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Miljö Steg 5 

Från vision till resultat
2007 – 2011

när	Miljö	Steg	5	startade	fanns	30	biogas-
bussar	i	drift.	2011	är	siffran	229	stycken.

viSion, tranSporter landstingets transporter 
utförs	enbart	med	förnybara	drivmedel	och	ger	inte	upphov	
till	luftföroreningar	eller	buller	som	påverkar	hälsa	eller	miljö	
negativt.	Kollektivtrafikens	andel	av	persontransporterna	är	
hög.

2011 Landstingets	transporter	utförs	till	56	procent	med	
förnybara	drivmedel.	Landstinget	når	även	målen	att	kraf-
tigt minska utsläppen av partiklar och kväveoxider, samt att 
arbeta	systematiskt	för	att	minska	buller.

    

viSion, energi	Värme,	kyla	och	elektricitet	kommer	
enbart	från	förnybara	energikällor	utan	skadliga	utsläpp.	
Effektiv	energihushållning	och	utvecklad	teknik	medför	att	
fastigheternas	behov	av	energi	är	ytterst	lågt.

2011 Landstinget	når	samtliga	mål	inom	energiområdet.	
både	Locums	och	SL:s	relativa	energianvändning	för	lokaler	
är	lägre	än	basåret.	I	princip	all	el	och	kyla	och	87	procent	av	
värmen	kommer	från	förnybara	källor.

viSion, läkeMedel	Landstingets	verksamhet	tillför	
inga miljöstörande läkemedelsrester till mark, vatten eller 
luft.

2011 landstingets utsläpp av lustgas är 76 procent lägre 
än 2002. däremot är utsläppen av miljöstörande läkemedel 
från	reningsverken	högre	än	2005.

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

Landstingets utsläpp av växthusgaser beräknas 2011 
uppgå till 192 287 ton koldioxidekvivalenter. Det är en 
minskning med cirka 40 tusen ton jämfört med förra 
årets beräkning. klimatpåverkan fördelar sig mellan 
olika verksamheter och områden enligt diagrammet 
nedan. Den allmänna kollektivtrafiken – på land och till 
sjöss – står för 76 procent och färdtjänsten för 5 procent. 
Locums och SL:s fastigheter står för 13 procent, där det 
är värmeanvändningen som ger upphov till nästan hela 
klimatpåverkan.  

LaNDStINGetS kLIMatPåveRkaN 2011

beräkningen	har	ett	livscykelperspektiv	och	innefattar	trans-
porter,	energi	och	lustgas	med	de	avgränsningar	som	gäller	för	
uppföljningen	av	Miljö	Steg	5,	med	tillägg	för	ambulanshelikopter	
samt	att	köldmedia	ingår	i	klimatpåverkan	från	fastigheter.	

Kollektivtrafik,	buss	och	
spårbunden	64	%

Kollektivtrafik	till	sjöss	12	%

Egna	transpoter	1	%

Inköpta	transporter	1	%

Färdtjänst	5	%

Ambulans	3	%

Fastigheter	13	%

Lustgas	2	%

viSion, keMikalier landstingets kemikalieanvänd-
ning	skapar	inga	hälsoproblem	eller	någon	miljöstörning.

2011  Landstinget	når	målet	med	god	marginal.	Använd-
ningen	av	ett	antal	utpekade	miljö-	och	hälsofarliga	kemika-
lier	har	minskat	med	drygt	90	procent!

Sedan	2011	är	destruktionsanläggningar	för	lustgas	
i	drift	på	samtliga	förlossningssjukhus	i	länet.

StyRMeDeL 2011
Miljöledning  Samtliga förvaltningar och bolag har 
miljöledningssystem och miljöhänsyn är integrerad 
i verksamhetsstyrningen. alla har rutiner för miljö-
bedömning vid beslut, men för vissa är rutinen brist-
fällig eller inte implementerad fullt ut.

Upphandling  vid upphandling ställer landstinget 
relevanta miljökrav och det finns ett etablerat arbete 
för att följa upp och skärpa miljökraven.

kommunikation  Förvaltningar och bolag arbetar 
strukturerat med miljökommunikation. Landstinget 
är känt som en föregångare inom miljöområdet 
och samverkar externt för att utveckla lösningar på 
miljöproblem.

Miljömedicinsk	forskning	och	utveckling	
Genomförd uppföljning visar att förvaltningar och 
bolag arbetar enligt handlingsplanen för folkhälsa 
och att det finns en koppling mellan landstingets 
miljöarbete och länsinvånarnas hälsa.

regional planering  Landstinget samarbetar med 
regionala aktörer kring genomförandet av den regi-
onala utvecklingsplanen. SL är en betydelsefull aktör 
och bidrar till en hållbar miljö genom att utveckla 
kollektivtrafiken.

viSion, prodUkter	Landstingets	materialutnytt-
jande	är	resurssnålt	och	kretsloppsanpassat.	Det	skapar	
inga	hälsoproblem	eller	någon	miljöstörning.

2011 Landstinget	når	mycket	goda	resultat	vad	gäller	
att	minska	miljöbelastningen	från	användningen	av	varor,	
livsmedel	och	byggmaterial	och	når	de	flesta	målen	inom	
detta	miljömålsområde.
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Slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöarbete 2007-2011. 
Redovisningen är en uppföljning av målen i det miljöpolitiska programmet Miljö 
Steg 5. Sedan 2009 följer redovisningen den internationella standarden för hållbar-
hetsredovisning, GRI (Global Reporting Initiative). Därför innehåller redovisningen 
även centrala uppgifter om landstingets ekonomi, verksamhet och organisation 
samt vissa sociala frågor som landstinget arbetar med. Läs mer om GRI på sid 42.

Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till 
att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande 
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Andra viktiga inslag 
är den långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken och 
regionens tillväxt. Landstinget ger även ekonomiskt stöd till 
kultur för att den ska vara tillgänglig för alla i länet, framför 
allt för barn och ungdomar. Mycket pengar satsas på forsk-
ning och på att förebygga hälsoproblem.
 Den offentligt finansierade sjukvården i Stockholms län 
bygger på att landstinget är beställare och ställer krav på vad 
som ska utföras, medan olika verksamheter utför den vård 
som landstinget beställer. En del men inte alla verksamheter 
ägs av landstinget. Landstinget ansvarar för kollektivtrafik 
på land, till sjöss och för personer med funktionshinder. 
Landstinget äger infrastruktur, som hållplatser och tun-
nelbanestationer och även ett tjugotal fartyg, men själva 
trafiken utförs av entreprenörer.
 Landstingets verksamheter finansieras till cirka 78 pro-
cent genom skatteintäkter. Patientavgifter och avgifter från 
kollektivtrafikens resenärer utgör omkring 10 procent av 
landstingets intäkter. De största kostnaderna är för personal, 
köpt hälso- och sjukvård (inklusive verksamhetsanknutna 
tjänster och övriga primärtjänster), tandvård samt köpt 
trafik, tillsammans ungefär 67 procent.
 Landstingets budget fastställs av landstingsfullmäktige 
och beskriver politiska mål och satsningar under det kom-
mande året, samtidigt som det fastställs vilka ekonomiska 
ramar de olika verksamheterna ska hålla sig inom. I budget 
för 2011 anges tre långsiktiga mål:
• Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- 
   och   sjukvården 
• Förbättrad tillförlitlighet inom kollektivtrafiken 
• En ekonomi i balans
 Tillgängligheten i vården förbättrades även om vård-
garantin inte uppfylldes fullt ut. Arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten, och därmed kvaliteten i hälso- och 
sjukvården sker utifrån målet att patienter inte ska drabbas 
av undvikbara vårdskador, genom förbättrad uppföljning, 
utbildning och stöd till vårdgivarna. Nationella mätningar 
visar trots detta på en kvarstående hög andel vårdrelaterade 
infektioner och fortsatt överförskrivning av antibiotika i öp-
penvård, såväl i landstinget som nationellt.

Kort om landstinget 2011

1 landStingetS ekonoMi, Mkr

                                     2011 2010 2009

Resultat 512             1 306  1 138 
 Intäkter  73 803           70 009  68 016 
 Kostnader -73 291          -68 702 -66 878
Tillgångar     68 604           59 855  56 186
Skulder 64 660           56 421  54 058
Eget kapital 3 944             3 434  2 128

Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken på land förbättrades 
något jämfört med året innan och är 86 procent, men målet 
på 90 procent nåddes inte. För kollektivtrafiken till sjöss 
överträffades tillförlitlighetsmålet. 
 De finansiella målen är uppfyllda. Utgångspunkten för 
dessa är att varje generation själv ska bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar. För att klara detta måste 
landstinget generera ett årligt överskott. Resultatet 2011, 
justerat för jämförelsestörande poster och samtliga reavin-
ster, uppgick till 1 678 miljoner kronor.
 Landstinget är med sina nära 43 000 anställda en av 
Sveriges största arbetsgivare. 96 procent av de anställda 
arbetar inom hälso- och sjukvården, inklusive tandvården. 
Landstingets anställda var under året 80 procent kvinnor 
och 20 procent män.
 Landstingets verksamhet har en stor påverkan på mil-
jön. Landstinget förbrukar mycket naturresurser i form av 
energi och material och gör stora utsläpp till luft, mark och 
vatten. Utsläppen av klimatpåverkande gaser motsvarar om-
kring 190 tusen ton koldioxidekvivalenter*  (se diagram på 
nästa uppslag). För att minska miljöpåverkan har landstinget 
ett omfattande miljöarbete. Miljöarbetet utgår från ett poli-
tiskt beslutat miljöprogram, Miljö Steg 5 för åren 2007-2011, 
som innehåller tydliga målsättningar för arbetet. Från och 
med 2012 gäller ett nytt miljöprogram, Miljöutmaning 2016.

VåRd OcH TRaFIK I SIFFROR
•	 Antalet	vårdtillfällen	2011	var	318	059	(+2,1	%		
				jämfört	med	2010).	Antalet	läkarbesök	var	
				7	644	828	(+2,9	%)	och	övriga	vårdgivarbesök		
				8	373	077	(+3,4	%). 

•	 Hälso-	och	sjukvårdsnämndens	kostnader	för	
köpt	hälso-	och	sjukvård	uppgick	2011	till	ca	39	
miljarder	kronor,	där	privata	vårdgivare	stod	för	
32 procent, vilket var samma andel som 2010.  

•	 SL:s	verksamhet	omfattar	cirka	1	000	spårfordon,	
2 000 bussar, 244 stationer, 233 km bana, 167 
broar,	32	depåer	och	cirka	900	000	m2	lokalyta.	
Värdet	på	SL:s	anläggningar	uppgår	till	över	100	
miljarder kronor. 

•	 Antalet	påstigande	i	kollektivtrafiken	på	land	var	
718 miljoner 2011, en ökning med 2,3 procent. an-
talet	passagerare	inom	kollektivtrafiken	till	sjöss	
var	ca	4	miljoner	(+	5,4	%)	och	antalet	resor	med	
särskild	kollektivtrafik	var	4	miljoner	(+	4,3	%).

 

landstinget bedriver sin verksamhet 
inom Stockholms län. Folkmängden i 
länet	vid	årets	slut	var	2	091	473	vilket
utgör	22,1	procent	av	Sveriges	befolk-
ning. länet är uppdelat i 26 kommu-
ner	och	täcker	en	yta	av	6	526	
kvadratkilometer.

För mer information, 
se Årsredovisning 2011, 
Stockholms läns landsting.

* Uppgift om landstingets utsläpp av växthusgaser omfattar i huvudsak de           
utsläpp från de verksamheter som följs upp inom ramen för Miljö Steg 5.
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Tillsammans höjer vi 
ambitionerna i miljöarbetet

Vi kan vara mycket stolta över att vi nådde nästan alla 
målen i Miljö Steg 5. Framgången visar att vi är på rätt 
väg – och att många engagerade medarbetare gör viktiga 
insatser varje dag. Under arbetet med programmet har 
vi byggt upp en imponerande kompetens och kunskaps-
bank kring miljöfrågor. Vi är också duktiga på att sätta 
mål och att följa upp. 
 Tre mål är jag extra glad för att vi lyckades nå 
– de såg länge ut att bli svåra att knäcka. Jag tänker på 
lustgas, ekologisk mat och förnybart bränsle. Idag har 
samtliga förlossningssjukhus destruktionsanläggningar 
för lustgas. När det gäller maten så är Stockholms läns 
landsting idag en av 30 kommuner och landsting i lan-
det som når det nationella målet om 25 procent ekolo-
gisk mat. 
 Målet om 50 procent förnybart bränsle för lands-
tingets transporter var en av de stora utmaningarna. 
Men genom SL:s nya trafikavtal, som trädde i kraft i juni 
respektive augusti 2011, fick vi cirka 300 nya miljöbus-
sar och nådde därmed målet. Däremot är miljöbränsle 
till Waxholmsbolagets fartyg ett av de områden som vi 
kommer att behöva lägga extra kraft de kommande åren.
 Arbetet med att effektivisera energianvändningen 
har fortsatt, och under våren tog landstinget fram 
en samordnad energistrategi. Med stöd från Energi-
myndigheten kommer flera projekt att genomföras de 
kommande fyra åren, med målet att ge en helhetsbild 
av landstingets energianvändning.
 Under 2011 påbörjades uppdateringen av utfas-
ningslistan för miljö- och hälsofarliga kemikalier. 
Vi ser över kriterier och inkluderar fler verksamheter 
och varugrupper än tidigare. Vårt kemikaliearbete 
ligger i framkant både nationellt och internationellt.  
 Vårt arbete med att utbilda förskrivare i läkemedels 
miljöpåverkan har fortsatt, och webbutbildningen för 
läkare, som lanserades 2011, har blivit en stor framgång. 
Under året har vi även deltagit i arbetet med att upp-
datera den nationella miljöbedömningen av läkemedel 
så att den även beaktar miljöpåverkan vid tillverkning. 
Men våra insatser räcker inte till. De mätningar lands-
tinget gör visar att nivåerna av läkemedelsrester i vatten 
ökar i Stockholm. Det kommer att krävas samarbete 
mellan många aktörer för att bryta den trenden. 

Vårt systematiska arbete med miljökrav i upphandlingar 
fortsatte 2011.  Ett kvitto på det var att vi fick Miljöstyr-
ningsrådets pris ”Utmärkt Grön Upphandlare”. Lands-
tingets satsning på att avveckla PVC samt upphandlings-
kraven för Grön IT omnämndes speciellt som skäl till att 
vi fick priset.                                   
 En framgångsfaktor i vårt arbete är nätverkandet 
inom vår egen verksamhet såväl som nationellt. Sam-
arbete och dialog var också nyckelord vid framtagandet 
av nästa miljöprogram. Det nya programmet, Miljöut-
maning 2016, är framtaget av våra verksamheter och 
fokuserar på klimat, resurser och giftiga ämnen i våra 
miljöer. Vi gör en tydlig koppling mellan miljöarbete 
och hälsa, det område där vi ska vara förebilder. Målet 
är invånare med god hälsa i en miljö med frisk luft och 
rent vatten. 

