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Inledning

I internationella klimatförhandlingar har fyra övergripande åtgärdsområden utgjort de främsta 
byggstenarna: begränsning, anpassning, finansieringsmekanismer samt teknisk innovation och 
tekniköverföring. För att världen ska kunna bemöta de skadliga konsekvenserna av 
klimatförändringar på ett framgångsrikt sätt, och gå en koldioxidsnål framtid till mötes, krävs 
framsteg inom vart och ett av dessa områden. Åtgärder för att utöka innovation, spridning och 
överföring av ren, hållbar och effektiv koldioxidsnål teknik till AVS-länderna har därför en 
avgörande roll att spela i en effektiv internationell satsning för att bemöta klimatförändringarna. 
Vidare kan koldioxidsnål teknik, om den är ekonomiskt livskraftig, bidra till den globala 
ekonomins återhämtning och hållbarhet.

Tyvärr bekräftar återigen den växande ”innovationsklyftan” mellan industriländerna (där 
merparten av forskningen kring och utvecklingen av koldioxidsnål teknik sker) och 
utvecklingsländerna (där förbrukningen av fossila bränslen ökar i snabb takt) att befintliga 
mekanismer för forskning, utveckling och tekniköverföring är mycket ineffektiva. Därtill återstår 
åtskilliga hinder – ekonomiska, institutionella, politiska och personalresursrelaterade – som står i 
vägen för utveckling av och tillgången till koldioxidsnål teknik i utvecklingsländerna. 
Regeringar i såväl industri- som utvecklingsländerna har därför en viktig uppgift i att överbrygga 
dessa hinder och främja tekniköverföring genom såväl nationella som internationella initiativ. Ett 
i varje land tydligt formulerat och noga övervakat regelverk för koldioxidutsläpp, 
myndighetsåtgärder för att främja såväl forsknings- och utvecklingsinitiativ som nätverk som 
binder samman offentliga och privata sektorer, politisk stabilitet, goda ekonomiska och sociala 
förutsättningar och ett gynnsamt företagsklimat är exempel på vad som krävs för att 
koldioxidsnål teknik ska kunna överföras till AVS-länderna.

Slutligen ska det noteras att för att den ska vara hållbar och framgångsrik får tekniköverföring till 
AVS-länderna inte begränsas till koldioxidsnål teknik utan måste åtföljas av överföring av 
expertis och kunnande när det gäller såväl drift och underhåll av utrustning som utveckling av 
relevant teknisk kapacitetsuppbyggnad och yrkesutbildning. Endast då skulle mottagarländerna 
vara i stånd att ta till sig och bemästra den inhämtade kunskapen och, med den som 
utgångspunkt, göra nya innovationer (och därtill förvalta den tekniska förändringen och saluföra 
resultaten), vilket skulle kunna gynna dessa länders ekonomiska utveckling på längre sikt.

Utveckling och överföring av koldioxidsnål teknik: fördelar för AVS-länderna 

Utöver att minska koldioxidutsläppen och erbjuda ett verktyg för att hantera 
klimatförändringarna skulle investeringar i och överföring av koldioxidsnål teknik till 
AVS-länderna även främja den ekonomiska tillväxten och påskynda deras utveckling i hållbar 
riktning. Bland de fördelar som utvecklingen och spridningen av koldioxidsnål teknik för med 
sig kan nämnas skapandet av nya arbetstillfällen, bättre möjligheter att medverka på nya 
marknader och skapa nya intäktsformer, en förbättring av AVS-ländernas allmänna ekonomiska 
konkurrenskraft, tryggare energiförsörjning och minskat energiberoende. Det ska också påpekas 
att ett decentraliserat utbud av hållbar och ren energiteknik skulle verka främjande för 
lokalsamhällenas självbestämmande och, mer allmänt, för omsorgen av folkhälsan, landsbygdens 
utveckling och skogsvården.
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Teknikutveckling och tekniköverföring av inom ramen för – och bortom –
Köpenhamnsöverenskommelsen

