
Resurseffektiv och giftfritt
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Inledning

Idag är vi cirka 7,7 miljarder människor på jorden, år 2050 kommer vi troligtvis 
att vara 9,7 miljarder. För att alla ska kunna leva ett gott liv behöver resurserna 
fördelas rättvist och användas på ett sådant sätt att de inte överskrider 
jordens ekologiska gränser. Konsumtionen av material har ökat kraftigt sedan 
industrialismens genombrott. Sveriges ekologiska fotavtryck, de resurser vår 
konsumtion och livsstil tar i anspråk både i Sverige och i andra länder, är cirka 
fyra gånger större än vad som anses vara långsiktigt hållbar. 
Materialkonsumtionen i Sverige uppgick år 2016 till nära 23 ton per person, 9 ton 
mer än EU-genomsnittet. Offentlig konsumtion och investeringar står för ungefär 
en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion. 
Materialflödena har stor miljöpåverkan, framför allt på klimatet, tillgången 
på naturresurser, utsläpp av giftiga ämnen samt biologisk mångfald.

Färdplanen för resurseffektiva och giftfria flöden innehåller åtgärder för att 
effektivisera våra olika material och energiflöden så att uttaget av jungfruliga och 
fossila råvaror minskar. Vi fokuserar särskilt på fem flöden som har extra 
stor betydelse, varuflöden, byggvaror, energi, läkemedel och kemikalier. Genom 
att få bort onödig användning av produkter, förlänga livslängden och 
återanvända varor i större utsträckning minskar vi inflödet av material. Vi ökar 
andelen biobaserade och återvunna råvaror. När det gäller kemikalier och 
läkemedel handlar det, förutom om att ifrågasätta onödig användning, om att 
ersätta miljöfarliga ämnen med mindre miljöskadliga.
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Mål och omfattning

Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och 

giftfria är ett av tre övergripande miljömål för Västra 

Götalandsregionen. 

Målet omfattar delmål inom sex områden, se figur till höger. 



Mål och omfattning

Miljömålet ”Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria” delas in flera delmål. Delmålen omfattar de områden där 
Västra Götalandsregionen har störst miljöpåverkan gällande resursutnyttjande och användning av skadliga ämnen och kemikalier.

Inom delmålet för varor och produkter omfattar mål och åtgärder främst tre materialflöden, textil, plast och metall som alla har en stor 
miljöpåverkan. Detta delmål har också en egen färdplan för genomförandet som tydligare går ner på åtgärdsområdet och uppföljning.

Inom delmålet för byggvaror ligger fokus på att öka återbruket och hitta mer cirkulära flöden av byggvaror. Västfastigheter ansvarar för 
arbetet med delmålen för byggvaror och har också tagit fram särskilda färdplaner för detta arbete.

Inom delmålen för kemikalier handlar det om att begränsa användning och substituera farliga kemikalier inom drift och underhåll, hygien, 
patientnära produkter och bekämpningsmedel. Även för dessa delmål finns särskilda färdplaner framtagna som behandlar åtgärder och 
uppföljning av delmålen.

Delmålet för energi omfattar energiförbrukningen i de fastigheter som Västra Götalandsregionen själva äger. Inte de lokaler vi hyr av 
andra fastighetsägare. Delmålen drivs av Västfastigheter och deras arbete med energieffektivisering och VGR:s solelsstrategi.

För delmålen gällande läkemedel ligger fokus både på minska miljöpåverkan vid tillverkning av läkemedel och på minskad miljöpåverkan 
vid användningsskedet i VGR's verksamheter och i samband med utsläpp hos oss och våra patienter.



NULÄGE, UPPFÖLJNING OCH MÅLUPPFYLLNAD

Miljömålet kommer att följas upp med hjälp av delmålens indikatorer samt 

redovisning av åtgärder kopplade direkt till målet. Därför redovisas inget 

övergripande nuläge utan detta görs under respektive delmåls färdplaner.

Målet anses uppnått när delmålen är uppnådda. En sammanvägd bedömning för 

miljömålet Våra produkt och materialflöden är resurseffektiva och giftfria görs 

årligen. Läs mer om uppföljning av delmålen i respektive färdplan för dessa.
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Delmål Indikator Basår Nuläge

2030 är flödet av produkter giftfritt och resurseffektivt. Förbrukningen av naturresurser har minskat med 20 
%, andelen återvunnet material har ökat med 20 % och andelen biobaserat material har ökat med 20 %. Dessutom 
materialåtervinns 20% av den plast som lämna VGR.

Andel plastförpackningar som materialåtervinns.
Användning av utvalda förbrukningsprodukter (antal)
Andel biobaserade råvaror i produkter (antal) utvalda förbrukningsprodukter. 
Andel återvunna råvaror i produkter (antal) utvalda förbrukningsprodukter.

