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Stockholms läns landsting har arbetat med miljöfrågor sedan 1980-talet. Genom åren har det målmed-
vetna arbetet bidragit till en bättre miljö för länsinvånarna, men också påverkat miljömedvetandet i 
kommuner, landsting och företag i hela Sverige. 

Miljö Steg 5, för perioden 2007-2011, är landstingets femte miljöprogram i ordningen. Programmet omfattar 
fem miljömålsområden och fem styrmedel – samtliga med mätbara mål. Några viktiga milstolpar för Miljö 
Steg 5:

Etanol och biogas: under programperioden fördubblade SL användningen av förnybara drivmedel i sina 
bussar och färdtjänstfordon. Men redan 2004 tog SL och landstinget initiativet att bilda ett internationellt eta-
nolkonsortium för att säkerställa en fortsatt tillverkning av etanolbussar. SL:s satsning och arbetet i etanolkon-
sortiet banade vägen för en växande marknad för etanolbussar.

Lustgasrening: på endast tre år utrustade landstinget samtliga sina förlossningssjukhus med lustgasrening. 
En förutsättning var det nationella lustgaskonsortiet som bildades på landstingets initiativ 2008, med målet 
att öka marknadens efterfrågan på reningsteknik. Även Naturvårdsverkets Klimp-bidrag, till långsiktiga inves-
teringar som minskar växthuseffekten, har spelat en viktig roll. 

Miljöstörande läkemedel: miljöbedömning av läkemedel infördes redan 2005 i ”Kloka Listan”. Året efter 
började landstinget med utbildning om läkemedels miljöpåverkan för läkare och andra förskrivare. Under 
flera år arbetade landstinget även med att påverka EU för att på sikt reducera miljöpåverkan från läkemedel. 

Grön ambulans och Grön IT: landstingets upphandling av världens första miljöanpassade ambulans 2008 
– samt 2010 års upphandling av Grön IT – finns idag med på EU:s lista med goda exempel på grön offentlig 
upphandling. 

Socialt ansvar: landstingets uppförandekod för leverantörer, med krav på socialt och etiskt ansvar, lanserades 
2008. Koden används numera av samtliga landsting och regioner i Sverige.  

Miljöutbildning: landstingets webbaserade utbildning lanserades 2008. Plattformen är nu spridd till många 
andra landsting. Dessutom finns en grundutbildning för alla på www.sll.se

Miljöprogram med 
långsiktiga effekter

Landstingsstyrelsens förvaltning Miljö
Box 22550, 104 22 Stockholm
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 2011 Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till 
att alla invånare i länet har tillgång till en god och väl 
fungerande hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. 
Andra viktiga inslag är den långsiktiga planeringen av 
trafiken, regionens tillväxt och stöd till kultur och forsk-
ning. All kollektivtrafik och en stor del av vården bedrivs 
av upphandlade, privata leverantörer.
 Ramar och inriktningen för landstingets arbete ges av 
budgeten som landstingsfullmäktige beslutar om varje år. 
Huvudmål i budget för 2010 var: 
• förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom sjukvården
• förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
• en ekonomi i balans
De finansiella målen är uppfyllda medan de övergripande 
målen vad gäller vården och trafiken inte nåddes fullt ut. 
Punktligheten för samtliga trafikslag förutom tunnelba-
nan och Nockebybanan försämrades till följd av snöovä-
der och störningar i strömförsörjning och infrastruktu-
ren. Tillgängligheten i vården förbättrades under året, 
men nådde inte målen fullt ut. 
 Utgångspunkten för de finansiella målen är att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den service som 
den konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för 
det som en tidigare generation förbrukat. För att klara det 
måste landstinget generera ett årligt överskott. Resultatet 
2010 överträffar budget med 1 127 miljoner kronor, främst 
beroende på högre skatteintäkter samt lägre personal-
kostnader och övriga kostnader. 
 Landstinget har ett övergripande mål att bidra till en 
ekologiskt hållbar utveckling av Stockholmsregionen. 

Kort om landstinget 2011

  2010 2009

Resultat 1 306  1 138 
Intäkter  70 009  68 016 
 Kostnader -68 702 -66 878
Tillgångar 59 855  56 186
Skulder 56 421  54 058
Eget kapital 3 434  2 128

1 Landstingets ekonomi, mkr

Miljöarbetet utgår från det politiskt beslutade miljöpro-
grammet för 2007-2011 som innehåller tydliga mål-
sättningar för arbetet. Miljöredovisning 2010 följer upp 
resultatet av miljöprogrammet och åtaganden i budget. 
I budgeten för 2010 prioriterades bland annat lands-
tingets arbete med miljöanpassade varu- och person-
transporter, energieffektivisering, miljöklassificering av 
läkemedel och att öka andelen ekologiska livsmedel. 
 Landstinget är med sina 42 360 anställda en av 
Sveriges största arbetsgivare. 95 procent av de anställda 
arbetar inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. 
Landstingets anställda var under året 80 procent kvinnor 
och 20 procent män.

Vård och trafik i siffror
•	 Antalet	vårdtillfällen	var	under	året	311	585	
	 (+1,8	%	jämfört	med	2009).	Antalet	läkarbe-
	 sök	var	7	426	511	(+1,3	%)	och	övriga	vårdgi-
	 varbesök	8	097	696	(+3,9	%). 

•	 Kostnaderna	för	vården	uppgick	till	ca	36	mil-
jarder	kr,	där	privata	vårdgivare	stod	för	32	%.	
Störst	andel	privata	vårdgivare	finns	inom	övrig	
hälso-	och	sjukvård,	som	inkluderar	hjälpmedel,	
specialistrehabilitering	och	ambulanssjukvård	
och	står	för	65	%.	De	största	förändringarna	
skedde	inom	tandvård,	där	andelen	privat	utförd	
vård	ökade	från	25	%	till	32	%	och	inom	psykiatri	
med	en	ökning	från	14	%	till	19	%. 

•	 Andelen	kollektivresande	av	det	totala	antalet	
resande	i	länet	under	hela	dygnet	är	oförändrat	
jämfört	med	2009	och	uppgår	till	24	%	medan	
kollektivtrafikens	andel	under	rusningstrafik	i	
innerstan	ökade	från	79	till	80	%. 

•	 Den	utökade	trafiken	tillsammans	med	positiv	
befolkningstillväxt,	ökat	antal	sysselsatta	och	
högre	bensinpris	bidrog	till	fler	kollektivtrafikre-
senärer	under	2010.	Även	de	besvärliga	väderför-
hållandena	under	både	början	och	slutet	av	året	
bidrog.	Antal	resande	inom	hela	trafikverksam-
heten	ökade	med	2,2	%.	Resande	med	SL	ökade	
med		2,2	%	och	färdtjänsten	med	4,9	%	medan	
antalet	resande	med	Waxholmsbolaget	minskade	
med	1,7	%.

 

Landstinget	bedriver	sin	verksamhet	
inom	Stockholms	län.	Folkmängden	i	
länet	vid	årets	slut	var	2	054	343,	vilket	
utgör	21,8	%	av	Sveriges	befolkning.	
Länet	är	uppdelat	i	26	kommuner	
och	täcker	en	yta	av	6	519	kvadrat-
kilometer.	

