ställen. En grundläggande förutsättning för att
kunna transportera och lagra koldioxid är att det måste göras på ett säkert sätt och med acceptabel
miljöbelastning. I Sverige och Norden kommer en infrastruktur med stor sannolikhet att inkludera transporter
av koldioxid med fartyg. Därmed bör ökade miljörisker vid hamnar där omlastning sker samt ökad
fartygstrafik beaktas. Eftersom CCS går ut på att koldioxid inte ska nå atmosfären får man anta att även
fartygstransporterna kommer vara relativt hållbara. Utöver detta kan borrningar i samband med
prospektering och utbyggnad av lagring ge oönskade miljöpåverkan på naturen.
Insatsområdet bedöms ha en möjlighet för positiv påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad
klimatpåverkan” och risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålet “Giftfri miljö”.

2.2. Elproduktion
Vind

De enda klimatutsläppen som förekommer är i samband med tillverkning, transport och utplacering. Normalt
är dessa försumbara och vägs snabbt upp av sparade klimatutsläpp under driftsfasen. Det tar mindre än ett år
för ett modernt vindkraftverk att producera lika mycket energi som det gick åt under dess tillverkning. De
negativa effekterna vindkraften har är främst dess påverkan på landskapsbilden och risk för buller.
Lokaliseringsfrågan är därför viktig. Insatsområdet bedöms ha möjlig för positiv påverkan på

miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålet “God
bebyggd miljö”.

Sol

Miljöpåverkan från solceller är generellt sett låg. Den miljöpåverkan som solceller trots allt ger upphov till
sker främst i samband med tillverkningen. Materialen består ofta av kisel och olika metaller som innebär
påverkan på naturen genom gruvdrift som kan ge upphov till läckage av miljögifter vid utvinning och som
framställs med energikrävande processer. Det kan finnas intressekonflikter i vilka ytor som nyttjas, som till
exempel K-märkta byggnader eller liknande.
Insatsområdet bedöms ha möjlig positiv påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och
risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålen “Giftfri miljö” och “God bebyggd miljö”.

2.3. Bränsle (lokal och regional produktion av biogas)
Att ta hand om lokala resurser för att producera biobränslen är resurseffektivt. I detta stycke beskrivs enbart
lokal och regional produktion av biogas. För produktion av övriga biobränslen se avsnitt 1.3 Regional
effektkapacitet.
Biogas kan ersätta fossilgas i kraftvärme och fossila drivmedel. Biogas kan produceras genom rötning av
organiska restprodukter från till exempel livsmedelsindustrin, källsorterat hushållsavfall, samt från
energigrödor, avloppsslam och stallgödsel. Vid produktion av biogas kan klimatpåverkan från den annars
naturliga nedbrytningen av restprodukterna som till exempel gödsel förändras så att man får reducerade
utsläpp vilket ger en dubbel klimatnytta. Biogas produceras oavsett om det finns intresse för att använda
biogas som bränsle för att stabilisera organiska restprodukter, exempelvis avloppsslam.
Produktion och användning av biogas är en del av ett cirkulärt samhälle. Dels bidrar biogas till minskade
koldioxidutsläpp genom att delvis ersätta fossila bränslen. Och dels kan slammet som uppstår vid rötning
ersätta konstgödsel. Produktion och användningen av konstgödsel bryter kretsloppet och ger upphov till stor
energianvändning, lustgas, kadmium i mat, samt ökad övergödning och försurning.
Insatsområdet bedöms ha möjlig positiv påverkan på miljökvalitetsmålen “Begränsad klimatpåverkan”, “Bara
naturlig försurning”, “Giftfri miljö" och “Ingen övergödning”.

2.4. Industriell och urban symbios
Industriell och urban symbios handlar om att aktörer i staden nyttjar varandras restprodukter och optimerar
energi- och materialflöden. Ur resurs- och miljöperspektiv är detta alltid positivt och bör rimligen påverka
många av miljömålen i positiv riktning. Dock svårt att säga hur utan att ha analyserat varje flöde men man
kan med god säkerhet anta att klimatet gynnas.
Insatsområdet bedöms ha möjlig positiv påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan”.

3. Energi- och resurseffektiv bebyggelse
Att bygga energi- och resurseffektivt är bättre än att bygga konventionella byggnader. Dock innebär all
exploatering, nybyggnation och renovering alltid en miljöbelastning och påverkar därför flera av miljömålen
negativt. Detta är inte bedömt i denna miljöbedömning. Här har vi tittat på riskerna att ensidigt styra mot ett
energimål i form av energieffektiva byggnader. Det finns andra aspekter att ta hänsyn till för att uppnå
minimal miljöpåverkan.