Charlotta Brask
tf miljöchef, Stockholms läns landsting

Efter fem års hårt arbete är Miljö Steg 5 i mål. Trots 
att vissa av miljömålen ansågs nästan omöjliga vid 
starten klarade vi utmaningen. Genom målmedvetet 
och strukturerat arbete har vi lyckats väl: hälften av 
landstingets transporter utförs med förnybara driv-
medel, utsläppen av lustgas inom vården har minskat 
med 75 procent, den årliga användningen av farliga 
kemikalier har minskat med 94 procent, och de mest 
miljö- och hälsofarliga avvecklingsämnena används 
inte alls längre.
 Tillsammans med fordonsindustrin har vi gjort 
ett pionjärarbete för att introducera biogasbussar på 
bred front. Det ökande behovet av biogas som bränsle 
driver i sin tur på utvecklingen att producera biogas 
av regionens matavfall. Miljöklassning av läkemedel 
är ett annat exempel där vi gått före och vårt arbete 
har lagt grunden till det som idag är nationell svensk 
miljöklassificering.
 Stockholms läns landsting är en föregångare när 
det gäller miljöarbete. Vårt engagemang och sätt att 
arbeta har spridit sig. Andra landsting och kommu-
ner i Sverige, men även andra länder, har följt efter.
 Den starkaste kraften i miljöarbetet idag är den 
som kommer underifrån. Vi sätter ofta högre klimat- 
och miljömål än vad regeringen och EU gör. Även om 
arbetet som sker på lokal och regional nivå har en 
liten inverkan på klimatet globalt, är arbetet i hög grad 
viktigt och betydelsefullt. Genom vårt arbete skapas 
nya lösningar, teknikutveckling och engagemang 
för miljöfrågorna. Det lokala och regionala arbetet 
skapar nya samarbetspartners och gör att ny teknik 
och gröna lösningar får spridning. Det är ett ljus i det 
mörker många upplever efter globala klimatförhand-
lingar med ringa resultat.
 Många andra gör sina visioner till mål, eller 
sätter mål som är så höga att de inte är realistiska 
att uppnå. Våra mål är progressiva och samtidigt 
realistiska. Det är det som gör att Stockholms läns 
landstings miljöarbete bedöms vara framgångsrikt, 
ansvarstagande och banbrytande av experter inom 
miljöområdet. En undersökning visar att landsting-
ets miljöarbete är både välkänt och erkänt bland 
miljösakkunniga runt om i Sverige. 73 procent av de 
tillfrågade instämmer i påståendet att Stockholms 
läns landsting i hög grad är en föregångare och att 
miljöarbetet ger banbrytande resultat.

Förutsättningen för framgång är engagerade medar-
betare, en kompetent miljöavdelning och stark poli-
tisk förankring. Allt detta finns med när vi nu startat 
Miljöutmaning 2016. 
 Miljöutmaning 2016 bygger vidare på Miljö Steg 
5, men tar ett bredare grepp på miljöpåverkan. För 
första gången samlas samtliga miljömål i en klimat-
strategi.
 Vi har många stolta exempel att visa upp från 
vårt tidigare miljöarbete och nu fortsätter vi utmana 
kommuner, landsting, företagsledare och miljömi-
nistrar i ledarskap, teknikutveckling och tydliga 
resultat. 

Gustav Andersson
miljölandstingsråd, Stockholms läns landsting

Imponerande avslutning på miljö-
programmet – 20 av 23 mål i hamn
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             Utfall	2011

Utförs minst hälften av landstingets           Ja                       
transporter med förnybara drivmedel?

Är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar     Ja                        
och kväveoxider kraftigt reducerade?  

Bedriver SL ett systematiskt           Ja 
bullerreduktionsarbete? 

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5

    
                                2011        2010         2009          2008

Busstrafik                                                        56*          38            35              34                              
Kollektivtrafik till sjöss                                       4                3              3                3                            
Färdtjänst                                                         25            23             20              24                                  
ambulans m m                                                   7              8               7                8
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO          36            44             39              29
Medicarrier                                                     18        17             19          23 
TioHundra                                                       54 53             54              49
Övriga                                                             13 13             14              i u

totalt                                                      49 33             31             31

2 andel Förnybart drivMedel För landStingetS tranSporter, 
    volyMprocent av årSFörbrUkningen

Uppföljning	2011

Ett	framgångsrikt	arbete	2011	resulterade	i	att	
landstingets	transporter,	vid	slutet	av	året,	ut-
fördes	till	56	procent	med	förnybara	drivmedel.	
Landstinget	nådde	även	målen	om	att	kraftigt	
minska utsläppen av partiklar och kväveoxider 
samt	att	arbeta	systematiskt	med	att	minska	buller.

Trafiknämnden är det politiska organ som ansvarar 
för hela kollektivtrafiken. Det omfattar buss- och 
spårtrafik, kollektivtrafik till sjöss och färdtjänst. 
Tillsammans utgör dessa huvuddelen av landstingets 
transporter. Men även hemsjukvård, ambulans och 
varudistribution är verksamheter med betydande 
transporter.

Förnybara	drivmedel	ökade	kraftigt	2011
Landstingets förvaltningar och bolag äger eller 
leasar omkring 660 bilar och nästan nio av tio är 
miljöbilar 1. De flesta av fordonen finns bland verk-
samheter som bedriver hemsjukvård. 

Landstingets totala bränsleförbrukning motsvarar 
drygt 95 tusen kubikmeter flytande drivmedel, av 
vilken busstrafiken står för 85 procent. Räknat på 
årsförbrukning är andelen förnybart bränsle för 
landstingets transporter 49 procent då merparten 
av SL:s nya miljöbussar sattes i drift under andra 
halvan av 2011.

SL	överträffade	tidigare	prognoser
Antalet miljöbussar ökade 2011 med 321 biogas- och 
etanolbussar samt 211 bussar som drivs på 100 pro-
cent rapsmetylester (RME). Genomslaget för RME-
bussar var över förväntan. Tidigare fanns RME i SL-
trafiken endast som en låginblandning (5 %) i diesel. 

Transporter
Trafikoperatörerna i de nya avtalen valde att från start 
ha en högre andel förnybart drivmedel än vad som 
krävdes. Detta gör att SL överträffar tidigare prog-
noser och når i december hela 63 procent förnybart 
drivmedel.

Miljöutmaningar
Inom färdtjänstverksamheten ökade andelen etanol-, 
gas- och hybridbilar från 69 procent 2010 till drygt 
76 procent. Ändå når färdtjänstverksamheten inte 
målet. En förklaring är att hybridbilarna utgör en re-
lativt stor andel, och dessa drivs med bensin. Uppfatt-
ningen är att det är svårt för landstinget att ställa krav 
gentemot taxibranschen på en viss andel förnybart 
drivmedel.

Waxholmsbolaget har behov av en syntetisk förnybar 
diesel för att öka andelen förnybart, men fortfarande 
finns inget passande alternativ. Däremot arbetar Wax-
holmsbolaget på andra sätt för att minska sin klimat-
påverkan (se sid 10).

MediCarrier har legat under 20 procent förnybart 
drivmedel de senaste tre åren, men uppger att an-
delen sannolikt skulle vara högre om det var bättre 
tillgång på biogas, eller om det fanns lätta lastbilar 
med etanoldrift på marknaden.

Inom ambulanssjukvården finns idag endast ett fåtal 
fordon som drivs med alternativt bränsle, men i den 
upphandling som genomfördes 2011 ställdes krav på 
65 procent förnybart till 2016.

hälsostörande utsläpp och buller minskar
Waxholmsbolaget arbetar med att minska utsläpp 
av partiklar och kväveoxider genom exempelvis 
sparsam körning, bättre motorteknik och katalytisk 
efterbehandling av avgaserna. SL minskar utsläp-
pen av partiklar och kväveoxider till stor del genom 
att äldre bussar fasas ut och att andelen bussar med 
förnybara bränslen ökar. Även färdtjänstens utsläpp 
minskar, delvis beroende på strängare utsläppskrav 
på nya fordon. Kollektivtrafikens utsläpp av partiklar 
och kväveoxider, relaterat till antal personkilometer, 
blir sammantaget 45 respektive 22 procent lägre än 
2006 och målet var att minska med minst 15 procent.2

SL arbetar systematiskt för att minska buller från 
verksamheten och gjorde 2011 bland annat utvärde-
ringar av bullerdämpande åtgärder. Testerna visade 
på vissa möjligheter att reducera buller. En hand-
lingsplan för bullerskyddsåtgärder fastställdes också. 
Den bygger på den stora bullerkartläggningen av SL:s 
spårtrafik som gjordes 2010. SL arrangerade även ett 
seminarium om buller, tillsammans med bussbran-
schen, och ställde bullerkrav vid upphandlingen av 
nya spårvagnar.

1 Landstingets definition av miljöbilar följer förordningen (2007:380) om 
miljöbilspremie.

2 Förutom att utsläppen de facto minskade beror resultatet också delvis 
på att man nu har ett bättre underlag kring vilka motortyper som används 
inom färdtjänstverksamheten.

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

AB Storstockholms lokaltrafik, SL, planerar, beställer och följer upp kollektivtrafik till land, d v s busstrafik och färdtjänst samt spårtrafik. Waxholmsbolaget har i 
uppdrag att driva den kollektiva sjötrafiken.

Ambulans m m omfattar de ambulanstransporter, liggande persontransporter, akutbilar samt transport av avlidna som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlar.

Bland övriga transporter ingår alla övriga rapporterande förvaltningar/bolag. Från och med 2009 ingår även transporter inom ramen för centrala avtal avseende 
omhändertagande av specialavfall och textilservice, samt vissa av Locums avfallstransporter.

Baserat på uppgifter från Energimyndigheten för 2011 är andelen förnybart i bensin 4,8 %, diesel 5,1 % och E85 82 % (avser riket). Enligt uppgift från Statistiska 
centralbyrån utgör biogas 69 % av fordonsgasen i Stockholms län. Etanol för busstrafiken (ED95) räknas som 95 % förnybart.

I beräkningar görs antagandet att en normalkubikmeter gasformiga bränslen motsvarar en liter flytande bränsle.

* Vid Käppalaverket uppstod 2011 ett överskott av biogas för SL, som försåldes bl a till AGA, samtidigt som leverans av biogas till bussdepån i Gubbängen blev 
försenad och ersattes med naturgas. Då försåld volym biogas överstiger förbrukad mängd naturgas redovisar SL all förbrukad gas som biogas, enligt en s k grön 
gas-princip.

i u = Ingen uppgift.

3 Sl:s BUssFLOTTA (ANTAL FORDON PER DEN 31 DECEMBER) 

                     2011           2010      2009          2008          2007

dieselbussar                                                                           960           1 374        1 495         1 441         1 450  

Etanolbussar                                                                           768               545             418            424            390

Biogasbussar                                                                           229             131            103              64               51

RME-bussar                                                                             211                0                 0                0                 0

Dieselbussarna har en inblandning av 5 procent RME i bränslet. 

                       2011         *2010      2009          2008          2007            2006

Partiklar                                                                                    20         24             29              30              31                34       

Kväveoxider                                                                         1 518     1 651        1 667         1 768         1 787            1 780

Kollektivtrafikens utsläpp omfattar busstrafik, kollektivtrafik till sjöss och färdtjänst.    

* Uppgifter avseende 2010 har justerats efter att SL upptäckt ett fel i beräkningen.

4  kollektivtraFikenS UtSläpp, ton
Raps	är	råvaran	i	RME	som	används	både	inblandad	i	
diesel och som eget drivmedel.

Under 2011 introducerade Sl de 
första	bussarna	som	drivs	på	100	
procent	RME,	rapsmetylester.

oM BIoGaS

Gasvolym mäts i normalkubikme-
ter  (Nm3). 1 Nm3 biogas innehåller           
ungefär lika mycket energi som 1,1 liter 
bensin. När gasen används i fordon 
komprimeras den. Det innebär att det 
ryms cirka 25 Nm3 gas i en 120 liters 
tank, vilket räcker för ungefär 45 mils 
körning. 
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Waxholmsbolagets	miljöresa	syftar	till	att	min-
ska	användningen	av	fossila	bränslen,	minska	
utsläppen	samt	minimera	vågsvallen.	Lösning-
arna	bygger	på	en	kombination	av	alternativa	
bränslen,	förändrad	körteknik	och	ny	teknologi.

Sedan 2006 kör alla Waxholmsbolagets fartyg på 
miljödiesel, med 5 procent inblandad rapsolja. Men 
säkerheten till sjöss är hårt reglerad i internationella 
konventioner, bland annat är dieselolja och metangas 
de enda bränslen som är godkända. På grund av ex-
plosionsrisken får till exempel etanol inte användas. 

Försök med syntetisk diesel har gett positiva resul-
tat, men än så länge är råvaran fossil. Tillsammans 
med oljebolag och motortillverkare testar och utveck-
lar Waxholmsbolaget bränslen anpassade för sjöfart, 
och som bygger på förnybara råvaror. Syntetisk diesel 
med vegetabiliska oljor, till exempel tallolja, kan vara 
en framkomlig väg. Även metangas kan bli aktuellt, 
om distributionen kan lösas.

Oavsett vilket bränsle som används är målet att 
minska förbrukningen – och därmed utsläppen. Ett 
effektivt sätt är att sänka farten och köra jämnare. 
Ökad fart betyder nämligen ökad bränsleförbrukning 
– upphöjt med tre! Om man däremot drar ner från 22 
till 20 knop minskar förbrukningen med 25 procent. 

Satsningen på sparsam körning, som startade 2004, 
har inte bara förändrat körtekniken utan även be-
sättningarnas attityd. Till sin hjälp har befälhavarna 
bränsledatorer och elektroniska sjökort som anpas-
sar farten till exakt ankomsttid. Med en jämnare takt 
minskar bränsleförbrukningen med 10 procent.

Waxholmsbolagets snabbgående båtar har dessutom 
interceptorer, ett slags trimplan, som lyfter aktern 
och pressar ner stäven. Resultatet är 10 procents 
ytterligare bränslebesparing. Dessutom minskar 
svallvågornas höjd med 20 procent.

Waxholmsbolaget drar ner 
på farten för att komma 
snabbare fram i miljöarbetet
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Matavfall	blir	biogas

”Regionens matavfall 
är en outnyttjad resurs”
SL:s satsning på biogasbussar och landstingets krav 
på miljöbilar i Färdtjänsten har bidragit till den starka 
efterfrågan på biogas i länet. För att Stockholmsregi-
onen ska nå klimatmålen i RUFS 2010 har landstinget 
startat ett regionalt handlingsprogram med fokus på 
energi- och klimatfrågor, där bland annat ett bättre 
utnyttjande av avfall som resurs och en ökad produk-
tion av biogas är viktiga frågor.

– Om allt matavfall i Sverige skulle användas för att 
framställa biogas, och ersätta fossila bränslen, skulle 
de totala koldioxidutsläppen minska med tiotusentals 
ton per år, säger regionplanerare Ulrika Palm. Att 
skifta från diesel till biogas i en SL-buss betyder till 
exempel cirka 10 kilo mindre CO2-utsläpp per mil.
 De främsta tillgängliga råvarorna för biogaspro-
duktion i Stockholmsregionen är avloppsslam och 
matavfall – men matavfallet har hittills utnyttjats 
dåligt. Det betyder att över 200 000 ton matavfall 
från hushåll, restauranger, storkök och livsmedels-
handel istället går till avfallsförbränning varje år. 
2009 samlades endast 5 procent av länets potentiella 
matavfallsmängd in. Sveriges nationella miljömål 
är att återvinna minst 35 procent av allt matavfall. 
Vi i Stockholm behöver med andra ord förbättra oss 
betydligt. Men för att skapa bättre förutsättningar för 
avfallsinsamling och gasproduktion är det viktigt att 
regionens aktörer samverkar. 
 Inom ramen för landstingets regionplanearbete 
genomförs olika samarbeten  – med Kommunför-
bundet i Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen och 
Biogas Öst. Vi jobbar även med seminarier och råd-
slag för att skapa handlingskraft och lyfta frågorna
 – och arbetar för att skapa en gemensam bild av 
avfallsflödena i länet. 2011 gjorde vi också en 
matavfallsutredning tillsammans med KSL.
 Att visa upp goda exempel, och att få länets 
kommuner att samverka är också ett viktigt 
led i arbetet.
 Redan idag finns en fungerande fordons-
gasmarknad, liksom anläggningar som kan ta 
emot och röta matavfall. Synen på insamling 
bland länsinvånarna är generellt också 
mycket positiv. Efterfrågan på biogas som 
bränsle för till exempel bussar, sopbilar och 
taxi är stor – och kommer att öka. Den för-
väntade totala ökningen fram till 2020 är 
cirka 20 procent. Möjligheterna är därmed 
goda för att starta och driva framgångsrika 
affärsverksamheter inom detta område.
 Men makten att sätta bollen i rullning 
– för separat insamling av matavfall – ligger 
hos kommunerna. Många kommuner anser 
att det är dyrt, och befarar att avfallstaxan 
måste höjas. Vissa sitter ”fast” i fleråriga avtal 
för avfallsinsamling. 