En av de absolut viktigaste och mest omtalade satsningarna för att bemöta klimatförändringarna 
var ett program med förstärkta åtgärder när det gäller utveckling och överföring av teknik för 
begränsning och anpassning, varför denna satsning var en av byggstenarna i handlingsplanen 
från Bali liksom en av de främsta stötestenarna i FN-förhandlingarna om klimatförändringarna i 
Köpenhamn i december 2009. Även om det övergripande resultatet av klimattoppmötet i 
Köpenhamn dessvärre var tämligen magert, och lämnade mycket att önska härvidlag, lyckades 
man i Köpenhamnsöverenskommelsen att ange ramarna för åtgärder på detta område:

1. Ett tydligt erkännande gavs åt teknikens centrala roll, både när det gäller anpassning och 
begränsning. Därtill betonades att en hållbar utveckling inte är möjlig utan en utvecklingsstrategi 
för låga utsläpp.

2. Industriländerna åtog sig att tillhandahålla ”utökad, ny och kompletterande, förutsägbar och 
tillräcklig finansiering” för att ”möjliggöra och stödja förstärkta insatser inom områdena 
begränsning …, anpassning, teknikutveckling och tekniköverföring samt 
kapacitetsuppbyggnad”. Teknik för anpassning, begränsning och kapacitetsuppbyggnad kan 
därför finansieras med en del av det ursprungliga anslaget på 30 miljarder dollar för perioden 
2010–2012 (varav EU bidrar med 7,2 miljarder euro) liksom med en del av den fond på 
100 miljarder dollar som industriländerna har åtagit sig att ställa samman före utgången av 2020.
I överenskommelsen finns dock inga specifika angivelser om hur dessa medel ska fördelas.

3. I överenskommelsen nämns även en institutionell ram, en så kallad teknikrelaterad mekanism, 
för teknikutveckling och tekniköverföring till stöd för anpassnings- och begränsningsåtgärder i 
de olika länderna. Denna mekanism ska anpassas till det land det tillämpas i och utgå från 
nationella förhållanden och prioriteringar.

Utöver texten till överenskommelsen utarbetade förhandlarna för de olika länderna ett utkast 
med titeln ”förstärkta insatser inom områdena teknikutveckling och tekniköverföring”, daterat 
den 15 december 2009. Delar av detta utkast kommer förhoppningsvis att införlivas i en rättsligt 
bindande ram eller antas som separata beslut vid nästa partskonferens (COP) i Cancun i 
december 2010. Den teknikrelaterade mekanismen utvecklas vidare i utkastet. Enligt detta ska 
den bestå av en teknisk styrelse (med ansvar för att främja utvecklingsländernas tillgång till 
nödvändig anpassnings- och begränsningsteknik, fastställa medel för utveckling och överföring 
av miljövänlig teknik, främja utvecklingsländernas egen kapacitet och teknik samt bistå 
kapacitetsuppbyggnaden hos parter i dessa länder), ett center för klimatteknik och ett nätverk 
(för att främja internationellt samarbete kring nyckeltekniker). I dokumentet anges därtill som 
mål att världens satsning på att forska kring, utveckla och demonstrera energirelaterad teknik 
åtminstone ska fördubblas före 2012 och fyrdubblas före 2020.

En av huvuduppgifterna för förhandlarna vid COP 16 är att se till att den nya globala 
arkitekturen för överföringen av teknik för hantering av klimatförändringar inte är betungande 
eller byråkratisk, och att tillräckliga medel ställs till förfogande för att den ska kunna genomföras 
på ett effektivt sätt. Utöver finansieringsfrågan återstår ett antal andra frågor som också måste 
besvaras under COP 16-förhandlingarna. Dessa gäller tekniknätverkets struktur, 
tillämpningsområde och styrform, samt frågan om hur den teknikrelaterade mekanismen ska 
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kopplas till den finansieringsmekanism (den s.k. gröna klimatfonden) som nämns i 
Köpenhamnsöverenskommelsen.

