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Inledning
Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till att invånarna i 
länet får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollek-
tivtrafik. Landstinget ansvarar också för regionplanering och ska bidra 
till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet. Stockholms län är en dyna-
misk region i snabb utveckling. För att kunna erbjuda en vård som 
uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov genom-
för landstinget en av de största satsningarna någonsin inom hälso-  
och sjukvården. Att Stockholm växer kraftigt innebär en ökad belast-
ning på alla trafiksystemen i länet och därför görs stora investeringar 
inom kollektivtrafiken. Allt detta ska ske med så liten miljöpåverkan 
som möjligt.

Miljöarbetet i landstinget styrs i ett miljöprogram. Miljöutmaning 2016 
var landstingets miljöprogram 2012–2016, med tre målområden:  
klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete.  
Landstingets miljöredovisning 2016 innehåller händelser och resultat 
2016 och blir en slut redovisning av miljöprogrammet. Miljöredovis-
ningen utgår från ett särskilt dokument (LS 1201–0039) som förtydligar 
hur målen ska mätas. Det medför att redovisning av måluppfyllelse och 
avgränsningar i vissa fall inte helt motsvarar hur målet är formulerat i 
miljöprogrammet. 

KLIMATEFFEKTIVT RESURSEFFEKTIVT HÄLSOFRÄMJANDE  
MILJÖARBETE
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Sammanfattning
Miljöutmaningen innefattar sammanlagt 29 mål. Av dessa är 18 helt uppnådda,  
3 mål uppnåddes till stor del, 3 till viss del och 5 uppnåddes inte. 

Landstingets klimatutsläpp 2016 är  
42 procent lägre än 2011 och jämfört 
med 1990 cirka 72 procent lägre. 
Locum AB och trafikförvaltningen 
arbetar systematisk med att effektivi-
sera energi användningen och för loka-
ler och kollektivtrafik sammantaget  
var energianvändningen 2016 cirka  
6 procent lägre än 2011. Vad gäller 
transporter når landstinget 85 volym-
procent för nybart drivmedel och inom 
buss trafiken är andelen hela 96 procent.  
I princip alla SL-bussar drivs nu med 
biogas, etanol eller biodiesel. Locum 
fortsatte sitt solcellsprojekt med att 
installera 7 000 kvadratmeter solceller 
under 2016. Genom att landstinget har 
teknik för lustgasdestruktion på alla 
förlossningssjukhusen är utsläppen 
mer än 75 procent lägre än år 2002, 
beräknat med hänsyn till det ökade 
antalet förlossningar.

Förvaltningar och bolag har rutiner 
för att ställa miljökrav vid upphand-
ling. Verksamheterna arbetar också för 

ökad återanvändning och för att minska 
nyinköp av möbler, IT-utrustning och 
byggmaterial. Det som återanvänds är 
allt från läkemedelsvagnar och behand-
lingsstolar, till takplattor och dörrar i 
byggprojekt. Flertalet berörda vård-
verksamheter har också tagit fram 
lokala mål för att minska miljöpåver-
kan från engångsmaterial. Locum över-
träffar målet om att nya byggnader ska 
ligga 30 procent lägre än Boverkets 
byggregler, BBR, avseende energihus-
hållning. Trafikförvaltningens krav på 
byggnader för kontorsverksamhet är  
30 procent under BBR och för Nya 
Karolinska Solna uppskattas total  
fastighetsenergi bli 52 procent lägre  
än BBR. Andelen sorterat avfall från 
landstingets byggentreprenader var  
98 procent 2016, medan materialåter-
vinningsgraden för avfallet på sjuk-
husen är fortsatt cirka 23,4 procent.

Landstingets arbete med att fasa ut 
miljö- och hälsofarliga kemikalier fort-
satte och i alla samordnade upphand-

lingar ställdes kemikaliekrav, så att det 
nu är totalt 132 upphandlingar sedan 
2012 med kemikaliekrav enligt lands-
tingets så kallade utfasningslista. 
Användningen av utfasningsämnen i 
vård- och laboratorieverksamhet har 
minskat med 90 procent sedan basåret. 
Landstinget ställer också miljökrav och 
sociala krav på leverantörerna vid upp-
handling av läkemedel. De stora vård-
verksamheterna arbetar utifrån en 
övergripande handlingsplan för att 
minska miljöpåverkan från läkemedel. 
Antibiotikaförskrivningen fortsatte att 
minska i Stockholms län och var 345 
recept per 1 000 invånare, jämfört med 
318 i riket som helhet. Ett hälsofräm-
jande miljöresultat är också att utsläp-
pen från kollektivtrafiken av partiklar 
och kväveoxid fortsätter att minska. 
Andelen ekologiska livsmedel i lands-
tinget var 43 procent 2016 och för 
enbart patientmåltiderna var andelen 
34 procent.
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Vad gäller transporter når landstinget 85 volymprocent 
för nybart drivmedel och inom buss trafiken är andelen 
hela 96 procent. I princip alla SL-bussar drivs nu med 
biogas, etanol eller biodiesel.



6          MILJÖREDOVISNING 2016

Fo
to

: A
nn

a 
M

ol
an

de
r



MILJÖREDOVISNING 2016          7

Vårt miljöarbete gör skillnad, inte bara 
för att Stockholms läns landstings verk-
samheter blir bättre och renare med 
färre utsläpp, mindre farliga kemikalier 
och omställning till elektrifiering. Utan 
också för att hela vår region tjänar på en 
trevligare och renare livsmiljö. Alla de 
som bor här, föds, eller flyttar hit från 

andra delar av Sverige och världen för-
tjänar en god hälsa och en god livsmiljö. 
Det är skillnaden vi gör för människor, 
på kort sikt i våra verksamheter och på 
längre sikt i den samhällsförändring 
som vi är med och skapar.

Mest stolt är jag över att vårt klimat-
mål är uppnått. 2016 var våra totala 
utsläpp av växthusgaser 72 procent 
lägre än 1990 och 42 procent lägre än 
2011. Vi sorterar nästan allt vårt bygg-
avfall och den landbaserade kollektiv-
trafiken drivs nästan helt av förnyelse-
bara bränslen. Energieffektiviseringen 
är en fråga som vi har haft anledning 
att vara självkritiska mot. Här har vi 
visserligen snabbt övergått till nästan 
helt förnyelsebar energi, men just effek-
tiviseringen har gått för långsamt. Där-

för är det glädjande att även detta 
arbete nu har tagit fart och ett systema-
tiskt energieffektiviseringsarbete har 
äntligen börjat ge effekt i våra fastighe-
ter och för vår energianvändning. 
Landstingets fastighetsföretag Locum 
sparar idag cirka 25 miljoner kronor om 
året på energieffektiviseringsåtgärder 

och med den energisamordnare som 
snart börjar sitt arbete i landstinget så 
kommer vi att kunna spara ännu mer, 
både i budget och för miljön. Under 
bygget av Nya Karolinska Solna så  
sorterades 97 procent av byggavfallet 
och när NKS nu öppnar nu kommer det 
att vara en Miljöbyggnad Guld med 
mindre än hälften av energiåtgången 
som Boverkets byggregler kräver.

En annan positiv framtidsutblick är 
att bussflottan nu börjar elektrifieras 
med hybridbussar i reguljär trafik och 
tekniktester av olika laddbussar. Så 
snart tekniken är mogen så tror jag att 
vi kommer få se utsläppsfria elbussar i 
alla täta delar av Stockholmsregionen. 

Allt det här är otroligt goda resultat 
och det visar att alla som arbetar i 

Stockholms läns landsting faktiskt kan 
göra skillnad, för Stockholm, för Sve-
rige och för världen. När allt fler länder 
ratificerar Parisavtalet, och allt fler 
stora företag inser behovet av ett aktivt 
klimatarbete. Då är det fantastiskt att 
kunna ställa sig upp och säga att vi i 
Stockholmsregionen faktiskt kan gå 
före, och sänka både klimatutsläpp, 
energianvändning och minska på far-
liga kemikalier och avfall. Det samti-
digt som vi levererar verksamhet i 
världsklass. 

Vi kommer de kommande åren att 
fortsätta med allt det här och jobba 
extra hårt för att minska klimatpåver-
kan och antibiotikaanvändningen i vår 
sjukhusmat, se till att våra upphand-
lingar blir mer klimatsmarta och fort-
sätta att bygga en grön och trevlig 
Stockholmsregion med mer cykel och 
mer kollektivtrafik. Det är ett arbete 
som jag ser fram emot att få göra till-
sammans med er.

Gustav Hemming (C), miljö- och  
regionplaneringslandstingsråd

På väg mot en klimatneutral  
Stockholmsregion
När vi lägger 2016 bakom oss så kan vi blicka tillbaka med stolthet och glädje över alla  
de mål som alla landstingets anställda har uppnått under året. Vi gör det också med  
optimism inför vårt kommande arbete med det nya miljöprogrammet, som kommer att 
lägga ytterligare stenar på vägen mot ett klimatneutralt Stockholm.

Mest stolt är jag över att vårt klimatmål är uppnått. 
2016 var våra totala utsläpp av växthusgaser 72 procent 
lägre än 1990 och 42 procent lägre än 2011.”’’
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Stort tack till alla som har bidragit till 
resultatet! I klimatarbetet visar lands-
tinget ett starkt ledarskap, klimatpåver-
kan 2016 är 72 procent lägre jämfört 
med 1990 och 42 procent lägre jämfört 
med 2011. Om man sätter det i relation 
till att Sveriges klimatmål är 40 pro-
cents minskning från 1990 till 2020 så 
kan Stockholms läns landsting med 
stolthet säga sig bidra till nationella 
mål. Vårt klimatarbete sprids också 
globalt genom att vi deltar i internatio-
nella konferenser och sprider goda 
exempel till andra länder. Men för att 
fortsätta visa ledarskap inom klimat-
området krävs även att minska den 
indirekta klimatpåverkan från bygg-
processer och konsumtion av varor och 
produkter samt att anpassa våra verk-
samheter till ett förändrat klimat. Det 
ska vi arbeta med kommande år. 

Landstinget har länge arbetat med 
att fasa ut miljö- och hälsofarliga  
kemikalier och de senaste fem åren har 
kemikaliekrav ställts i alla relevanta 
upphandlingar, totalt 132 samordnade 
upphandlingar sedan 2012. Det är ett 
framgångsrikt arbete, som har inspire-
rat andra offentliga beställare och 
påverkat leverantörer att utveckla nya 
produkter. Användningen av utfasnings-
ämnen i vård- och laboratorieverksam-
het har minskat med hela 90 procent 
sedan basåret 2006. 

Lärdomar att dra från de mål som 
inte har uppnåtts är att mätning och 

uppföljning är viktigt för att motivera 
miljöarbetet. Siffrorna för klimatpåver-
kan från patientmåltider och tjänstere-
sor har ökat istället för att minska, i 
båda fallen saknades tydliga riktlinjer, 
mätmetoder och kontinuerlig uppfölj-
ning. Men det finns möjlighet till för-

bättringar, båda dessa områden har fått 
ökat tydlighet i det nya miljöprogram-
met 2017–2021.

Den roligaste dagen på jobbet under 
de senaste åren har varit när miljöpriset 
delas ut under landstingsfullmäktige i 
maj. Varje år har det varit lika svårt att 
välja ut förslag på vinnare, bidragen har 
varit många och varierande. Exempel 
på miljöinnovationer genom åren är en 
metod för minskad användning av  
klimatpåverkande narkosmedel vid 
operationer, luftbälgar vid spåren för 
att energieffektivt avisa tågen under 
vintertid, och förändrad hantering av 
engångsmaterial på barnintensiven 
som minskar smittspridning, onödig 
kassering av engångsmaterial och spa-
rar 1,5 miljoner kronor per år. 

Tack vare den genomgående höga  
ambitionsnivån i miljöarbetet har 
landstinget kunnat emittera gröna  
obligationer, vilket innebär att låna 
pengar till särskilt miljöinriktade inves-
teringsprojekt såsom kollektivtrafik 
och hållbart byggande. Helhetssynen 

kring våra stora projekt och investeringar 
har varit avgörande för de finansiärer 
som valt att investera i landstingets 
gröna obligationer. Förutom minskade 
klimat utsläpp är den sociala hållbarhe-
ten såsom trygghet och tillgänglighet  
viktiga i projekten.

Med avstamp i resultaten för 2016 så 
vet jag att landstinget är redo att växla 
upp arbetet en nivå från miljö till ökad 
integrering, bredare perspektiv och ta 
en ledarroll när det gäller hållbarhets-
arbetet för att nå FNs globala hållbar-
hetsmål.

Charlotta Brask, hållbarhetschef, 
Stockholms läns landsting

Inspirerande ledarskap och helhetssyn
I fem år har vi slitit med att uppnå målen i miljöprogrammet Miljöutmaning 2016.  
Och med vi, då menar jag landstingets alla verksamheter och bolag, medarbetare med 
miljöansvar och våra leverantörer. Vissa av målen kändes högt ställda när programmet 
beslutades 2011 men slutredovisningen visar att av 29 mål är det 21 som har uppnåtts helt 
eller till stor del.

Landstinget har länge arbetat med att fasa ut miljö- och 
hälsofarliga kemikalier och de senaste fem åren har kemi-
kaliekrav ställts i alla relevanta upphandlingar, totalt 132  
samordnade upphandlingar sedan 2012. Det är ett framgångs-
rikt arbete, som har inspirerat andra offentliga beställare  
och påverkat leverantörer att utveckla nya produkter.” 

’’
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Andelen sorterat avfall från landstingets 
byggentreprenader var 98 procent 2016.
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År 2020 ska landstingets totala utsläpp 
av växthusgaser vara minst 75 procent 
lägre jämfört med basåret 1990. År 
2016 ska landstingets totala utsläpp av 
växthusgaser vara minst 30 procent 
lägre jämfört med basåret 2011.

Stockholms läns landstings klimatmål 
är uppnått. Landstingets klimatpåver-
kan år 1990 kan enligt en utredning 
uppskattas till omkring 388 065 ton, 
vilket innebär att den 2016 är 72 pro-

cent lägre. Jämfört med 2011 är klimat-
påverkan 2016 42 procent lägre.

Under 2016 installerade Locum 7 000 
kvadratmeter solceller på Danderyds 
sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB och 
Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge. För 2017 har Locum ambi-
tionen att installera lika mycket sol-
celler och på längre sikt är målet totalt 
20 000 kvadratmeter.

Antalet miljöbussar i kollektiv-
trafiken fortsatte att öka 2016 och 

trafikförvaltningen fortsatte arbetet 
med test och utveckling av eldrift för 
busstrafiken. Vårdverksamheterna 
arbetade bland annat med att minska 
klimatpåverkan från utsläpp av lustgas 
och anestesigaser och patientmåltider. 
Landstingets klimatpåverkan beräkna-
des till 107 362 ton 2016, vilket är en 
minskning med 42 procent jämfört med 
2011. 

Målområdet klimateffektivt är landstingets klimatstrategi. Den innebär att landstinget ska 
effektivisera användningen av energi för fastigheter och transporter, öka andelen förnybar 
energi, minska utsläppen av lustgas och anestesigaser, minska klimatpåverkan kopplat till 
patientmåltider samt regionplanera för lägre klimatpåverkan per invånare.

Tabell 1. Landstingets klimatpåverkan 2011–2016, koldioxidekvivalenter (ton)

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Fastigheter 17 995 18 104 19 546 22 729 19 998 25 742

Kollektivtrafik 69 784 84 022 84 408 92 562 123 610 139 206

Övriga transporter 9 071 9 684 10 797 7 893 10 744 10 242

Patientmåltider 5 975 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670

Medicinska gaser 4 538 4 280 4 523 5 397 4 646 5 628

Summa 107 362 121 760 124 943 134 251 164 668 186 488

Fastigheter inkluderar köpt energi för elektrici-
tet, värme, kyla samt köldmedia för landsting-
ets fastigheter. Kollektivtrafiken innefattar 
buss-, spår- och sjötrafik samt färdtjänsttaxi. 
Övriga transporter är främst tjänsteresor, vård-
relaterade transporter och upphandlade avfalls-
transporter. Klimatpåverkan från patientmål-
tider har enbart beräknats för 2011 och 2016. 
Avseende klimatpåverkan för patientmåltider 
2012–2015 har istället 2011 års värden 
använts, som reviderades vid 2016 års beräk-
ning. Medicinska gaser omfattar lustgas samt 
inhalationsläkemedel innehållande sevofluran, 
isofluran och desfluran. För slutredovisningen 
av Miljöutmaning 2016 gjordes en omfattande 
granskning av underlag och data, inklusive 
tidigare redovisade uppgifter, vilket medförde 
att kollektivtrafikens klimatpåverkan 2011, 
2012 och 2013 justerades, liksom för övriga 
transporter 2013 och medicinska gaser 2011.

KLIMATEFFEKTIVT

Resultat Miljöutmaning 2016
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DELMÅL 1. Effektivisera energianvändningen

År 2016 ska energianvändningen för 
värme, el och transporter i landstings-
finansierad verksamhet ha minskat 
med tio procent jämfört med år 2011.