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering 
Box 22550, 104 22 Stockholm 
Telefon: 08-737 25 00  
www.sll.se

Vårt ambitiösa och målinriktade 
miljöarbete har gjort landstinget till 
en föregångare och pionjär när det 
gäller hållbar utveckling.
   Gustav Andersson, miljölandstingsråd, 
            Stockholms läns landsting Detaljerad uppföljning 

med siffror och fakta från 
Miljö Steg 5 finns i de
årliga miljöredovisning-
arna samt på www.sll.se

Miljöredovisning
StockholmS länS landSting

 2010 Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till 
att alla invånare i länet har tillgång till en god och väl 
fungerande hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. 
Andra viktiga inslag är den långsiktiga planeringen av 
trafiken, regionens tillväxt och stöd till kultur och forsk-
ning. All kollektivtrafik och en stor del av vården bedrivs 
av upphandlade, privata leverantörer.
 Ramar och inriktningen för landstingets arbete ges av 
budgeten som landstingsfullmäktige beslutar om varje år. 
Huvudmål i budget för 2010 var: 

förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom sjukvården• 
förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken• 
en ekonomi i balans• 

De finansiella målen är uppfyllda medan de övergripande 
målen vad gäller vården och trafiken inte nåddes fullt ut. 
Punktligheten för samtliga trafikslag förutom tunnelba-
nan och Nockebybanan försämrades till följd av snöovä-
der och störningar i strömförsörjning och infrastruktu-
ren. Tillgängligheten i vården förbättrades under året, 
men nådde inte målen fullt ut. 
 Utgångspunkten för de finansiella målen är att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den service som 
den konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för 
det som en tidigare generation förbrukat. För att klara det 
måste landstinget generera ett årligt överskott. Resultatet 
2010 överträffar budget med 1 127 miljoner kronor, främst 
beroende på högre skatteintäkter samt lägre personal-
kostnader och övriga kostnader. 
 Landstinget har ett övergripande mål att bidra till en 
ekologiskt hållbar utveckling av Stockholmsregionen. 

Kort om landstinget 2010

  2010 2009

Resultat 1 306  1 138
 Intäkter  70 009  68 016 
 Kostnader -68 702 -66 878
Tillgångar 59 855  56 186
Skulder 56 421  54 058
Eget kapital 3 434  2 128

1 Landstingets ekonomi, mkr

Miljöarbetet utgår från det politiskt beslutade miljöpro-
grammet för 2007-2011 som innehåller tydliga mål-
sättningar för arbetet. Miljöredovisning 2010 följer upp 
resultatet av miljöprogrammet och åtaganden i budget. 
I budgeten för 2010 prioriterades bland annat lands-
tingets arbete med miljöanpassade varu- och person-
transporter, energieffektivisering, miljöklassificering av 
läkemedel och att öka andelen ekologiska livsmedel. 
 Landstinget är med sina 42 360 anställda en av 
Sveriges största arbetsgivare. 95 procent av de anställda 
arbetar inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. 
Landstingets anställda var under året 80 procent kvinnor 
och 20 procent män.

Vård och trafik i siffror
•	 Antalet	vårdtillfällen	var	under	året	311	585	
	 (+1,8	%	jämfört	med	2009).	Antalet	läkarbe-
	 sök	var	7	426	511	(+1,3	%)	och	övriga	vårdgi-
	 varbesök	8	097	696	(+3,9	%). 

Kostnaderna	för	vården	uppgick	till	ca	36	mil-•	
jarder	kr,	där	privata	vårdgivare	stod	för	32	%.	
Störst	andel	privata	vårdgivare	finns	inom	övrig	
hälso-	och	sjukvård,	som	inkluderar	hjälpmedel,	
specialistrehabilitering	och	ambulanssjukvård	
och	står	för	65	%.	De	största	förändringarna	
skedde	inom	tandvård,	där	andelen	privat	utförd	
vård	ökade	från	25	%	till	32	%	och	inom	psykiatri	
med	en	ökning	från	14	%	till	19	%. 

Andelen	kollektivresande	av	det	totala	antalet	•	
resande	i	länet	under	hela	dygnet	är	oförändrat	
jämfört	med	2009	och	uppgår	till	24	%	medan	
kollektivtrafikens	andel	under	rusningstrafik	i	
innerstan	ökade	från	79	till	80	%. 

Den	utökade	trafiken	tillsammans	med	positiv	•	
befolkningstillväxt,	ökat	antal	sysselsatta	och	
högre	bensinpris	bidrog	till	fler	kollektivtrafikre-
senärer	under	2010.	Även	de	besvärliga	väderför-
hållandena	under	både	början	och	slutet	av	året	
bidrog.	Antal	resande	inom	hela	trafikverksam-
heten	ökade	med	2,2	%.	Resande	med	SL	ökade	
med		2,2	%	och	färdtjänsten	med	4,9	%	medan	
antalet	resande	med	Waxholmsbolaget	minskade	
med	1,7	%.

 

Landstinget	bedriver	sin	verksamhet	
inom	Stockholms	län.	Folkmängden	i	
länet	vid	årets	slut	var	2	054	343,	vilket	
utgör	21,8	%	av	Sveriges	befolkning.	
Länet	är	uppdelat	i	26	kommuner	
och	täcker	en	yta	av	6	519	kvadrat-
kilometer.	

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering 
Box 22550, 104 22 Stockholm 
Telefon: 08-737 25 00  
www.sll.se
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TRANSPORTER, MåL 2011:
utförs minst hälften av landstingets person-  
och varutransporter med förnybara drivmedel 

är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och  
kväveoxider kraftigt reducerade och det bedrivs  
ett systematiskt bullerreduktionsarbete

När Miljö Steg 5 startade fanns
30 biogasbussar i drift. 2011 är
siffran 229 stycken.

Från 30 till 229 
biogasbussar på fem år   
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ambulanser
AISAB och Stockholms läns landsting arbetar tillsammans för att minska miljöpåverkan från ambulans-

verksamheten. I miljöprojektet Grön Ambulans ingår att utveckla en ny, biogasdriven ambulans. 

Landstingets långsiktiga ambition är att vid varje ny ambulansupphandling höja ribban och successivt 

ställa allt högre miljökrav – både på fordon och bränsle.    

I den nya biogasdrivna MB Sprinter 315 (NGT), som påbyggs och 
inreds av Euro-Lans AB, ersätts miljöfarliga kemikalier i kompo-
nenter och material med mindre miljöstörande alternativ. Am-
bulansen tas i drift våren 2009.

AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, ägs av landstinget och är Stockholms ledande ambulansföretag. AISAB utför närmare hälften av ambulansuppdragen i Stockholms län. 