– Men trots detta är trenden positiv, säger Ulrika 
Palm. Förutsättningarna att öka insamlingen av 
matavfall i regionen har aldrig varit gynnsammare. 
Förutom de sju kommuner som var igång före 2011 
har ytterligare elva kommuner nu startat matavfalls-
insamling. Under 2012 startar minst tre stycken till. 

MILjöMeDveteN 112-åRING

västan är Waxholmsbolagets äldsta fartyg. 
efter renovering är hon nu skärgårdsflottans 
mest moderna när det gäller miljöteknik – 
med dieselelektriskt maskineri, värmepump 
för uppvärmning, LeD-belysning samt selek-
tiv katalytisk avgasrening som i det närmaste 
eliminerar utsläppen av kväveoxider.

Regional	utvecklingsplanering	i	Miljö	Steg	5	är	ett	styrmedel	för	
att	skapa	förutsättningar	för	en	långsiktigt	hållbar	livsmiljö.	Den	
regionala	utvecklingsplanen	RUFS	2010	pekar	ut	strategier	för	
att	kombinera	tillväxt	med	minskad	klimatpåverkan.	Här	spelar	
en ökad biogasproduktion en viktig roll, säger Ulrika palm, Sll 
tillväxt, miljö och regionplanering.
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Landstinget	når	samtliga	mål	inom	energiom-
rådet.	Energianvändningen	för	Locums	och	SL:s	
lokaler	är	lägre	än	basåret.	I	princip	all	el	och	kyla	
för	lokaler	och	spårtrafik	kommer	från	förnybara	
källor,	främst	vatten-	och	vindkraft.3  

Landstingets verksamheter kräver ett stort lokalbe-
stånd och stora mängder energi i form av värme, kyla 
och elektricitet, inte minst för alla vårdfastigheter 
som Locum AB förvaltar. Även SL förbrukar energi, 
för spårtrafiken och för sina lokaler, som till exempel 
bussterminaler och spårdepåer. 

lägre energianvändning i lokalerna
Locums användning av värme, el och kyla är lägre än 
år 2000, både totalt och per kvadratmeter. Relaterat 
till trafikarbetet – som mäts i personkilometer – är 
även SL:s energianvändning något lägre än basåret. 
Dock ingår fler förvaltningsobjekt nu i mätningarna, 
så att SL:s energianvändning totalt ändå är högre 
(se tabell 2).

Energieffektivisering	i	fokus
Landstinget har ett särskilt miljönätverk för de mest 
energiintensiva verksamheterna. Där ingår, förutom 
Locum och SL, även Nya Karolinska Solna-förvalt-
ningen (NKS), landstingets centrala IT-avdelning 
samt SLSO, som bedriver småskalig vårdverksamhet 
i ett stort antal lokaler. Samtliga prioriterar energi-
effektiviseringsarbetet. Eftersom det rör sig om olika 
slags verksamheter innebär det också olika typer av 
åtgärder.

Locum genomför löpande åtgärder för energieffek-
tivisering, till exempel genom att anpassa drifttider 
för belysningssystem och ventilation, justera luftflö-
den och tilluftstemperaturer och att tilläggsisolera. 
Cirka hälften av energianvändningen i de lokaler som 
Locum förvaltar står emellertid verksamheterna själva 
för. Därför ger också Locum råd till hyresgästerna, 
exempelvis sjukhus och vårdcentraler, om hur de kan 
medverka till att minska energianvändningen.

SLSO arbetar med att åstadkomma beteendeföränd-
ringar hos personalen, men även att till exempel köpa 
in resurssnåla vitvaror och byta till lågenergilampor.
NKS prioriterar energieffektivitet vid upphandling, 
både avseende själva byggnaden men även till exem-
pel IT-system och medicinsk utrustning. SL påbörjade 
2010 ett arbete med att kartlägga energianvändningen 

Energi
och möjliga energieffektiviseringar. För landstingets 
centrala IT-avdelning är energieffektivisering en vik-
tig aspekt vid planering av nya datahallar.

Förnybar	el,	kyla	och	värme
Locum upphandlar enbart el baserad på vattenkraft. 
Många av Locums leverantörer av fjärrkyla har en hög 
förnybar andel. Emellertid saknas en gemensam mo-
dell för beräkning av utsläpp och Locum kan därför 
inte få in jämförbara uppgifter från leverantörerna 
och därmed inte heller redovisa andel förnybar kyla. 
För den trafik där SL ansvarar för spåranläggningar-
na, det vill säga tunnelbana och lokalbanor, uppfyller 
elen Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och härrör 
från vattenkraft (95 %) samt vindkraft (5 %). Även för 
pendeltågstrafiken är all elektricitet förnybar (100 % 
vattenkraft).

Andel värme till SL:s lokaler som kommer från förny-
bara källor ökade 2011, vilket främst beror på över-
gång från oljeeldning till fjärrvärme på bussdepåer. 
SL har avtal om 100 procent förnybar fjärrvärme, 
och Locum och NKS undersöker denna möjlighet 
inför nästa upphandling.

Såväl Locum som SL och NKS driver projekt för att 
öka den småskaliga, miljövänliga energiproduktionen. 
NKS bygger för närvarande ett berglager med tillhö-
rande värmepumpar som kommer att stå för större 
delen av försörjningen av värme och kyla till  det 
nya sjukhuset. SL installerade solceller vid den nya 
bussdepån i Gubbängen, som togs i drift 2011. Locum 
gjorde inga nya installationer 2011, men har redan   
tre solvärmeanläggningar och en solcellsanläggning    
i drift.

SL	och	Locum	driver	flera	projekt	för	att	öka	den	småskaliga	
energiproduktionen.	Vid	till	exempel	SL:s	bussdepå	i	Gubb-
ängen är solceller installerade.

Mål 2011:
har den totala energianvändningen inte ökat  
jämfört med år 2000 (SL har 2006 som basår)

kommer all el och kyla från miljöanpassade källor 

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

  
                   Utfall	2011

    Är energianvändningen oförändrad eller lägre jämfört med år 2000?    Ja 

     Kommer all el och kyla från miljöanpassade källor?                    Ja

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

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5                      

Uppföljning	2011

3 elektricitet och kyla För lokaler och SpårtraFik 2011  

	 Elektricitet	 Kyla	 Elektricitet	och	kyla	

 totalt, Mwh andel Förnybar totalt, Mwh andel Förnybar totalt, Mwh andel Förnybar

Locum 192 924 100 % 24 244 Ingen uppgift 217 168 Ingen uppgift
SL:s lokaler 125 800 100 % 2 200 100 % 128 000 100 %
SL:s spårtrafik 432 889 100 % --- --- 432 889 100 %

ToTALT	 751	613	 100	%	 26	444	 ingen	uppgift 778 057 Minst	97	%

För kyla till Locums lokaler går det inte att få fram tillförlitliga värden för förnybar andel. Om all Locums kyla antas vara icke förnybar blir andelen förny-
bar elektricitet och kyla för Locum och SL 97 %.

I elanvändning för SL:s spårtrafik ingick tidigare hjälpsystem för tågdrift (till exempel signalsystem, växelvärme och tunnelbelysning), men det redovisas 
sedan 2010 istället som elektricitet till SL:s lokaler. Angiven energianvändning för spårtrafik är inklusive kraftförluster.

3 Minst 97 % av el och kyla är från förnybara källor och för 3 % av 
energianvändningen går det ej att få fram jämförbara uppgifter.

2 energianvändning För locUMS och Sl:S lokaler 

	 Energianvändning	2011	 Energianvändning	basår	

                                       värMe, el och                                                   värMe, el och 
                                                   kyla, Mwh                    kwh/kvM                 kwh/pkM                kyla, Mwh                 kwh/kvM                  kwh/pkM

Locum                                      444 682                      229                        ---                490 725                        251          ---

SL                                             245 400                        ---                     0,048              230 195                          ---                    0,049

SUMMa 690 082  --- --- 720 920   --- ---

Locum har 2000 som basår, medan SL jämför med 2006. SL:s siffror för basåret är justerade till följd av uppdaterad mätning. I Locums uppgift för basår ingår ej kyla.

Locums energianvändning avser de fastigheter som förvaltas av Locum och som landstinget långsiktigt planerar att äga, så kallade strategiska fastigheter. SL:s 
energianvändning i tabellen ovan inkluderar el, värme och kyla för fastigheter som ägs av SL; tunnelbanestationer, buss- och spårdepåer, bussterminaler samt vissa 
pendeltågs- och lokalbanestationer.

Uppgifterna är normalårskorrigerade och avser uppvärmd yta BTA (bruttoarea).

Ordförklaring: Personkilometer, pkm, är ett mått på trafikarbetet för SL. Kilowattimmar, kWh och megawattimmar, MWh (1 000 kWh) är mått på använd energi.

4 användning av värMe För locUMS och Sl:S lokaler  

                           2011                                       2010                                    2009                                      2008
   

Locum                 227 514           87 %              227 738            76 %           242 938           75 %             255 056           71 %     
SL                        117 400           87 %              121 600            84 %            115 600           82 %              112 587           89 %    

ToTALT												344	914										87	%												349	338											79	%											358	538										77	%												367	643										77	%

värMe totalt    andel
(MWH)																			FöRnybAR

värMe totalt    andel
(MWH)																			FöRnybAR

värMe totalt    andel
(MWH)																			FöRnybAR

värMe totalt    andel
(MWH)																			FöRnybAR
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mycket annat. I nästa steg var det dags att involvera
hyresgästerna. Vi försöker förmedla insikt och kun-
skap – som i sin tur kan påverka människor att ändra 
beteende, till exempel släcka lampor och möblera 
smartare. Den allmänna trenden kring hållbarhet 
och återvinning i samhället betyder även medvind 
för våra  energisparfrågor, vilket också ökar intresset 
bland  vårdpersonalen.
 Vi jobbar på bred front för att få ned energian-
vändningen i fastigheterna. Några exempel är att 
specialanpassa styrning/reglering av värme och 
ventilation, automatiskt stänga ner ventilation och 
belysning i lokaler som inte används nattetid, instal-
lera närvarostyrd belysning samt – när det är möjligt 
– att inte ha medicinteknisk utrustning påslagen eller 
i standbyläge när den inte används.

Locum jobbar också med riktade insatser, EPC-pro-
jekt, för att minska användningen av el och värme på 
enskilda sjukhus. EPC, Energy Performance Contrac-
ting, innebär att Locum handlar upp en samarbets-
partner som bland annat har uppdraget att effekti-
visera energianvändningen. Varje EPC-projekt har 
tydliga mål, och noggrann uppföljning. Danderyds 
och Jakobsbergs sjukhus var först ut 2009. Idag är de 
flesta närsjukhus i länet engagerade i EPC-projekt. 
 Framtiden är spännande, säger Marie Boestad. 
Vi tittar bland annat på gröna hyresavtal och hur vi 
ska kunna producera vår egen energi. Sedan är jag 
säker på att fler smarta, automatiserade lösningar 
kommer revolutionera fastigheternas värme- och 
ventilationsteknik.

– En av de viktigaste uppgifterna för oss på Locum, 
från ett miljöperspektiv, är att minska energian- 
vändningen, säger fastighetsdirektör Marie Boestad. 
Locums ambition är att vara ledande när det gäller 
energieffektivitet för vårdfastigheter. En rejäl utma-
ning eftersom vårdverksamhet kräver betydligt mer 
energi än vanliga kontor.
 Locum driver kontinuerligt olika energisparpro-
jekt. Vi arrangerar även informationsdagar i sjukhu-
sentréer samt uppmuntrar sjukhus och vårdavdel-
ningar att ta egna initiativ inom energisparområdet.
 Dessutom är våra energicontrollers ute på vård-
avdelningarna och ger information, tips och råd. Vi 
har också tagit fram en broschyr om energisparande.
 Efter flera års hårt arbete för att minska energi-
användningen kom trendbrottet 2009, då vi nådde 
vårt energimål för första gången. Året efter lyckades 
vi ännu bättre och sparade energi för över 16 miljoner 
kronor. Under 2011 minskade energianvändningen 
med 2 kWh/kvm bruttoarea vilket motsvarar 5,4 
miljoner kronor.
 Till en början fokuserade vi främst på teknik – 
för ventilation, isolering, värmeåtervinning och

Locum	prioriterar	förnybara	energialternativ.	
All	inköpt	el	kommer	från	vattenkraft.	76	procent	
av	värmen	kommer	från	förnybara	energikällor,	
berättar	fastighetsdirektör	Marie	boestad.

”Vi sparar inte på våra krafter för att 
minska energianvändningen”
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mätbara resultat triggar  sparandet

All landstingsfinansierad verksamhet ska spara energi, det framgår 
av Miljöutmaning 2016. För Locum handlar det bland annat om att 
i samarbete med hyresgästen hitta åtgärder som ger effekt, utan  
att påverka verksamheterna negativt. 
text ingelA stRöm ILLUStRAtION bO lundbeRg FOtO cAROlA buRetORP

släcK lAmPOR i Rum där ingen är och stäng av utrustning när den inte används. Vi har hört det förr. Men fortfarande finns stora besparingar att göra på just dessa enkla åtgärder. – På våra sjukhus finns mängder av saker som kan göras för att minska energianvändningen, säger Erik Dunkars, energicontroller på Locum. Vissa saker är i den storleksordningen att de får läggas in i en plan och tas efter hand. Andra kan göras direkt – och görs. Genom samarbete och ökad kunskap kan resultatet bli mycket bättre. Locum ansvarar för allmänna utrymmen som trapphus och korridorer och kunderna för rum där verksamheten bedrivs. Rum som ofta använder en-ergi i onödan är grupprum och omklädningsrum, där ljuset är tänt utan att någon nyttjar rummet.
Att sPARA eneRgi på belysning handlar både om att släcka när den inte behövs, och att inte ha mer belysning än man behöver, säger Erik Dunkars. – En enkel ommöblering kan leda till att belys-ningen hamnar på fel plats. Istället för att komplet-tera med mer belysning och riskera att få för stor eleffekt i rummet och därmed höja temperaturen, är det bättre att flytta på den befintliga belysningen. Energifrågan hänger alltid ihop med inomhus-klimatfrågan, betonar han. All elutrustning alstrar värme, datorer och bildskärmar inte minst. Ett bra inomhusklimat är en följd av flera samverkande faktorer, där ventilationen är en del. – När man vet vart energin går kan man göra rätt val, säger Erik Dunkars. Här är kommunikationen med våra kunder viktig. Vi behöver samla infor-mation för att hjälpa till att göra de åtgärder som 
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mätbara resultat triggar  sparandet
ger mest eff ekt. Ju mer vi vet om verksamheternas tider, desto bättre kan vi anpassa och minska en-ergiåtgången. Exempelvis genom att minska venti-lationen i lokaler som står tomma under helgerna. Locums energicontrollers hjälper till att sätta mål som kan följas upp, och kan låna ut eff ektmätare för egenkontroll av elkrävande utrustning.  