2019 -
79 365 000
0%
0%

2030 ingår prioriterade byggprodukter i ett cirkulärt system Andel av prioriterade byggprodukter som byggts in och är återbrukade (procent av antal, 
kvadratmeter respektive löpmeter)
Andel omhändertaget material vid rivning som går till återbruk utifrån de prioriterade 
byggprodukterna (procent av antal, kvadratmeter, löpmeter)
Antal koldioxidekvivalenter sparat på återbrukat, inbyggt material samt omhändertaget 
material

2022 Inget resultat 
ännu

2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler Energianvändning (kWh/m2) 169 kWh/m2
(2020)

2030 har VGR en installerad kapacitet att producera 10 GWh solel per år i egen regi Installerad kapacitet producerad solel per år. NA 1,4 GWh
(2020)

2030 har uppmätta halter av miljöbelastande läkemedel tydligt minskat i Västra Götalands sjöar och vattendrag Halter av prioriterade läkemedelssubstanser
Punktutsläpp av utvalda substanser från egna sjukhus

Under utveckling

2030 har läkemedelstillverkningens direkta påverkan på miljön - lokalt och globalt – minskat betydligt Antal revisioner av läkemedelsproducenter/leverantörer Under utveckling

2030 uppfyller användningen av kemiska produkter höga krav på en säker arbetsmiljö. En stor andel farliga ämnen 
och produkter har fasats ut genom aktivt och metodiskt substitutionsarbete.

Andel verksamheter som har fullständig och kontinuerligt uppdaterad kemikalieförteckning
Andel verksamheter som utför riskbedömning av farliga kemikalier enligt arbetsmiljö-
och miljölagstiftning

Under utveckling



Genomförande – Åtgärdsområden och åtgärder

Genomförandeplan för målet delas upp i åtgärdsområden inom respektive delmål 

och redovisas i delmålsspecifika färdplaner.

Se exempel på nästa sida för delmålet 2030 är flödet av produkter giftfritt och 

resurseffektivt.
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Textil

Öka andel bio samt återvunnen råvara på 
textilvaror vid upphandling. Säkra miljökrav på 

varor och läng livslängd

Uttjänt textil går till materialåtervinning

Minska engångstextil

Sortimentoptimera textil

Optimera hantering och minska svinn av textil inom 
VGR

Plast

Minska engångsplast genom återanvändning & 
undvik onödigt bruk

Tydlig vägledning för plastinköp

Ökad materialåtervinning av plast som lämnar VGR

Metall

90% av IT-varor uppfyller krav i miljömärkning

Synliggöra CO2 i serviceportalen vid val av IT-
produkter

Minska användningen av engångsinstrument i 
metall

20/20/20 –MÅLET

+ 50% reduktion av 
CO2

Åtgärder planeras och 
följs av Strategiteam för 

textil

Åtgärder planeras och 
följs av VGR-IT, 

Koncernkontoret, 
Koncerninköp

Åtgärder planeras och 
följs av 

samordningsgrupp för 
20/20/20/50 målet

Åtgärder planeras och 
följs av 

samordningsgrupp för 
20/20/20/50 målet
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Förutsättningar och konsekvenser

Ekonomiska incitament och lagstiftning saknas fortfarande alltför ofta för att styra över 
utvecklingen till resurseffektiva och cirkulära flöden. Även om mängden material som 
recirkuleras ökar, så motverkas effekten fortfarande i de flesta fall av en allmänt ökande 
materialförbrukning. VGR:s flöden behöver kontinuerligt göras mer cirkulära och 
giftfria. Som föregångare kan VGR också spela stor roll i att påverka andra aktörer i 
samhället, regionalt, nationellt och internationellt.

En förutsättning för att målen ska kunna nås är att införande av nya arbetssätt 
och byten till mer cirkulära och giftfria produkter till en början får kosta mer. I en 
övergång till mer cirkulära flöden kan kostnaderna öka när nya metoder, material och 
affärsmodeller ska utvecklas. I förlängningen kan det också innebära 
kostnadsminskningar då mindre material och färre produkter behövs. Kostnader 
kan också komma att flyttas från exempelvis inköpskostnader till arbetskostnader inom 
verksamheter eller andra arbetssätt.

En annan förutsättning för att kunna följa upp och se fram driften i åtgärderna är 
tillgång till bra data. För att kunna följa material flöden. Här har vissa områden som gått 
före så som energiförbrukning medan andra som exempelvis produkterflöden behöver 
utvecklas mer och ny information om materialinnehåll behöver tas fram.  



Läs mer om färdplanen här Miljö i VGR - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/