Biogas istället för 
diesel i tanken

Sänkt bränsleförbrukning, 
med upp till 11 procent, tack 
vare aerodynamisk larmbåge 

Inga ftalater i 
inredningsmaterialet

Inga lösningsmedel och 
isocyanater i limmet

Inga ftalater eller 
halogener i elkablarna

Inga miljöfarliga 
ämnen i isoleringen 

Inga skadliga 
HA-oljor i däcken

Dubbfria 
vinterdäck

Grönt ljus
för gröna
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2007
Vid utgången av året finns 390 etanolbussar i trafik, men 
merparten av SL-bussarna körs på diesel. Antalet biogas-
bussar ökar från 30 till 51 stycken under 2007. 

Färdtjänsten betalar en premie till de trafikentreprenörer 
som kör med miljöklassade fordon. Antalet miljötaxibilar 
ökar under året till 19 procent av fordonsflottan. Samtliga 
specialfordon drivs däremot av diesel.

Ambulansförare utbildas i sparsam körning. Dessutom 
startar ett projekt för att utveckla en miljöanpassad, ”grön” 
ambulans.

Waxholmsbolagets fartyg kör på miljödiesel, med 5 pro-
cent inblandad rapsolja (FAME). De speciella säkerhets-
kraven för fartygsbränsle gör det svårt att hitta miljöbräns-
len som fungerar till sjöss. Försök med förnybar syntetisk 
dieselolja stupar på att palmolja används i detta bränsle.

Sammantaget utförs 30 procent av landstingets transpor-
ter med förnybara drivmedel – vilket ligger i nivå med 
målet för 2007.

2008
Fler etanol- och biogasbussar sätts i trafik. Dessutom 
utreds alternativa lösningar, till exempel etanolhybrid- 
och batteribussar. Inom Färdtjänsten ökar antalet miljö-
taxibilar till 24 procent.

Upphandling av en ”grön” ambulans påbörjas. Då det inte 
finns någon miljöambulans på marknaden görs istället en 
”innovationsupphandling”.

Waxholmsbolaget minskar sin miljöpåverkan – via lägre 
bränsleförbrukning – bland annat genom sparsam kör-
ning, bättre motorteknik och avgasrening. Alternativa 
bränslen testas, till exempel inblandade förnybara kom-
ponenter samt naturgasbaserad syntetisk diesel.

31 procent av landstingets transporter utförs med förny-
bara drivmedel – en alltför svag utveckling jämfört med 
årets mål på 35 procent. 

2009
Antalet miljöbussar ökar endast marginellt under året. 
SL tecknar tilläggsavtal med entreprenörerna för att kunna 
införa miljöbussar i befintliga avtal. SL tryggar sin försörj-
ning av biogas genom avtal med Stockholm Vatten och 
Käppalaförbundet. Rapsdiesel (RME) samt etanolhybrid-
bussar, som har både el- och förbränningsmotor, testas. 
Inom Färdtjänsten ökar antalet miljötaxibilar till 
46 procent.

Världens första ”gröna” ambulans – sanerad från miljö- 
och hälsofarliga kemikalier – tas i drift på Ekerö. Fordonet 
drivs av biogas.

SL tar initiativ till projektet ”Baltic Biogas Bus” för att 
stimulera städer och regioner runt Östersjön att använda 
biogas i kollektivtrafikens bussar. Det EU-finansierade 
projektet pågår fram till 2012.

32 procent av landstingets transporter utförs med förny-
bara drivmedel – ett resultat som inte når upp till målet 
för året.

2010
Ytterligare 28 biogasbussar och 127 etanolbussar tas i drift. 
SL börjar anpassa flera av sina depåer runt om i länet för 
tankning av biogas och etanol. Inom Färdtjänsten ökar 
antalet miljötaxibilar rejält under året – från 46 till 69 
procent.

Utbildningen i sparsam körning, både för AISAB:s ambu-
lanser och Waxholmsbolagets fartyg fortsätter – liksom 
arbetet med att hitta diesel med hög inblandning av för-
nybara oljor. Men tillgången till dessa alternativ är mycket 
begränsad. 

33 procent av landstingets transporter utförs med förny-
bara drivmedel – en nivå som ligger långt från 45 procent, 
som är målet för 2010.

2011
532 miljöbussar tillkommer under året. 211 av dessa är 
en helt ny typ av bussar som helt drivs av rapsmetylester 
(RME). Totalt betyder det hela 63 procent förnybart i 
SL-trafiken. Antalet etanol-, gas- och hybridbilar inom 
Färdtjänsten ökar från 69 till 76 procent.

Med 56 procent förnybara drivmedel – och minskade 
utsläpp av partiklar och kväveoxider, liksom minskat 
buller – nås samtliga miljömål för transportområdet. 

Världens första miljöanpassade 
ambulans lanserades i maj 2009.

Waxholmsbolagets äldsta 
fartyg Västan är idag 
skärgårdsflottans mest 
moderna när det gäller 
miljöteknik. 

Fler och fler resenärer använder 
SL-trafiken – och allt färre av for-
donen drivs med fossila bränslen.
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Minskande energi-
användning fem år i rad

ENERGI, MåL 2011:
har den totala energianvändningen inte ökat  
jämfört med år 2000

kommer all el och kyla från miljöanpassade källor 

kommer minst 75% av värmen från förnybara  
källor som ger låga utsläpp 

2007
För att minska energianvändningen miljöanpassar Locum 
de tekniska lösningarna i sina fastigheter, men satsar även 
på energisparinformation till vårdpersonal och andra hy-
resgäster. Locum arbetar aktivt med energikartläggningar, 
dokumenterar energipåverkande åtgärder samt arrangerar 
lokala energispartävlingar på länets sjukhus.

Locum handlar upp speciella driftentreprenörer (Energy 
Performance Contracting) till två sjukhus. Syftet med 
dessa EPC-projekt är att effektivisera energianvändningen.

Genom nya avtal och upphandlingar säkerställs att all el 
som används i SL:s lokaler uppfyller Naturskyddsföre-
ningens krav, Bra Miljöval, samt att fjärrvärmen till 100 
procent kommer från förnybara källor. 

Miljö Steg 5:s slutmål kring el, kyla och värme nås redan 
under programmets första år. 

2008
Locum fortsätter fokusera på minskad energianvänd-
ning – till exempel genom tilläggsisolering, fönsterbyten, 
ombyggnader av ventilationssystem, översyn av duschar 
och toaletter, EPC-projekt, bergvärme, solfångare samt 
informationsseminarier och energironder på vårdavdel-
ningar.

SL:s spårtrafik drivs med förnybar el från vind- och vatten-
kraft. Tunnelbanan och lokalbanorna kör på Bra Miljöval-
el. SL påbörjar energideklarationer av sina byggnader.

Locums totala energianvändning minskar, från 246 till 
238 kilowattimmar per kvadratmeter. I takt med att kol-
lektivresandet ökar, ökar även SL:s energianvändning.

2009
Locum startar 13 nya EPC-projekt. Resultaten från de 
pågående EPC-projekten, vid Danderyds och Jakobsbergs 
sjukhus, visar en minskad värmeanvändning med 6 res-
pektive 50 procent. 