Sammantaget visar dessa frågeställningar att utmaningen att motverka klimatförändringarna 
erbjuder det internationella samfundet ett unikt tillfälle att med ny kraft ta upp frågan om 
teknikutveckling och tekniköverföring utifrån nya förfaringssätt, lösningar och partnerskap, att 
utarbetas i en framtida internationell överenskommelse om klimatskydd.

Några kommentarer och rekommendationer

– Forskningen kring och utvecklingen och tillämpningen av miljövänlig teknik måste påskyndas 
avsevärt om begränsnings- och anpassningsåtgärder ska kunna vidtas för att bemöta 
klimatförändringens skadliga konsekvenser.

– För att underlätta spridningen av sådan teknik bör man välja att betrakta utvecklingen av den 
som ett offentligt uppdrag.

– Ekonomiska, institutionella, politiska och personalresursrelaterade hinder för utvecklingen och 
överföringen av koldioxidsnål teknik till AVS-länderna bör undanröjas. I detta syfte bör 
industriländerna stödja åtgärder för att stärka AVS-ländernas institutionella och tekniska 
kapacitet, liksom deras personalresurser och kunnande, således att de kan ta till sig och anpassa 
för dem lämpade tillämpningar av koldioxidsnål teknik.

– Utöver en överföring av koldioxidsnål teknik från industri- till utvecklingsländer krävs det 
också en global satsning för att i utvecklingsländerna själva främja inhemsk forskning kring och 
utveckling av sådan teknik. Detta skulle ge AVS-länderna möjlighet att medverka som 
fullvärdiga intressenter i den växande marknaden för koldioxidsnål teknik, och därmed inte 
tvingas köpa, licenstillverka eller på annat sätt förvärva teknik som produceras i 
industriländerna. 

– En framgångsrik överenskommelse inom COP 16 måste omfatta en kraftfull institutionell ram 
för tekniköverföringar efter 2012. Den teknikrelaterad mekanism som omnämns i 
Köpenhamnsöverenskommelsen bör därför utvecklas vidare, och tillräckliga medel bör anslås för 
att säkerställa att den kan genomföras på ett effektivt sätt.

– Utifrån premissen att teknikutveckling och tekniköverföring, såsom föreslås i 
Köpenhamnsöverenskommelsen, ska anpassas till det land det tillämpas i, och utgå från 
nationella förhållanden och prioriteringar, bör varje AVS-land, utifrån egna behov och politiska 
riktlinjer, utforma och genomföra en nationell strategi/plan för att bemöta klimatförändringarna 
på ett innovativt sätt. 

– Särskild uppmärksamhet bör ägnas utvecklingen och överföringen till AVS-länderna av 
energirelaterad teknik, särskilt teknik för förnybar energi, och det offentliga utvecklingsbiståndet 
bör i större mån öronmärkas för åtgärder för att utveckla energieffektiv teknik och 
decentraliserade och hållbara energiformer i AVS-länderna. 

– Tekniskt samarbete är idag betydligt mer förekommande på nationell än på internationell nivå, 
och knappt 2 procent av alla gemensamma patent har företag och institutioner i både industri-
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och utvecklingsländer som ägare. Kring koldioxidsnålteknik krävs därför ömsesidigt fördelaktigt 
samarbete mellan företag, offentliga organ och forskningsinstitut i industriländerna och deras 
motparter i AVS- länderna. 

– Det krävs också syd–syd-samarbete som skapar underlag för tekniskt oberoende. 
AVS-länderna bör därför inrätta regionala nätverk för forsknings- och utvecklingssamarbete 
mellan befintliga inhemska forskningsinstitut inriktade på utveckling av teknik för hantering av 
klimatförändringar, för att på så vis kunna dela på resurser liksom på kostnaderna för 
innovationsinfrastruktur och utrustning.