3.1. Energi- och resurseffektiv nyproduktion
Sett ur en byggnads livscykel finns det tre stora utsläppskällor: energianvändningen, materialtillverkningen
och transporterna. Tillverkning av byggmaterial (exempelvis betong och stål) orsakar idag stor
energianvändning och stora klimatutsläpp och för att bygga energisnålt krävs det mycket material. Här gäller
det att hitta en bra balans. Val av uppvärmningsteknik är en fråga som ofta glöms bort i och med att
certifieringar och krav i olika föreskrifter inte tar hänsyn till detta fullt ut. Den bör ha låg klimatbelastning och
dessutom ta hänsyn till energisystemet i stort. Ny bebyggelse leder även till ökade transporter, både i
samband med byggnation men framförallt i form av ökat trafikarbete när boende och lokaler är på plats. Ny
bebyggelse innebär också ofta att ny mark exploateras.
Insatsområdet bedöms ha icke-entydig påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och risk
för negativ påverkan på miljökvalitetsmålen “Frisk luft”, “Bara naturlig försurning”, “Ingen övergödning”,
“Levande skogar”, “Ett rikt odlingslandskap” samt “Ett rikt växt- och djurliv”.

3.2. Renovering och omställning av befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse bör tas om hand, rustas upp och vid behov energirenoveras varsamt. Det är klimatsmart
och resurseffektivt att undvika att riva och istället bygga nytt. Utemiljöer och områdens karaktär och
mobilitetsåtgärder är åtgärder som kan förlänga livslängden av äldre områden och dessutom förbättra dess
miljöprestanda. En sak att säkra är att byggmaterial som innehåller skadliga ämnen fasas ut.
Insatsområdet bedöms ha möjlig positiv påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan”, ickeentydig (kumulativ) påverkan på miljökvalitetsmålen “Giftfri miljö” och “God bebyggd miljö”.

3.3. Stadsutvecklingsprocessen med fokus på energieffektivitet
Stadsutvecklingsprocessen utgör kommunens kanske kraftfullaste påverkansverktyg. Processen ger
kommunen möjlighet att påverka utformningen av staden och indirekt därmed invånarnas sätt att leva. Det
finns stora miljövinster att göra genom att arbeta integrerat och sektorsövergripande i
stadsutvecklingsprocessen. Andra aspekter behöver också integreras och balanseras upp i processen för att
minska den totala energianvändningen, klimatpåverkan och annan miljöpåverkan:
•

Val av uppvärmningsalternativ som tar hänsyn till energisystemfrågan.

•

Möjligheter för laststyrning

•

Energikrav vs. materialval för optimerad klimatnytta.

•

Mobilitet och transportplanering för hållbar trafik både inom staden och i stadens ytterområden (till
exempel köpcentrum) samt tillgängligheten till och från omkringliggande orter och landsbygd.

•

Lagom förtätning för att få effektiv kollektivtrafik, ej bygga på odlingsmark, men ändå ha plats för
grönska och gemensamma platser även centralt.

Ovanstående punkter bör fångas upp i processen för stadsutveckling för att inte riskera negativ påverkan på
miljömålen. I och med energistrategin kommer detta till mångt och mycket integreras, men dessa har ändå
lyfts fram i den samlade bedömningen.
Insatsområdet bedöms ha icke-entydig (kumulativ) påverkan på miljökvalitetsmålen “Begränsad
klimatpåverkan” och “Ett rikt odlingslandskap” och risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålen “Frisk
luft”, “Giftfri miljö”, “Ingen övergödning”, “Levande skogar” och “Ett rikt växt- och djurliv”.

4. Hållbar energi för transporter
Innan följande insatsområden bedöms är det nödvändigt att beskriva konsekvenser av biltransport generellt.
Enligt Trafikverkets prognos avseende framtida utsläpp kopplat till den svenska transportsektorn räcker det
inte att enbart byta drivmedel. Tillgängligheten av förnybara energikällor såsom biodrivmedel och el räcker
inte till hela fordonsflottan. Mängden trafik måste minska eller hålla sig kvar på samma nivå trots ökad
folkmängd för landet i stort. För en stad och en tätbebyggd region är dessutom förutsättningarna för minskad
trafikmängd ännu bättre. Detta är med i bedömningen kring planeringsprocessen. I kommande avsnitt
bedöms produktion och användning av olika drivmedel.