Locum utreder olika lösningar för småskalig energiproduk-
tion, till exempel fastighetsnära vindkraft. Den befintliga 
solfångaranläggningen vid Södertälje sjukhus utvärderas 
med positivt resultat. Flera liknande anläggningar, för att 
förvärma sjukhusens varmvatten, planeras i regionen.

Arbetet med att införa Grön IT i landstinget påbörjas.

Locums energianvändning fortsätter minska, medan SL:s 
totala energianvändning för sina lokaler ökar för andra 
året i rad.

2010
Locum driver under hela året energisparkampanjen ”Släck, 
stäng av, byt ut” med hyresgästerna som målgrupp. Genom 
olika energisparaktiviteter och tävlingar bidrar landsting-
ets vårdpersonal till att minska den totala energianvänd-
ningen. Locum deltar i Earth Hour och släcker ned vissa 
verksamheter i tio fastigheter under en timme – en energi-
besparing som motsvarar sju års hushållsel för en villa.

Byggstart för Nya Karolinska Solna. Det nya storsjukhuset 
ska bli klimatneutralt med minimala utsläpp av växthus-
gaser. Målet är att minska energianvändningen till nära 
hälften jämfört med dagens Karolinska.

SL övergår från oljeeldning till fjärrvärme vid flera av sina 
depåer.

Locums energianvändning minskar rejält under året – 229 
kilowattimmar per kvadratmeter, jämfört med 237 kWh 
föregående år. SL:s energianvändning ökar.

2011
Locums arbete med energieffektivisering fortsätter genom 
egna åtgärder, information till hyresgästerna och krav vid 
upphandling.

Den småskaliga, miljövänliga energiproduktionen ökar. SL 
installerar solceller vid bussdepån i Gubbängen. Nya Karo-
linska Solna bygger ett berglager med tillhörande värme- 
pumpar för sjukhusets framtida försörjning av värme och 
kyla.

Samtliga miljömål inom energiområdet nås under 2011. 

Södersjukhuset släcker 
ljuset under Earth Hour
Lördag 27 mars, kl. 20.30-21.30

Målet är att minska SÖS energianvändning med 25 procent under Earth Hour. 

Tanken är också att timmen ska vara startskottet för ett långsiktigt arbete 

med att minska sjukhusets energianvändning och skapa ett bra inneklimat. 

Under Earth Hour kommer vi självklart inte att göra något som äventyrar 

patientsäkerheten eller som innebär besvär för våra patienter. Vi kommer 

inte heller att släcka ljuset på allmänna platser runt om sjukhuset.

Sedan 2008 värmer solfångare varm-
vattnet för Södertälje sjukhus.

Energisparkampanjer bidrar till att minska 
energianvändningen. 2010 släckte lands-
tinget tio fastigheter under Earth Hour.

Miljökraven för Grön IT betyder minskad 
energiförbrukning, samt 40 procent mindre 
koldioxidutsläpp.

 

 

 

 

Grön IT sparar både energi och miljö. Färre datahallar 
och serverrum betyder rejält minskad elförbrukning.
Upphandlingskraven för Grön IT var ett av skälen till 
att landstinget belönades med priset “Utmärkt Grön 
Upphandlare”.
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20 ton mindre lustgasutsläpp 
2011 jämfört med 2002

LÄKEMEDEL, MåL 2011:
är nivåerna av de mest miljöstörande läke medlen  
i utsläppen från reningsverken eller i ytvatten  
lägre än 2005 

är utsläppen av lustgas minskade med 75% jämfört 
med år 2002

Sedan 2005 mäts nivåerna av 
läkemedelsrester i Stockholms-
regionens avloppsvatten.

2007
Landstinget mäter nivåerna av miljöstörande läkeme-
del i länets dricks- och avloppsvatten. De 35 substanser 
som mäts bedöms innebära störst belastning på miljön. 
Dessa substanser ingår också i de mest sålda läkemedlen 
på den svenska marknaden. Landstinget är först i Sverige 
med att analysera förekomsten av läkemedelsrester i 
fisk. 

Landstinget utbildar vårdverksamheterna om läke-
medels miljöpåverkan, bland annat för att minimera 
mängden läkemedel som kasseras. 

Vid Danderyds sjukhus börjar en ombyggnad av för-
lossningsavdelningen, där även en destruktionsanlägg-
ning för lustgas planeras. Världens första reningsan-
läggning för lustgas finns sedan 2004 på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge. Minskningen av 
landstingets utsläpp av lustgas under året ligger på 
blygsamma 25 procent.

2008
Utsläppen av miljöstörande läkemedel från länets 
reningsverk är i huvudsak oförändrade.

Arbetet med miljöklassningen av läkemedel, som star-
tade 2003, fortsätter. Hittills har ungefär 70 procent 
av den försålda volymen läkemedel i Sverige klassifi-
cerats. Analyserna ligger bland annat till grund för re-
kommendationerna i ”Kloka Listan”. Under året utbildas 
32 procent av landstingets förskrivare om läkemedels 
miljöpåverkan.

Landstinget arbetar aktivt för att påverka EU, med målet 
att medlemsländerna ska sätta in åtgärder för att redu-
cera läkemedels miljöpåverkan.

Landstinget tar initiativet till att bilda ett nationellt 
lustgaskonsortium för Sveriges landsting och regioner. 
Under 2008 köper Danderyds sjukhus en destruktions-
anläggning. Landstingets utsläpp av lustgas minskar 
med 33 procent jämfört med 2002. 

2009
Landstingets mätningar av utsläppen av miljöstörande 
läkemedel fortsätter. Tendensen är att halter-na är lägre 
för de flesta substanser. Arbetet med miljöklassning av 
läkemedel fortsätter också. Beslut tas om att försöka 
sprida den svenska modellen för miljöklassning till EU. 

Den nya reningsanläggningen för lustgas invigs på Dan-
deryds sjukhus. Övriga förlossningssjukhus planerar 
liknande anläggningar. Olika metoder för att effektivise-
ra lustgasanvändningen prövas och utvärderas. De to-
tala lustgasutsläppen minskar, trots fler förlossningar.

2010
Landstingets mätningar visar att nivåerna av läkeme-
delsrester i avloppsvattnet minskar för 15 och ökar för 7 
substanser. Landstinget tar fram en handlingsplan för att 
minska miljöpåverkan från läkemedel. Planen redovisar 
olika åtgärder – till exempel miljökrav på vårdgivare, in-
formation till patienterna samt utbildning av förskrivare.

Nya destruktionsanläggningar för lustgas installeras på 
Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Karolinska Uni-
versitetssjukhuset i Solna – vilket innebär att samtliga 
förlossningssjukhus i länet har teknik för att bryta ner 
använd lustgas. Nya arbetsmetoder, internt nätverkande, 
utbildning av barnmorskor samt en ny andningsmask 
som används under förlossningen, bidrar till att minska 
utsläppen.

Jämfört med 2002 minskar lustgasutsläppen med hälf-
ten. Då det var fler förlossningar 2010 än 2002 blir 
minskningen 64 procent.

2011
Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och 
Danderyds sjukhus arbetar aktivt med att minska sitt 
läkemedelsavfall.

