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Mål för ett hållbart energisystem



Nyttor av nätverk och samverkan

• Vara i frontlinjen vad gäller energieffektivisering

• Stöd i att demonstrera och utvärdera ny teknik

• Delta i utvecklingsprojekt inom företagets intresseområde

• Tillfälle att nätverka, utbyta kunskap och erfarenhet

• Möjlighet att visa upp sitt energieffektiviseringsarbete

• Möjlighet att påverka och utveckla nätverkets inriktning och verksamhet



Antal

Energieffektivitet

Ekodesign

Byggregler, krav 

Märkning

Resurseffektivitet

Behovsägarnätverk driver på utvecklingen

Grön offentlig 

upphandling

Teknikupphandling

Forskning & Utveckling

Kommersialisering
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ta bort 

de sämsta



Resultat av behovsdriven utveckling

Forskning
Program

Utlysningar

Marknad

Nätverk

BehovsägareBranschstandard för 

energieffektivisering 

och verifiering av 

energiprestanda

Etablerad teknik och metoder för 

halverad energianvändning vid 

ombyggnad av kontor och bostäder

Tenikupphandling, 

tekniktävling, demonstration, 

export av innovativa produkter

Forskningscentrum och 

demonstrationer



Fem fakta om sektorsstrategier för energieffektivisering

• Fem sektorer och gränsytorna däremellan ingår.

• Strategiframtagningen pågår i 5 projekt, 

klart december 2020

• Uppdraget redovisas årligen fram till 2030. 

Energimyndigheten ansvarar för uppföljning.

• Riktar sig mot flera energi- och klimatpolitiska 

mål.

• Kan innehålla både egna åtaganden och nya 

styrmedel

Flexibelt      

och robust 

energisyste

m

Produktion i 

världsklass

Resurs-

effektiv 

bebyggelse

Framtidens 

handel och 

konsumtion

Fossilfria 

transporter

50%
Effektivare 

energianvändning



Tillstånd och målbild år 2030. Sektorn resurseffektiv bebyggelse

• Planprocessen bidrar genom helhetssyn till en hållbar bebyggelse som effektivt hushållar med 

energiresurser och bidrar till nyttor i övriga försörjningssystem i samhället.

• Byggprocessen sker samordnat och säkrar en resurseffektiv energianvändning i byggnaders hela 

livscykel. 

• Utveckling av innovativa lösningar fortgår och beprövade lösningar som bidrar till resurseffektiv energi-

och materialanvändning är brett implementerade på marknaden. 

• Samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan skapar incitament för energi- och effektoptimerad drift 

och förnybar energi. Det bidrar till mervärden i energisystemet , god brukarkomfort och inomhusmiljö. 

• Bebyggelsen bidrar till att förebygga kapacitetsbegränsningar genom energieffektivisering och genom 

utjämning av effektbehov av el-, värme och kyla. 

Beteende och teknik är i samspel.