Målet att minska energianvändningen 
för värme, el och transporter är till viss 
del uppnått. Energianvändning för fast-
igheter har minskat med elva procent 
och för kollektivtrafiken med knappt 
två procent, jämfört med 2011. Sam-
mantaget var energianvändningen 2016 
cirka sex procent lägre än 2011. Det kan 
jämföras med 2015, då energianvänd-
ning för fastigheter och transporter var 
0,2 procent lägre än 2011.1 

Locum arbetar systematiskt med 
energifrågan och genomför energi-
kartläggningar som mynnar ut i energi-
sparåtgärder. Energisparåtgärder  
identifieras också i samband med 
löpande fastighetsdrift, obligatoriska 

1 Energieffektivisering i fastigheter beräknas med hänsyn till lokalyta (kWh per kvadratmeter) och för kollektivtrafiken med beaktande av  
 persontransportarbetet (kWh per personkilometer). 
2  Projektet är ett EU-finansierat samarbete mellan Scania, Vattenfall, Södertälje kommun och trafikförvaltningen. Laddningen kommer  
 att ske trådlöst vid start- och ändhållplatsen. Eldriften stöds av en dieselmotor som drivs med HVO om laddningen inte räcker.

ventilationskontroller, planerat under-
håll och investeringsprojekt. Genom 
energieffektiviseringen beräknas 
Locum kunna spara cirka 25 miljoner 
kronor per år. Locum har en övergri-
pande miljöplan, som bland annat tyd-
liggör hur Locum ska nå landstingets 
energimål. Sedan finns lokala planer  
för flertalet av Locums fastigheter, med 
specifika mål och åtgärder som ska 
genomföras. Ett exempel på en lyckad 
energisparåtgärd under 2016 är bytet av 
ångpanna på Karolinska Universitets-
sjukhuset i Huddinge. Åtgärden mins-
kade ångpannans energibehov med 
drygt 90 procent.

Även inom trafikförvaltningen pågår 
ett löpande arbete med att effektivisera 
energianvändningen inom förvaltning-
ens verksamhet. Specifika energieffek-
tiviseringsåtgärder i fastigheter 2016 
var framför allt att installera nya LED- 

armaturer på Nockebybanans och  
Saltsjöbanans stationer. Trafikförvalt-
ningen genomför också olika pilotpro-
jekt och utredningar, samt inför krav i 
avtal, för att effektivisera energianvänd -
ning för både fastigheter och trafiken.

En viktig del i att energieffektivisera 
kollektivtrafiken är att övergå till eldrift 
för busstrafiken. Ett sådant arbete 
pågår sedan flera år tillbaka och 2016 
beslutade till exempel trafikförvalt-
ningen att genomföra en omfattande 
utredning av elbusstrafik, med start 
2017. Vid årsskiftet 2016 avslutade tra-
fikförvaltningen det EU-projekt som 
under cirka två år medfinansierade åtta 
laddhybridbussar på linje 73. Projektet 
ska nu utvärderas. I december invigdes 
det första projektet i Norden med en 
laddhybridbuss i ordinarie busstrafik 
som laddas genom induktion, på linje 
755 i Södertälje.2

Tabell 2. Energianvändning för fastigheter och kollektivtrafik

2016 Basår 2011

MWh totalt kWh/m2 kWh/pkm MWh totalt kWh/m2 kWh/pkm

Landstingsfastigheter AB 339 476 204 - 399 896 222 -

AB SL 222 883 192 - 240 766 229 -

Summa fastigheter 562 359 199 - 640 662 225 -

Busstrafik 685 273 - 0,37 651 671 - 0,36

Kollektivtrafik till sjöss 72 325 - 1,56 73 360 - 1,85*

Färdtjänst 40 438 - 0,44 44 724 - 0,53

Summa kollektivtrafik 798 035 - 0,40 769 755 - 0,40

Summa fastigheter och  
kollektivtrafik

1 360 394 - - 1 410 417 - -

Uppgifter i tabellen ovan avser köpt energi för värme och elektricitet för de fastigheter som ägs av Landstingsfastigheter AB och AB Storstockholms 
Lokaltrafik, SL, samt pendeltågsstationer. Energianvändning redovisas totalt i megawattimmar (MWh) samt i kilowattimmar (kWh) per kvadrat-
meter. Energianvändning för värme är normalårskorrigerad och lokalytan är kvadratmeter Atemp. Energianvändning för kollektivtrafik avser buss- 
och kollektivtrafik till sjöss samt färdtjänsttaxi. Energianvändning avser energiinnehållet i använda bränslen. Energi som används i produktion och 
distribution av använda bränslen ingår ej. Personkilometer, pkm, är ett mått på persontransportarbetet i kollektivtrafiken.

Åren 2012–2013 genomförde landstinget en energikartläggning avseende verksamheter i lokaler där landstinget ej äger fastigheten. På grund av 
svårigheter med att identifiera var dessa verksamheter var lokaliserade blev kartläggningen inte komplett och ingår därför inte i redovisningen.

* I miljöredovisning 2015 redovisades resultatet 1,75, vilket ändrades när uppgift om personkilometer för sjötrafiken 2011 korrigerades i samband med 
2016 års redovisning.
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DELMÅL 2. Energieffektivisera transporter

År 2016 ska resandet med SL (allmän 
kollektivtrafik) ha ökat med minst  
bibehållen marknadsandel jämfört 
med 2011.

Målet att öka resandet med buss- och 
spårtrafik bedöms vara uppnått. Anta-
let resenärer med SL-trafiken fortsatte 
att öka 2016 och är 12 procent fler än 
2011. Kollektivtrafikens marknads-
andel var högre 2014 och 2015, jämfört 
med 2011, men uppgift saknas för 2016.

Stockholms län växer och folkmäng-
den beräknas öka från 2,2 miljoner år 
2014 till 2,6 miljoner personer år 2024. 
År 2050 beräknas Stockholms län ha 
drygt 3 miljoner invånare. I takt med att 
länet växer ökar behovet av kollektiv-
trafik och kapacitetsförbättringar i 
befintlig infrastruktur, till exempel 
styrsystem som möjliggör ökad tur-
täthet och plattformsdörrar så att fler 

resenärer kan vistas på perrongerna 
samtidigt. De närmaste fem åren inves-
teras drygt 32 miljarder kronor inom 
kollektiv trafiken. Konkreta exempel på 
satsningar inom kollektivtrafiken är 
utbyggd tunnelbana, utbyggnad av  
citybanan och tvärbanan, nya spår-
vägar samt satsningar på befintliga 
lokalbanor.

År 2016 ska samtliga bilar som lands-
tinget nyttjar vara miljöbilar och 
landstingets tjänsteresor ska vara  
klimatneutrala. Klimatmässigt bästa 
resealternativ för tjänsteresor ska  
väljas i första hand så långt det är tids- 
och kostnadsmässigt rimligt. I sam-
band med årsbokslut ska landstingets 
totala klimatpåverkan från tjänste-
resor redovisas tillsammans med 
effekten av de klimatförbättrande 
åtgärderna inom landstinget.

Av de fordon som landstinget äger eller 
leasar är det endast 76 procent som 
uppfyller 2013 års miljöbilsdefinition. 
Tjänsteresornas klimatutsläpp per kilo-
meter är något lägre än 2015, men högre 
än 2014. Målet bedöms inte vara upp-
nått.

Klimatpåverkan från landstingets 
tjänsteresor med tåg är försumbar, 
endast 12 kilogram. Sett till totalt antal 
resta kilometer utgör tjänsteresor med 
flyg den största andelen, 79 procent, 
jämfört med 81 procent 2015 (2014: 83 
procent).

Tabell 3. Resandet med buss- och spårtrafik i Stockholms län

2016 2015 2014 2013 2012 Basår 2011

Antal påstigande en vanlig vinterdag 825 000 802 000 791 000 786 000 763 000 739 000

SL:s marknadsandel av resandet i länet I u 49 % * 38 % 37 % 36 % 37 %

Tabell 4. Personbilar som landstinget äger eller brukar

Fordon/år 2016 2015 2014 2013 2012

Totalt antal fordon 590 618 620 621 626 

Antal miljöbilar, MB 2007 77 161 312 434 547 

Antal miljöbilar, MB 2013 449 385 233 105 - 

Andel miljöbilar MB2007 eller MB2013 89 % 88 % 88 % 88 % 87 % 

Andel miljöbilar MB2013 76 % 62 % 38 % 17 % E t

* Enligt trafikförvaltningens rapport Resvanor i Stockholms län 2015 är SL:s marknadsandel 2015 49 procent. De data som redovisas för 2011–2014 
är från myndigheten Trafikanalys resvaneundersökningar. Anledningen till den stora differensen mellan 2015 och tidigare år beror troligen främst på 
skillnader i mätmetod och tidpunkt för genomförandet av undersökningarna.

Marknadsandel avser resor med buss- och spårtrafik som andel av de motoriserade resorna i länet.

Uppgifter enligt Transportstyrelsens trafikregister samt fordon via operationell leasing, per den 31 december.

Den 1 januari 2013 trädde regeringens nya miljöbilsdefinition i kraft (MB 2013). Den viktigaste förändringen var att utsläppsgränsen för  
koldioxid skärptes, samtidigt som hänsyn också tas till fordonets vikt. Den nya definitionen av miljöbil innebär att fordonet uppfyller 2013 års  
miljökrav, enligt vägtrafikskattelagen (2006: 227). Tidigare miljöbilsklassning (MB 2007) innebar att fordonet är en miljöbil enligt förordning 
(2007:380) om miljöbilspremie.
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Av redovisningen från förvaltningar 
och bolag framgår att verksamheterna 
har beslut eller vidtar andra åtgärder 
för att minska klimatpåverkan från 
tjänsteresor, men att metoder och 
ambitionsnivå varierar. Karolinska  
Universitetssjukhuset är ett exempel  

på en verksamhet som under flera år 
arbetade för att minska klimatpåver-
kan från resor. Tydlig uppföljning av 
flyg- och tågresor samt utveckling av 
telefonkonferens och videobesök i 
öppenvården var åtgärder som bidrog 
till att minska sjukhusets klimatpåver-

kan från resor. TioHundra har cyklar 
som medarbetarna använder ibland för 
transporter. Bolaget har dessutom 
totalt 36 stycken elcyklar för kortare 
transporter och har därmed kunnat 
minska antalet bilar.

Tabell 5. Klimatpåverkan från landstingets tjänsteresor

2016 2015 2014

CO2e, ton g/km CO2e, ton g/km CO2e, ton g/km

Summa, tåg och flyg 5 650 203 6 029 207 5 789 192

Klimatpåverkan redovisas ovan i ton koldioxidekvivalenter samt gram koldioxid per kilometer.

Målet att öka resandet 
med buss- och  
spårtrafik bedöms  
vara uppnått. 
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DELMÅL 3. Öka andelen förnybar energi

År 2016 ska andelen förnybart bränsle 
till transporter i landstingsfinansierad 
verksamhet vara minst 75 procent.

För landstingets transporter samman-
taget är andelen förnybara bränslen 85 
procent. Målet är uppnått. Det är fram-
för allt busstrafiken, men även Medi-
Carrier AB som bidrar till den höga 
andelen förnybara drivmedel.

Landstingets transporter utgörs 
främst av allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Busstrafiken står för den 
största delen, med omkring 85 procent 
av den totala drivmedelsvolymen och 
har 96 procent förnybart. Även hem-
sjukvården, framför allt inom SLSO, 
samt ambulans och varudistribution  
är verksamheter med betydande  
transporter.

3 SL:s spårtrafik omfattas ej av målet och ingår således inte i beräkningarna.
4 Med biodisel avses rapsmetylester, RME eller HVO.
5 SKL:s rapport Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner 2016.

Samtliga bussavtal inom SL-trafiken 
har nu krav på förnybara drivmedel. 
Under programperioden etablerades 
biodrivmedlet HVO (hydrerad vegeta-
bilisk olja) på drivmedelsmarknaden 
och det används i allt högre grad inom 
bussflottan istället för RME (raps-
metylester). HVO möjliggör också en 
omställning till förnybara drivmedel 
för sjötrafiken, då drivmedlet går att 
använda i alla befintliga dieselmotorer. 
Av skattetekniska skäl blir det dock 
dyrare att använda förnybara drivme-
del på sjön jämfört med i landtrafiken. 
Ökningen av förnybara drivmedel inom 
färdtjänsten beror mycket på en ökning 
av andelen förnybara drivmedel i taxi-
branschen.3 

Andelen miljöbussar fortsatte att 
öka och i slutet av 2016 var det i princip 

hundra procent av 2 114 bussar som drevs 
med biogas, etanol eller biodiesel.4 

I den jämförelse som Sveriges Kom-
muner och Landsting, SKL, gjorde 
2016, hade Stockholms läns landsting 
87 procent förnybar energi i kollektiv-
trafiken, inräknat buss, spårbunden 
trafik och båt, vilket då placerade 
Stockholms läns landsting på fjärde 
plats bland landstingen i Sverige.5 

År 2016 ska andelen förnybar energi 
för uppvärmning, kylning och el till 
lokaler där landstingsfinansierad 
verksamhet bedrivs vara minst  
95 procent.

År 2016 var andelen förnybar energi för 
uppvärmning, kylning och elektricitet 
till landstingets fastigheter 96 procent, 

Tabell 6. Andel förnybara drivmedel för landstingets transporter, volymprocent av årsförbrukning

2016 2015 2014 2013 2012

Busstrafik 96 89 89 84 68

Kollektivtrafik till sjöss 9 5 5 5 5

Färdtjänst 36 34 29 28 22

Ambulans m.m. 43 37 18 18 16

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO 21 23 27 30 32

Varudistribution, MediCarrier AB 76 61 42 28 19

TioHundra AB 22 21 29 26 28

Övriga 66 52 37 27 22

Totalt 85 79 79 75 60

För slutredovisningen av Miljöutmaning 2016 gjordes en omfattande granskning av underlag och data. Därav följde korrigeringar,  
jämfört med miljöredovisning 2015, av 2013 års uppgifter avseende busstrafik, färdtjänst, SLSO, TioHundra och 2012 års uppgifter  
avseende busstrafik, kollektivtrafik till sjöss, ambulans, SLSO, MediCarrier, TioHundra och övriga transporter.

Tabell 7. Busstrafikens fordonsflotta per den 31 december, antal fordon

2016 2015 2014 2013 2012

Dieselbussar 9 203 318 401 789

Etanolbussar 363 556 607 731 650

Biogasbussar 324 328 328 280 267

Biodieselbussar 1 427 1 085 933 782 408

Summa 2 123 2 172 2 186 2 194 2 114

Varav miljöbussar 2 114 1 969 1 868 1 793 1 325

Andel miljöbussar 99,6 % 91 % 85 % 82 % 63 %
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vilket innebär att målet är uppnått6.  
Det omfattar dels de fastigheter som 
Landstingsfastigheter AB äger och som 
Locum förvaltar och dels de fastigheter 
som ägs av AB Storstockholms Lokal-
trafik, SL. Andelen förnybar el är 100 
procent för både Locums och SL:s lokaler.

6 Enligt de avgränsningar som gäller för delmål 1, se tabell 2.
7  Tidigare redovisad uppgift om utsläpp av lustgas, avseende S:t Eriks Ögonsjukhus AB år 2002, är 1 425 kg. Uppgiften är dock inte kvalitetssäkrad och 
  ingår därför inte i beräkning av måluppfyllelse.
8  Med övriga klimatpåverkande medicinska gaser avses anestesigaser innehållande de aktiva substanserna sevofluran, isofluran och desfluran, vilka alla  
 har hög klimatpåverkan. Från och med 2015 använder landstinget nya emissionsfaktorer, från IPCC:s senaste rapport, för att beräkna klimatpåverkan  
 från anestesigaser. Desfluran och isofluran har därmed en högre klimatpåverkan än tidigare. Det framkom 2015 även att den emissionsfaktor som lands- 
 tinget och andra använde för sevofluran var felaktig. Nu används det korrekta värdet, som är betydligt lägre än det som användes i tidigare beräkningar.
9  Se LS 1206–0913.

DELMÅL 4. Minska utsläppen av  
klimatpåverkande medicinska gaser
År 2016 finns effektiv utrustning vid 
alla landstingsfinansierade förloss-
ningsavdelningar för minimering av 
utsläppen av lustgas. Utsläppen från 
all lustgasanvändning ska ha minskat 
med 75 procent jämfört med 2002.

Utsläppen av lustgas 2016 har minskat 
med mer än 75 procent sedan 2002, med 
hänsyn tagen till det ökade antalet för-
lossningar, vilket betyder att målet är 
uppnått. När landstinget påbörjade 
arbetet med att minska utsläppen av 
lustgas, år 2002, var utsläppen 31 961 
kilogram.7 Genom ett systematiskt 
arbete, ökad medvetenhet och installe-
rade anläggningar på förlossningssjuk-
husen för att destruera använd lustgas 
minskade lustgasutsläppen. Alla lands-
tingsfinansierade förlossningskliniker 
har sedan 2011 lustgasdestruktions-
anläggningar.