– dAtOReRnA KAn vi göRA en hel del med. Vi har gjort manualer för hur man använder en inbyggd funktion i Windows, och SLL IT har plattformen ATLAS som ger bättre förutsättningar att kunna följa upp besparingarna.  
Miljösamordnarna och miljöombuden i de olika verksamheterna är nyckelpersoner, konstaterar Erik Dunkars. 

– Men hur engagerad man än är så behöver man få se att ens åtgärder leder till resultat. Där kan vi på olika sätt hjälpas åt. •

nyligen antog Stockholms läns landsting ett miljöpolitiskt program för åren 2012–2016. miljöutmaning 2016 har tre målområden – klimateffektivt, resurseffektivt och hälso-främjande miljöarbete. målen ska vara upp-nådda 2016, men därtill finns en långsiktig vision som sträcker sig förbi programperio-den. Ett av de tuffare målen är att minska energianvändningen med tio procent mellan 2011 och 2016, och halvera energianvänd-ningen för IT.  

Fakta/MILJÖUtMANING

– våR målsättning äR att minska energiförbrukningen för uppvärmning, kyla och el med tio procent till år 2016, berättar nicOle heRbeRtssOn, miljöhandläggare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Det är ett tufft   mål, men har man nått långt och ska ta sig vidare måste man spänna musklerna lite till.Hon understryker att samarbetet med Locum är viktigt om målet ska nås – utan förändringar i fastighetsbestån-det är det omöjligt. 
– Men vi kan göra en hel del själva också genom för-ändrat beteende och genom tydliga krav när vi köper in ny utrustning. 

Nicole Herbertsson är projektledare för en arbetsgrupp som tillsammans med Locums Martin Lindström ska arbeta för att öka besparingstakten.  jAcQueline OliveRA, miljöhandläggare på Internme-dicin på SÖS, har gått en energisparkurs i energicontroller Erik Dunkars regi. 
– Eft er kursen kontaktade jag Erik och bad honom komma till min avdelning där jag startat ett projekt. Vi gick igenom varje rum. Jag ville veta vad som är standard, vad arbetsmiljölagen kräver och vad man kan göra för att det ska bli lättare att spara energi. Det var så det började.Jacqueline Olivera fi ck många handfasta tips som hon har gått vidare med, steg för steg.– Engagemang och intresse fi nns hos alla här. Särskilt när det är tävling – vi vann Earth Hour förra året. Just Earth Hour har blivit ett bra tillfälle att se eff ekterna av att släcka ner.

– Det vi gjorde då påverkade energiåtgången så mycket att vi fortsatte att släcka ner när och där det fungerade, berättar chARlOttA sARe, administrativ chef och ansva-rig för miljöarbetet på S:t Eriks Ögonsjukhus. Därmed gick energiförbrukningen ner med 11 procent förra året. Charlotta Sare tror att man kan göra en hel del kopplat till styr- och reglersystem när mycket redan är gjort, som i S:t Eriks fall.  
– Nu satsar vi på inomhusklimatet där vi både kan spara energi och få bättre arbetsmiljö. Hit hör också ventila-tionen. Genom att justera eft er behov kan vi både spara el och förbättrar fl ödena när vi behöver dem. •

Tre röster om 
energisamarbetet:
Visst kan vi spara energi, säger två miljöhandläggare och en miljöansvarig på tre sjukhus som Rum talat med. Hur mycket är dock inte bara en fråga om eget engagemang utan också om vilket stöd Locum ger. 

Charlotta Sare, 
administrativ chef 
och ansvarig för 
miljöarbetet, 
S:t Eriks Ögon-
sjukhus.

Nicole Herbertsson, miljöhandläg-
gare, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge.

Jacqueline Olivera, 
miljöhandläggare,
Internmedicin, SÖS.

Fläktar 34%
Övrig 
verksamhetsel 
12%

Övrig 
fastighetsel 10%

Kylmaskiner 7%

Medicinsk 
verksamhetsel 7%

Tvätt-
utrustning 1%

Kök och pentry 2%
Storkök 2%

Belysning 25%

Så här används elenergin på ett akutsjukhus.
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EPC, Energy Performance Contracting, innebär att 
upphandlade leverantörer får i uppdrag att kartlägga 
och genomföra energisparåtgärder samt optimera 
driften på utvalda sjukhus under ett antal år. Goda 
resultat belönas genom incitament som fördelas mel-
lan Locum, EPC-entreprenören och hyresgästen.

Ett av länets EPC-sjukhus är Danderyd där ett pro-
jekt genomförs sedan 2007/2008. Danderyd sjuk-
hus har upphandlat EPC med incitament för enbart 
värmedelen – med uppföljning per byggnad. Sedan 
projektet startade har hittills totalt 5 122 MWh värme 
sparats (avstämning för 2011, normalårskorrigerat). 
Den projekterade besparingen – 3 800 MWh, norma-
lårskorrigerat – är baserad på 2006 som referensår.

EPC-insatserna genomförs i tre steg. Fas 3 startade i 
juli 2009 och pågår till juli 2016.

EPc-projekt sparar värme på 
danderyds sjukhus

14 Miljöredovisning 2011    Stockholms läns landsting

Fas 1. Kartläggning och energiinventering: sjuk-
husets energianvändning kartläggs. De tekniska 
systemen inventeras. Ett åtgärdsförslag, inklusive 
prislapp, presenteras.

Fas 2. Ombyggnation: konkreta insatser för att redu-
cera värmeanvändningen. Värmeinjustering av cirka 
150 000 kvm sjukhuslokaler. Installation av snålspo-
lande duschmunstycken och kranar. Belysningsstyr-
ning i sjukhusets kulvertsystem. Byte till nya energi-
effektiva pumpar. Värmeåtervinning av kylmaskiner. 
Värmeåtervinning i hälften av OP-salarna. Nytt 
styr- och övervakningssystem i några av de centrala 
byggnaderna.

Fas 3. Energi- och inneklimatoptimering: anpass-
ning av värmekurvor, tilluftstemperaturer, pump-
stopp, tidkanaler gentemot verksamhetstider, hand-
havande av mjuka fel samt mätningar/analyser.
 

Landstingsägda	Locum	Ab	förvaltar	2,1	miljoner	
kvadratmeter	lokaler	i	Stockholms	län,	främst	
vårdfastigheter.	Locum	är	en	av	Sveriges	största	
fastighetsförvaltare.
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– vi ska tillsammans med EPC-entrepre-

nören gå igenom halva fastighetsbeståndet 

inom Fastighetsområde Närsjukvård, säger 

Peter Lundell, energicontroller och ansvarig 

för EPC-entreprenaderna inom Locum.

Sjutton fastigheter, på tillsammans runt 

360 000 kvadratmeter, ska kartläggas. Från 

den största Sabbatsbergs sjukhus, som svarar 

för halva ytan, till mindre vårdenheter. Ar-

betet inom närsjukhusen genomförs, som      

tidigare EPC-projekt på Danderyds och Ja-

kobsbergs sjukhus, i tre etapper.

första fasen startar i början av mars 

2009 och ska vara klar vid slutet av året.

– I den första fasen sker en utredning om 

vilka åtgärder för energi- och driftbesparing 

som är möjliga att genomföra med bibehållet 

eller förbättrat inomhusklimat. Detta sker till-

sammans med konsultföretaget TAC Svenska 

AB, som upphandlats på entreprenad.

Under fas två, klar senast under 2011, 

genomförs olika större och mindre åtgärder 

för energioptimering. Det kan handla om 

alltifrån att gå över till mer energieffektiva 

alternativ som lågenergilampor och lysrör, 

till nya tekniska sys-

tem för styrning och 

övervakning.

– Vi går igenom be-

lysning, effektiviserar 

pumpar och fläktar, 

justerar värmeele-

ment och så vidare. 

Även ombyggnader 

kan bli aktuellt, om  

energibesparingen 

blir tillräckligt stor, 

säger Peter Lundell.

Den tredje fasen 

omfattar driftoptimering. Olika utrustningar 

justeras och driftoptimeras löpande, en proc-

ess som spänner över många år.

mycket energi kan sparas genom effek-

tivisering. Inom närsjukvården siktar Locum 

i slutändan på en sänkning av energikostnad-

erna för värme och el med bortåt tjugo pro-

cent, för de berörda fastigheterna.

Det är viktigt att den personal som an-

vänder lokalerna är med och engagerar sig i 

energispararbetet.

locums EPC-koncept för att spara 

energi rullar vidare med närsjukhusen. 

från sabbatsbergs sjukhus, ned till 

vårdcentraler och mindre enheter. 

tidigare har danderyds och Jakobsbergs 

sjukhus inventerats för effektivisering 

av energianvändningen.

närsjukhus energisparar med epc

FAktA/EPC

• Energisparprogrammet EPC, Energy 

Performance contracting, är ett sätt 

att arbeta med energioptimering. 

• Locum genomför även EPC-projekt 

inom Danderyds och Jakobsbergs      

sjukhus.

• Entreprenören som Locum handlat 

upp för att genomföra projektet inom 

Fastighetsområde närsjukvård, är TAc 

Svenska AB.

* Alla byggnader som omfattas av 

energisparprojekt ska redovisas enligt 

lagen om energideklaration för 

byggnader (2006:985).

– Vi ser tillsammans med TAC fram emot 

ett positivt samarbete med vården och våra 

driftentreprenörer. Vi hoppas att finna många 

bra sparåtgärder, säger Peter Lundell.

Locum kommer att vara fullt sysselsatta 

med spararbetet inom närsjukhusen det 

närmsta året, så för närvarande är inga ytt-

erligare sjukhus aktuella för en EPC-genom-

gång. •

Peter Lundell, 

energicontroller och 

ansvarig för EPC-

entreprenader inom 

Locum.

tExt sten holmberg fOtO carola buretorp 

illustratiOn helena lunding
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i höstas räknade locum med att för hela 2008 spara 

8,6 miljoner kronor i energikostnader för alla fastigheter. 

En slutredovisning visar att spararbetet gav ännu mer i 

utdelning, eller cirka 13 miljoner kronor. 

– Detta är ett stort och viktigt trendbrott i vårt gemen-

samma arbete med att långsiktigt minska landstingets 

miljöpåverkan, säger Saija Thacker, miljöchef för Locum.

För de 2,1 miljoner kvadratmeter bruttoyta i samtliga 

fastigheter som förvaltas av Locum, är det en total bespar-

ing på 19,7 gigawattimmar, GWh.

– Den sparade energin är tillräckligt för att värma 825 

normalvillor samt hushållsel för 640 villor.

Värmeanvändningen sjönk med drygt 6 procent under 

2008. De sex största sjukhusen svarar för runt 80 procent 

av besparingarna. Här ligger Södersjukhuset i topp, följt av 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Solna. Många av sjukhusen har en 

större sänkning per månad under 

hösten, efter åtgärder genomförda 

under våren och sommaren.

Elanvändningen minskade 

med 1,5 procent under förra året. 

Fem sjukhus svarar för runt 85 

procent av minskningen. Toppar 

gör Karolinska i Solna, följt av 

Södersjukhuset.

– Elanvändningen är, historiskt 

sett, svår att få ned, varför samarbete med hyresgästerna 

är väldigt viktig, säger Saija Thacker.

aktivt samarbete med hyresgästerna pågår bland annat 

inom Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjuk-

huset.
– Kan hyresgästerna spara el, ska detta kunna påverka 

hyran. Vi utreder nu hur hyresgästernas el kan separeras 

från fastighetselen.

På Danderyds och Jakobsbergs sjukhus pågår arbete 

inom EPC-projektet, Energy Performance Contracting. 

EPC-arbetet går vidare under våren inom närsjukhusen, 

där sjutton fastigheter om tillsammans runt 360 000 

kvadratmeter ska kartläggas, åtgärdas och optimeras. Från 

stora Sabbatsbergs sjukhus, som svarar för halva ytan, ned 

till mindre vårdenheter.

– Sammantaget ser vi fram emot ett fortsatt högt enga-

gemang och gemensamt arbetet inom energi- och miljö-

frågorna, säger Saija Thacker. •

locums energispararbete har visat sig ännu mer framgångsrikt än väntat. 

År 2008 sparades hela 13 miljoner kronor i sänkta energikostnader för 

uppvärmning och el i alla fastigheter. detta jämfört med året innan.

tExt sten holmberg fOtO carola buretorp illustratiOn christina andersson

framgångsrikt energiarbete

Saija Thacker, 

miljöchef på Locum.

FAktA/EnErgi

• Värmeanvändningen inom lands-

tingets fastigheter minskade under 

2008 med drygt 6 procent eller 8,4 

kilowattimmar kvadratmeter, ned 

till något över130 kWh/m2, jämfört 

med 2007.

• Elanvändningen under året redu-

cerades med 1,5 procent. Den årliga 

användningen, exklusive el för kyla, 

minskade under 2008 med 1,6 

kWh/m2 ned till något över 104 

kWh/m2.

• Den sammanlagda energianvänd-

ningen, värme och el, minskade 

2008 med 10 kWh/m2, ned till  

drygt 234 kWh/m2.

Läs mer om locums miljöarbete på 

www.locum.se/miljö. Frågor kan 

ställas via energi@locum.se
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amerikansk leverantör valdes, påbörjades ar-betet med det nya trucksystemet i början av2007, berättar Mathias Elmfeldt, projektledarelogistik vid Karolinska Huddinge.Under tiden som ”Kedjan” har skrotats ochdet nya systemet byggts, har transporternaskett med vanliga, eldrivna, bemannadetruckar. Under våren pågår inkörning ochtester av det nya systemet innan det tas i fulldrift.

DET NYA TRANSPORTSYSTEMET i Huddingeär ganska unikt i Sverige vad gäller sjukhus.Inom bil- och verkstadsindustrin är trans-portsystem snarare regel än undantag. Mendessa är oftast styrda via en slinga i golvet.– Vårt nya trucksystem är ett mycket stortprojekt. Locum svarar för rivning av det gamlakedjesystemet, saneringen och hissinvester-ingen. Sjukhuset avbetalar sedan via hyran,säger Mathias Elmfeldt.

FÖRSTA FASEN AV EPC-entreprenadenstartade i maj 2007 och blev klart underhösten. Då inventerades vilka åtgärderför energi- och driftbesparing som varmöjliga att genomföra, med fortsatt braeller förbättrat inomhusklimat. Nu är ar-betet inne i fas två.
– Tillsammans med entreprenören YIThar Locum kommit fram till ett hundratalolika större och mindre åtgärder som skagenomföras på de två sjukhusen, sägerPeter Lundell, projektledare inom Locumför EPC.

Typiska åtgärder är funktionskontrollav toaletter och handfat,så att dessa inte läckervatten. En droppandekran blir stora vatten-mängder på ett år. Allaelement ska gås genomoch inställningar kon-trolleras. Och en delpumpar till värmesys-temet ska bytas ellerjusteras.
Energieffektiviseringav belysningen innebäratt så kallade närvarogivare kommer attinstalleras i vissa mindre lokaler. Närnågon går in respektive ut, tänds ochsläcks belysningen automatiskt. Ävenkonvertering till effektivare ljuskällorkommer att utföras för att sänka energi-förbrukningen.

På Jakobsbergs sjukhus genomförs ock-så en del större och mer arbetskrävandeåtgärder.
– Hela ventilationssystemet ska byg-gas om för långsam värmeväxling, vilketförbättrar återvinningen från idag 40procent till runt 90 procent, säger PeterLundell.

Det nya systemet är mycket utrym-meskrävande, varför det måste byggaspå taket.