Trenden med minskande nivåer av läkemedelssub-
stanser i länets avloppsvatten bryts 2011. 

Utsläppen av miljöstörande läkemedel från reningsverken 
är högre än 2005, vilket innebär att detta miljömål inte 
nås. Däremot nås målet att minska lustgasutsläppen. 
Resultatet är 76 procent lägre utsläpp än 2002. 

Vi arbetar aktivt med att påverka 
både EU och den internationella 
lagstiftningen för att reducera     
miljöpåverkan från läkemedel.

Sedan 2010 har samtliga förlossningssjukhus 
i länet destruktionsanläggningar för lustgas.

Dubbelmasken samlar in och suger ut all lust-
gas som inte andas in av mamman under för-
lossningen. Masken började användas 2009.

Landstingets lustgassatsningar – destruktionsanlägg-
ningar, läckagesökning och andningsmasker – är del-
finansierade genom Klimp, som är Naturvårdsverkets 
stöd till långsiktiga klimatinvesteringar.
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Traditionell, kemisk fotoframkallning 
har fullt ut ersatts med digitalröntgen.

90 procent färre
farliga kemikalier 
 

”UNDERKASTELSEN” ÄR EN FILM OMDE HUNDRATALS KEMIKALIER VI ALLA IDAGBÄR I VÅRT BLOD, SOM ETT RESULTATAV DEN OERHÖRDA MÄNGD KEMIKALIERVI SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET
SPRITT I VÅR MILJÖ OCH

UNDERKASTAT OSS.
STEFAN JARL

VILKA KEMIKALIER HAR DU I DITT BLOD?

EN DOKUMENTÄR AV STEFAN JARL MED EVA RÖSE

    ”HÖGSTA BETYG…man blir faktisktupprymd också trotsdet hårda budskapet”

”KRATTAT I MANEGENFÖR EN GULDBAGGE.”

Dagens Nyheter

Expressen

Gomorron Sverige, SVT

”ifrågasätter, väcker tankar,engagerar och skrämmer.TACK FÖR DENKÄFTSMÄLLEN,STEFAN JARL!”
Aftonbladet

2007
Miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i lands-
tingets olika verksamheter identifieras och kvantifieras 
– för att på sikt kunna fasas ut. Resultatet är en lista över 
alla kemikalier och kemiska produkter som används 
samt en utfasningsplan för de mest farliga ämnena.

Locum och SL gör kemikalieinventeringar. Baserat på 
Byggd Miljö/BVB Byggvarubedömningens bedömnings-
kriterier ställer Locum krav på vilka kemiska ämnen som 
inte får förekomma vid byggnation samt fastighetsdrift 
och -underhåll. SL använder Banverkets förbudslista.

Karolinska Universitetssjukhuset tar initiativ till att starta 
nationella substitutionsgruppen – ett samarbete mellan 
landsting, regioner och lärosäten som arbetar för att hitta 
ersättare till farliga kemikalier.

2008
Arbetet med att fasa ut 25 procent av landstingets farliga 
kemikalier och kemiska produkter påbörjas. Utfasnings-
listan innehåller både avvecklingsämnen, som helt ska 
bort, samt ämnen vars användning ska minska. 

Landstingets förvaltningar och bolag inventerar sina 
farliga kemikalier och tar fram lokala avvecklingsplaner. 
Kravspecifikationer för upphandlingar, som visar hur 
miljökrav ska ställas gentemot leverantörer, tas fram. 

Locum, SL och Nya Karolinska Solna använder BVB 
Byggvarubedömningens system för att välja miljöriktiga 
material och byggvaror – samt för att ställa krav i vissa 
upphandlingar.

Användningen av farliga kemikalier minskar under året.

2009
En kemikaliegrupp startas. Syftet är att att höja kom-
petensen kring kemikalier och att dela erfarenheter och 
lyckade åtgärder. Ett kemikalieseminarium för interna och 
externa deltagare ordnas. Flera av landstingets verksam-
heter deltar i den nationella substitutionsgruppen.

Användningen av farliga kemikalier fortsätter att minska. 
Vissa kemikalier, speciellt inom laboratorieverksamhet 
och forskning, verkar emellertid vara svåra att helt få bort.

2010
Arbetet i landstingets kemikaliegrupp och den nationella 
substitutionsgruppen fortsätter. Folktandvården slutar 
använda kvicksilver.

Flera kemikalieseminarier ordnas. Filmen ”Underkastel-
sen” visas för medarbetare som arbetar med kemikalier. 
Filmen berättar om de risker människan utsätts för via 
kemikalier.

Landstingets användning av farliga kemikalier minskar 
med 94 procent, men sex (av åtta) utpekade avvecklings-
ämnen används fortfarande.

2011
Användningen av de kemikalier som finns på landstingets 
utfasningslista fortsätter att minska. Samtliga avvecklings-
ämnen – de mest farliga kemikalierna på listan – är helt 
borta från landstingets verksamhet. 

Målet att minska användningen av miljö- och hälsofarliga 
kemikalier nås med god marginal. Minskningen är drygt 
90 procent – det uppsatta målet för Miljö Steg 5 är 25 
procent.

Miljökraven på Nya Karolin-
ska Solna ger positiva effek-
ter för patienter, personal 
och länsinvånare.

Nya Karolinska Solna ska bli ett av 
världens mest miljövänliga universi-
tetssjukhus. En viktig del i arbetet är 
att ställa krav på att leverantörerna 
inte använder miljö- och hälsofarliga 
kemikalier i material och byggvaror.

Utbildning och seminarier ökar 
kunskapen om riskerna med 
kemikalier. 2010 visades doku-
mentärfilmen ”Underkastelsen”.

2007-2011

KEMIKALIER, MåL 2011:
har 25% av kemikalier och kemiska produkter  
på utfasningslistan fasats ut
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3 procent ekologisk mat
2007 blev 25 procent 2011

PRODuKTER, MåL 2011:
prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning 
vid upphandling och inköp 

har inköpen av varor och förbrukningsartiklar 
som innehåller landstingets utfasningskemikalier 
upphört 

är 25% av landstingets måltider baserade på  
ekologiskt framställda produkter 

har användningen av byggmaterial som inne  -
håller ämnen upptagna på Locums avvecklings - 
lista  upphört

2007
Ett miljömärkningssystem för MediCarriers varukatalog/
beställningssystem introduceras. Miljöblomman används 
för att peka ut bästa miljöval med tanke på resurssnålhet 
och kretsloppsanpassning.

Landstinget påbörjar arbetet med att avveckla PVC, som 
bland annat finns i skyddshandskar och sugkatetrar. Sö-
dersjukhuset når till exempel 80 procent PVC-fria hand-
skar under året. Dessutom undviks inköp av produkter 
som innehåller de miljö- och hälsofarliga kemikalier som 
finns på landstingets utfasningslista.

Nytt upphandlingsavtal för djupfrysta, ekologiska matva-
ror tecknas. Många förvaltningar beslutar om att endast 
köpa in ekologiska varor, till exempel kaffe och frukt, till 
personalrummen. 