År 2016 har all landstingsfinansierad 
verksamhet vidtagit relevanta åtgär-
der för att minimera utsläppen av 
övriga klimatpåverkande medicinska 
gaser. Utsläppen ska ha minskat med 
50 procent jämfört med 2011.

Klimatpåverkan från utsläppen av 
övriga klimatpåverkande medicinska 
gaser8 2016 motsvarar 2 247 ton koldi-
oxidekvivalenter (2015: 2 163). Det 
innebär en minskning med 20 procent 
sedan 2011, då utsläppen var 2 826 ton, 
vilket betyder att målet inte är nått.

På sjukhusen tillämpas arbetsmeto-
der som sänker färskgasflödet av anes-
tesigas vid operationer och därigenom 
minskar utsläppen. Det skiljer sig dock 
mycket mellan olika verksamheter i vil-
ken utsträckning metoderna tillämpas. 
Skillnaden kan förklaras av att kunskap 
och praktiska förutsättningar varierar. 

Utsläppen av anestesigaser kan också 
begränsas med hjälp av ny teknik, så 
som filter för uppsamling och destruk-
tion av gaserna. På Norrtälje sjukhus, 
inom TioHundra, avslutades 2015 ett 
test av ett nyutvecklat filter som visade 
på god uppsamlingsförmåga. Lands-
tingsstyrelsens förvaltning genom-
förde 2016 en livscykelanalys av meto-
der och teknik för att minska utsläppen 
av anestesigaser.9 Analysen visade att 
tillverkning av anestesigaser är den 
mest väsentliga miljöaspekten. Detta 
innebär att arbetsmetoder med ett 
minskat färskgasflöde sannolikt är den 
miljömässigt bästa metoden. 

Tabell 8. Förnybar energi för landstingets lokaler 2016 (2015)

Fastighetsägare Energianvändning totalt för 
värme, el och kyla, MWh

Andel förnybar energi för 
värme, el och kyla, procent

Landstingsfastigheter 363 627 (393 135) 96 (96)

SL 224 177 (228 573) 94 (93)

Summa 587 804 (621 708) 96 (95)

Tabell 9. Utsläpp av lustgas från förlossning och övrig medicinsk användning, kilogram

Förvaltning/bolag 2016 2015 2014 2013 2012

BB Sophia - 805 239 - -

Danderyds sjukhus AB 3 764 3 018 3 700 3 647 5 054

Folktandvården Stockholms län AB 348 342 268 369 433

Karolinska Universitetssjukhuset 3 097 2 899 4 716 4 259 2 773

S:t Eriks Ögonsjukhus AB 0 0 0 10 11

Södersjukhuset AB 1 331 1 298 1 467 3 077 1 188

Södertälje sjukhus AB 89 182 298 272 93

TioHundra AB 14 12 2 4 102

Summa 8 643 8 556 10 690 11 638 9 654
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Tabell 10. Klimatpåverkan från patientmåltider 2011 och 2016

2016 2011

Ton CO2e, totalt Kg per portion Ton CO2e, totalt Kg per portion

Danderyds sjukhus AB 616 2,8 545 2,5

Karolinska universitetssjukhuset 1 612 3,3 1 587 2,5

St Görans sjukhus 352 2,2 294 2,5

SLSO 2 438 2,8 1 945* 2,4

Södersjukhuset AB 614 2,0 924 2,3

Södertälje sjukhus AB 242 2,3 292 2,5

TioHundra AB, Norrtälje sjukhus 101 1,9 81 2,6

Summa 5 975 2,7 5 670 2,4

DELMÅL 5. Öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan

År 2016 har klimatpåverkan från livs-
medel i landstingsfinansierad vård-
verksamhet minskat med 20 procent 
jämfört med 2011.

Den totala klimatpåverkan för inköpta 
livsmedel för patientmat är 5 procent 
högre än 2011, vilket innebär att målet 
inte är nått. Klimatpåverkan för 
inköpta livsmedel till patientmat på 
sjukhusen och för SLSO 2016 var totalt 
5 975 ton och 2011 5 670 ton.

Flertalet berörda förvaltningar och 
bolag arbetar aktivt för att minska kli-
matpåverkan från patientmåltider, men 
i regel saknas riktlinjer och mål. Inom 
Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, 
SLSO, TioHundra samt Capio S:t Göran 
finns flera exempel på åtgärder och för-
ändrade arbetssätt, till exempel att 

införa en säsongsbaserad meny eller att 
ersätta animaliskt protein med vegeta-
biliskt. Ingen verksamhet har slutat 
servera något livsmedel på grund av kli-
matpåverkan, men klimat är en aspekt 
som vägs in tillsammans med andra vid 
framtagning av nya menyer.

Norrtälje sjukhus, inom TioHundra , 
är den verksamhet som visar den 
största minskningen, räknat i koldioxid 
per portion (se tabell 10). Det är också 
TioHundra som arbetar mest aktivt och 
har mål och handlingsplan med åtgär-
der för att minska klimatpåverkan från 
måltider. Exempelvis har de ett beställ-
ningssystem som gör det enklare att 
anpassa storleken på portionen utifrån 
patientens behov, vilket bidrar till 
minskat svinn och därigenom lägre  
klimatpåverkan. I ett annat projekt 

arbetade TioHundra med åtgärder för 
att höja måltidsupplevelsen, vilket 
bidrog till såväl mindre svinn, som 
lägre klimatpåverkan och ökat väl-
mående för patienten.

En slutsats av landstingets uppfölj-
ning, av arbetet med klimatpåverkan 
från livsmedel, är att det är viktigt att 
göra förändringarna i små steg. Verktyg 
för löpande uppföljning av klimatpåver-
kan från mat saknades under program-
perioden vilket gjorde att verksamhe-
terna inte fick någon återkoppling om 
huruvida de behövde vidta ytterligare 
åtgärder. Det finns emellertid uppfölj-
ningsverktyg sedan 2016, för det fort-
satta arbetet med att minska klimat-
påverkan från livsmedel. 

* Uppgifter för SLSO 2011 bygger på schablonberäkningar.
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DELMÅL 6. Regionplanera för lägre  
klimatpåverkan per invånare

Landstinget ska via den regionala  
planeringen verka för att mängden 
CO2-ekvivalenter per länsinvånare och 
år har minskat till 3,7 ton 2016. Genom 
energieffektivisering, omställning  
av energisystemet och planering av 
trafik, infrastruktur och bebyggelse i 
ett klimatperspektiv minskar CO2- 
utsläppen.

De direkta klimatpåverkande utsläp-
pen i regionen var 2,7 ton per invånare, 
vid de senaste mätningarna. Det är en 
liten minskning, från 2,8 ton per invå-
nare 2012 och ett resultat av regionens 
samlade åtgärder. Restidskvoten10 har 
också minskat och bedömningen är att 
målet är nått.11 

Landstinget är regionplaneorgan för 
Stockholms län och driver flera proces-
ser och projekt för att bidra till minskad 
klimatpåverkan i regionen. Ett exempel 

10 Restidskvot är förhållandet mellan restiden med kollektivtrafik och bilrestiden för en viss resrelation: genomsnittlig restid med SL/genomsnittlig  
 restid med bil.
11 Bedömningen görs utifrån senaste tillgängliga data, som är från 2014 avseende klimatpåverkande utsläpp i regionen samt från 2015 beträffande  
 restidskvoten.
12 Se proposition om klimatpolitiskt ramverk för Sverige, som Regeringen beslutade om den 9 mars. 
13 Restidskvot är förhållandet mellan restiden med kollektivtrafik och bilrestiden för en viss resrelation: genomsnittlig restid med SL/genomsnittlig restid  
 med bil.
14 Samma förhållande gäller för kollektivtrafikens marknadsandelar (delmål 2, sida 7) och skillnaden mellan resultaten kan således bero på olikheter  
 beträffande mätmetod och tidpunkt för genomförandet av undersökningarna.

på det är framtagandet av en regional 
klimatfärdplan, med målsättningen  
att ha en region utan nettoutsläpp av 
växthusgaser senast år 2045, vilket är  
i enlighet med målsättningen i den  
klimatlag som förväntas gälla från och 
med 2018.12 Klimatfärdplanen är en del 
i arbetet med den kommande regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms-
regionen, RUFS 2050. Arbetet med den 
nya regionala utvecklingsplanen har 
bland annat utgångpunkten att klimat-
påverkan ska minska, detta genom en 
övergång från fossila till förnybara 
bränslen, ökad energieffektivisering, 
mer kollektivtrafik och test av olika 
ekonomiska styrmedel. Landstinget 
inledde 2016 även ett arbete med ett 
landsbygdsprogram, där energi- och 
klimatfrågor blir en del av arbetet.

Under 2016 inrättade landstinget ett 
cykelkansli som ansvarar för uppfölj-

ning av den regionala cykelplanen 
2030. Cykelbokslutet 2016 visade att 
många kommuner utgår från den regio-
nala cykelplanen i sin planering och att 
utbyggnadstakten av cykelinfrastruk-
turen ökade.

I egenskap av regional kollektivtra-
fikmyndighet har landstinget ett regio-
nalt trafikförsörjningsprogram, som är 
ett planeringsdokument med långsik-
tiga mål för kollektivtrafiken. En av de 
faktorer som mäts och följs upp är res-
tidskvoten, som kopplar till trafikför-
sörjningsprogrammets mål om en att-
raktiv kollektivtrafik.13 Restidskvoten 
totalt för hela Stockholms län var 1,9 år 
2011 och 1,7 år 2015. Uppgift för 2016 
saknas. Emellertid har uppgifter om 
restidskvot olika källor för åren 2011–
2014 jämfört med 2015.14

Cykelbokslutet 2016 
visade att många 
kommuner utgår 
från den regionala 
cykel planen i sin 
planering och att 
utbyggnads takten 
av cykel infrastruktur 
ökade.
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Det framgångsrika klimatarbetet fortsätter

En av de mest övergripande och viktiga delarna i Miljöutmaning 2016 var klimatmålet och 
det har uppnåtts med marginal. Landstingets klimatpåverkan är i dag 42 procent lägre 
jämfört med 2011 (målet var 30 procent) och 72 procent lägre än 1990. Det nationella 
målet är att minska de klimatpåverkande utsläppen med 40 procent från 1990 till 2020, 
medan EU:s mål är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent till år 2020 i 
jämförelse med 1990. 

Kollektivtrafiken har halverat sin 
klimatpåverkan sedan 2011

Kollektivtrafikens transporter står för 
den största delen av Stockholms läns 
landstings klimatpåverkan. Kollektiv-
trafiken har halverat sin klimatpåver-
kan sedan 2011 och står därmed för 
nästan 90 procent av landstingets 
totala minskning, trots att antalet rese-
närer och resor ökat.

Trafikförvaltningen har lagt ner 
mest arbete på att införa förnybart 
drivmedel i busstrafiken. Idag används 
biodiesel i cirka 67 procent, etanol i 18 
procent och biogas i 15 procent av buss-
flottan. Trenden är att operatörerna 
väljer bort etanol av kostnadsskäl. 
Däremot beräknas biogas användas i 
samma omfattning till runt år 2025 då 
olika avtal löper ut.

Kollektivtrafiken till sjöss drivs i 
huvudsak med diesel, med låginbland-
ning av RME (rapsmetyleter). 
HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk 
olja) möjliggör dock en omställning till 
förnybart drivmedel för sjötrafiken 
eftersom drivmedlet går att använda i 
alla befintliga dieselmotorer. Under  
slutet av perioden införde trafikförvalt-
ningen 20 procent HVO i Djurgårds-
färjorna och sedan början av 2017 
används 20 procent HVO i all sjötrafik. 
Att införa förnybart drivmedel i kollek-
tivtrafiken till sjöss innebär dock en 
kostnadsökning.15 Att installera mätare 
på fartygen som visar drivmedelsan-
vändningen i realtid har visat sig vara 

15  Förklaringen är att förnybara drivmedel i Sverige är skattebefriade, men marknadspriset för dessa bränslen tenderar att ligga på samma nivå som  
 beskattade, fossila drivmedel. Diesel inom sjötrafiken är emellertid också skattebefriat så priset för förnybara drivmedel är högre än diesel för sjötrafik.
16 Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.  
 Kravet för Miljöbyggnad Guld med avseende på energianvändning innebär att energiprestandan är 35 procent lägre än Boverkets byggregler, BBR.

en effektiv åtgärd för att minska för-
brukningen.

Trafikförvaltningen har arbetat i 
många år med att öka andelen förny-
bara drivmedel, men energieffektivise-
ring har inte varit i fokus på samma 
sätt. Busstrafiken står för över hälften 
av energianvändningen inom kollektiv-
trafikens transporter som inbegriper 
buss, sjötrafik, spårtrafik och färd-
tjänst. En elektrifiering av bussflottan 
har därför identifierats som en viktig 
åtgärd för att effektivisera energian-
vändningen. Under 2014 startade ett 

nytt trafikavtal för busstrafik i Stock-
holms innerstad och på Lidingö där tra-
fikförvaltningen ställde krav på en 
energieffektivisering på fem procent 
fram till 2017. Operatören köpte då 200 
nya bussar, varav 52 hybridbussar. När 
trafikförvaltningen gjorde en uppfölj-
ning visade det sig att energianvänd-
ningen hade minskat med tolv procent 
efter nio månader.

 
Satsningen på energieffektivi
sering av vårdens fastigheter  
har tagit ordentlig fart

Locum förvaltar två miljoner kvadrat-
meter vårdfastigheter som ägs av 
Stockholms läns landsting. Under 
miljöprogramsperioden, 2012–2016, 

har Locum effektiviserat energi-
användningen per kvadratmeter i sina 
fastigheter med drygt åtta procent. 
Även om Stockholms läns landstings 
mål var att effektivisera med tio pro-
cent, vittnar resultatet om att Locums 
satsning på energieffektivisering under 
de senaste åren har tagit ordentlig fart. 
Idag finns det tydligare riktlinjer för 
hur arbetet ska bedrivas, med bland 
annat en tydlig plan och systematik för 
att identifiera, rapportera och följa upp 
energisparåtgärder. För att identifiera 
effektiva besparingsåtgärder arbetar 

Locum med bland annat energikart-
läggningar. Locum certifierar också 
ny-, till- och ombyggnationer enligt 
Miljöbyggnad.16 

Ledningens engagemang har varit 
en framgångsfaktor och helt nödvän-
digt för att genomföra alla föränd-
ringar. Bland enskilda åtgärder som har 
varit lyckade kan nämnas bytet av ång-
pannor på Karolinska universitetssjuk-
huset som minskade pannornas energi-
behov med 90 procent. Samma sjukhus 
återvann också värme från serverhallar 
och kunde på så vis minska värmebeho-
vet med 750 megawattimmar per år. 
Något som Locum upplever som en 
utmaning är bolagets begränsade möj-
ligheter att påverka verksamheternas 

Ledningens engagemang har varit en framgångsfaktor och 
helt nödvändigt för att genomföra alla förändringar.
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energianvändning, samtidigt som  
verksamhetsenergin ingår i den energi-
användning som Locum redovisar. 
Locum kan bistå med information och 
stöd när olika rutiner införs, men kan 
till exempel inte ställa energikrav på 
den medicintekniska utrustning som 
används på sjukhusen och som har bli-
vit allt mer tekniskt avancerad och 
energikrävande.

Danderyds sjukhus är en av de  
fastigheter som Locum förvaltar. Där 
har ett projekt med så kallad Energy 
Performance Contracting varit en av 
framgångsfaktorerna. Det är en incita-
mentmodell där ekonomiska vinster av 
energieffektiviseringen fördelas mellan 
de inblandade parterna: Locum, hyres-
gästen Danderyds sjukhus och en anli-
tad teknisk konsult. En åtgärd som 
infördes på sjukhuset var tidsstyrning 
av ventilationssystemen anpassade  
utifrån verksamheternas arbetstider.

Goda resultat för arbetet med 
energieffektivisering i kollektiv
trafikens lokaler 

Trafikförvaltningen ansvarar för fastig-
heter som spårdepåer, bussdepåer, 
bussterminaler och stationer. Vanligt-
vis ägs fastigheten av Stockholms läns 
landsting men sköts av den upphand-
lade trafikoperatören. Trafikförvalt-
ningen har under 2012–2016 minskat 
energianvändningen per kvadratmeter 
med ungefär 17 procent för sina fastig-
heter. En del av förklaringen till fram-
gången är att driften av depåerna har 
ingått i avtalet när förvaltningen har 
upphandlat nya trafikoperatörer. Det 
motiverar operatörerna att effektivi-
sera energianvändningen och därmed 

minska sina energikostnader. Avtalen 
har också varit så pass långa att trafik-
utövaren har kunnat göra vissa sats-
ningar med en hög investeringskostnad 
som ändå har betalat sig inom kontrakts-
tiden. 