– En annan fördel med ombyggnadenär att sjukhuset får komfortkyla sommar-tid, säger Locums Per Högdahl, som är te-knikförvaltare för Jakobsbergs sjukhus.De anställda på sjukhuset är positiva.Bättre ventilation innebär behagligare in-omhusklimat och bättre arbetsmiljö.– Det är viktigt att få med sig perso-nalen inom sjukhuset. De som använderlokalerna har stor inverkan på de åtgärder,stora som små, som kan göras till vardags,säger Per Högdahl.
Alla åtgärder inom Jakobsberg sjukhusska vara genomförda i slutet av 2008.

– BESPARINGSARBETETfår inte resultera i att in-nemiljön på något sättförsämras, snarare tvär-tom. Det är naturligtvisinte meningen att draned på värmen så attanställda och patienterfryser, poängterar PeterLundell.
Även vid Danderydssjukhus utförs ombygg-nad av ventilationssystemen.– Åtgärderna ska öka värmeåtervin-ningen till ventilationsaggregaten, sägerMasood Mirzakhani, inom Locum ochteknikförvaltare för Danderyds sjukhus.Under 2008 projekteras värmesyste-met. Därefter utförs inbalansering ochfördelning av värme med tanke på olikaverksamheter.

På Danderyds sjukhus är de anställdapositivt inställda och engagerade i sparar-betet.
– Vi har fått in många förslag om be-sparingar från miljösamordnarna inomsjukhuset, säger Masood Mirzakhani.– Alla förstår vikten av att spara energioch att minska vattenåtgången.

Energiprogram sparar miljoner
Först ut med att sänka energiutgifterna med hjälp av enEPC-entreprenad är Danderyds och Jakobsbergs sjuk-hus. Locum hoppas att med hjälp av olika energientre-prenörer, på sikt kraftigt sänka energianvändningenoch driftkostnaderna i landstingets fastigheter.

TEXT STEN HOLMBERG ILLUSTRATION HELENA LUNDING

Det gamla kedjedrivna systemet, ”Kedjan”,vid Huddinge sjukhus betjänade centralkök,bäddcentral, varucentral samt lastkajen. Närbäddcentralen var i drift genomfördes sommest 1 200 transporter per dag med 460vagnar.

Som längst var Kedjan sju kilometer, menkrympte 2007 till drygt en halvmil. Och nufraktas den bort i en container.
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landstingets utsläpp av lustgas är 76 procent lägre 
än 20024. däremot är utsläppen av miljöstörande 
läkemedel	från	reningsverken	högre	än	2005.

Landstinget arbetar för att minska miljöbelastningen 
från läkemedel. Bland annat genom att ta miljöhänsyn 
vid förskrivning och minska vårdens läkemedelsav-
fall. Landstinget använder lustgas som smärtlindring 
vid framför allt förlossningar, men även till exempel 
operationer och i Folktandvården.

Läkemedel
som i sin tur ger mindre mängd läkemedel som kas-
seras på grund av utgången hållbarhet.

På Södersjukhuset pågår ett projekt med gemensamt 
förråd för sällan använda läkemedel, också för att 
minska risken att läkemedel passerar bäst före-
datum. Danderyds sjukhus har ett streckkodsystem 
för läkemedelsavfall, så att kostnaden fördelas på 
avdelningarna, vilket är ett incitament för att minska 
avfallet. På TioHundra pågick 2011 en studie vid sju 
avdelningar för att undersöka möjliga sätt att minska 
läkemedelsavfallet.

Mål 2011:
är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen i 
utsläppen från reningsverken eller i ytvatten lägre 
än år 2005 

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

Högre	nivåer	av	miljöstörande	läkemedel	
än 2005
Landstinget mäter årligen mängderna av vissa läke-
medel i utloppsvattnet från avloppsreningsverk i 
länet. Landstingets provtagningar 2011 visar på höjda 
halter för 18 substanser och minskade nivåer för fyra, 
jämfört med 2005. Resultatet skiljer sig från tidigare 
mätningar då flertalet substanser visade en minskan-
de trend. Det finns ingen tydlig förklaring till varför 
halterna nu ökar, men konsumtionen av läkemedel 
ökar generellt i samhället.

Förutom att mäta i utloppsvattnet från reningsverken 
mäter landstinget även läkemedelsrester i dricks-
vatten och ytvatten. Resultatet av 2011 års provtag-
ning i dricksvatten visar liksom tidigare att det före-
kommer läkemedelsrester i vårt dricksvatten, men i 
låga koncentrationer. 5 

Miljöhänsyn	vid	val	av	läkemedel
Läkare och andra förskrivare tar miljöhänsyn bland 
annat genom god följsamhet till Stockholms läns 
läkemedelskommittés rekommendationslista för 
läkemedel ”Kloka Listan” där miljöeffekter är integre-
rade. Flera vårdverksamheter i landstinget följer upp 
användningen av antibiotika, för att på så sätt försöka 
begränsa de som är särskilt miljöfarliga eller är pro-
blematiska ur ett resistensperspektiv. Uppföljningen 
2011 visar att målinriktade insatser ger goda resultat 
och att det går att minska användningen av miljöfar-
liga antibiotika.

Minska	läkemedelsavfallet
Ett exempel på hur landstinget arbetar för att minska 
läkemedelsavfallet är ett projekt på Karolinska Uni- 
versitetssjukhuset, som handlar om säkrare läke-
medelshantering. Projektet har tre delar; läkemedels-
automater, där 43 stycken nu installerats, slutenvårds-
dos som finns på sju avdelningar samt apoteksfärdiga 
antibiotikasprutor med cirka  70 000 doser per år. För-
väntad miljöeffekt är mindre mängd läkemedelsavfall, 
då ett resultat av projektet är sortimentsbegränsning 

                       Utfall	2011

Är nivåerna av de mest miljöstörande               Nej                     
läkemedlen i utsläppen från reningsverken                             
lägre än 2005? 

Är utsläppen av lustgas 75 procent lägre          Ja                
än 2002? 

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5

2 UtSläpp av lUStgaS Från FörloSSning och övrig MedicinSk användning, kilograM  

Förvaltning/bolag 2011                2010 2009 2008 2007 2002

danderyds sjukhus  *4 342                2 211 5 438 6 803 7 701 8 100
Folktandvården Stockholms län  309                   308 240 338 412 **1 473
Karolinska Universitetssjukhuset 3 344                5 783 6 100 7 046 9 012 14 759
S:t Eriks Ögonsjukhus  42                   285 225 562 482 1 425
Södersjukhuset  1 808                6 051 5 560 4 389 5 760 4 800
Södertälje sjukhus  726                1 296 1 350 1 800 3 150 2 498
TioHundra                                   23                     24 24 26 27 331

totalt 10 593            15 959 18 937 20 964 26 544 33 386

Uppgifter om lustgasutsläpp avser all användning på platsen, så att till exempel Danderyds sjukhus inkluderar BB Stockholm och att sjukhustandvård ingår 
i uppgift för respektive sjukhus. Uppgifterna i tabellen omfattar dels användning inom förlossning och dels övrig medicinsk användning, även den vid 
förlossningssjukhusen. Förvaltningar och bolag exkluderar den lustgas som skickas i retur till leverantören, eftersom den återanvänds.

* Vid Danderyds sjukhus orsakade tekniska problem ett driftstopp mellan 1 juni och 31 augusti 2011.

** Folktandvården saknar uppgift för 2002 och redovisar istället siffror som avser 2004.

Lustgasdestruktion	på	samtliga	förlossningssjukhus
De nya lustgasdestruktionsanläggningarna vid Sö-
dersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset 
i Solna var i drift hela 2011. Södertälje sjukhus satte 
sin i drift i april. Danderyds sjukhus och Karolinska i 
Huddinge har sedan tidigare destruktionsanläggning-
ar, vilket betyder att landstingets samtliga förloss-
ningssjukhus nu destruerar lustgas som används vid 
förlossning. Under 2011 avvecklades lustgasanvänd-
ningen helt vid S:t Eriks Ögonsjukhus och S:t Görans 
sjukhus.

Anläggningarna destruerar minst 95 procent av den 
uppsamlade gasen. Utmaningen är i stället att öka 
uppsamlingen av lustgas och där har det stor bety-
delse hur kvinnan använder andningsmasken under 
förlossningen. Därför fortsatte landstinget 2011 att 
utbilda personal vid förlossningsavdelningar och 
mödravårdscentraler om rätt andningsteknik för att 
öka uppsamlingen av lustgas. Detta har även en posi-
tiv inverkan på arbetsmiljön för personalen.

Kunskap	och	erfarenhetsutbyte
Läkare och andra med förskrivningsrätt utbildas kon-
tinuerligt om läkemedels miljöpåverkan. Sedan finns 
det ett nätverk inom landstinget för att utbyta kun-
skap och erfarenheter och på andra sätt samverka för 
att minska miljöpåverkan från läkemedel. Landstinget 
arbetar även tillsammans med andra landsting och 
regioner kring dessa frågor. För att minska klimat-
påverkan från lustgasanvändning inom vården finns 
också nätverk inom landstinget, liksom ett nationellt 
samarbete.

4 I denna beräkning är hänsyn tagen till att det var fler förlossningar 2011 
samt att förlossningssjukhusens lustgas för övrig medicinsk användning är 
exkluderad, eftersom den ligger utanför arbetet inom Miljö Steg 5.
5 Resultaten från landstingets mätningar redovisas mer utförligt på             
www.sll.se/miljo.

Uppföljning	2011
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KLOKA LISTAN

Stockholms läns läkemedelskommitté
Stockholms läns landsting

2011

– för patienter och allmänhet

Rekommenderade läkemedel 
vid vanliga sjukdomar

KLOKA LISTAN
– för patienter och allmänhet 2011

I Kloka Listan fi nner du läkemedel för behandling av 
våra vanligaste sjukdomar. Här får du information om 
vilka läkemedel som Stockholms läns landsting anser 
är de mest beprövade, säkra, effektiva och prisvärda. 
Därför rekommenderas läkare och sjuksköterskor att 
förskriva de läkemedel som fi nns i Kloka Listan. 

För läkemedelsvalen i Kloka Listan svarar fl era 
av Sveriges främsta specialister. De tillhör olika 
expertråd som består av erfarna sjukhusläkare, 
primärvårdsläkare, kliniska farmakologer och 
apotekare i Stockholms län.

På www.vardguiden.se kan du få information om 
sjukdomar och vilka läkemedel som rekommenderas 
enligt Kloka Listan. Vårdguiden är en del av 
Stockholms läns landsting.

Vid frågor om läkemedel, kontakta din läkare eller 
ditt apotek. 

Du kan beställa Kloka Listan kostnadsfritt genom att 
ringa 08-737 32 60 eller e-posta klokalistan@sll.se 
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Öka din kunskap om läkemedel 
med Kloka Listan
Varje år ges en ny version av Kloka Listan 
ut med läkemedel som rekommenderas 
vid vanliga sjukdomar. Kloka Listan 
innehåller läkemedel som är noggrant 
utvalda. De är beprövade, säkra, effektiva 
och prisvärda. Därför rekommenderas 
läkare och sjuksköterskor att förskriva 
läkemedel som fi nns i Kloka Listan.

Stockholms läns 
läkemedelskommitté gör urvalet
Stockholms läns läkemedelskommitté består av erfarna och 
kunniga sjukhusläkare, primärvårdsläkare, kliniska farmakologer, 
sjuksköterskor och apotekare verksamma i Stockholm. Läke-
medelskommittén är läkarnas rådgivare i läkemedelsfrågor.

Läkemedelskommittén bestämmer i samråd med 21 expertråd 
vilka läkemedel som ska stå i Kloka Listan. Valet av läkemedel 
är grundat på vetenskaplig dokumentation avseende effekt 
och säkerhet, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet. 
Även könsaspekter beaktas. I de fall där miljöinformation fi nns 
tillgänglig vägs den in vid valet av läkemedel (se avsnittet 
Miljöeffekter av läkemedel sid 66).

Läkemedelslista – gör din egen
Du kan använda Kloka Listan som din egen läkemedelslista. 
Längst bak i Kloka Listan kan du själv skriva upp namnen på dina 
läkemedel (se sid 92). Vid läkarbesök är det viktigt att du visar din 
läkemedelslista eller dina läkemedelsförpackningar och samråder 
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om din fortsatta behandling. Om du besöker olika läkare kan det 
hända att de skriver ut läkemedel med samma verksamma ämne 
men med olika handelsnamn. Därför är det bra om du har en egen 
lista över alla receptbelagda och receptfria läkemedel samt natur-
läkemedel och växtbaserade läkemedel som du använder.

Ta läkemedlen på rätt sätt
Att veta varför och hur du ska ta dina 
läkemedel är viktigt för att läkemedlen 
ska ge bästa möjliga effekt. Följ alltid 
anvisningarna du har fått av din läkare. 
Tar du för liten dos av läkemedlet 
kan det hända att du inte får någon 
effekt alls. Tar du för hög dos kan du 
få biverkningar. Även om du känner 
dig frisk bör du inte avbryta eller ändra 
medicineringen i förtid. 

Fråga alltid hur länge du ska ta dina läkemedel. Tala om hur du 
mår av läkemedlen, hur du tar dem och vad du tycker om din 
behandling. Berätta även för läkaren om du slutat ta dina läkemedel.

Tala om dina önskemål 
– be om startförpackning
Tala om för din läkare eller för ditt apotek om du vill ha dina 
läkemedel i burk, tryckförpackning eller har några andra önskemål 
för användningen av dina läkemedel. När du börjar med ett nytt 
läkemedel vet du inte om du tål det eller om det ger rätt effekt. Be 
därför om att få börja med en liten förpackning. Det kan både spara 
pengar och skona miljön.
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Kan mitt läkemedel  
skada miljön?

Frågor och svar om 
hur använda och 
oanvända läkemedel 
kan påverka vår natur 

en sKriFt Från stocKholms läns 

landsting och apoteKet

här är några saker du själv kan göra för att minska miljöriskerna.

• Köp och hämta inte ut mer läkemedel än vad som behövs för  
din behandling eller att ha i beredskap för en behandling. Följ  
behandlingsrekommendationen.

• lämna in alla överblivna läkemedel på apoteket, där de tas om  
hand på ett sådant sätt att de inte skadar miljön. den genomskinliga 
returpåse som apoteket delar ut är bäst att använda.

• läkemedelsinnehållande plåster och vaginalinlägg med östrogen – 
både använda och oanvända – är särskilt viktiga att inte hantera fel. 
detsamma gäller vissa förbrukade flergångsinhalatorer med avse
värd mängd läkemedel kvar efter användningen. ett säkert  
omhändertagande är därför att lämna in alla dessa på apotek.  
läs därför den instruktion som följer med extra noga.

• tänk också på att helt tomma läkemedelsförpackningar går att åter
vinna precis som de flesta andra förpackningar. lämna dem därför  
i kommunens förpackningsinsamling om inte annat rekommen deras 
i bipacksedeln som följer med läkemedlet.

Vid frågor om läkemedel och miljö  

vänd dig till din läkare eller ditt apotek

så kan du bidra

Den	nya	andningsmasken	samlar	in	överbliven	lustgas	på	ett	
effektivt	sätt,	men	inköps-	och	driftskostnaderna	är	relativt	höga.

De	nya	läkemedelsautomaterna	på	Karolinska	Universitets-
sjukhuset	hjälper	till	att	minska	läkemedelsavfallet.	

Landstingets lustgassatsningar – destruktionsanläggningar, 
läckagesökning och andningsmasker – är delfinansierade genom 
Klimp, som är Naturvårdsverkets stöd till långsiktiga klimat-
investeringar. 
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Efter	fem	år	når	landstinget	målet	att	minska	
användningen	av	miljö-	och	hälsofarliga	kemikalier	
med	god	marginal.	Mängden	har	minskat	med	drygt	
90 procent.6

Kemikalier och kemiska produkter används inom 
många av landstingets verksamheter. Exempelvis i 
vården och tandvården, på laboratorier och för under-
håll av fordon och fastigheter. Vissa av kemikalierna 
är miljö- och hälsofarliga och därför startade lands-
tinget 2007 ett målinriktat arbete för att få bort dessa 
kemikalier.
 