Andelen ekologiska livsmedel för patientmåltider ligger 
på mycket blygsamma 3 procent.

Locum använder BVB:s kriterier för att välja mer miljö-
vänliga byggprodukter. Under året gör Locum stickprov 
för att kontrollera förekomsten av kemiska produkter i 
sina byggprojekt. 90 procent visar sig vara godkända 
enligt BVB.

2008
Arbetet fortsätter för att underlätta för förvaltningar och 
bolag att välja produkter som är bättre ur miljösynpunkt. 
Märkningen med miljöblomman hjälper beställarna att 
hitta rätt. Flera verksamheter inför rutiner för att säker-
ställa miljömässigt bra upphandlingar och inköp.

En lista över de kemikalier – avvecklingsämnen och 
minskningsämnen – som inte får finnas i varor och för-
brukningsartiklar upprättas. PVC, och ftalater, klassas 
som minskningsämnen.

Andelen ekologiska livsmedel ökar till 9 procent.

Locum fortsätter sitt arbete med att fasa ut farliga kemi-
kalier i byggmaterial.

2009
För att få in rätt miljökrav i landstingets centrala och 
lokala upphandlingar introduceras ett webbaserat verktyg 
för miljöanpassad upphandling. I samband med lanse-
ringen utbildas upphandlare och inköpare i grundläggande 
miljökunskap samt praktiskt kravarbete.

PVC-avvecklingen fortsätter. Konkreta mål för specifika 
produkter fastställs. Kravet på PVC-fria undersöknings-
handskar minskar PVC-användningen med 226 ton under 
2009.

Andelen ekologiska livsmedel ligger på 10 procent.

Locum arbetar aktivt med BVB:s kriterier vid val av pro-
dukter för drift, förvaltning och bygg. BVB:s krav ligger till 
grund för upphandlingarna inför bygget av Nya Karolinska 
Solna.

2010
Utfasningen av PVC-plast och mjukgörande ftalater fort-
sätter. 85 procent av landstingets sugslangar och sugset 
är ftalatfria. Andelen PVC-fria undersökningshandskar 
ökar till 86 procent. PVC- och ftalatfria produkter är märkta 
med miljöblomman i MediCarriers produktkatalog.

Systematisk uppföljning och dialog med måltidsleveran-
tören – samt fler ekologiska förrådsvaror – resulterar i 
att andelen ekologiska livsmedel ökar stort, från 10 till 
24 procent. 

Landstinget påbörjar en upphandling av kaffeautomater 
för personalrummen, där kravet är 100 procent ekolo-
giskt kaffe och te.

2011
Miljö Steg 5:s mål på 25 procent ekologiska livsmedel 
nås under året. Vårdavdelningarnas egna, medvetna 
inköp av ekologiska förrådsvaror – till frukost och 
mellanmål – är avgörande för att målet uppfylls.

Förutom målet kring utfasningskemikalier i varor nås 
alla miljömål inom produktområdet.

Landstingets position som 
stor inköpare ökar efterfrå-
gan på PVC-fria handskar.

2007 var endast 3 procent av landstingets måltider baserade på ekologiska livsmedel.
2011 är andelen 25 procent.

Under 2011 ökade andelen PVC-fria 
undersökningshandskar till 91 procent.

Miljöblomman hjälper 
landstingets inköpare att 
välja hållbara produkter ur 
MediCarriers utbud.

2007-2011

MediCarrier AB – kundservice tel: 08-795 28 00

Kemisk-tekniska produkter och städutrustning

302 

Rengöringsmedel - Miljöval Nilfisk
För WC-stol, hårt vatten.  
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

34697 1 liter FL 1/12 Lager

Rengöringsmedel - Miljöval Sani Calc free
För WC-stol, mjukt vatten. Flytande, surt. Färg- och parfymfri. 
Svanenmärkt. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

61664 1 liter FL 1/6 Lager

Skurmedel OCEAN
Oparfymerad. För vinyl, plast, emalj och rostfritt. Repfri  
och fri från lösningsmedel. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

45746 500ml FL 1/12 Lager

Såpa Rekal
Gul. För underhåll och rengöring av oglaserade  
stengolv samt oljade eller obehandlade trägolv. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

57803 1 liter FL 1/6 Lager

Tvålull Cederoth
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

3869 200g ST 1/14 Lager

Ugnsrengöring Grillrent
Inkl spraypistol. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

57824 0,5 liter FL 1/8 Lager

Rengöringsmedel

34697

61664

45746

57803

3869

57824

Rengöringsprodukter, övrigt

Övriga kemisk-tekniska produkter

Doseringspump Nilfisk
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

34698 1 liter ST 1/30 Lager

Luftuppfriskningsmedel SmellOff
Utan alkohol, oparfymerad. Allergitestad. Spruta ej över  
golv, halkrisk. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

49802 500ml ST 1/12 Lager

Mätglas Nilfisk
I plast, för enlitersflaska. Graderad 2-25ml. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

61694  ST 1/30 Lager

Sprayflaska Nilfisk
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

137 0,5 liter ST 1/30 Lager

34698

49802

137

61694
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Miljöledning
MåL 2011:
fortsätter alla landstingets verksamheter att  
ha miljöledningssystem som är miljöcertifierade  
enligt ISO 14001 och som styr såväl mot lands- 
tingets övergripande mål som mot lokala miljömål

är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie 
verksamhetsstyrning 

ingår miljöhänsyn som en naturlig del i besluts-
processerna 

MåL 2011:
genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar  
och beställningar med relevanta miljökrav som 
följs upp 

skärps miljökraven kontinuerligt för de miljö- 
prioriterade upphandlingarna 

2007: samtliga förvaltningar och bolag har miljölednings-
system som är certifierade enligt ISO 14001. Lednings-
systemen hjälper verksamheterna att prioritera, genomföra 
åtgärder, följa upp resultat och hitta förbättringsmöjlig-
heter. Syftet är att underlätta styrningen mot de övergri-
pande och lokala miljömålen.

MediCarrier inför ett nytt ledningssystem som integrerar 
miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Locums system är sedan 
tidigare certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9000.

Under året genomförs miljökonsekvensbedömningar inom 
vissa verksamheter. Det handlar till exempel om val av 
transportmedel, ombyggnationer och konferenser. 

2008: arbetet med att integrera ledningssystemen på-
börjas. Vissa förvaltningar och bolag börjar med att ta in 
miljöhänsyn i utvalda beslutsprocesser som är viktiga ur 
miljösynpunkt, till exempel budget och upphandling.

2009: nybildade Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och 
Nya Karolinska Solnas förvaltningar certifieras enligt ISO 
14001. SL bygger upp ett processorienterat verksamhets-
system där miljö finns med i alla relevanta processer. Även 
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Landstings-
revisorerna utvecklar sina ledningssystem.

2010: Ambulanssjukvården i Storstockholm (AISAB) och 
SLSO inför nya, integrerade ledningssystem som omfattar 
miljö, kvalitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

Landstinget ställer krav på att även privata vårdgivare 
ska ha certifierade miljöledningssystem eller vara miljö-
diplomerade. Seminarier och utbildningar i miljöledning 
genomförs, bland annat en miljörevisorsutbildning.