De åtgärder som trafikförvaltningen 
genomför är allt från att installera ener-
gieffektiv utrustning och byta till 
LED-lampor, till mer innovativa åtgär-
der. Till de senare hör till exempel en ny 
metod för avisning av pendeltåg som 
minskar energiförbrukningen för upp-
värmning med 30 procent. Åtgärden 
belönades 2016 med Stockholms läns 
landstings miljöpris. Även om trafik-
förvaltningen redan har gjort mycket 
för att energieffektivisera, finns det 
fortfarande fastigheter med stor för-
bättringspotential. Dagens utveckling, 
när byggnader som depåer flyttar ut 
från stan till förmån för bostäder, ger 
också möjligheter att energieffektivi-
sera. Det går att genomföra energi-
besparingsåtgärder när man bygger om 
och anpassar de nya lokalerna, eller vid 
nybyggnation. Det senare innebär ofta 
att det finns ännu större möjligheter att 
skapa en energieffektiv byggnad. En 
risk som behöver bevakas är dock om 
energiförbrukningen i bussflottan 
istället ökar på grund av ökad tom-
körning när det blir längre sträckor  
för framkörning av bussarna, i och med 
att en bussdepå utlokaliseras.

Krav i avtal med vårdgivarna har 
varit avgörande för att uppnå 
utsläppsminskningarna

Klimatpåverkan från lustgas har varit 
en viktig miljöfråga för Stockholms 
läns landsting sedan 2004. Då inför-

skaffade landstinget den första lust-
gasdestruktionsanläggningen som 
installerades på Karolinska universi-
tetssjukhuset i Huddinge. Sedan 2011 
är alla förlossningsavdelningar kopp-
lade till sådan utrustning och utsläppen 
har minskat med mer än 75 procent, 
vilket var målet till 2016. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens krav i avtalen 
med vårdgivarna inom förlossnings-
vården, med vite för den som överskri-
der de tillåtna utsläppsmängderna, har 
varit avgörande för att minska lustgas-
utsläppen.

Klimatpåverkan från utsläppen av 
anestesigaser är 20 procent lägre i jäm-
förelse med 2011, vilket betyder att 
Stockholms läns landsting inte når 
målet i miljöprogrammet. Några av 
sjukhusen har dock kommit långt i 
arbetet med att minska klimatpåverkan 
från anestesigaser. De tillämpar så 
kallad lågflödesanestesi som innebär 
att anestesimedlet recirkuleras under 
en operation. Färskgasflödet kan med 
denna metod reduceras ända ner till 0,2 
liter per minut, vilket kan jämföras med 
flöden som annars kan ligga på en liter 
per minut eller mer. Ett annat sätt att 
minska klimatbelastningen från anes-
tesigaser är att, när det är medicinskt 
möjligt, välja sevofluran före desfluran 
eftersom klimatpåverkan från den 
senare är sju gånger högre. Sevofluran 
är idag den mest använda anestesigasen 
inom Stockholms läns landsting.
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Sedan 2011 är alla  
förlossningsavdelningar 
kopplade till lustgas-
destruktionsanläggning 
och utsläppen har 
minskat med mer än 
75 procent, vilket var 
målet till 2016.
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Målområdet resurseffektivt sätter fokus på den viktiga frågan att minska resursanvänd-
ningen och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och tjänster. Avfall kan vara en 
resurs, som när sjukhusens matavfall blir biogas till kollektivtrafikens bussar. Resurs effektivt 
i praktiken är benämningen på landstingets avfallsminimeringsplan och den samlande 
rubriken för arbetet med att reducera resursförbrukning och avfallsmängder, öka åter-
användning och återvinning, samt prioritera användningen av förnybara resurser.

DELMÅL 7. Använda kretsloppstänkande vid  
användning av varor och tjänster

17 Samordnade upphandlingar är de gemensamma och övergripande upphandlingar för landstinget som landstingsstyrelsens förvaltning genomför och  
 som avser exempelvis IT, förbrukningsartiklar, läkemedel och utrustning till sjukvården. Upphandling av trafik och bygg är exempel på områden där  
 förvaltningen inte samordnar upphandlingar.
18 Enligt det dokument som förtydligar och specificerar redovisning av miljöarbete (LS 1201–0039) är implementerade rutiner för återanvändning möbler,  
 IT-utrustning och byggmaterial ett krav för måluppfyllelse.

Landstingsfinansierad verksamhet 
ska ställa relevanta och mätbara miljö-
krav vid alla upphandlingar av varor 
och tjänster, i såväl centrala som 
lokala upphandlingar. Kraven i de  
miljömässigt mest prioriterade upp-
handlingarna ska följas upp och  
kontrolleras under avtalets gång.

Målet om miljökrav i upphandling är 
uppnått. Av redovisningen från lands-
tingets förvaltningar och bolag framgår 
att de som berörs av målet ställer miljö-
krav vid upphandling, där så är relevant 
och möjligt och har implementerade 
rutiner för det.

Av de samordnade upphandlingar17, 
där specifika miljökrav ställdes, följdes 
drygt 40 procent (64 stycken) av avtalen 
upp under programperioden (2012–
2016). Uppföljningarna omfattade cirka 

260 leverantörer. Specifika miljökrav  
innefattar exempelvis att inte tillåta  
miljö- och hälsofarliga ämnen enligt 
landstingets utfasningslista, krav på 
energiprestanda, ekologiska livsmedel, 
biobaserade material och förnybara 
bränslen, beroende på vad upphand-
lings objektet innefattar. Om miljöpå-
verkan i upphandlingsobjektet bedöms 
marginell, exempelvis för vissa kon-
sulttjänster, ställs enbart grundläg-
gande krav på leverantörens miljöar-
bete. Uppföljningen fokuserade på de 
avtal som bedömdes som viktigast ur 
miljösynpunkt. Det omfattar exempel-
vis pappers- och plastvaror, kemtek-
niska produkter, operationsartiklar, 
transporter, tvätt- och textiltjänster, 
samt förband och läkemedel. Arbetet 
kring miljökrav i samordnade upp-
handlingar styrs av rutiner i lands-

tingsstyrelsens förvaltnings miljö-
ledningssystem.

År 2016 ska landstingets nyinköp av 
några utvalda produktgrupper ha 
minskat betydligt jämfört med 2011. 
Under programperioden genomförs 
projekt inom SLL med syfte att öka 
återanvändningen av vissa utvalda 
produkter.

Landstingets förvaltningar och bolag 
genomför åtgärder för att öka återan-
vändningen och minska nyinköp av 
möbler, IT-utrustning och byggmate-
rial. Alla berörda har ett inarbetat 
arbetssätt för återanvändning och även 
om rutiner i vissa fall inte motsvarar 
miljöprogrammets krav18 är bedöm-
ningen att målet till stor del är uppnått. 
Åtta förvaltningar har dokumenterade 

RESURSEFFEKTIVT
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rutiner för återanvändning eller infor-
mation som kan anses likvärdig19, 
medan två kommunicerar instruktio-
nerna muntligt20. 

Karolinska Universitetssjukhusets 
annonssida för återanvändning av 
möbler (www.returen.nu) har drygt 
600 användare och även TioHundra 
har en webbaserad annonssida kopplad 
till möbelförrådet. Södersjukhuset , 
Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus 
och S:t Eriks Ögonssjukhus har egna 
möbelförråd och vid en analys av arbe-
tet med återanvändning framgick att 
möbelförråden används frekvent, även 
om ingen statistik förs.21 SLSO använ-
der intranätet för att förmedla möbler 
internt. Det är mestadels förvarings-
möbler, bord och stolar, men även en 
del vårdrelaterade möbler som läkeme-
delsvagnar och behandlingsstolar som 
återanvänds bland vårdverksamheterna. 
Landstingsstyrelsens förvaltning har 
ett väl utarbetat arbetssätt för att åter-
använda möbler.

Locum har en implementerad rutin 
för återanvändning av byggmaterial, 
som föreskriver att projekterande kon-
sult ska återanvända byggmaterial, vid 
ombyggnads- och nybyggnadsprojekt, 
när så är möjligt. Locum gjorde för  
första gången 2016 en kvantitativ upp-
följning av återanvändning av bygg-
material i byggprojekt. Exempel på 

19 Karolinska Universitetssjukhuset, landstingsstyrelsens förvaltning, Locum AB, S:t Eriks Ögonsjukhus, SLSO, Södertälje sjukhus AB, TioHundra AB  
 och trafikförvaltningen.
20 Södersjukhuset AB och Danderyds sjukhus AB.
21 Se rapporten Måluppfyllelse av mål för engångsmaterial och återanvändning, Miljöutmaning 2012–2016, LS 2016–1166.
22 De verksamheter som omfattas av målet är Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset , Danderyds sjukhus , Södertälje sjukhus , TioHundra ,  
 SLSO, S:t Eriks Ögonsjukhus och Folktandvården. 
23 Enligt det dokument som förtydligar och specificerar redovisning av miljöarbete (LS 1201–0039) är lokala mål och ett strukturerat arbete för att minska  
 miljöpåverkan från användning av engångsmaterial ett krav för måluppfyllelse.
24 Se rapporten Måluppfyllelse av mål för engångsmaterial och återanvändning, Miljöutmaning 2012–2016, LS 2016–1166.

material som återanvänds är takplat-
tor, dörrar, utrymningstrappor och 
glaspartier i kontorslandskap.

Av trafikförvaltningens miljörikt-
linjer framgår att återanvändning av 
byggmaterial ska ställas som krav vid 
upphandling av byggentreprenörer. 
Projektledaren har huvudansvar och 
beslutar vad som är möjligt att åter-
använda. Under 2016 rapporterade 40 
projekt att byggmaterial återanvändes, 
exempelvis sten, kontaktlednings-
stolpar, slipers och isolering.

Arbetet med återanvändning av 
IT-utrustning redovisas under del-
målet om Grön IT (se sida 24).

År 2016 ska användningen av utvalda 
engångsmaterial inom vårdverksamhet 
ha minskat betydligt i all landstings-
finansierad verksamhet jämfört med 
2011. Initialt under programperioden 
genomförs ett projekt inom SLL för att 
identifiera dessa engångsmaterial.

Samtliga berörda förvaltningar och 
bolag22  uppfyller miljöprogrammets 
krav om att ha lokala mål och att arbeta 
strukturerat för att minska miljöpåver-
kan från engångsmaterial.23 Lokala 
mål sattes antingen på övergripande 
nivå för hela verksamheten eller som 
aktiviteter på enhetsnivå. Målet 
bedöms vara uppnått.24 

Karolinska Universitetssjukhuset 
minskade exempelvis förbrukningen 
av utvalda engångsmaterial med cirka 
30 procent sedan 2011. Minskningen 
var störst för kontorspapper och köks-
relaterat förbrukningsmaterial, medan 
många sjukvårdsrelaterade engångs-
material ökade. Jämfört med 2014 
minskade emellertid även förbruk-
ningen av ett flertal sjukvårdsmaterial. 
Danderyds sjukhus och Södersjuk-
huset arbetade bland annat med att 
implementera en förrådstjänst för att 
minska antalet artiklar, samt med så 
kallade materialronder på olika enhe-
ter. Materialronderna ledde till att 
engångsprodukter kunde tas bort, 
bytas ut till flergångsprodukter eller till 
ett annat material som är bättre från 
miljösynpunkt. TioHundra och SLSO 
arbetade med lokala aktiviteter för att 
bland annat minska användning av 
engångsinstrument, britspapper och 
köksrelaterade förbrukningsmaterial. 
Folktandvården arbetade med lokala 
mål om att minska användning av 
bland annat handskar och munskydd. 
Södertälje sjukhus och S:t Eriks ögon-
sjukhus fokuserade på att byta ut 
befintliga sopsäckar mot biobaserade 
alternativ. Landstingets analys visade 
att arbetet med att minska miljöpåver-
kan från engångsmaterial ledde till 
lokalt engagemang, men att det även 
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var utmanande att nå vissa lokala mål 
och att ambitionsnivå och struktur på 
målarbetet varierade mellan verksam-
heter.

Att minska miljöpåverkan från 
användning av engångsmaterial var 
även ett fokusområde vid samordnade 
upphandlingar. Genom upphandlings-
processen ställdes till exempel krav 
som stimulerade till en utveckling av  
de första biobaserade sopsäckarna på 
den svenska marknaden, vilket mins-
kade klimatpåverkan från denna pro-
dukt grupp. Vid upphandling valdes 
även plastmuggar bort till förmån  
för pappersmuggar, vilket halverade 
klimatpåverkan från denna produkt-
grupp. För att minska miljöpåverkan 
från  operationsartiklar upphandlades 
icke-sterila engångsörngott, lakan  
och draglakan med mellan 25 och  
75 procent förnybara råvaror.

25 Se LS 1409-0977.
26  Bedömningen bygger på ett antal antaganden, som framgår av rapporten Analys av utvecklingen inom Grön IT gentemot uppsatta mål i Miljöutmaning  
 2016, LS 2016-1166. Analysen har begränsats till tillgänglig inköpsstatistik inom SLL IT och dess kunder. Beräkningar har gjorts på klienter (olika typer  
 av stationära och bärbara persondatorer), servrar och skrivare med antagandet att det inom landstinget förekommer 40 000 klienter med tillhörande  
 skärm. Multifunktionsskrivare, mobiltelefoner samt nätverkskomponenter är inte inkluderade i analysen.
27  Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Under perioden 2012–2016 ska lands-
tinget genomföra minst ett projekt 
inom Grön IT och energianvänd-
ningen för IT ska ha minskat med 50 
procent till 2016, jämfört med 2010. 
Mängden avfall och kemikalier ska ha 
minskat med 20 procent fram till 2016.

Under programperioden genomförde 
landstinget ett landstingsövergripande 
projekt inom Grön IT, där förslag på 
utvecklingsområden togs fram25. En 
utredning om resultatet av miljökrav i 
IT-upphandlingar visade att även kra-
ven på att minska energianvändning, 
avfall och kemikalier uppfylldes26.  
Därmed bedöms målet vara uppnått.

Under programperioden genom-
fördes ett flertal upphandlingar på IT- 
området där landstinget ställde krav på 
energiprestanda och att det inte fick 
förekomma olika miljö- och hälso-
farliga ämnen. Landstingets utredning 
om resultatet av miljökraven visade att 

avseende energianvändning uppnåd-
des målen främst genom inköp av  
energisnålare klienter, övergång till 
bärbara datorer samt en ökad virtuali-
sering av servrar. Totalt uppskattas 
energianvändning ha halverats. Enligt 
utredningen uppskattas mängden far-
liga ämnen ha minskat med över 50 
procent både genom krav i upphand-
ling och genom att lagstiftning på 
området skärptes.27 Mängden IT-avfall 
uppskattas ha minskat i storleksord-
ningen 80 procent sedan 2010. Kvick-
silver och bly är exempel på miljöfarliga 
ämnen som inte alls förekommer 
längre i IT-utrustning och förekomsten 
av PVC-plast och bromerade ämnen är 
märkbart mindre. Avseende elektro-
nikavfallet sker betydande föränd-
ringar genom att de klienter som köps 
in är lättare samt att landstinget har 
avtal för återanvändning av IT-utrust-
ning från klienter, servrar och skrivare.

Tabell 11. Landstingets återanvändning av IT-utrustning

2016* 2015 2014 2013 2012

Återtagna enheter, st 6 564 3 074 4 414 2 830 5 379

Andel återanvända 96 % 97 % 96 % 96 % 96 %

* Ytterligare verksamheter är inkluderade i statistiken för 2016 jämfört med tidigare år.
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DELMÅL 8. Effektivisera vårdkedjorna  
– säkrare för patienten och bättre för miljön

Landstingsfinansierad verksamhet 
ska bedriva resurseffektiv vård som 
skapar säkerhet för patienterna och 
minskar miljöbelastningen. Det ska 
ske bland annat genom att arbeta för 
att minska antalet vårdrelaterade 
infektioner i enlighet med den natio-
nella satsningen för ökad patientsä-
kerhet. Landstinget ska även arbeta 
förebyggande samt erbjuda patien-
terna icke farmakologiska behand-
lingsmetoder där det är tillämpligt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föl-
jer upp och redovisar antal vårdrelate-
rade infektioner och redovisar även de 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-
gande insatser som görs inom lands-
tinget. Hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen bedömer att målet till viss del är 
uppfyllt. 