Ett	målinriktat	utfasningsarbete
Sedan 2007 arbetar hela sjukvården och tandvården 
med att fasa ut kemikalier. Första steget i arbetet var 
att identifiera vilka miljö- och hälsofarliga kemikalier 
som användes. Efter inventeringen gjordes en prio-
ritering utifrån miljö- och hälsorisker. Därefter togs 
beslut om att de farligaste kemikalierna skulle fasas 
ut, och en utfasningslista för landstinget upprättades. 
På denna lista finns sammanlagt 23 utfasningskemi-
kalier som används inom vården. Av dessa är 7 så 
kallade avvecklingsämnen, som helt ska vara borta 
2011. Därtill finns en separat lista med 64 ämnen för 
laboratorieverksamhet. Några verksamheter, främst 
laboratorier, har tidsbegränsad dispens för att använ-
da vissa avvecklingsämnen när inga alternativ finns. 
Många gånger rör detta kemikalier som används vid 
analyser för diagnostik av vissa sjukdomar.7 

Hösten 2011 påbörjades ett arbete med att uppdatera 
utfasningslistan i och med landstingets nya miljöpoli-
tiska program. 

De	farligaste	kemikalierna	är	borta
Landstingets årliga användning av utfasningskemi-
kalier har minskat med 1 ton och de mest miljö- och 
hälsofarliga, avvecklingsämnena, används inte alls 
längre (se tabell 2).

Under 2011 bytte Danderyds sjukhus ut ett rengörings-
medel med d-limonen och en ny diskdesinfektor köptes 
in så att medlet med glutaraldehyd kunde avvecklas. 
Därmed används inte längre några utfasningskemika-
lier på sjukhuset. Inte heller Capio S:t Görans sjukhus, 
SLSO, Södersjukhuset eller TioHundra använder några 
av ämnena på utfasningslistan. Karolinska Univer-
sitetssjukhuset bedriver förutom vård även omfat-
tande laboratorieverksamhet, och det är där nästan 
all användning av utfasningskemikalier sker. S:t Eriks 
Ögonsjukhus har också laboratorieverksamhet och i 
samband med inventeringen vid årsskiftet fann man 
mindre mängder av några ämnen på landstingets 
utfasningslista. Folktandvården följer sin avvecklings-

Kemikalier
plan för kemikalier, men upptäckte vid inventeringen 
i december att det fanns kvar små mängder av avveck-
lingsämnet dibutylftalat – sammanlagt 10 gram i hela 
Folktandvården. De kliniker som berörs är informerade 
om att materialet ska tas bort. Därtill har Folktandvår-
den dispens för två avvecklingämnen: glutaraldehyd 
och fluorvätesyra.

Drivkrafter	för	kemikaliearbetet	i	vården
Miljöprogrammets mål, tillsammans med utfasnings-
listan och den årliga uppföljningen, är viktiga driv-
krafter för sjukhusens arbete med att fasa ut farliga 
kemikalier. Ett annat skäl till att kemikaliearbetet är 
så inarbetat är att det är kopplat till ett ekonomiskt in-
citament i avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Om inte sjukhusen uppfyller avtalskravet om utfasning 
av farliga kemikalier minskas vårdgivarens totala 
ersättning med 0,15 procent.

Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier är 
också en arbetsmiljöfråga. En riskbedömning ska 
genomföras i verksamheten för att inte utsätta per-
sonal för onödiga risker och bedömningen ska ligga 
till grund för beslut om förebyggande åtgärder, och 
detta regleras av arbetsmiljölagen och dess föreskrif-
ter 8. Vid en granskning som landstingsrevisorerna 
genomförde 2011 framkom att dessa föreskrifter inte 
är implementerade fullt ut. Då framkom även brister 
vad gäller att undvika andra farliga kemikalier, som 
inte finns med på landstingets utfasningslista och som 
eventuellt kan finnas i verksamheterna.

Kemikalier	för	fastigheter	och	fordon
Byggvarubedömningen, BVB, är ett system med 
kriterier för miljöbedömning av byggvaror, där pro-
dukterna bedöms avseende ingående kemiska ämnen 
och utifrån livscykelkriterier. Locum och NKS använ-
der BVB som ett verktyg för att undvika miljö- och 
hälsofarliga kemikalier inom bygg- och fastighetsverk-
samhet. Deras uppföljning visar att leverantörerna i 
huvudsak uppfyller kraven.

SL ställer kemikaliekrav i relevanta upphandlingar 
och har en verksamhetsrutin för att säkerställa att 
kraven ställs på likartat sätt i olika upphandlingar. 
Uppföljningen av trafikentreprenörernas kemikalie-
användning görs främst genom insamling av kemi-
kalieförteckningar via en fordonsdatabas. Sedan en 
produkt med blyaftenat byttes ut 2010 finns inga 
utfasningsämnen kvar i SL:s verksamhet. Även 
Waxholmsbolaget uppger att inga utfasningsämnen 
används i deras verksamhet.

Mål 2011:
har 25 % av kemikalier och kemiska produkter  
på utfasningslistan fasats ut

  
                    Utfall	2011

Har 25 % av de miljö- och hälsofarliga      Ja                             
kemikalierna fasats ut?

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5

Uppföljning	2011

 2   användning av UtFaSningSkeMikalier, kilograM/liter   

	 																																							 							Användning	mängd	kemikalier	 																														Förändring	jmr	basår	 	

                                                             2011													2010														2009															2008																	basår																Kilogram/liter																					%	

capio S:t Görans sjukhus                          0       0      50               i u            i u                          i u                  i u
danderyds sjukhus                                   0               7      15             204               295                       -295                   100 
Folktandvården Stockholms län               0,8    1,3     8,5                11                24                         -23                 -96
Karolinska Universitetssjukhuset            67,7     51              87               93               502                      -434                 -87
aleris diagnostik                                     31             71              i u          i u                 i u                          i u                    i u 
Unilabs                                                  0,3               1             1,4               i u                 i u                          i u                i u 
SLSO                                                         0            0,4               i u                i u                 i u                           i u                 i u 
S:t Eriks Ögonsjukhus                             2,1             2,5             2,2               i u                 i u                          i u                 i u
Södersjukhuset                                         0             0,1               6                 9                 30                         -30               -100 
Södertälje sjukhus                                 2,2            0,6             67             167               167                       -165                 -99
TioHundra                                                0               0                0                0                  0                            0                    0

Uppföljningen avser landstingets förvaltningar och bolag, samt tre privata vårdgivare som bedöms vara kemikalieintensiva. Dessa tre är Aleris Diagnostik     
AB, Unilabs AB och Capio S:t Göran AB. Basår är 2006 eller 2007.

i u = Ingen uppgift.6 Minskningen är 93 % om endast verksamheter med uppgift om basår 
inkluderas i beräkningen och 91 % om första tillgängliga uppgift används 
som basårsvärde (se tabell 2 nedan).
7 Se rapport Utfasning av farliga kemikalier – i enlighet med Stockholms läns 
landstings miljöprogram Miljö Steg 5.
8 Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS 2000:4).

nya	Karolinska	Solna,	nKS,	ska	byggas	och	drivas	
med	minsta	möjliga	miljöpåverkan	och	ska	bli	ett	
långsiktigt	hållbart	universitetssjukhus.	Genom	till	
exempel	systematisk	miljöbedömning	av	produk-
ter	och	varor	undviker	nKS	miljö-	och	hälsofarliga	
kemikalier.

Stockholms läns landsting     Miljöredovisning 2011                 19Stockholms läns landsting     Miljöredovisning 2011                 19



20 Miljöredovisning 2011    Stockholms läns landsting

Produkter

Landstinget	når	mycket	goda	resultat	vad	gäller	
att	minska	miljöbelastningen	från	användningen	
av	varor,	livsmedel	och	byggmaterial	och	når	de	
flesta	målen	inom	detta	miljömålsområde.	när	
det gäller upphandling av tjänster ställer dock 
landstinget inte alltid kemikaliekrav. Sortimentet 
av sugslangar och sugset är ännu inte heller helt 
fritt	från	ftalater.

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

upphandling av tjänster – där varor och förbruk-
ningsartiklar förekommer – ställer emellertid lands-
tinget inte alltid krav om att miljö- och hälsofarliga 
kemikalier inte får förekomma.

Landstingets utfasningslista innehåller, förutom 
avvecklingsämnen, även kemikalier som ska fasas ut 
på sikt, så kallade minskningsämnen. När det gäller 
varor och förbrukningsartiklar är det exempelvis 
PVC och ftalater. Där har landstinget satt upp ett 
antal delmål om att minska användningen av dessa 
ämnen i några produkter. Så som framgår av tabell 
2 nådde inte landstinget målen för sugkatetrar samt 
sugslangar och sugset för operation. Den nya upp-
handlingen av sugkatetrar, där landstinget ställde 
krav på PVC-fritt sortiment, är försenad. Det nya 
avtalet börjar gälla den 1 april 2012 och då når lands-
tinget målet. Vad gäller sugslangar och sugset byttes 
en del av sortimentet ut vid årsskiftet 2011/2012 vilket 
innebär att landstinget då nådde cirka 91 procent 
ftalat-fritt.

Landstinget använder stora volymer varor och för-
brukningsmaterial. Detta medför en miljöpåverkan, 
dels ur ett resursförbrukningsperspektiv och dels ge-
nom en risk för spridning av miljöfarliga kemikalier. 
Landstinget är en av landets största upphandlare av 
måltider. Även livsmedel innebär en miljöbelastning i 
form av till exempel energianvändning och avfall.

Resurssnålhet	och	kretsloppsanpassning	
Landstingets verksamheter arbetar systematiskt, 
med stöd av rutiner, för att prioritera resurssnål-
het och kretsloppsanpassning vid upphandling och 
inköp. På sjukhusen eftersträvar man att välja sådana 
produkter som är upphandlade centralt, eftersom 
miljökrav ställs där, och i första hand välja produkter 
som är märkta med landstingets miljöblomma. Ett 
annat exempel är Waxholmsbolaget, som bland annat 
prioriterar resurssnålhet och kretsloppsanpassning 
vid nyanskaffning av motorer, där rätt teknik och 
val av motorer ger mer än halverade servicetillfällen, 
vilket avsevärt minskar oljeförbrukningen.

Utfasning	av	miljö-	och	hälsofarliga	kemikalier	
i varor
I arbetet med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemi-
kalier tog landstinget 2007 fram en utfasningslista, 
som dels omfattar kemikalier och kemiska produkter, 
dels kemikalier i varor och förbrukningsartiklar. 
I utfasningslistan finns kemikalier som inte alls 
får förekomma, så kallade avvecklingsämnen. Vid 
centrala upphandlingar ställer landstinget krav på 
att dessa ämnen inte får finnas i produkterna.
Även SL, NKS och Locum ställer relevanta kemi-
kaliekrav vid upphandlingar. Övriga förvaltningar 
och bolag gör inte ofta egna upphandlingar av varor 
med farliga kemikalier, men är ändå medvetna om 
att krav ska ställas när så är relevant. När det gäller 

Uppföljning	2011

2 UppFöljning av landStingetS pvc-Mål 2011  

prodUkt pvc pvc-Fri Ftalat-Fri totalt andel Mål

Raka sugkatetrar 254 030 760 775 --- 1 014 805 75 % PVc-fri 100 %
Hydrofila tappningskatetrar 856 533 2 106 475 --- 2 963 008 71 % PVc-fri 20 %
Sugslangar och sugset 181 745 1 350    148 481 183 095         81 % ftalat-fri 100 %
Undersökningshandskar 7 800 900 78 557 590 --- 86 358 490 91 % PVc-fri 90 %

I statistiken ingår avrop som landstingets förvaltningar och bolag samt vissa privata vårdgivare gör från MediCarriers sortiment. Där ingår även inköp 
som Danderyds sjukhus gör via sitt eget sterilförråd samt produkter som f.d. LINK Stockholm, numera OneMed Sverige AB, distribuerar till patienter i 
hemmet. PVC-fria artiklar är alltid fria från ftalater och MediCarriers sortiment av undersökningshandskar i PVC (ovan) är också fria från ftalater.

3 ekologiSka livSMedel inoM landStinget  
                  
                                                 2011                     2010                     2009                     2008                     2007

andel ekologiska livsmedel                25 %                    20 %                     10 %                      9 %                       3 %

Andel ekologiska livsmedel är beräknat utifrån inköpskostnader. Underlaget till resultaten i tabellen är inte komplett och jämförbarheten mellan åren är begränsad.    
I första hand saknas uppgifter för 2011 om patientmåltider för TioHundra, men även S:t Eriks Ögonsjukhus, och för SLSO är uppgifterna ej kompletta. 

Avseende 2011 ingår livsmedel till en total kostnad på cirka 77 Mkr.

ekologiska livsmedel
Andelen ekologiska livsmedel ökade 2011, så att 
landstinget når 25 procent. Framför allt handlar det 
om mat till patienterna, där andelen ekologiskt är 
24 procent, men även kaffe, te och frukt för perso-
nalen. En del av patientkosten levereras från köket i 
Rosenlunds sjukhus, där andelen ekologiskt är cirka 
19 procent. 

bVb	används	vid	val	av	byggvaror
I enlighet med miljöprogrammet arbetar Locum, NKS 
och SL med att fasa ut kemikalier i byggmaterial ge-
nom sitt engagemang i Byggvarubedömningen, BVB. 
Vid byggprojekt ställer Locum, NKS och SL krav på 
att BVB:s kriterier ska användas vid val av produkter, 
vilket i praktiken innebär att landstingets avvecklings-
kemikalier undviks.

Den	största	delen	av	patientkosten	tillhandahålls	av	en	
centralt upphandlad leverantör. 

  
                    Utfall	2011

Prioriteras resurssnålhet och kretslopps-            Ja 
anpassning vid upphandling och inköp?

Har inköpen av varor och  förbruknings-            delvis                    
artiklar som innehåller landstingets                                        
utfasningskemikalier upphört? 

Är 25 % av landstingets måltider baserade        Ja                          
på ekologiskt framställda produkter

Har användningen av byggmaterial som             Ja                         
innehåller avvecklingsämnen upphört?

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5

Produkter	märkta	med	miljöblomman	gör	det	lättare	för	
landstingets	inköpare	att	välja	hållbara	varor.
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Kemisk-tekniska produkter och städutrustning

Allrengöringsmedel

All-Grovrengöring - Miljöval Sprint Emerel 
Free
Färg- och parfymfri. Flytande. Grovrengöring för hårt  
smutsade ytor. Svanenmärkt. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

639 1 liter FL 1/6 Lager

Allrengöring - Miljöval Jontec Forward Free
För skurmaskiner. Flytande. Alkaliskt lågskummande.  
Svanenmärkt. 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

24717 5 liter DNK 2 Transit

 
 

Övriga rengöringsprodukter

Avkalkningsmedel Crater
För diskmaskin och köksutrustning. Flytande.
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

57825 1 liter FL 1/6 Lager
59303 5 liter DNK 3 Transit

Diskmaskinssalt 
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

61697 900g ST 1/12 Lager

Glasputsmedel Nilfisk
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

2835 0,5 liter FL 1/12 Lager

Rapssåpa - Miljöval Nilfisk
För hårda golv och trappor av sten.  
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

418 1 liter FL 1/12 Lager
23355 5 liter DNK 3 Lager

 
Rengöringsboll Bele
För grovrengöring.  
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

61676 60g ST 10/100 Lager

Rengöringsboll 
Stålboll.  
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

61699 60g ST 1/10 Lager

Rengöringsmedel -Miljöval Köksrent
För köksutrustning och fläktar. Svanenmärkt.  
Artnr Benämning Enhet MBK/Förp L / T

61698 1 liter FL 1/6 Lager

Rengöringsmedel

639

24717

57825 59303

61697

2835

418 2335561676

61699

61698

MediCarrier AB – kundservice tel: 08-795 28 00
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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

Statistik	visar	att	andelen	ekologiskt	är	betydligt	högre	när
vårdpersonalen	själva	väljer	(32	%),	jämfört	med	måltiderna
från	leverantören	(18	%).	Detta	medvetna	val	bland	perso-
nalen	är	avgörande	för	att	landstinget	når	målet.	Mari	Hall-
berg	och	Ida	Khan-Westergren	arbetar	inom	SLSo	på	Dande-
rydsgeriatriken.