2007: SLL Upphandling gör bedömningar av hur olika 
verksamheter och inköpta artiklar påverkar miljön. 
Målet är att kunna ställa tydliga krav vid upphandlingar 
av miljökritiska produkter och tjänster. Under året görs 
miljöprioriterade upphandlingar av vårdtjänster, risk- 
och kemavfall, ortopediska tjänster och livsmedel.

Förutom de centrala upphandlingarna gör SL, Waxholms-
bolaget, Färdtjänsten och Folktandvården – liksom många 
andra bolag och förvaltningar – egna upphandlingar samt 
revisioner av sina leverantörers miljöarbete.

Pilotprojektet ”Hållbar upphandling” startar – ett sam-
arbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Göta-
landsregionen och Region Skåne. Syftet är att påverka 
de upphandlade leverantörerna, och deras producenter/
underleverantörer, att aktivt arbeta med socialt ansvars-
tagande. 

2008: det totala värdet av landstingets upphandlingar 
under året är nästan 24 miljarder kronor. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) inför successivt mil-
jökrav i alla sina avtal med de upphandlade vårdgivarna. 
Avtalen innehåller även ekonomiska incitament för att 
driva på miljöarbetet.

Projektet ”Hållbar upphandling” lanserar en uppförande-
kod för leverantörer, med krav på socialt och etiskt ansvar. 
Stockholms läns landsting deltar även i arbetet med den 
kommande internationella standarden för socialt ansvars-
tagande, ISO 26000.

2009: det totala värdet av landstingets upphandlingar 
under året är 46 miljarder kronor, bland annat på grund 
av en omfattande trafikupphandling.

Ett webbaserat verktyg – som hjälper förvaltningar och 
bolag att ställa miljökrav vid lokala upphandlingar av 
varor och tjänster – lanseras. 

Miljömärkningssystemet med miljöblomman omfattar 
nu alla produkter med bra miljöprestanda. Andelen miljö-
märkta varor bland de sålda artiklarna ökar.

Förvaltningarnas och bolagens miljöledningssystem 
granskas för att se om man har rutiner för att kontinuerligt 
skärpa miljökraven vid upphandling. Endast ett system får 
godkänt.

2010: under året görs upphandlingar för totalt 23 miljarder 
kronor. Landstinget gör en stor upphandling av Grön IT 
som resulterar i att landstingets miljöpåverkan minskar 
med 40 procent.

Upphandlingen av Nya Karolinska Solna avslutas. 92 pro-
cent av miljökraven uppfylls utan ändringar. Inom vissa 
områden ställs högre krav än Miljö Steg 5.

Uppförandekoden för leverantörer används av samtliga 
landsting och regioner i Sverige. 

2011: Stockholms läns landsting utses till årets gröna upp-
handlare. Upphandlingsvolymen för 2011 är 33 miljarder 
kronor. Målen för Miljö Steg 5, inom upphandlingsområ-
det, nås i allt väsentligt.

Under 2010 införde Ambulanssjukvården i Storstockholm 
(AISAB) ett integrerat ledningssystem som omfattar miljö, 
kvalitet och arbetsmiljö.

Socialt ansvarstagande  i upphandlingUppförandekod för leverantörer

Uppförandekoden för leverantörer 
används sedan 2010 av samtliga 
landsting och regioner i Sverige.

2010 års upphandling av Grön IT finns 
med på EU:s lista med goda exempel 
på grön offentlig upphandling.20
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2011: alla landstingets egna verksamheter är miljöcertifie-
rade. Av samtliga vårdgivare i länet – inklusive de privata 
– är 78 procent miljöcertifierade eller har miljödiplom. Två 
av tre miljömål inom miljöledningsområdet klaras under 
2011. Rutinerna för att göra miljöbedömningar vid större 
beslut behöver emellertid förbättras.
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Kommunikation
MåL 2011:
känner alla landstingets anställda till hur  
miljöprogrammet berör deras arbete 

är landstingets bolag och förvaltningar kända  
i sina respektive verksamhetsområden som  
föregångare inom miljöområdet 

har landstinget deltagit i minst ett externt samar-
bete per miljömålsområde, där man arbetat för  
att bidra till lösningar på miljöproblemen

Miljömedicinsk forskning 
och utveckling

MåL 2011:
tillämpas resultaten från den arbets- och 
miljömedicinska forskningen i landstingets 
beslutsprocesser

”Kommunikation för hälsa” är 
ett stöd och en strategi för att 
förbättra kommunikationen kring 
landstingets folkhälsoarbete och 
folkhälsopolicyn.

2007: landstingets miljömedicinska forskning bedrivs 
av Centrum för folkhälsa (CFF), ofta i samarbete med 
Karolinska Institutet. Forskningen handlar bland annat 
om luftföroreningar, buller och kemikalier. Målet är att 
förstå hur människors hälsa påverkas av den omgivande 
miljön.

CFF bidrar med kunskaps- och expertstöd, bland annat i 
arbetet med den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010. 
CFF genomför, sedan 1990-talet, miljöhälsoenkäter som 
ligger till grund för de miljöhälsorapporter för Stockholms 
län som tas fram vart fjärde år.

2008: landstingets folkhälsopolicy från 2005 uppdateras 
och en handlingsplan, ”Handling för hälsa 2008-2010”, 
tas fram. 

2009: CFF överförs till den nybildade Karolinska Institu-
tets Folkhälsoakademi (KFA). KFA:s uppdrag är folkhälso-
vetenskaplig forskning samt strategiskt och praktiskt 
folkhälsoarbete. Miljöhälsorapport 2009 publiceras.

2010: folkhälsopolicyn följs upp. Majoriteten av landstingets 
förvaltningar och bolag följer policyn.

2011: handlingsplanen ”Handling för hälsa” uppdateras. 
Folkhälsoläget i Stockholms län kartläggs. Resultatet är 
”Folkhälsorapport 2011” som bland annat visar att de 
hälsoskadliga miljöfaktorerna minskar – och att länsinvå-
narnas hälsa fortsätter att förbättras. Utbyggd fjärrvärme 
och införande av avgasrening bidrar till att luften blivit 
avsevärt bättre. Däremot är buller besvärande för många 
invånare. 

Miljömålet för miljömedicinsk forskning och utveckling 
nås under året.

2007: en kommunikationsstrategi för miljöfrågor introdu-
ceras. Landstingets miljöombud och övriga medarbetare 
informeras om Miljö Steg 5. Under året deltar drygt tusen 
personer i olika miljöutbildningar. Dessutom arrangeras 
miljöseminarier och filmvisningar.

2008: under året går 915 medarbetare och leverantörer 
landstingets olika miljöutbildningar. En grundläggande, 
webbaserad utbildning i miljöfrågor erbjuds. Fler än 
14 000 personer genomför utbildningen. 