Patientsäkerhet är ett prioriterat 
område i Stockholms läns landsting 
eftersom onödigt lidande kan undvikas 
för patienten samtidigt som vårdens 

28  Resultat hämtat ur Årsbokslut, januari – december 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
29 Andel besök som avser rådgivning enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder uppgår till minst tre procent av de totala  
 sköterskebesöken på mottagningen.
30 Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk bygg- 
 praxis. Kravet för Miljöbyggnad Guld avseende energianvändning innebär att energiprestanda är 35 procent lägre än BBR.
31 Avser den strategiska investeringen kallad CHOPIN som genomförs för att modernisera och bygga ut Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

resurser kan användas mer effektivt 
när patientsäkerheten förbättras. 
Landstinget har ett regionalt hand-
lingsprogram sedan 2012, för att 
minska vårdrelaterade infektioner 
inom hälso- och sjukvård. Inom ramen 
för programmet mäts andelen vårdrela-
terade infektioner (VRI) och inom 
somatisk slutenvård blev resultatet 9,7 
procent år 2016.28 Målet på högst 9,0 
procent uppnåddes således inte. Orsa-
ken till att målet för andelen vårdrelate-
rade infektioner inte nåddes är multi-
faktoriell och kräver en djupare och 
omfattande analys. Rådgivning, under-
visning och webbutbildning avseende 
vårdhygieniska aspekter har getts kon-
tinuerligt för att förebygga och minska 
VRI. Även genom medverkan vid plane-
ring av ny- och ombyggnation lyfts det 
vårdhygieniska perspektivet. Under 
våren 2016 implementerades ett hand-
lingsprogram, gemensamt för de tre all-
varligaste multiresistenta bakterierna.

Hälsofrämjande och sjukdomsföre-

byggande insatser bidrar till en höjd 
effektivitet genom att åtgärder sätts in i 
ett tidigt skede vid förmodad framtida 
ohälsa, vilket kan minska behovet av 
mer omfattande insatser i ett senare 
skede. Rådgivande samtal kring lev-
nadsvanor har ökat med cirka 30 pro-
cent och en ökning ses också av de psy-
kosociala insatserna. 

Primärvården har en mycket viktig 
roll i det hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande arbetet. Som en indikation 
på detta mäts andelen husläkarmottag-
ningar där ett aktivt sjukdomsförebyg-
gande arbete bedrivs.29 Utfallet för 2016 
är 62 procent och målnivån om 70 pro-
cent nås inte men utvecklingen under 
året är ändå positiv. En viktig åtgärd är 
att ett handlingsprogram om övervikt 
och fetma lanserades under 2016. I pro-
grammet är barn och unga prioriterade 
och hälsovägledarnas stöd till familjer 
med risk för övervikt och fetma har  
utökats.

 
DELMÅL 9. Planera kretsloppsanpassat  
och resurssnålt vid byggande

Vid nyproduktion av landstingets 
byggnader ska de ligga 30 procent 
lägre än Boverkets byggregler avse-
ende energihushållning.

Både Locum och Nya Karolinska Solna 
överträffar målet avseende energihus-
hållning och trafikförvaltningen ställer 
krav på energiprestanda avseende kon-
torslokaler, som är i enlighet med 
Boverkets byggregler. Målet bedöms 
vara uppnått.

Locum tillämpar certifierings systemet 
Miljöbyggnad vid ny- och ombyggna-
tioner.30 Med det verktyget har Locum 
ett system för att säkerställa att loka-
lerna är energieffektiva, har bra inom-
husmiljö och att byggnadsmaterial är 
miljöbedömda. Genom Miljöbyggnad 
överträffar Locum målet om att vid 
nyproduktion ligga 30 procent lägre än 
Boverkets byggregler, BBR, avseende 
energianvändning. Två aktuella exem-
pel på projekt där man når målet är 

Södertälje sjukhus, som är preliminärt 
certifierat enligt Miljöbyggnad Guld 
och Karolinska i Huddinge31, där preli-
minära energi beräkningar visar att 
energianvändningen är cirka 30 pro-
cent lägre än BBR.

Trafikförvaltningens nybyggna-
tionsprojekt avser nästan uteslutande 
olika slags industrilokaler, exempelvis 
verkstäder, tvätthallar och uppställ-
ningshallar, som faller utanför BBR:s 
krav om energihushållning och därmed 
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inte berörs av målet. Trafikförvaltning-
ens ställer icke desto mindre krav på 
kontorsdelen, att energiprestanda ska 
ligga 30 procent under BBR:s krav.

Nya Karolinska Solna är certifierade 
enligt Miljöbyggnad Guld. För hela 
anläggningen Nya Karolinska Solna 
beräknas det totala behovet av 
fastighets energi bli 74 kilowattimmar 
per kvadratmeter och år, vilket är cirka 
52 procent under BBR.32 Under 2016 
färdigställdes den första delen av sjuk-
huset33 och sedan tidigare är teknik-
byggnaden och parkeringshuset över-
lämnat till landstinget. Sjukhuset tas i 
full drift under 2018.

Andelen sorterat avfall från lands-
tingets byggentreprenader ska uppgå 
till minst 90 procent.

Den totala mängden avfall från lands-
tingets byggentreprenader var 88 890 
ton och andelen sorterat avfall översti-
ger 90 procent, vilket innebär att målet 
är uppnått.

Vid landstingets byggentreprenader 
ska avfallet sorteras, vilket bör ske 
minst enligt Sveriges Byggindustriers 
riktlinjer.34 Det pågår emellertid över 
tusen bygg- och anläggningsprojekt 

32 Värdet kan förändras när mer information om anläggningen kommer fram eller om det görs förändringar av anläggningens verksamhet och  
 utformning. Beräkningen är gjord enligt den modell som används för Boverkets byggregler, BBR. Detta innebär bland annat att elektricitet till  
 värmepumparna som används för att värma och kyla anläggningen räknas högre än övrig el och fjärrvärme. Den faktiska köpa fastighetsenergin  
 beräknas bli cirka 68 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
33 Benämnt fas 4 i projektet för byggandet av Nya Karolinska Solna.
34 Avser riktlinjerna för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Tidigare fanns Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns  
 avfallshantering, men nu har Sveriges Byggindustrier tagit över riktlinjerna och åtagit sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering.

inom trafikförvaltningen och Locum 
och det är i nuläget inte möjligt att sam-
manställa statistik på årsbasis för alla 
dessa. Redovisade projekt innefattar 
dock alla större program och projekt. 
Att avfall inte alltid sorteras beror i de 
flesta fall på plats- eller tidsbrist. Bland 
det osorterade avfallet ingår dock även 
sådant avfall som eftersorteras på mot-
tagningsanläggning.

Vid upphandling av byggentrepre-
nader ställer Locum krav på att minst 
90 procent av byggavfallet ska sorteras 
på plats. Locum har en rutin för rap-
portering av byggavfall, som bland 
annat innebär en regelbunden uppfölj-
ning och återkoppling till byggentre-
prenörerna. Rutinen innefattar även 
rapportering av återanvänt byggmate-
rial. På Karolinska i Huddinge har 
Locum ett gemensamt hanteringssys-
tem för byggavfallet. I övriga entrepre-
nader hanterar respektive bygg- och 
rivningsentreprenör avfallet genom 
egna avtal med avfallsentreprenörer 
och mottagningsanläggningar.

Trafikförvaltningen har inte något 
centralt avfallshanteringsavtal för byg-
gavfall, utan respektive entreprenör 
ansvarar för uppkommet byggavfall 
genom egna avtal. Krav på att rappor-

tera avfallsstatistik från bygg- och 
anläggningsprojekt finns i trafik-
förvaltningens interna riktlinjer och 
kravställs i avtalen med entreprenö-
rerna. Uppföljning av avfallshante-
ringen görs av miljösamordnaren eller 
miljöansvarig inom respektive projekt. 
Förutom byggavfallet (se tabell 12) till-
kommer stora mängder schaktmassor, 
cirka 105 000 ton 2016, främst från 
projekten Tillbyggnad av Högdals-
depån, Tvärbanans förlängning till 
Sickla, Upprustning av Saltsjöbanan 
och Anpassning av Hammarbydepån 
för C30.

I byggprojektet Nya Karolinska i 
Solna hanteras byggavfallet av en anli-
tad entreprenör, som har ett system för 
att samordna avfall från alla underen-
treprenörer på plats. Förutom att sor-
tera byggavfallet på plats arbetar också 
projektet för att andelen byggavfall 
som går till deponi ska vara så liten  
som möjligt eftersom det från resurs-
synpunkt anses vara andel till deponi 
som är mest relevant att minimera. 
Under 2016 var det cirka tre procent av 
bygg avfallet Nya Karolinska i Solna 
som gick till deponi.

Tabell 12. Avfall totalt från bygg- och underhållsentreprenader i landstinget, ton (andel sorterat)

2016* 2015 2014 2013 2012

Locum AB 82 184* (98 %) 11 964 (89 %) 2 586 (81 %) 5 958 (83 %) 2 987 (86 %)

Trafikförvaltningen 3 460 (92 %) 4 000 (83 %) 14 200 (63 %) I u I u

Nya Karolinska 3 246 (94 %) 4 350 (97 %) 5 156 (97 %) 5 100 (98 %) 2 244 (97 %)

Summa 88 890 (98 %) 20 314 (90 %) 21 942 (73 %) I u I u

*Ökningen beror dels på fler och större projekt dels på utökad uppföljning av byggavfall från bygg- och underhållsentreprenader.
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DELMÅL 10. Minska mängderna avfall och förbättra  
avfallshanteringen

År 2016 ska materialåtervinnings-
graden i landstingsfinansierad verk-
samhet vara minst 25 procent och 
matavfall ska samlas in för att möjlig-
göra biogasproduktion. Under 2012 
ska landstinget ta fram en gemensam 
avfallsminimeringsplan och ett 
gemensamt redovisningssystem för 
avfall.

Materialåtervinningsgraden för avfal-
let på landstingets sjukhus är 23,4 pro-
cent, vilket är något lägre än 2015 (24,2 
procent).35 Av akutsjukhusen var det 
Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, 
S:t Eriks Ögonsjukhus och Södertälje 
sjukhus som uppnådde en återvin-
ningsgrad på minst 25 procent. Matav-
fall samlas in på alla sjukhus där verk-
samheterna hanterar patientmåltider. 
Målet bedöms till stor del vara uppnått.

Det brännbara avfallet och grovav-
fallet ökade under 2016, vilket påverkar 
materialåtervinningsgraden negativt. 
En bidragande orsak till att dessa frak-
tioner ökade är sannolikt de omfat-

35 En försvårande faktor, som uppmärksammades 2015 på Karolinska universitetssjukhuset, är att byggavfall slängs i sjukhusets grovavfall. Byggavfall ska  
 inte ingå i beräkningen, men för Karolinska i Solna uppskattas detta utgöra cirka 60 procent av grovavfallet. Liknande situationer har även observerats i  
 andra fastigheter. Detta sänker materialåtervinningsgraden med omkring en halv procentenhet, totalt för landstingets sjukhusfastigheter.
36  Verksamheter på landstingets sjukhus avser här Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, TioHundra AB (Norrtälje sjukhus),  
 S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB.

tande flyttverksamheter som genom-
fördes under året i vissa fastigheter. Det 
brännbara avfallet, som är det största 
flödet från hälso- och sjukvården, stu-
derades noga i en plockanalysstudie 
under 2012. Studien visade att det 
brännbara avfallet till största del 
bestod av förbrukade engångsmaterial 
som inte kan återvinnas i nuvarande 
återvinningssytem.

På Bromma, Handens, Jakobsbergs, 
Löwenströmska, Nacka, Rosenlund, 
Sabbatsbergs och Sollentuna sjukhus 
saknas statistik för vårdens specialav-
fall och för vissa verksamheter saknas 
även statistik om sekretessavfall. Detta 
avfall bedöms dock bara utgöra cirka en 
procent av den totala avfallsstatistiken.

Landstingets avfallsminimerings-
plan, Resurseffektivt i praktiken (LS 
1308-1042), ger vägledning till arbetet 
med att minska resursförbrukning och 
avfallsmängder, öka återanvändning 
och återvinning, samt prioritera 
användningen av förnybara resurser. 
Källsorteringen är väl utvecklad inom 

samtliga verksamheter på landstingets 
sjukhus.36 En enskild åtgärd, som 
underlättat källsorteringen betydligt, 
är att landstinget sedan 2016 samsorte-
rar hård- och mjukplast på sjukhusen. 
Förvaltningar och bolag genomför 
också olika åtgärder lokalt, som till 
exempel Danderyds sjukhus AB, som 
har den så kallade källsorterings-
veckan, för att förbättra avfallshante-
ringen. Locums roll när det gäller 
avfallshanteringen på sjukhusen är att 
stödja och utveckla hanteringen till-
sammans med vården.

Locum arbetar tillsammans med 
verksamheterna för att möjliggöra 
matavfallsinsamling av patientmat och 
system för det finns sedan 2016 på 
samtliga sjukhus där verksamheterna 
hanterar patientmat, vilket är 24 av 
Locums fastighetsobjekt. Samtliga 
verksamheter på landstingets sjukhus 
arbetar aktivt och systematiskt med att 
samla in matavfall från patienternas 
måltider.

Tabell 13. Avfall som uppkom i landstingets sjukhusfastigheter 2016

Organiskt och materialåtervinningsbart avfall Övrigt avfall

Matavfall 642 ton Brännbart 7 813 ton

Förpackningar och returpapper 1 921 ton Sekretess (energi återvinning) 4 ton

Metallskrot 54 ton Grovavfall 1 128 ton

Sekretess (materialåtervinning) 181 ton Vårdens specialavfall 801 ton

Elavfall 184 ton Summa övrigt 9 746 ton

Summa organiskt och materialåtervinningsbart 2 983 ton Avfall totalt 12 729 ton

Andel organiskt och materialåtervinningsbart av avfall totalt 23,4 % Andel övrigt av avfall totalt 76,6 %
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DELMÅL 11. Verka för resurseffektiv och  
tillgänglig bebyggelsestruktur

Landstinget ska via den regionala  
planeringen verka för att bebyggelse-
strukturen blir mer ytsnål, energi-
effektiv och bättre anpassad till kollek-
tivtrafiken. 2016 ska andelen 
bebyggelsetillskott i goda kollektiv-
trafiklägen ha ökat jämfört med 2010.

Landstingets senaste analys visar att 
andelen av befolkningstillskottet i 
områden med hög tillgänglighet till  
kollektivtrafik nu är något högre jäm-

fört med åren 2004–2010, vilket bety-
der att målet är uppnått. Den senaste 
uppföljningen var från 2015 och visade 
att befolkningen i Stockholms län 
ökade med 33 395 och att andelen av 
tillskottet som då skedde i områden 
med hög tillgänglighet var minst 78 
procent. 

En flerkärnig regionstruktur ger  
förutsättningar för en resurseffektiv, 
energisnål och hållbar utveckling av 
Stockholmsregionen. Hög tillgänglig-

het till kollektivtrafik är en viktig faktor 
och bebyggelse- och befolkningstillskot-
tet bör därför ske i sådana områden, i 
första hand i de så kallade regionala 
stadskärnorna. Under 2014 fick lands-
tinget EU-medel för att göra en för-
studie om hållbar stadsutveckling inom 
ramen för Handlingsprogram Regionala 
stadskärnor. Resultatet av förstudien 
används sedan i tillväxt- och region-
planeförvaltningens arbete med 
utveckling av regionala stadskärnor.

Befolkningstillskottet  
i områden med hög 
tillgänglighet till  
kollektivtrafik är nu 
något högre jämfört 
med åren 2004–2010, 
vilket betyder att målet  
är uppnått.
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Minskad resursförbrukning inom hela landstinget

En av Stockholms läns landstings viktigaste miljöaspekter är konsumtion av varor.  
Landstinget köper varje år in varor och förbrukningsartiklar till ett värde av många  
miljarder och landstingets sjukhusfastigheter genererar mer än tolv ton avfall.  
Klimatpåverkan från varor sker både i tillverkningsskedet och när varan blir avfall. 

Ett talande exempel är de 100 miljoner 
handskar som landstinget använder 
varje år. De ger en lika stor klimat-
påverkan som 1 250 bilar (cirka 2 500 
ton koldioxidekvivalenter). Att minska 
mängden avfall är ett prioriterat 
område för landstingets verksamheter. 
Kan uppkomsten av avfall samtidigt 
förebyggas är chanserna goda för att 
klimatpåverkan minskar totalt sett. En 
effektiv resurshantering ger dessutom 
vinster – inte bara för miljön utan även 
ekonomiskt.

Ett strukturerat arbete ger färre 
engångsmaterial

Under programperioden har alla 
berörda förvaltningar och bolag inom 
hälso- och sjukvården arbetat utifrån 
lokala mål för att minska miljöpåver-
kan från engångsmaterial. Ambitions-
nivån har varit skiftande, men engage-
manget varit stort. De genomförda 
miljöronderna har exempelvis lett till 
större medvetenhet, ökat intresse och 
lokala initiativ för att minska förbruk-
ningen av engångsartiklar, även om 
resultaten inte visar på minskade inköp 
i alla förvaltningar och bolag. Miljö-
samordnare har träffats regelbundet, 
delat kunskap om förbrukning och kli-
matpåverkan från olika material, samt 
utbytt erfarenheter om olika arbets-
metoder. En tydlig framgångsfaktor för 
måluppfyllnad är möjligheten till 
lokala mål som är satta utifrån verk-
samhetens egna förutsättningar. Målen 
i miljöprogrammet om en minskad 
resursförbrukning har påverkat vård-
personalens vardag och arbetet har i 
mångt och mycket bestått av många 
små initiativ som har bidragit till hel-
heten. Den stora andelen nomineringar 
till landstingets miljöpris inom denna 

kategori visar att det finns många 
enskilda eldsjälar som har engagerat 
sig varje dag.