FTaLaTER ERSÄTTS aV MER MILJÖVÄNLIGa 
MJUKGÖRaRE 
Landstinget beslutade redan 1997 att av-
veckla polyvinylklorid, PvC. Idag är det dock 
inte möjligt att helt avveckla varken PvC 
eller ftalater, eftersom tillgången på alter-
nativa produkter fortfarande är begränsad. 
Därför klassar landstinget PvC och ftalater 
som minskningsämnen. Särskilt viktigt är att 
få bort de mest miljö- och hälsofarliga ftala-
terna, till exempel DeHP. ett positivt trend-
brott 2011 är därför att en del leverantörer 
nu helt börjar frångå ftalater och ersätter 
dem med andra mjukgörare, som är bättre 
ur miljö- och hälsosynpunkt.
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Syftet	med	miljöledningssystemen	är	att	arbeta	
strukturerat	och	målstyrt	för	att	minska	miljö-
påverkan.	Samtliga	förvaltningar	och	bolag	har	
miljöledningssystem	enligt	ISo	14001.

Miljöhänsyn är integrerad i centrala processer för 
verksamhetsstyrning, även om det finns ytterligare 
steg att ta mot ökad integrering i ett f lertal verk-
samheter. Landstingets förvaltningar och bolag har 
rutiner för miljöbedömning vid beslut, men dessa till-
lämpas inte alltid fullt ut.

Certifierade	miljöledningssystem
Sedan 2006 har samtliga förvaltningar och bolag 
inom landstinget egna verksamhetsanpassade miljö-
ledningssystem, certifierade enligt ISO 14001. Miljö-
ledningsarbetet hos landstingets verksamheter styrs 
delvis av relevanta målområden i Miljö Steg 5, men 
innefattar även egna verksamhetsanpassade mål.

Miljöarbetet ska vara integrerat hos förvaltningar och 
bolag, det vill säga vara en naturlig del i de centrala 
delarna av verksamheten. Granskningar under åren 
visar att miljöledningsarbetet steg för steg blir allt-
mer integrerat i ordinarie verksamhetsstyrning. 

En handfull verksamheter valde att bygga upp ett 
nytt integrerat verksamhetssystem där miljö ingår 
bland andra frågor, som kvalitet och arbetsmiljö. De 
flesta förvaltningar och bolag valde dock att integrera 
miljöhänsyn i några utvalda processer, som exempel-
vis upphandling och verksamhetsplanering.

AISAB och SLSO är exempel på verksamheter 
som byggt upp nya integrerade ledningssystem, 
som bland annat omfattar miljöfrågor. AISAB:s 
integrerade verksamhetssystem omfattar miljö 
(ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö 
(OHSAS 18001 samt AFS 2001:1). SLSO har ett 
system som integrerar miljö, patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. På sikt ska även informationssäker-
het integreras. Även NKS-förvaltningen, Locum och 
MediCarrier arbetar sedan flera år med integrerade 
ledningssystem.

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 

Miljöledning

Målet att miljöledningssystemen ska vara integrerade i 
ordinarie verksamhetsstyrning är formulerat så att det 
lämnar utrymme för egen tolkning. Icke desto mindre 
visar uppföljningen att samtliga verksamheter har 
integrerat miljöledningen helt eller i viktiga delar av 
ordinarie verksamhetsstyrning.

Miljöbedömning vid större beslut
Förvaltningar och bolag ska ta miljöhänsyn vid relevanta 
beslut i styrelse eller i nämnd genom att inför beslutet 
göra en miljökonsekvensbedömning enligt en fastställd 
rutin. Exempel på relevanta beslut kan vara beslut om 
flytt eller förändring av en verksamhets innehåll eller 
omfattning. 

Alla verksamheter har någon form av rutin för att göra 
miljökonsekvensbedömningar inför beslut. Dock är 
rutinen, för några förvaltningar och bolag, begränsad 
till att enbart gälla vissa beslut, som till exempel beslut 
över en beloppsgräns eller vid investeringar. I lands-
tingsstyrelsen tas större beslut som kan beröra alla 
verksamheter inom landstinget och utifrån beslutsun-
derlag, eller tjänsteutlåtanden, som inte bara bereds av 
LSF. Uppföljningar som genomförts av besluten inom 
LSF visar att användningen av rutinen ökar och även 
att dokumentationen av genomförd bedömning blir allt 
utförligare, men fortfarande finns behov av att förbättra 
tillämpningen av rutinen.

Krav	på	miljöledning	för	privata	vårdgivare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställer krav på att 
även privata vårdgivare ska ha miljöledningssystem 
som är certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS. 
Mindre vårdgivare erbjuds som ett alternativ till certi-
fiering att bli miljödiplomerade av landstinget. För att 
klara detta måste vårdgivaren känna till vilken som är 
verksamhetens mest betydelsefulla miljöpåverkan, driva 
verksamheten på ett miljömässigt sätt samt arbeta för 
ständiga förbättringar. Hälso- och sjukvårdsförvaltning-
en följer upp miljöarbetet hos vårdgivarna på olika sätt, 
bland annat via enkäter. 2011 svarade 78 % av vårdgivar-
na att de har miljöcertifiering eller miljödiplomering. 
Dessutom gör landstinget uppföljningsbesök hos privata 
vårdgivare som har erhållit miljödiplom. Under 2011 
besöktes tio vårdgivare.

  
           Utfall	2011

Har alla landstingets förvaltningar och       Ja 
bolag certifierade miljöledningssystem? 

Är miljöledningssystemen integrerade i      Ja   
ordinarie verksamhetsstyrning? 

Ingår miljöhänsyn som en naturlig         delvis
del i beslutsprocesserna?    
 

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5

Anders	nyström,	administrativ	direktör,	och	pro-
jektledare	Danielle	Makowsky	arbetar	med	flödet	
“Kvalitetssäkrad	verksamhetsstyrning	inom	LSF”,	
ett	arbete	som	bland	annat	resulterat	i	mallar	för	
verksamhetsplaneringen.
								Miljö	ingår	som	ett	av	baskraven	för	vad	
verksamhetsplanen	ska	innehålla.	Tydligare	rikt-
linjer	förbättrar	förvaltningens	arbete	så	att	man	
kan	fokusera	på	rätt	uppgifter	–	för	att	nå	både	
miljömål	och	andra	åtaganden.	

nya	Karolinska	Solna-förvaltningen	
(nKS)	arbetar	sedan	flera	år	tillbaka	
med	integrerade	ledningssystem.	
År	2009	certifierades	nKS	enligt	
iSo 14001.
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Sammantaget	bedöms	landstingets	mål	om	upp-
handling	vara	uppnådda.	Vid	upphandling	ställer	
landstinget	miljökrav,	som	beaktar	miljöhänsyn	
enligt miljöprogrammet och som är relevanta och 
proportionerliga.	Det	finns	också	ett	etablerat	
arbete	för	att	följa	upp	och	kontinuerligt	skärpa	
miljökraven.

Landstingets upphandlingsvolym 2011 var drygt 33 
miljarder kronor. De centrala upphandlingarna av 
varor och tjänster samt sjuk- och tandvård, fastighets-
verksamhet och trafik står för i princip hela upphand-
lingsvolymen 2011. 

Upphandling,	uppföljning	och	ständig	förbättring
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, upphandlar 
landstingets hälso- och sjukvård. HSF har i sin roll 
som beställare stor möjlighet att påverka miljöarbetet 
i vården. Vilka miljökrav som gäller för vårdgivarna 
och vilka uppföljningsfrågor de ska besvara framgår 
av varje vårdavtal eller av respektive regelbok, om det 
handlar om vårdval.

SL är en beställarorganisation och handlar upp 
trafik- och teknikentreprenörer. Vid upphandling av 
trafik ställs alltid miljökrav och vid övriga upphand-
lingar ställs miljökrav när så är relevant. Miljökraven 
utvecklas och skärps fortlöpande. Bland annat har SL 
i senare trafikupphandlingar infört krav på certifierat 
miljöledningssystem. I vissa upphandlingar är miljö 
ett utvärderingskriterium, vilket gör det möjligt att 
premiera anbud som har en högre ambitionsnivå på 
miljöområdet än andra. SL följer upp miljökraven 
genom en omfattande revisionsverksamhet.

Vid de centrala upphandlingarna ställer LSF rele-
vanta miljökrav som sedan följs upp, samtidigt som 
kraven kontinuerligt skärps. Arbetet sker i samverkan 
mellan miljöavdelningen och upphandlingsavdelning-
en och styrs genom rutiner i miljöledningssystemet 
och andra dokument, så som landstingets utfasnings-
lista.

Byggnationen av Nya Karolinska Solna universitets-
sjukhus (NKS) startade sommaren 2010 och planeras 
vara helt klar 2017. Vid uppförandet av sjukhuset 
ställs miljökrav i alla upphandlingar, som minst 
uppfyller målen i Miljö Steg 5. Under 2011 konstate-
rades att de krav som rör byggnation – utifrån status 
vid årsskiftet – bedöms vara uppfyllda. Bland dessa 
kan nämnas utfasning av kemikalier och kemiska 
produkter.

Bland övriga förvaltningar och bolag är det framför 
allt Locum och verksamheter inom vården som emel-
lanåt gör egna upphandlingar. Under 2011 genom-
förde till exempel Folktandvården upphandlingar av 
dentala förbrukningsmaterial och röntgenutrusning. 
Då skärptes kraven bland annat vad gäller kemika-
lieinnehåll och uppföljning av leverantörens miljöar-
bete.

Sammanfattningsvis når alltså landstinget, i allt 
väsentligt, de mål om upphandling som finns i Miljö 
Steg 5. Men arbetet kan utvecklas, inte minst vad 
gäller att följa upp samt att systematiskt arbeta för att 
höja nivån på miljökraven.
 

Upphandling

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

skärps miljökraven kontinuerligt för de miljö- 
prioriterade upphandlingarna 

  
         Utfall	2011

 
Genomförs alla miljöprioriterade upp-               Ja 
handlingar och beställningar med relevanta 
miljökrav som följs upp?

Skärps miljökraven kontinuerligt för de              Ja 
miljöprioriterade upphandlingarna?

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5

 

 

 

 

2011	belönades	landstinget	med	Miljöstyrningsrådets	pris	
”Utmärkt	Grön	Upphandlare”.	Avvecklingen	av	PVC	samt	
upphandlingskraven	för	Grön	IT	var	några	av	skälen	för	
utmärkelsen.

Miljökraven	i	SL:s	trafikupphandlingar	utvecklas	och	skärps	
fortlöpande.	bland	annat	har	SL	i	senare	trafikupphandlingar	
infört	krav	på	certifierat	miljöledningssystem.
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Landstingets	förvaltningar	och	bolag	bedriver	ett	
strukturerat	arbete	för	att	skapa	kännedom	om	
miljöprogrammet bland sina anställda. landsting-
et	är	känt	som	en	föregångare	inom	miljöområdet	
och genom olika samarbeten med externa intres-
senter	utvecklas	lösningar	på	miljöproblem	som	
berör landstingets verksamhet.

Landstingets miljöarbete bidrar till att skapa friskare 
luft och renare vatten till nytta för länets invånare. 
Det är vad landstinget arbetar för att uppnå och det 
som landstinget vill kommunicera till medarbetare 
och invånarna i Stockholm. 2007 antog landstinget en 
kommunikationsstrategi för att förbättra sin kommu-
nikation i miljöfrågor internt och externt.

kommunikationsplaner i alla verksamheter
Det är viktigt att alla anställda förstår sin roll i 
miljöarbetet. Därför arbetar förvaltningar och bolag 
aktivt med kommunikation till personalen om hur 
miljöprogrammet berör deras arbete. Som en grund 
för arbetet har samtliga förvaltningar och bolag en 
rutin i miljöledningssystemet, en särskild handlings-
plan eller motsvarande, som styr arbetet med intern 
miljökommunikation.

Interna och publika webbplatser och arbetsplats-
träffar är viktiga kanaler för att kommunicera miljö- 
arbetet inom förvaltningar och bolag, liksom utbild-
ning av personalen. Landstinget tillhandahåller 
både en webbutbildning och olika lärarledda ut-
bildningar samt miljöfrukostar och seminarier för 
att öka kännedomen om landstingets miljöarbete. 
Miljöfrukostar och seminarier erbjuds några gånger 
per termin, med cirka 60-80 deltagare per tillfälle. 
Miljöutbildningar genomfördes 2011 vid 35 tillfällen 
med sammanlagt 744 deltagare. Arrangemangen är 
i första hand för den egna personalen, men är även 
öppna för till exempel privata vårdgivare.

Landstinget	är	en	föregångare
Hösten 2011 lät landstinget göra en attitydunder-
sökning bland olika intressenter. Där instämde 73 
procent av respondenterna i hög grad i påståendet att 
landstinget är en föregångare och banbrytande inom 
miljöområdet medan 64 procent i hög grad instämde i 
påståendet att landstingets miljöarbete är framgångs-
rikt jämfört med andra landsting. Resultaten hade 
överlag förbättrats jämfört med motsvarande under-
sökning 2006. Undersökningen genomfördes i form 

kommunikation

av telefonintervjuer med nyckelpersoner internt och 
externt.

Generellt sett är de internt intervjuade mycket posi-
tiva till landstingets miljöarbete. Miljöarbetet ses som 
framåtdrivande, i framkant, banbrytande, ambitiöst 
och omfattande. Även de externt intervjuade är i 
stort sett mycket positiva till landstingets miljöarbete 
och beskriver det som framgångsrikt, långsiktigt och 
ansvarstagande. Det framkommer även en del för-
bättringsområden. Det framgår tydligt att de externa 
respondenterna önskar att landstinget ökar kommu-
nikationen kring miljöarbetet mot allmänheten. De 
negativa rösterna internt anser att landstinget detalj-
styr miljöarbetet för mycket och borde decentralisera 
mer. En annan synpunkt är att landstinget borde 
arbeta mer med att få med sig fler personer i alla olika 
delar av organisationen.

Varannan	invånare	känner	till	miljöarbetet
Bland allmänheten är det drygt hälften av Stockholms 
invånare som känner till att landstinget arbetar aktivt 
med miljöfrågor och en tredjedel håller i hög utsträck-
ning med om påståendet att landstingets miljöarbete 
bidrar till friskare luft och renare vatten. Kvinnor och 
äldre personer har högre kännedom om landstingets 
arbete med miljöfrågor. Mest känt är bussarnas förny-
bara drivmedel. Detta framkom av en undersökning 
som landstinget lät göra hösten 2011, där ett repre-
sentativt urval för Stockholms län med drygt tusen 
respondenter tillfrågades.

landstinget samarbetar externt
Landstinget är aktiv i olika externa nätverk, samarbe-
ten och projekt, för att utveckla lösningar som bidrar 
till att minska miljöbelastningen från verksamheterna.