4.1. Elektrifiering
Elektrifiering av transporterna innebär att det inte blir några luftutsläpp i samband med körning.
Elektrifiering innebär även minskat buller.
Elektrifiering kräver dock batterier och dess tillverkning är elfordonens stora klimatavtryck. Batteriers
klimatpåverkan minskar om tillverkningen sker så energieffektivt och med så lite fossil el som möjligt. Det är i
dagsläget fördelaktigt ur klimatsynpunkt med mindre batterier som kan laddas ofta. Batterier innehåller
dessutom metaller som litium och ofta även kobolt, nickel och mangan. Välfungerande återanvändning och
återvinning av metallerna när batterierna är uttjänta är viktigt för att minska behovet av nya råvaror och detta
kommer i takt med teknikskiftet att byggas ut.
Insatsområdet bedöms ha möjlig positiv påverkan på miljökvalitetsmålen “Begränsad klimatpåverkan”,
“Frisk luft” och “God bebyggd miljö” samt risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålet “Giftfri miljö”.

4.2. Biogas (användning i fordon)
Produktion av biogas har stora miljöfördelar vilket beskrivs i avsnitt 2.3 Bränsle (lokal och regional
produktion av biogas). I detta avsnitt bedöms enbart användningen av biogas i fordon.
När biogas ersätter bensin och diesel minskar klimatpåverkan. Biogas i Sverige säljs antingen i mix med fossil
fordonsgas eller i ren form, det vill säga helt förnybart. Sammantaget bidrar detta till miljömålet om
begränsad klimatpåverkan.
När det gäller körning har biogasfordon inte samma fördelar som elfordon när det gäller luftutsläpp och
buller. Det kan vara bra att beakta för tätbyggda områden. Förbränningen av biodrivmedel vid körning leder
till luftutsläpp av olika föroreningar som påverkar luftkvalitén, försurningen och övergödningen. Dock så är
generellt sett dessa utsläpp lägre jämfört med biogasens fossila motsvarighet. Användningen av gasbil
kommer också innebära samma bullernivåer som associeras med fordon som drivs av bensin eller diesel.
Insatsområdet bedöms ha möjlig positiv påverkan på miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan”, ickeentydig (kumulativ) påverkan på miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” samt risk för negativ påverkan på
miljökvalitetsmålen “Frisk luft”, Bara naturlig försurning” och “Ingen övergödning”.

4.3. Flytande biobränslen (etanol och biodiesel)
För både etanol och biodiesel är ursprunget viktigt för att klimatnytta ska uppnås och det gäller att ha bra
upphandlingsrutiner.
Etanol produceras på en mängd olika vis och klimat- och miljöpåverkan varierar. Det finns i Sverige exempel
på mycket klimateffektiv etanolproduktion. Vid odling av energigrödor för produktion av biodrivmedel

(etanol/biodiesel) riskerar vissa av miljöfördelarna att bytas ut mot nackdelar. I vissa extrema fall med
bränsleproduktion på dränerade torvmarker kan detta resultera i mycket begränsad klimatnytta. Under
odlingssteget av biobränslen har även markemissioner av kväveoxider och ammoniak uppmärksammats som
ett miljöproblem. Etanol säljs i Sverige som Etanol 85 (E85) vilket har inblandning av 15% fossil bensin, men
finns även låginblandad (upp till 10%) i andra bensinkvalitéer.
Många märken av biodiesel (HVO) som säljs i Sverige idag innehåller palmolja som odlats i
regnskogsområden, vilket innebär stor klimatpåverkan samt stor påverkan på växt- och djurliv så dessa bör
undvikas.
Förbränningen av biodrivmedel leder till luftutsläpp av olika föroreningar som påverkar luftkvalitén,
försurningen och övergödningen. För etanol är generellt sett dessa utsläpp lägre jämfört med dess fossila
motsvarighet. För biodieseln och fossil diesel är skillnaderna dock ganska små.
Insatsområdet bedöms ha icke-entydig (kumulativ) påverkan på miljökvalitetsmålen “Begränsad
klimatpåverkan” och “God bebyggd miljö”. Det bedöms ha risk för negativ påverkan på miljökvalitetsmålen
“Frisk luft”, “Bara naturlig försurning”, “Ingen övergödning”, “Myllrande våtmarker”, “Levande skogar” och
“Ett rikt växt- och djurliv”.
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