Danderyds sjukhus och Södersjuk-
huset har infört materialronder där 
syftet är att identifiera material och  
förbrukningsartiklar som kan bytas ut, 
minskas eller avvecklas. Utifrån dessa 
kartläggningar har aktiviteter och 
åtgärdsförslag formulerats, bland 
annat en minskad pappersförbrukning 
och en övergång till flergångsprodukter 
inom vissa kategorier. På Karolinska 
universitetssjukhuset, Danderyds 
sjukhus och Södersjukhuset används 
gemensamma förråd eller så kallade 
just-in-time-lager i större utsträckning 
än tidigare. Syftet med dem är att 
minska antalet artiklar i förråden och 

att överblivna förpackningar fördelas 
mer effektivt. Mål om en minskad 
resursförbrukning är tacksamma efter-
som de går att motivera med finansiella 
vinster och mätas i siffror. Ett talande 
exempel är att använda personliga 
patienthurtsar istället för att ha lager 
på rummen. Barnintensivvårdsavdel-
ningen på Astrid Lindgrens Barnsjuk-
hus fick landstingets miljöpris år 2016 
för sitt arbetssätt med personliga och 
patientnära hurtsar som minskar för-
brukningen av engångsmaterial. Det 
nya arbetssättet har lett till minskad 
smittspridning och mindre avfall, samt 
att avdelningens materialkostnader 
minskade med 1,5 miljoner kronor 2015. 

TioHundras framgång när det gäller 

övergången till sterila flergångsmate-
rial beror på en bra sterilcentral och väl 
fungerande logistik inom sjukhuset. De 
administrativa delarna av bolaget har 
arbetat aktivt med att minska material-
åtgången genom dubbelsidiga utskrif-
ter och utökad information på intra-
nätet istället för papperskopior. Även 
Folktandvården har infört en rad tek-
niska lösningar för att minska sin mil-
jöpåverkan och öka effektiviteten i den 
administrativa verksamheten, bland 
annat har IT-avdelningen en egen grön 
strategi och har infört patientkallelser 
via sms istället för brev. Stockholms 
läns sjukvårdsområde, SLSO, har 
genomfört en rad aktiviteter som har 
lett till en total minskning av engångs-
material. Man har bland annat slutat 

använda britspapper inom flera verk-
samheter och har övergått till pappers-
fri journal. 

Genom upphandlingsprocessen ser 
landstinget till att verksamheterna 
erbjuds ett bra sortiment med miljö-
anpassade alternativ. Ett framgångs-
koncept är en aktiv dialog med leveran-
törer för att diskutera möjliga alternativ 
som leder till minskad resursförbruk-
ning och klimatpåverkan. Upphand-
lingen som innefattar papper- och 
plastvaror var den första upphand-
lingen där arbetssättet med hearings 
med leverantörer användes. Syftet var 
att förklara landstingets mål när det 
gäller resurseffektivitet, samt att dis-
kutera med leverantörer och tillverkare 

Ett framgångskoncept är en aktiv dialog med leverantörer  
för att diskutera möjliga alternativ som leder till minskad 
resursförbrukning och klimatpåverkan. 
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om hur de kan tillmötesgå önskemålen. 
Metoden ledde fram till att en tillver-
kare utvecklade biobaserade plast-
säckar som tillverkades av råvara från 
sockerrör istället för fossil olja, vilka 
också antogs och nu finns att köpa. 
Efter denna upphandling har andra 
landsting och regioner genomfört upp-
handlingar där de ställt samma krav 
och utbudet av biobaserade plastpro-
dukter har ökat. För hela landstinget 
går det att se en tydligt minskad kli-
matpåverkan genom användningen av 
biobaserade sopsäckar. 

Ökad återanvändning av möbler 
och ITutrustning

Under programperioden har även en 
ökad återanvändning av möbler och 
IT-utrustning bidragit till en minskad 
klimatpåverkan. Karolinska Univer-
sitetssjukhusets annonssida för åter-
användning av möbler, Returen  
(www.returen.nu), har drygt 600 
användare och det internetbaserade 
verktyget gör det möjligt att följa upp 
antalet förmedlade möbler. Över 500 

möbler har annonserats sedan starten  
i april 2014 och det pågår ett arbete  
för att ge landstingets övriga vård-
verksamheter tillgång till verktyget. 
TioHundra har också utvecklat en web-
baserad annonssida för möbler och 
över 250 möbler har omplacerats. Även 
om verksamheten inte har ett separat 
förmedlingsverktyg, sker möbelåteran-
vändning genom avdelningsgemen-
samma förråd och annonser på 
intranäten. Vaktmästeriet inom Tio-
Hundra utökade till exempel möbel-
förrådet med möbler från alla bolagets 
verksamheter, inte enbart från sjuk-
huset. Inom landstingsstyrelsens för-
valtning finns det ett starkt engage-
mang och ett väl utarbetat arbetssätt 
för återanvändning av möbler. Upp-
skattningsvis återanvänds mer än hälf-
ten av de möbler som blir överflödiga. 

IT-produkter har en stor miljöpåver-
kan ur ett livscykelperspektiv. För att 
hantera dem på ett resurseffektivt sätt 
har landstinget upphandlat en åter-
tagstjänst för återanvändning av IT- 
utrustning. Tjänsten omfattar bland 

annat återtag av datorer, bildskärmar 
och skrivare och kan användas av 
samtliga förvaltningar, bolag och  
stiftelser inom landstinget, samt  
TioHundra. Återtaget av IT-produkter 
innebär att de gamla IT-produkterna 
tas omhand och att all information 
raderas. Produkterna kan sedan upp-
dateras och säljas vidare så att de kom-
mer till nytta igen. För att tillverka en 
dator eller en mobiltelefon går det åt en 
betydligt större mängd råvaror i form 
av mineraler och olja till plastdetaljer 
än vad själva produkten innehåller och 
under processen genereras även en 
mycket stor mängd avfall. Om funge-
rande IT-produkter återanvänds istäl-
let för att kasseras och återvinns när de 
byts ut, går det att spara på jordens 
råvaror, minska utsläppen av växthus-
gaser och bidra till att bygga en cirkulär 
ekonomi där resurser och produkter 
används mer effektivt. Endast under 
2016 har landstinget bidragit till en  
koldioxidbesparing på 244 ton, vilket 
motsvarar uppvärmningen av nästan  
1 000 lägenheter i ett helt år. 

Målen i miljöprogrammet 
om en minskad resurs-
förbrukning har påverkat 
vårdpersonalens vardag  
och arbetet har i mångt  
och mycket bestått av  
många små initiativ som 
har bidragit till helheten. 
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I målområdet hälsofrämjande miljöarbete lyfts kopplingen mellan ett framgångsrikt 
miljöarbete och en förbättrad hälsa för länets invånare fram. Delmålet att minska 
miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor är landstingets kemikaliestrategi 
för programperioden.

HÄLSOFRÄMJANDE 
MILJÖARBETE

År 2016 ska alla kemikalier och kemiska 
produkter som är avvecklingsämnen 
enligt landstingets utfasningslista 
vara borta från all landstingsfinansie-
rad verksamhet. Totalt ska mängden 
utfasningsämnen ha minskat med  
80 procent jämfört med 2006.37 

Inom vård och tandvård har använd-
ningen av utfasningsämnen minskat 
med 90 procent, men vissa avvecklings-
ämnen förekommer fortfarande. 
Locum och trafikförvaltningen har  

37 Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier (LS 1107-1016) anger vilka kemikalier som landstinget ska avveckla  
 (så kallade avvecklingsämnen) eller minska användningen av (minskningsämnen). Utfasningsämnen är samlingsbegreppet för avvecklings- och  
 minskningsämnen. Mängden utfasningsämnen mäts i kilogram eller liter, där en liter anses motsvara ett kilogram.

också minskat användningen av utfas-
ningsämnen betydligt, men inte till-
räckligt för att nå målet och även där 
används fortfarande några avvecklings-
ämnen. För vård, fastigheter och kollek-
tivtrafik sammantaget beräknas använ-
dingen av utfasningsämnen ha minskat 
63 procent. Målet bedöms till stor del 
vara uppnått.

Inom vissa delar av vård- och labora-
torieverksamheterna förekommer fort-
farande sammanlagt 14 så kallade 
avvecklingsämnen, som ska vara borta 

helt 2016 och där det för flera saknas 
dispens. Användningen av kemikalier, 
som är utfasningsämnen enligt lands-
tingets utfasningslista, var 2016 cirka 
115 kilogram för vård- och laboratorie-
verksamhet, vilket är en minskning 
med 90 procent sedan basåret.

Locum redovisar en användning  
på sex kilogram utfasningsämnen 2016 
vilket innebär en minskning på drygt 70 
procent sedan 2014. Trafikförvalt-
ningen redovisade att användningen av 
utfasningsämnen 2016 var 1 142 

DELMÅL 12. Minska miljö- och hälsorisker 
med kemiska produkter och varor

Tabell 14. Använda mängder miljö- och hälsofarliga kemikalier inom landstinget (kilogram/liter)

2016 2015 2014 2013 2012 Basår

Vård och tandvård* 115 153 212 I u 1 084 1 135

Kollektivtrafiken 1 142 1 500 1 315 1 686 2 212 2 212

Locum 6 I u 22 I u I u 22

* Använda mängder är exklusive formaldehyd och andra ämnen som används för forskning, medicinskt bruk, eller av andra skäl är undantagna 
enligt utfasningslistan (LS 1107-1016).

Redovisningen är inte komplett, utan uppgifter saknas för Karolinska Universitetssjukhusets vårdverksamhet år 2016, privat vård- och laboratorie-
verksamhet samt Berga naturbruksgymnasium. På grund av begränsad kvalitetssäkring av 2013 års inventeringsprocess utgår 2013 års värden för 
vårdverksamheterna.

Som basår räknas det år som ämnet mäts första gången, vilket varierar mellan 2006 och 2012 för kemikalier i vården. Trafikförvaltningen och Locum 
har 2013 respektive 2014 som basår.
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kilogram38, vilket var en minskning med 
48 procent sedan 2012. Under program-
perioden ställde trafikförvaltningen 
krav på utfasning av kemikalier, i nya 
avtal med trafikoperatörer samt krav på 
inrapportering av använda mängder 
utfasningsämnen. Inom Locum och tra-
fikförvaltningen används fortfarande 
fyra avvecklingsämnen sammanlagt, 
utan dispens.

År 2016 ska all landstingsfinansierad 
verksamhet varken köpa in eller upp-
handla varor som innehåller avveck-
lingsämnen enligt landstingets utfas-
ningslista.

I samtliga39 upphandlingar 2016, av 
varor som bedömdes innehålla kemika-
lier, ställdes relevanta kemikaliekrav 
enligt landstingets utfasningslista (LS 
1107–1016), vilket betyder att målet är 
uppnått.

38 Avser de kemikalier som används för drift och underhåll av fordon, fartyg och spår som utförs av upphandlade underleverantörer.
39 Inkluderade upphandlingar är samordnade som utförs av landstingsstyrelsens förvaltning samt upphandlingar utförda av Danderyds sjukhus,  
 Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, TioHundra, trafikförvaltningen, Locum,  
 Folktandvården, Nya Karolinska Solna och SLSO.

Under 2016 utformades miljökravs-
bilagor med kemikaliekrav till 31 sam-
ordnade upphandlingar (se tabell 15). 
Det innebär att det nu är totalt 132 sam-
ordnade upphandlingar sedan 2012, där 
landstinget ställt kemikaliekrav enligt 
utfasningslistan. Övriga förvaltningar 
och bolag tillämpar också utfasninglis-
tan i upphandlingar där det anses vara 
relevant att ställa kemikaliekrav.

År 2016 fortsatte landstinget med att 
följa upp ställda kemikaliekrav på avta-
lade produkter genom att begära in rele-
vant dokumentation från leverantörer 
samt fördjupande materialanalyser. Av 
de produkter som skulle vara pvc-fria 
skickades sex stycken på analys och 
samtliga visade sig uppfylla kraven.

År 2016 ska endast material och pro-
dukter som uppfyller Byggvarubedöm-
ningens kriterier för rekommenderat 
eller accepterat material användas vid 
landstingets ny- eller ombyggnad.

Andelen rekommenderade eller accepte-
rade byggprodukter, av de som byggs in i 
landstingets fastigheter och anlägg-
ningar, uppgår till 87 procent år 2016.

För att minska risken för negativ 
påverkan på människors hälsa och mil-
jön ställer Locum krav på att material 
och produkter som byggs in ska vara 
bedömda enligt Byggvarubedömningen, 
BvB. Locum gör sedan granskningar i 
projekterings- och produktionsskedet. 
Även trafikförvaltningen ställer krav på 
att fastighetsprojekt, vid ny- och 
ombyggnationer, miljöbedömer bygg-
material utifrån BvB:s kriterier. Produk-
ter som inte är rekommenderade eller 
accepterade får endast användas om det 
kan motiveras av särskilda skäl eller om 
alternativ saknas. I många fall är det 
svårt eller omöjligt att hitta alternativa 
produkter, eller tillräckligt underlag för 
att föreskriven produkt ska kunna 
miljö bedömas.

Tabell 15. Upphandlingar 2016 med kemikaliekrav enligt landstingets utfasningslista

Blodprovningsartiklar, SLL412 Bråckpluggar med nät, SLL586 Bröstimplantat, SLL533 Desinfektion- och hygienprodukter, 
SLL730

Endoskopi och sonder,  
SLL513

Fordon, SLL205 Konjugerat pneumokockvaccin och 
rabiesvaccin, SLL451

Kundanpassade set, SLL593

Laboratorieartiklar, SLL410 Laparoskopiartiklar, SLL581 Läkemedelsförsörjning, SLL1350 Operationsartiklar, SLL583

Städ- och rengöringsartiklar, 
SLL731

Urologi, SLL503 Arbetsanpassade glasögon, SLL547 Centrala venkatetrar med tillbehör,  
SLL473

Fysioterapiprodukter, SLL530 Förbandsartiklar, SLL570 Infliximab, SLL450 Injektion och infusion, SLL470

Inramning av konst, SLL1980 Kontorstrycksaker, SLL823 Kopparspiraler, SLL410 Koronar Angio och PCI-produkter, 
SLL501

Läkemedel på rekvisition,  
SLL450

Oxymixer, SLL175 Patientnära analysinstrument och snabb- 
tester tilläggsupphandling, SLL418

Sårbehandling special tilläggs- 
 upphandling, SLL572

Teknisk bevakning, SLL1622 Undersökningsmöbler och  
rullande material, SLL325

Transducerskydd, SLL490

Tabell 16. Andel rekommenderade eller accepterade produkter enligt Byggvarubedömningen

2016 2015 2014 2013 2012

Locum 96 % 98 % 95 % 92 % 89 %

Nya Karolinska Solna, NKS I u I u I u I u I u

Trafikförvaltningen 81 % 82 % 80 % 76 % 76 %

Produkter som är ”ej bedömda” enligt Byggvarubedömningen ingår inte i beräkningarna. NKS kan redovisa en slutlig och korrekt andel rekommenderade 
och accepterade material enligt Byggvarubedömningen för anläggningen först när hela byggnaden har färdigställts. Det finns rutiner och god  
uppföljning av antalet godkända materialavvikelser, men det saknas uppgifter om det totala antalet produkter som används vilket gör att det inte  
går att redovisa andel rekommenderade/ accepterade material för hela anläggningen ännu.
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Landstinget ska verka för att utsläp-
pen från produktion av läkemedel 
minskar. Under programperioden ska 
miljökrav ställas och landstingets upp-
förandekod tillämpas vid upphandling 
av läkemedel.

Målet bedöms vara uppnått eftersom 
miljö- och sociala krav ställdes i samt-
liga samordnade upphandlingar av 
läkemedel under programperioden.40 
Det innefattar endast samordnade upp-
handlingar av läkemedel och inte andra 
inköp eller beställningar.

Landstinget gör årligen samordnade 
upphandlingar av läkemedel till de egna 
vårdverksamheterna. För att minska 
miljörisker med utsläpp av läkemedels-
substanser vid tillverkning ställer 
landstinget miljökrav och sociala krav 
på leverantörerna vid upphandling. 
Miljökraven följer de kriterier för läke-
medel som arbetades fram av före detta 
Miljöstyrningsrådet och de sociala kra-
ven ställs enligt landstingets uppfö-
randekod (se LS 1303–0353). Under 
2012 genomfördes en uppföljning av 
ställda miljökrav41 och under 2016  
initierades en ny uppföljning som inte 
slutförts.

År 2016 ska halterna i miljön av de 
mest miljöbelastande läkemedelssub-
stanserna vara lägre än 2012.42 

Halterna av fem substanser uppvisar en 
minskande trend, men för merparten av 
substanserna går det inte att urskilja 
någon trend. Målet bedöms till viss del 
vara uppnått.