Ett kunskapsseminarium om miljöpåverkan från läkeme-
del – öppet för allmänheten – går av stapeln i Stockholm. 
SL genomför en reklamkampanj på temat ”Miljöresan” via 
annonser, radio, trafikreklam, trycksaker och webb.

2007 års miljöredovisning får hederspris som årets bästa 
hållbarhetsredovisning inom offentlig sektor. I 2008 års 
redovisning får, för första gången, landstingets intressenter 
och samarbetspartners uttala sig om landstingets miljö-
arbete.

2009: under året går drygt 1 200 personer grund- och 
spetsutbildningar. Den webbaserade utbildningen lockar 
även detta år 14 000 medarbetare.

Landstinget genomför en bred informationskampanj om 
sitt miljöarbete – via trycksaker, annonser och affischer – 
riktad till länsinvånare och medarbetare. 

Från och med 2009 följer landstingets miljöredovisning 
den internationella standarden Global Reporting Initiative 
(GRI).

2010: drygt 2 000 medarbetare och vårdentreprenörer 
deltar i utbildningar och seminarier under året.

Som ett led i arbetet inför nästa miljöprogram, för perioden 
2012-2016, genomförs diskussioner – intressentdialoger 
– med ett tjugotal av landstingets interna och externa mål-
grupper. Dessutom arrangeras seminarier kring den nya 
uppförandekoden för leverantörer. 

Landstingets miljöarbete speglas genom flera aktiviteter 
riktade till barn och skolungdom, till exempel tävlingar och 
utställningar. På Spårvägsmuseet har miljöutställningen 
”Sällskapsresan” rekordmånga besökare.

Under 2010 är Stockholm Europas miljöhuvudstad.

2011: miljöutbildningar för personal och privata vård-
givare genomförs vid 35 tillfällen under året. 

En attitydundersökning visar att 73 procent av de tillfrå-
gade – interna och externa intressenter – instämmer i 
påståendet att landstinget är en föregångare inom miljöom-
rådet. Bland allmänheten känner drygt hälften av länsinvå-
narna till att landstinget arbetar aktivt med miljöfrågor. 
En tredjedel håller med om att miljöarbetet bidrar till fris-
kare luft och renare vatten.

Samtliga miljömål inom kommunikationsområdet nås 
under 2011.

”Sällskapsresan”
Följ med på en miljöresa 
genom Stockholm

Spårvägsmuseet

Lär dig mer om vad SL gör för miljön – och vad du själv kan göra. Invigning 4 juni.Utställningen pågår hela 2010.
Boka visning på tel 686 17 60. Kostnadsfritt för skolklasser.

Öppet vardag 10-17, helg 11-16. Tegelviksgatan 22. Buss 2 eller 66. 

sparvagsmuseet.sl.se 
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– Genom forskning ökar vi kunskapen om 
miljöns betydelse för folkhälsan, säger 
docent Tom Bellander, Karolinska Institutet. 

För dig som jobbar inom landstinget

Inspirera och informera
om folkhälsoarbete

  Kommunikation 
      för hälsa

SL:s ”Miljöresan” (2008), landstingets miljökampanj 
(2009) och Spårvägsmuseets miljöutställning ”Sällskaps-
resan”(2010) är tre exempel på miljökommunikation 
under Miljö Steg 5.
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MåL 2011:
utgör den regionala utvecklingsplanens mål och åt-
gärder för en långsiktigt hållbar livsmiljö en grund 
för landstingets strategiska planering 

Regional utvecklingsplan  
för Stockholmsregionen

Så blir vi Europas mest 
attraktiva storstadsregion

RUFS 2010

R 2010:5. Antagen av landstingsfullmäktige 2010.

2007: tillsammans med länets 26 kommuner och andra re-
gionala och statliga aktörer, arbetar landstinget med nästa 
regionala utvecklingsplan RUFS 2010 – som ska ersätta 
den nuvarande RUFS 2001. 

Arbetet med en övergripande energistudie, som blickar 
40 år framåt i tiden, påbörjas. 

2008: ett samrådsförslag för RUFS 2010 tas fram. RTK 
deltar i olika projekt och regionala samarbeten kring av-
fall, bostäder och gröna kilar. RTK gör en utredning kring 
klimatanpassning som bland annat behandlar vattenfrågor 
– till exempel översvämningsrisken i Mälaren.

2009: arbetet med RUFS 2010 slutförs genom att ett 
utställningsförslag presenteras. Största utmaningen är att 
minska miljöpåverkan och säkra regionens ekosystem, 
parallellt med en fortsatt hög tillväxt. En av förutsättning-
arna är en mer effektiv energianvändning för att minska 
utsläppen av växthusgaser.

Slutrapporten ”Stockholmsregionens energiframtid 2010-
2050” lanseras i samband  med ett seminarium.

2010: RUFS 2010 godkänns av landstingsfullmäktige. Ett 
antal handlingsprogram beslutas under året, bland annat 
kring regionala stadskärnor samt energi och klimat.

2011: samarbetet med länets kommuner och regionala 
aktörer kring RUFS fortsätter. Det nya funktionsområdet 
Tillväxt, miljö och regionplanering bildas. Här samordnas 
landstingets miljöarbete med regionala utvecklingsfrågor. 

Miljömålet för regional planering nås under året.
 

Måluppfyllnad 
Miljö Steg 5

Arbetet med RUFS 
2010, den nya regionala 
utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, 
har pågått under hela 
Miljö Steg 5.

2010 gjordes en 
uppföljning av 
2006 års OECD-studie.

Energistudien ”Stockholmsregio-
nens energiframtid 2010-2050” 
lanserades i samband med ett 
seminarium i november 2009.

Sammanfattning av måluppfyllnad per mål i Miljö Steg 5. 
För exakta målformuleringar, se respektive område i 
broschyren.

Transporter
• Förnybara drivmedel  Ja
• Utsläpp   Ja
• Buller    Ja

Energi
• Energianvändning  Ja
• El och kyla   Ja
• Värme    Ja

Läkemedel
• Utsläpp i vatten  Nej
• Lustgas   Ja

Kemikalier
• Utfasning   Ja

Produkter
• Kretslopp   Ja
• Kemikalier, varor  Delvis
• Kemikalier, byggmaterial Ja
• Ekologisk mat   Ja

Miljöledning
• Certifiering   Ja
• Integrering   Ja
• Beslutsprocesser  Delvis

upphandling
• Miljökrav   Ja
• Skärpta krav   Ja

Kommunikation
• Kännedom   Ja
• Föregångare   Ja
• Samarbeten   Ja

Miljömedicinsk forskning 
och utveckling
• Tillämpning   Ja

Regional planering
• Åtgärder   Ja

Produktion: Stockholm Södra Glory Reklambyrå AB  
Foto: Mattias Ahlm, Erja Lempinen, Anki Almqvist, Anette Andersson, 
Fair Trade, Ellinor Algin, SL, White Arkitekter och Stockholm Södra Glory  
Tryck: EO Grafiska 2012

Fler exemplar av trycksaken kan beställas via e-post: informationsmaterial.lsf@sll.se

Regional planering

2007-2011
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