Sedan 2005 mäter landstinget årli-
gen läkemedelssubstanser i utgående 
vatten från avloppsreningsverken i 
Bromma, Käppala och Henriksdal. Av 

40 Innefattar endast samordnade upphandlingar av läkemedel och inte andra inköp eller beställningar, vilket är ett avsteg från hur målet ska redovisas  
 enligt LS 1201-0039. Inga upphandlingar utanför centrala ramavtal har rapporterats.
41 Uppföljning av landstingets upphandling Läkemedel på rekvisition, SLL 450, augusti 2012.
42 För uppföljning av miljöprogrammet används 2012 som basår och inte 2011 (som anges i LS 1010-0851) eftersom landstingets lista över miljöbelastande  
 läkemedelssubstanser uppdaterades 2012 och att landstinget från 2012 använder ett annat analyslaboratorium.
43  Försök har även gjorts att analysera amoxicillin, cefuroxim, duloxetin, etinylöstradiol, fentanyl, flunitrazepam, glibenklamid, levonorgestrel,  
 mianserin, norfloxacin, propranolol och trimetoprim, men halterna ligger under lägsta detektionsgräns.
44 Se LS1408-0953.

dessa följer landstinget särskilt ett  
trettiotal av de mest miljöbelastande 
substanserna. Mätningarna visar att 
halterna av fem av dessa läkemedels-
substanser (bupropion, ciprofloxacin, 
diklofenak, oxazepam, trimetoprim) 
minskar över åren 2012–2016, även om 
det endast är två substanser som uppvi-
sar en statistiskt signifikant minskande 
trend. För merparten av substanserna 
kan ingen trend urskiljas från mätresul-
taten.43

Landstinget följer pågående forsk-
ning och annan kunskapsutveckling 
kring avloppsrening av läkemedel och 
kemikalier. Under programperioden 
genomfördes en utredning44 om nyttan 
av att införa rening av läkemedel i sjuk-

husens avloppsvatten. Den visade att 
det i nuläget inte finns något tydligt 
behov av lokal rening av sjukhusavlopps-
vatten inom landstinget. Belastningen 
på miljön härrör istället primärt från 
hushållens avlopp. Ur ett antibiotika-
resistensperspektiv kan det dock finnas 
ett mervärde i att rena delströmmar av 
avloppsvatten med antibiotikarester 
och landstinget fortsätter bevakningen 
inom området.

Under programperioden ska lands-
tinget arbeta för en säkrare och mer 
kostnadseffektiv läkemedelshantering 
som bidrar till ökad säkerhet för 
patienter och personal, samt minskar 
mängden läkemedelsavfall.

DELMÅL 13. Minska miljörisker med läkemedel

Tabell 17. Förteckning över uppmätta läkemedelssubstanser och trender

Substans Trend Kommentar

Atenolol ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Bupropion  linjär trend mot lägre värden, inte statistiskt säkerställd

Ciprofloxacin  linjär trend mot lägre värden, på gränsen till statistiskt säkerställd

Citalopram ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Diklofenak  linjär trend mot lägre värden, inte statistiskt säkerställd

Diltiazem ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Eprosartan ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Erytromycin ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Felodipin - för få observationer

Flukonazol ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend

Irbesartan ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Karbamazepin ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Kodein ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Metoprolol ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Ofloxacin - för få observationer

Oxazepam  linjär trend mot lägre värden, statistiskt säkerställd

Sertralin ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Sulfametoxazol  linjär trend mot lägre värden, inte statistiskt säkerställd

Tetracyklin - för få observationer

Tramadol ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend

Trimetoprim ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Zolpidem ? ingen statistiskt säkerställd linjär trend 

Östradiol - för få observationer
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Målet bedöms vara uppnått eftersom 
landstingets stora vårdverksamheter 
och relevanta delar av landstingsstyrel-
sens förvaltning och hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningen arbetar, i enlighet 
med miljöprogrammet, utifrån en över-
gripande handlingsplan för att minska 
miljöpåverkan från läkemedel. Hand-
lingsplanen uppdateras och följs upp 
årligen.45

Uppföljningen 2016 visar att berörda 
förvaltningar och bolag överlag arbetar 
systematiskt, utifrån lokala mål, för att 
minska användningen av relevanta mil-
jöbelastande läkemedelsubstanser samt 
utvalda antibiotika. Som regel har de 
även ett läkemedelsråd, eller motsva-
rande, där miljöansvarig deltar vid 
minst 50 procent av tillfällena.

Förvaltningar och bolag uppger att de 
genomför utbildnings- och informa-
tionsåtgärder för att minska miljöpåver-
kan från läkemedel. Det handlar till 
exempel om att genomföra utbildningar 
tillsammans med Strama46 eller att 
informera anställda och besökare om 
kassation av läkemedel. TioHundra, 

45 Uppföljningen omfattar Danderyds sjukhus, Folktandvården, Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus,  
 TioHundra, S:t Eriks Ögonsjukhus och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB).
46 Strama är ett nationellt nätverk som arbetar för rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens.

Danderyds sjukhus, SLSO och Söder-
sjukhuset följer upp läkemedelskassa-
tion på klinik- eller enhetsnivå. Söder-
sjukhuset kan även påvisa en minskning 
i mängden kasserade läkemedel. I någon 
utsträckning tillämpar berörda verk-
samheter även metoder för beställning 
och lagerhållning som minskar läkeme-
delskassationen. Gemensamma läkeme-
delsförråd och läkemedelsautomater är 
exempel på åtgärder som tillämpas av 
flera vårdverksamheter.

År 2016 ska antalet uthämtade antibio-
tikarecept i Stockholms läns landsting 
inte överstiga 250 per 1 000 invånare 
och år. Detta överensstämmer med 
Stramas och regeringens mål för en 
rationell antibiotikaanvändning.

Målet är inte uppnått då antalet försålda 
antibiotikarecept var 345 recept per  
1 000 invånare 2016. Att förändra för-
skrivares och patienters beteenden och 
attityder tar tid. Förskrivarna i länet är 
fördelade mellan många olika aktörer, 
vilket kräver stora resurser för att nå ut 

med information. Under 2016 fortsatte 
Strama Stockholm arbetet med att 
informera om aktuella behandlingsre-
kommendationer av infektioner till 
framför allt husläkarmottagningar, 
läkare på sjukhusens akut- och geri-
atriska kliniker samt läkare under 
utbildning.

I landstinget är målet att antibioti-
kaförbrukningen ska fortsätta att 
sjunka och långsiktigt närma sig det 
nationella patientsäkerhetsmålet på 250 
försålda recept per 1 000 invånare och 
år. Antalet försålda antibiotikarecept 
minskade i Stockholms län från 359 år 
2014 till 345 recept per 1 000 invånare 
2016. I riket som helhet var antalet anti-
biotikarecept 318 per 1 000 invånare år 
2016.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
genomförde 2016 satsningar i form av 
riktade seminarier mot både öppen- och 
slutenvård samt nya webbutbildningar 
för vårdpersonal för att fortsatt minska 
överförskrivningen av antibiotika.

Tabell 18. Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, 12-månadersperiod, mätt i recept/1 000 invånare och år

2016 2015 2014 2013 2012

Stockholms län 345 352 359 368 410

Riket 318 323 328 343 374
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År 2016 ska utsläppen av partiklar och 
andra luftföroreningar till miljön från 
Stockholms kollektivtrafik ha minskat 
med tio procent jämfört med år 2011. 
Landstingets aktiva arbete med att 
minska bullerpåverkan ska fortsätta 
och utvecklas.

Landstinget når målet om att utsläpp av 
partiklar och kväveoxider till miljön 
från Stockholms kollektivtrafik ska 
minska med tio procent. Landstinget 
bedriver även ett aktivt arbete för att 
minska bullerpåverkan från kollektiv-
trafiken. 

47 SL-2013-00546 samt Riktlinjer Buller och vibrationer (SL-S-419701).

Utsläppen 2016 av partiklar från  
kollektivtrafiken var nio ton lägre än 
2011, en minskning med 33 procent. 
Utsläppen av kväveoxider var 1 036 ton 
lägre, vilket är en minskning med 38 
procent jämfört med 2011. Under 
samma period ökade samtidigt nyttjan-
det av kollektivtrafiken. Förklaringen 
till resultatet är bland annat att äldre 
bussar byts ut mot nyare inom avtal. 
Miljökrav på bussar ställs vid upphand-
ling av nya trafikavtal.

Under programperioden fastställde 
trafikförvaltningen en strategi för håll-
bar utveckling, med bland annat en 
princip om att minska störningar i form 

av buller och tog fram ett internt  
styrande dokument rörande buller-
åtgärder.47 Trafikförvaltningen genom-
förde åtgärder på exempelvis Lidingö-
banan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan 
och då främst i form av bullerskydds-
skärmar. Under programperioden upp-
handlades nya spårfordon för tunnelba-
nan och vagnarna är utrustade med den 
senaste tekniken för bullerreduktion. 
Trafik förvaltningen deltog även i Quiet 
Track, ett EU-projekt som pågick från 
2013 till juni 2016 med syfte att genom 
förbättrad spårövervakning hitta effek-
tiva metoder för att minska ljudnivå-
erna från tunnelbanan.

DELMÅL 14. Minska utsläpp av luftföroreningar och buller

Tabell 19. Kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Utsläpp av partiklar (ton) 18 19 20 22 I u 27

Utsläpp av kväveoxider (ton) 1 690 1 827 2 093 2 270 I u 2 726

Personkilometer 2 006 miljoner 1 968 miljoner 1 977 miljoner 1 946 miljoner 1 931 miljoner 1 916 miljoner

Uppgifterna omfattar busstrafik, kollektivtrafik till sjöss samt färdtjänst. Uppgifter om utsläpp från färdtjänstverksamheten omfattar  
främst taxitrafiken.
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Quiet Track, ett EU-projekt 
med syfte att genom för-
bättrad spårövervakning 
hitta effektiva metoder för 
att minska ljud nivåerna 
från tunnelbanan.
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År 2016 är 30 procent av livsmedlen 
som serveras i all landstingsfinansie-
rad verksamhet baserade på ekologiskt 
framställda produkter. Valfrihet och 
kvalitet inom mat och kost för patienter 
och personal ska säkerställas.

48 SKL:s rapport Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner 2016. Rapporten avser resultat för år 2015.
49  Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010.
50 LS 2016-0138, beslutad av landstingsfullmäktige 2017-02-14.
51  Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar.

Andelen ekologiska livsmedel inom 
landstinget ökade till hela 43 procent 
2016, vilket innebär att målet är upp-
nått. För enbart patientkosten är ande-
len 34 procent, medan cirka 80 procent 
av kaffe, te och frukt till personal är 

ekologiskt. När Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, 2016 jämförde 
landstingens miljöarbete var Stockholm 
på tionde plats, samma nivå som riks-
medel, vad gällde ekologiska livsmedel.48

DELMÅL 16. Verka för en god livsmiljö

Landstinget ska via den regionala  
planeringen verka för att år 2016 har 
andelen av befolkningen med god till-
gång till tätortsnära natur och grön-
områden med god kvalité ökat jämfört 
med 201049. Landstinget ska ha en folk-
hälsopolicy med syfte att arbeta för en 
mer hälsofrämjande hälso- och sjuk-
vård samt samverka kring hälsa med 
andra aktörer i länet.

Målet bedöms vara uppnått eftersom en 
större andel av befolkningen har nära 
till grönområden och landstinget bedri-
ver ett aktivt folkhälsoarbete.

I den regionala utvecklingsplane-
ringen används begreppet regional 
grönstruktur för att beskriva det sam-
manhängande system av grönska och 
vatten som finns i anslutning till 
bebyggda miljöer. Den regionala grön-
strukturen består av tio så kallade 
gröna kilar, som sträcker sig mellan 
länets landsbygd och centrumkärnan.  

Här finns möjlighet till friluftsliv och 
rekreation och kilarna är också viktiga 
för den biologiska mångfalden. År 2010 
var det 23 procent av länets befolkning 
som bodde inom ett avstånd på 500 
meter och 48 procent inom 1 000 meter, 
från en så kallad grön kil. När samma 
undersökning gjordes 2017, baserad på 
befolkningsstatistik från 2015, var det 
26 procent av länets befolkning som 
bodde inom ett avstånd på 500 meter 
och 53 procent inom 1 000 meter, från 
en grön kil. Att en större andel av 
befolkningen har fått närmare till en 
grön kil kan bero på att regionen har 
fått fler invånare, att fler bor närmare 
en grön kil samt att gränserna för de 
gröna kilarna är något reviderade jäm-
fört med RUFS 2010. 

Hälsofrämjande och sjukdomsföre-
byggande arbete bidrar till en effekti-
vare hälso- och sjukvård och tidiga 
insatser minskar behov av mer omfat-
tande insatser i ett senare skede. Därför 

bedriver landstinget ett arbete för att 
systematiskt stärka den hälsofräm-
jande ansatsen och tydliggöra vårdens 
ansvar i detta arbete. Detta är särskilt 
viktigt och nära sammankopplat till 
utvecklingen av nätverkssjukvården. 

Den nya folkhälsopolicyn50 
innehåller fyra mål och visionen är att 
Stockholms läns landsting skapar för-
utsättningar för en god, jämställd och 
jämlik hälsa för alla genom ett aktivt 
hälsofrämjande arbete. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har vidare fått i 
uppdrag att presentera en handlings-
plan för att halvera andelen dagligrö-
kare i länet till fem procent år 2025. Ett 
handlingsprogram för övervikt och 
fetma introducerades i april 2016 och 
ett arbete med att digitalisera program-
met har gjorts. Under 2016 inkludera-
des hälsosamma levnadsvanor i Kloka 
Listan51 vilket förväntas ha positiv 
effekt på befolkningens hälsa.

DELMÅL 15. Öka mängden ekologiska livsmedel

Tabell 20. Andel ekologiska livsmedel i landstinget

2016 2015 2014 2013 2012

Livsmedel för patientkost samt kaffe, te och frukt till personal 43 % 36 % 29 % 29 % 25 %

Tillsammans omfattas livsmedel för omkring 138 miljoner kronor i tabellen. Det saknas data från vissa uppgiftslämnare, vilket dock rör sig om  
mindre mängder livsmedel och därmed inte påverkar resultatet.
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Trafikförvaltningens arbete för att minska bullerpåverkan

En god utemiljö påverkar människors välbefinnande positivt. Buller från trafik, grannar, 
industrier och fläktsystem är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige52 och 
trenden pekar mot att allt fler kan besväras i framtiden. 

52  Miljöhälsorapport, Stockholms län, 2013.
53 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, Landstingsfullmäktige 2013-09-17, LS 1306-0887.
54 Dnr SL-S-419701.

Trots att denna typ av buller sällan är 
direkt skadlig för hörseln har expone-
ring för buller stor betydelse för männ-
iskors hälsa och livskvalitet. Att utsät-
tas för buller under lång tid kan leda till 
koncentrationssvårigheter och sömn-
problem. Buller kan också ge stressre-
aktioner och allt fler studier visar att 
långvarig exponering för buller kan öka 
risken att drabbas av högt blodtryck 
eller hjärtinfarkt. Att minska miljöpå-
verkan från buller är kopplat till arbetet 
med att förbättra folkhälsan i länet. Det 
är ett prioriterat område för landstinget 
inom såväl miljöarbetet som det häl-
sofrämjande arbetet.

Trafikförvaltningens viktigaste upp-
drag är att erbjuda länets invånare en 

attraktiv resa genom en väl utbyggd, 
lättillgänglig och pålitlig kollektiv-
trafik. Om fler väljer att lämna bilen 
hemma minskar utsläppen av miljö-
skadliga och hälsofarliga partiklar. 
Under många år har förvaltningen 
också arbetat aktivt med att minska 
bullerstörningar till omgivningen. 
Arbetet innefattar konkreta föränd-
ringar vid exempelvis spåranlägg-
ningar, men också att samordna och 
vägleda verksamheten i rätt riktning 
genom övergripande dokument.

Bullerreduktionsarbetet styrs även 
genom mål i det regionala trafikförsörj-
ningsprogrammet.53 Trafikförvalt-
ningen fastställde 2013 en strategi för 
hållbar utveckling med bland annat en 

styrande princip om buller. Baserat på 
denna har ytterligare ett internt sty-
rande dokument arbetats fram under 
programperioden, Riktlinjer Buller och 
vibrationer (RiBuller)54, vilket har varit 
till stor hjälp för att styra och utveckla 
bullerreduktionsarbetet inom förvalt-
ningen. En tydlig, central vägledning 
möjliggör ett likartat arbetssätt inom 
organisationen samt ger ett ökat fokus 
på det strategiska arbetet. 

Utökade bullerskydd längs spår

Ett av de viktigaste målen i samband 
med upprustningen av Roslagsbanan, 
Saltsjöbanan och Lidingöbanan är att 
minska bullerstörningar längs med  
spåren. Bullerskyddsåtgärder genom-

Ett av de viktigaste målen  
i samband med upprust-
ningen av Roslagsbanan, 
Saltsjöbanan och Lidingö-
banan är att minska  
bullerstörningar längs  
med spåren. 

Låga bullerskydd längs roslagsbanan.
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förs vid källan och vid behov även vid 
närliggande bostäder. Trafikförvalt-
ningen arbetar med flera olika metoder 
och åtgärder som syftar till att minska 
buller och minska uppkomsten av bul-
ler vid källan. Även vid upphandling av 
nya tåg ställs det krav på bullernivåer 
vid källan. För att dämpa buller från 
järnvägen byggs det till exempel buller-
skyddsskärmar invid spår. De utgörs av 
både traditionella höga skärmar och av 
spårnära, låga skärmar. De låga skär-
marna har fördelen att de inte innebär 
en lika stor påverkan på den visuella 
miljön, samt att kostnaderna för buller-
skyddsåtgärder minskar väsentligt.  
En medarbetare på trafikförvaltningen 
tilldelades år 2017 landstingets miljö-
pris som årets eldsjäl för arbetet med 
att införa dessa låga skärmar.

Ytterligare bullerskyddsåtgärder 
kan vara smörjning av spår samt hjul-
dämpare på själva tågen. För att 
minska påverkan för boende längs med 
spårtrafiken har i vissa fall fönsterbyten 

och balkonginglasning genomförts. 
Många plattformar har även utrustats 
med ljudabsorbenter på plattforms-
kanter och perrongtak för att minska 
ljudet från inbromsningar. 

Samarbeten med andra aktörer

Trafikförvaltningen medverkar i flera 
forum och samverkansprojekt för att 
bevaka, sprida och utveckla kunskap 
om buller. Det är inte enbart tågtrafi-
ken som orsakar buller, även busstrafi-
ken genererar buller och ljudstör-
ningar. En utmaning när det gäller 
buller från busstrafiken är det glapp 
som finns mellan nationella riktvärden 
för buller vid bostäder och certifie-
ringsvärden för fordon. Trafikförvalt-
ningen samverkar med bussbranschen 
och fyller en viktig roll för att öka för-
ståelsen mellan myndigheter och for-
donstillverkare. Under programperio-
den har olika nationella myndigheter 
haft ett samordningsarbete inom bul-
lerområdet där trafikförvaltningen har 

deltagit, vilket har lett till ett förbättrat 
samarbete. 

Inom länet finns ett bullernätverk 
med representanter från Stockholms 
stad, länsstyrelsen och Centrum för 
arbets- och miljömedicin där trafik-
förvaltningen ingår. Det pågår även ett 
löpande arbete i samverkan med kom-
munerna där förvaltningen deltar i  
planeringsprocessen av kommunernas 
tillväxt och underhållsarbete. Från  
hälsosynpunkt är det mycket viktigt  
att bullerfrågan tas med tidigt i plane-
ringen så att det skapas tillräckligt 
utrymme för kollektivtrafiken och går 
att lägga grunden för en god stadsmiljö 
och folkhälsa. 

Trafikförvaltningen deltog under 
programperioden även i ett europeiskt 
projekt, Quiet Track, med syftet att 
genom förbättrad spårövervakning 
hitta effektiva metoder för att minska 
ljudnivåerna från tunnelbanas spår-
trafik.
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Förvaltningar och bolag använder  
miljöprogrammets krav på organisation 
och styrning som utgångspunkt för hur 
de utformar rutiner och andra doku-
ment i miljöledningssystemen och 
intentionen är att detta i huvudsak 
genomförs och kontrolleras inom 
ramen för miljöledningsarbetet. Avgö-
rande är därför att landstingets förvalt-
ningar och bolag är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.

Organisation och planering

Landstingets förvaltningar och bolag 
följer miljölagstiftning och andra krav. 
Varje förvaltning och bolag har en mil-
jöorganisation och arbetar med rele-
vanta miljömål i verksamhetsplanen. 
Ändamålsenlig organisation och plane-
ring bedöms vara säkerställd genom att 
samtliga förvaltningar och bolag har 
miljöledningssystem som är certifie-
rade enligt ISO 14001. Miljölednings-
systemen är integrerade i ordinarie 
verksamhetsstyrning. Landstingets 
centrala hållbarhetsavdelning leder, 
utvecklar, samordnar och följer upp 
landstingets miljöprogram och andra 
miljöpolitiska beslut, samt stödjer kun-
skapsutvecklingen inom miljöområdet.

Administrativa verksamheter inom 
landstinget har sedan 2014 ett gemen-
samt och samordnat miljölednings-
system som är certifierat enligt ISO 
14001. Det omfattade till en början 
landstingsstyrelsens förvaltning,  

AB SLL Intern finans, kulturförvalt-
ningen, patientnämndens förvaltning 
och Stockholm Care AB. Sedan 2015 
ingår även hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen samt tillväxt- och regionplane-
förvaltningen.

Kompetens
Landstinget anordnar miljöutbild-
ningar och hållbarhetsfrukostar för att 
stärka kompetensen hos anställda och 
även landstingets leverantörer erbjuds 
utbildning. Genom regelbunden miljö-
certifiering finns en kontroll av att 
anställda har rätt miljökompetens.

Landstingets miljöutbildningar är 
grundläggande, tematiska eller inrik-
tade på olika yrkeskategorier, som till 
exempel läkare och sjuksköterskor. 
Under 2016 var det sammanlagt 520 
personer som gick någon av de centralt 
anordnade utbildningarna. Som kom-
plement till de lärarledda utbildning-
arna har landstinget två webbaserade 
miljöutbildningar, en grundläggande 
utbildning i miljöfrågor och en utbild-
ning om läkemedel och miljö, riktad till 
förskrivare. En annan del av kompe-
tensutvecklingen är hållbarhetsfrukos-
tar, med nio tillfällen 2016. På frukos-
tarna 2016 gavs information om till 
exempel ny uppdaterad ISO-standard 
14001, landstingets emittering av gröna 
obligationer samt upphandlingsfrågor 
och hållbar konsumtion. Sammanlagt 
deltog cirka 540 personer på de centralt 

anordnade hållbarhetsfrukostarna. Det 
finns också flera landstingsövergri-
pande nätverk, där anställda från olika 
verksamheter utbyter kunskap och 
erfarenheter med syfte att uppfylla mil-
jöprogrammet. Nätverken rör områden 
som till exempel kemikalier, läkemedel, 
resurseffektivitet och energifrågor.

Ekonomiska styrmedel
Många gånger accepterar landstinget 
viss merkostnad för miljöanpassade 
produkter, som exempelvis ftalatfria 
sjukvårdsmaterial och biobränsle till 
sjötrafiken. Hälso- och sjukvårdsför-
valtningen ställer miljökrav i enlighet 
med miljöprogrammet i nya avtal, samt 
vid revidering av vårdval och följer upp 
vårdgivarnas miljöresultat. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har sedan 2008 
en modell för miljörelaterad ersättning 
för vårdgivare, som normalt är utfor-
mad som ett vite för den som inte fullgör 
miljökraven, men i vissa fall får vård-
givaren bonus om kraven uppfylls. 
Landstingets verksamheter ska genom-
föra en miljökonsekvensbedömning 
som en del av underlaget inför större 
beslut. Detta sker dock inte fullt ut och 
frågan är därför en del av ett större 
pågående utvecklingsområde. Ett krav i 
miljöprogrammet som inte infrias vad 
gäller organisation och styrning är att 
det inte finns någon särskild modell för 
att säkerställa att nyttan av lönsamma 
miljöinvesteringar tillfaller dem som 

Organisation och styrning
För att nå miljöprogrammets mål behöver förvaltningar och bolag ha en ändamålsenlig 
organisation och styrning av miljöarbetet. Därför innehåller miljöprogrammet även krav  
på hur förvaltningar och bolag ska arbeta med organisation och planering, upphandling, 
kommunikation och uppföljning.



investerat och inte heller för att skapa 
ekonomiska incitament som styr mot 
miljögodkända produkter.

Upphandling

I de samordnade upphandlingarna 2016 
ställdes relevanta miljökrav och sociala 
krav i samtliga upphandlingar och upp-
följningar genomfördes. Samordnade 
upphandlingar görs av landstingssty-
relsens förvaltning och miljökrav ställs 
enligt rutin i miljöledningssystemet. 
För att hjälpa upphandlare att ställa 
relevanta miljökrav vid lokala upp-
handlingar har landstinget en guide för 
miljöanpassad upphandling. Verktyget 
är uppbyggt utifrån fem huvudområ-
den: tjänster, förbrukningsmaterial, 
livsmedel, medicinteknisk utrustning 
och övrigt. Under respektive huvudom-
råde finns färdigställda miljöbilagor för 
ett antal specifika produkter och tjäns-
ter. Miljöbilagorna är utformade för att 
användas som tillägg till kravspecifika-
tionen vid upphandling och ska hjälpa 
upphandlare och inköpare att ställa 
relevanta miljökrav. Verktyget är främst 
anpassat för de upphandlingar som görs 
lokalt inom sjukvårdsområdet. Lands-
tingsstyrelsens förvaltning vägleder 
anställda med beställarroll att välja 
produkter ur det centralt upphandlade 
sortimentet som är bra för miljön 
genom en särskild miljömärkning.

Genom olika utredningar och pro-
jekt under programperioden ökade 
kunskapen om både den direkta och 
den indirekta påverkan av varor och 
tjänster. Bland annat genomfördes kli-
matkalkyler ur ett livscykelperspektiv 
för instrument, ett antal vårdrelaterade 
förbrukningsmaterial samt för vissa av 
landstingets bygg- och anläggningspro-
jekt. Klimatkalkylerna har utgjort 
underlag för landstingets resurseffekti-
vitetsarbete, leverantörsdialoger, miljö-
krav i upphandling samt vid framtagan-
det av ett nytt miljöprogram. Därtill  
har uppföljning av landstingets uppfö-
randekod för leverantörer, med bland 
annat revisioner av IT-fabriker i Kina, 
legat till grund till för framtagandet av 
en handlingsplan för IT med fokus-
områden, strategier och aktiviteter för 

att stärka hållbarheten i IT-leverantörs-
kedjor utifrån identifierade specifika 
utmaningar. Uppföljning av läkeme-
delsavtal har även gett ökad kunskap 
om leverantörernas arbete med att 
kontrollera utsläpp vid produktion. 
Landstingets arbete tillsammans med 
leverantör för utveckling av miljömäs-
siga textilier har ökat landstingets kun-
skap och minskat både energi-, kemi-
kalie- och vattenförbrukning i ett 
livscykelperspektiv. Landstinget har 
även deltagit i ett par forskningsprojekt, 
bland annat för utveckling av biobase-
rade material till hälso- och sjukvård 
samt utveckling av plaståtervinnings-
system.

Uppförandekod för leverantörer

Landstinget tillämpar sedan 2008 en 
uppförandekod för socialt ansvars-
tagande vid upphandling. Sedan 2010  
har samtliga landsting och regioner i 
Sverige en gemensam uppförandekod. 
Uppförandekoden och tillhörande kon-
traktsvillkor tillämpas i majoriteten av 
de samordnade upphandlingarna. 
Landstinget genomförde under 2016 
uppföljningar för att kontrollera efter-
levnaden av de sociala och etiska kon-
traktsvillkoren hos fyra av landstingets 
IT-leverantörer. I uppföljningen ingick 
intervjuer och platsbesök hos leveran-
törer, samt genomgång av dokumenta-

tion. Uppföljningen ledde till att lands-
tinget ställde åtgärdskrav på samtliga 
leverantörer. Uppföljning av åtgärds-
kraven och leverantörernas utveck-
lingsarbete pågick sedan under året och 
fortsätter under 2017. Därtill följde 
landstinget under 2016 upp miljökrav 
och sociala krav i avtal med fyra läke-
medelsleverantörer. Beslut om eventu-
ella åtgärdskrav tas under 2017. Därtill 
genomfördes ett antal interna och 
externa kommunikations- och utbild-
ningsinsatser under 2016.

Landsting och regioner samverkar 
nationellt kring uppföljning av kraven i 
uppförandekoden. Inom ramen för den 
nationella samverkan har Stockholms 
läns landsting tilldelats övergripande 
ansvar för IT-området. Landstinget har 
påbörjat arbetet med att ta fram en två-
årig handlingsplan, som utgår från 
huvudsakliga riskområden vid tillverk-
ning av IT-produkter.

Kommunikation

Landstingets miljöarbete kommunice-
ras internt och externt. Kommunikatio-
nen tydliggör landstingets betydelse för 
en hållbar utveckling, såväl regionalt 
som globalt, och stimulerar till högre 
miljömedvetenhet och engagemang och 
bidrar med kunskap. Förvaltningar och 
bolag kommunicerar den egna verk-
samhetens miljöarbete och upprättar 
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Miljöbilagorna är utformade 
för att användas som tillägg 
till kravspecifikationen vid 
upphandling och ska hjälpa 
upphandlare och inköpare 
att ställa relevanta miljökrav.
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en lokal kommunikationsplan enligt 
ISO standard 14001.

Nätverk och miljöforskning

Landstinget deltar i olika nätverk och 
samarbeten, som ska bidra till att målen 
i miljöprogrammet nås. Det är till 
exempel det nationella nätverket med 
landsting och regioner, om läkemedel 
och miljö, där Stockholms läns lands-
ting deltar aktivt. Landstinget deltar 
även i nätverk som ingår under lands-
tingens miljöchefer, om läkemedel, 
kemikalier samt klimatpåverkan från 
sjukvårdsmateriel. Alla landsting och 
regioner samverkar också kring nyckel-
tal för benchmarking.55 Andra nätverk 
där landstinget deltar är till exempel 
Nätverket för Hållbart Näringsliv, 
Health Care Without Harm och Miljö-
revisorer i Sverige.
Miljöarbete med guldkant

Det årliga miljöpriset för bästa innova-

55 Resultaten presenteras årligen i SKL:s rapport Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner.

tion, teknikutveckling eller nytänkande 
ska stimulera och uppmärksamma goda 
exempel från miljöarbetet i verksam-
heter finansierade av Stockholms läns 
landsting. 2016 var tredje året som 
miljöpriset delades ut. Priset gick till 
medarbetare vid pendeltågsdepån i 
Älvsjö för en ny metod att avisa pendel-
tåg under vintertid. Metoden gav en 
energieffektivisering som minskade 
kostnaden på den aktuella depå med 500 
000 kronor och minskade klimatbelast-
ningen med cirka 50 ton koldioxid-
ekvivalenter per år.

Årets eldsjäl, Marie Aronsson, är 
undersköterska på Södersjukhuset och  
belönades för sin mångåriga kamp mot 
giftiga ftalater i pvc-produkter. Pris-
kategorin Folkets röst gick till Barn-
intensiven på Karolinska för ett nytt 
arbetssätt, med personliga patienthurt-
sar som ledde till minskad smittsprid-
ning och mindre avfall. Besparingen av 

materialkostnader under 2015 var en 
och en halv miljoner kronor.

Uppföljning

Samtliga förvaltningar och bolag redo-
visar årligen miljöarbetet i samband 
med årsbokslut, i respektive förvalt-
ningsberättelse, samt genom komplet-
teringar av olika uppgifter som krävs 
för att sammanställa landstingets mil-
jöredovisning.

Gröna obligationer

Landstinget utfärdade 2016 sin tredje 
gröna obligation på 1,5 miljarder kronor 
som delfinansierade tre projekt: en  
ny- och ombyggnation av Södertälje 
sjukhus, byggnation av Nya Karolinska 
Solna, samt trafikförvaltningens  
program röda linjen. Pengarna är öron-
märkta och finns på ett särskilt konto 
som enbart används för investeringar 
som lever upp till specifika miljökriterier.

Landstinget utfärdade 2016 sin tredje 
gröna obligation som bland annat 
delfinansierade trafikförvaltningens 
program röda linjen.
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Till Stockholms läns landsting

Inledning

Vi har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att översiktligt granska landstingets  
miljöredovisning för år 2016 sidorna 1-18, 22-28, 31-37 samt 40-42.

Landstingsstyrelsens ansvar för miljöredovisningen

Det är landstingsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta miljöredovisningen i enlighet med 
tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidan 3 i miljöredovisningen och utgörs av landstings-
styrelsens specifikationsdokument för målen i Miljöutmaning 2016 Specificering av målen i  
Miljöutmaning 2016 LS 1201-0039. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms 
nödvändig för att upprätta en miljöredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om miljöredovisningen grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag  
än revision eller översiktlig granskning av finansiell information utgiven av IFAC. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upp-
rättandet av miljöredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder 
för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för  
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av 
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författ-
ningar. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för 
oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en över-
siktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning utgår från de av landstingsstyrelsen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser 
att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av miljöredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte 
att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att miljöredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de 
ovan av landstingsstyrelsen angivna kriterierna.

Stockholm den 13 september 2017

KPMG AB

Birgitta Johansson Vognsen  Torbjörn Westman
Auktoriserad revisor  Specialistmedlem i FAR

Revisors rapport över översiktlig granskning  
av Stockholms läns landstings miljöredovisning 
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