SL leder EU-projektet Baltic Biogas Bus, som syftar 
till att öka biogasanvändningen i städer kring Öster-
sjön.9

Locum har olika externa samarbeten i energirelatera-
de frågor, till exempel med Västfastigheter och Region 
Skåne, som handlar om statstik och mätmetoder för 
energianvändning. Locum är också medlem i Belok, 
ett samarbete mellan 16 stora fastighetsägare, som 
startades av Energimyndigheten och har i uppdrag att 
driva utvecklingsprojekt om energieffektivisering och 
miljöfrågor.

LSF leder det nationella lustgaskonsortiet, som verkar 
för minskade utsläpp av lustgas från vårdrelaterade 
verksamheter10. LSF och Karolinska Universitetssjuk-
huset deltar även i landstingens nationella nätverk 
för läkemedel och miljö samt den nationella substitu-
tionsgruppen för kemikalier respektive kemikalier i 
varor.

Ett nytt projekt, som beviljades EU-stöd 2011, handlar 
om att ta fram PVC-fria blodpåsar. I projektet, som 
leds av Jegreliusinstitutet, deltar Karolinska Universi-
tetssjukhuset och fyra tillverkningsföretag.

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  
sam arbete per miljömålsområde, där man arbetat 
för att bidra till lösningar på miljöproblemen

  
                                        Utfall	2011

Känner alla anställda till hur miljöprogrammet berör deras arbete?                                           Ja

Är landstinget känt som föregångare inom miljöområdet?                                           Ja

Sker externa samarbeten inom samtliga miljömålsområden?                                           Ja
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9 Se www.balticbiogasbus.eu
10 Se www.lustgaskonsortiet.se
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omkring	en	tredjedel	av	de	som	bor	i	länet	håller	
i hög utsträckning med om att landstingets 
miljöarbete	ger	friskare	luft	och	renare	vatten.
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Folkhälsoarbetet	bland	landstingets	förvaltningar	
och	bolag	styrs	av	en	policy,	mål	och	handlings-
plan.	Genomförd	uppföljning	visar	att	förvalt-
ningar och bolag arbetar enligt handlingsplanen 
för	folkhälsa	och	att	det	finns	en	koppling	mellan	
landstingets	miljöarbete	och	länsinvånarnas	
hälsa.

I handlingsplanen betonas bland annat vikten av till-
gång till rent vatten, frisk luft samt en god inom- och 
utomhusmiljö. För att ge kunskapsstöd har lands-
tinget bland annat en miljömedicinsk verksamhet som 
forskar, kartlägger och analyserar hur olika miljöfak-
torer påverkar folkhälsan.

Landstingets	folkhälsoarbete
Folkhälsoarbetet i landstinget bygger på den folkhäl-
sopolicy som antogs 2005. En del av policyn handlar 
om god miljö, det vill säga att arbeta för att den miljö-
relaterade hälsan förbättras. För att kunna genomföra 
policyn finns en handlingsplan för folkhälsoarbetet i 
landstingets förvaltningar och bolag, ”Handling för 
hälsa”, som uppdaterades 2011. 

Under 2011 genomfördes en uppföljning av föregåen-
de handlingsplan, som täckte åren 2008-2010. Den 
visade att planen gav ökad legitimitet för folkhälso-
frågorna och att flertalet av åtgärderna i planen var 
genomförda av landstingets förvaltningar och bolag.

Miljömedicinsk	forskning	och	utveckling

Mål 2011:
tillämpas resultaten från den arbets- och miljö-
medicinska forskningen i landstingets besluts-
processer

Kunskapsstöd	i	folkhälsoarbetet
Landstingets miljömedicinska verksamhet arbetar för 
att förhindra miljöbetingad ohälsa hos länets innevå-
nare. Miljömedicinska enhetens roll är bland annat 
att ge kunskapsstöd inom området till hälso- och 
sjukvården, Länsstyrelsen, kommuner, Trafikverket 
och andra aktörer som har ett direkt inflytande över 
miljön eller hur länets innevånare utsätts för olika 
miljöfaktorer. Miljömedicinska enheten kartlägger, 
analyserar och kvantifierar förekomsten av skadliga 
faktorer i yttre miljö, bostäder och offentliga miljöer 
och hur dessa faktorer påverkar hälsan. Där bedrivs 
även forskning och metodutveckling med ett förebyg-
gande perspektiv.

Folkhälsoläget kartlagt
Under 2011 pågick ett arbete med att kartlägga folk-
hälsoläget i länet och utifrån tolv delrapporter togs 
”Folkhälsorapport 2011” fram. En av delrapporterna 
handlade om miljöfaktorernas betydelse och redo-
gjorde för exponering och hälsoeffekter. Folkhälso-
rapporten visar att hälsan hos invånarna i Stockholms 
län överlag fortsätter att förbättras, men ger också 
förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra den. 

De	hälsoskadliga	miljöfaktorerna	minskar
Sett ur ett längre perspektiv minskar de hälsoskad-
liga miljöfaktorerna generellt i Stockholms län, visar 
Folkhälsorapporten. Exempelvis är luften i tätorterna 
avsevärt bättre tack vare utbyggnaden av fjärrvärmen 
och införandet av katalytisk avgasrening. Det finns 
dock alltjämt miljöfaktorer som påverkar hälsan 
negativt, så som buller, luftföroreningar, kemiska 
produkter och olika inomhusmiljöfaktorer. Störning-
ar av buller är det som innevånarna främst rapporte-
rar som besvärande. Luftföroreningar bidrar enligt 
gjorda beräkningar till att förkorta medellivslängden    
i länet. 

Miljöarbetet	bidrar	till	bättre	folkhälsa
Det finns en stark koppling mellan landstingets 
miljöarbete och länsinvånarnas hälsa. Inte minst när 
det gäller luftföroreningar och buller, som påverkar 
risken för sjukdomar i luftvägar, hjärta och kärl. 
Arbetet med att förbättra luftkvaliteten i barnmiljöer 
är prioriterat och där bidrar kollektivtrafiken genom 
att antalet biogasbussar och etanolbussar ökar samt 
att det finns en hög andel miljöbilar inom färdtjäns-
ten som kör på förnybara bränslen. Genom att ställa 
miljökrav vid upphandling kan landstinget bidra 
till minskad användning av miljö- och hälsofarliga 
kemikalier. 

Flera miljöfaktorer som påverkar hälsan i Stockholms 
län är strukturella till sin karaktär och det förebyg-
gande miljöarbetet är därför i många avseenden 
kopplat till regional planering. Betydelse har även 
landstingets arbete för en bättre global miljö, som 
i sin tur kan ha en positiv påverkan på klimat och 
sjukdomsmönster. Med den miljömedicinska forsk-
ningen bidrar landstinget även i form av expertstöd 
i såväl regionala som nationella och internationella 
sammanhang.

  
          Utfall	2011

Tillämpas resultaten från den arbets-        Ja                           
och miljömedicinska forskningen i                                      
landstingets beslutsprocesser?
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Landstinget	ansvarar	för	att	ta	fram	en	regional	
utvecklingsplan	för	Stockholmsregionen,	RUFS,	
som	hanterar	långsiktig	samhällsplanering,	med	
bland	annat	mål	om	en	långsiktigt	hållbar	miljö.	
den nu gällande planen är rUFS 2010, som antogs 
i	landstingsfullmäktige	2010.	Från	1	januari	2011	
ansvarar	landstingsstyrelsen	för	regionplanering-
en och ett tillväxt och regionplaneringsutskott 
samt	en	Miljö-	och	skärgårdsberedning	inrättades.	

Eftersom RUFS 2010 är en utvecklingsplan för 
hela regionen behöver landstinget samverka för att 
genomföra planen. Under 2011 fortsatte landstinget 
samarbetet med länets kommuner och andra regio-
nala aktörer kring genomförandet av RUFS. SL är en 
betydelsefull aktör och bidrar till en hållbar miljö 
genom att utveckla kollektivtrafiken.

Planering	för	en	långsiktigt	hållbar	miljö
Den fortsatt starka befolkningstillväxten i Stockholms-
regionen kräver utbyggnad av bostäder och infra-
struktur – vilket innebär ett stort resursutnyttjande 
initialt. Samtidigt är en befolkningstät region positivt ur 
miljösynpunkt eftersom det skapar förutsättningar för 
ett effektivt resursutnyttjande på längre sikt.

Stockholmsregionen behöver minska sina klimatutsläpp 
kraftigt de närmaste decennierna för att nå EU:s 
och Sveriges klimatmål. Landstinget deltar i den 
regionala dialogen kring detta. Under året fortsatte 
bland annat arbetet med ett handlingsprogram för 
energi och klimat, i samverkan med Kommunförbundet 
i Stockholms län, Länsstyrelsen med flera, för att lyfta 
regionalt viktiga klimat- och energifrågor.

regional planering

Fler stadskärnor ska minska bilberoendet
För att klimatutsläppen ska minska och miljökvalitets-
normer för kvävedioxid och partiklar ska nås är det 
viktigt att planera bebyggelsestrukturen så att bilbero-
endet inte ökar. RUFS 2010 förordar en tät bebyggelse 
i goda kollektivtrafiklägen och en flerkärnig struktur 
med snabba förbindelser mellan regionala kärnor, som 
avlastar den centrala regionkärnan. En sådan förtätning 
skapar goda förutsättningar för en effektiv kollektivtra-
fik och andra hållbara energilösningar. Dessutom är en 
förtätning resurseffektiv i fråga om markutnyttjande. 
Stockholmsregionen har en unik grönstruktur och ny 
bebyggelse bör i första hand etableras på redan 
i anspråktagen mark. Landstinget samverkar med 
bland annat länets kommuner, SL, Trafikverket och 
det privata näringslivet för att driva på utvecklingen 
i denna riktning. 

Fler	reser	kollektivt	–	men	något	färre	nöjda
Antalet påstigande i kollektivtrafiken på land var 718 
miljoner 2011 (2010: 702 miljoner). Det utökade utbudet 
av kollektivtrafik tillsammans med positiv befolknings-
tillväxt och ett högre bensinpris bidrog till fler kollek-
tivtrafikresenärer.

Effekterna av den ökande befolkningen syns emellertid 
i resultaten från SL:s kundundersökningar. Även de 
avstängningar som sker i trafiken på grund av upprust-
ningar och nybyggnation kan bidra till upplevelsen av 
ökad trängsel. Andelen nöjda i SL-trafiken sjönk något 
och är 72 procent.

Mål 2011:
utgör den regionala utvecklingsplanens mål och  
åtgärder för en långsiktigt hållbar livsmiljö en 
grund för landstingets strategiska planering 
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I	ett	långsiktigt	perspektiv	minskar	de	hälsoskadliga	miljöfak-
torerna	i	länet.	bland	annat	har	luftkvaliteten	blivit	bättre.

regionala stadskärnor med goda 
förbindelser	avlastar	länets	centrala	
delar.	Målet	är	att	planera	för	en	
bebyggelsestruktur	som	minskar	
bilberoendet.
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                Utfall	2011

Genomför landstinget de åtgärder för en        Ja      
långsiktigt hållbar livsmiljö som föreslås i                         
miljöprogrammet?  

1 UppFöljning av Mål i Miljö Steg 5
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Resurseffektivitet	i	fokus
Under 2011 pågick ett förberedande arbete för 
landstingets nya miljöprogram, som har ett nytt 
målområde för resurseffektivitet. Fokus på att 
minimera landstingets avfall ökar därmed och nya 
insatser kommer genomföras, bland annat för att 
kartlägga landstingets avfallsmängder och utveckla 
uppföljningen. Landstingets arbete med avfallsfrå-
gor samordnas idag av ett gemensamt avfallsråd 
vars uppgift är att förmedla kunskap kring lagstift-
ning och hantering av olika sorts avfall, till exempel 
vårdspecifikt avfall.

NKS utvecklade under året en metod för att före-
bygga avfall i byggprojekt. Både mängderna avfall 
och farliga ämnen i avfallet ska minimeras med ett 
systematiskt arbete utifrån ett helhetsperspektiv. En 
svårighet inom byggsektorn är att många aktörer är 
inblandade och att besluten med störst inverkan ofta 
fattas flera år innan avfallet uppstår på byggarbets-
platsen.  I slutet av 2011 presenterades förslag på 
arbetsmetoder som kommer att användas under den 
fortsatta produktionen av Nya Karolinska Solna.

Avfall
Mängden avfall som uppkommer inom landstinget 
beror på vilka aktiviteter som pågått under året. 
Farligt avfall sorteras ut och tas om hand i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

Locum tar hand om det konventionella avfallet från 
hyresgäster i landstingets egna fastigheter, främst 
vårdverksamheter – både landstingsägda och i pri-
vat regi. Dessa avfallsmängder ökade 2011 samtidigt 
som materialåtervinningsgraden minskade från 20 
till 18 procent. Avfall från fastighetsdrift kan till 
exempel vara ljuskällor, slam från fettavskiljare och 
sand från vinterväghållning. Sorteringsgraden för 
driftrelaterat avfall var 70 procent 2011 och andelen 
farligt avfall uppgick till 19 procent. Totalt samlades 
närmare femtusen ton avfall in från byggprojekt 
2011 varav 90 procent sorterades, på plats eller vid 
en sorteringsanläggning. Största fraktionen byggav-
fall var betong (20 %) och bland det farliga avfallet 
(2 %) fanns bland annat 64 ton asbestavfall och 
8 ton PCB.

Stena Recycling AB omhändertar vårdspecifikt 
avfall från landstingets verksamheter, vilket omfat-
tar kemikalie- och läkemedelsavfall samt stickande, 
skärande och smittförande avfall. El-kretsen i Sve-
rige AB hanterar delar av landstingets elektronik-
avfall, så som lysrör, lågenergilampor, kyl/frys och 

Landstingets arbete med avfall,  
föroreningar och köldmedier

elektronik. Dessa avfallsmängder ökade något från 
föregående år (se tabell 2).  SL har stora mängder 
avfall från underhållsarbeten på spåranläggningar 
och fastighetsprojekt, cirka 17 tusen ton 201111.

Miljöfarlig	verksamhet
Vissa av landstingets verksamheter klassas som mil-
jöfarliga enligt miljöbalken och kräver då antingen 
tillstånd från Länsstyrelsen eller att anmälan görs 
till tillsynsmyndigheten. 

Locums panncentraler och större anläggningar 
för reservkraft är tillståndspliktiga. Sjukhusen är 
anmälningspliktiga, liksom SL – avseende mel-
lanlagring av farligt avfall. Waxholmsbolagets 
bunkeranläggningar i Stockholm och Stavsnäs är 
anmälningspliktiga och även Berga naturbruksgym-
nasium, som tillhör LSF, bedriver anmälningspliktig 
verksamhet.

Föroreningar	i	byggnader	och	mark
Av arbetsmiljöskäl sanerar Locum alltid asbest 
när det är möjligt, även där det enligt lag är tillåtet 
att bygga in en förorening. Arbetet för att uppfylla 
lagkravet om sanering av PCB i fogar fortsatte under 
året med sanering vid Danderyds sjukhus, Karolin-
ska sjukhuset i Solna, Huddinge sjukhusområde och 
Södersjukhuset. Under 2011 inledde Locum även ett 
samarbete med Västfastigheter i syfte att utveckla 
effektivare metoder för att hitta och ta bort kvicksil-
ver från sjukhusens avloppssystem.

SL undersöker och identifierar markföroreningar. 
En förorening, orsakad av tryckimpregnerat trä, 
har hittats på en nedlagd gren av Roslagsbanan. 
Föroreningen är undersökt och en ansvarsutredning 
pågår. Vid Saltsjö-Duvnäs har markföroreningar 
konstaterats, men marken bedöms inte som aktuell 
att sanera i dagsläget. Föroreningen ska täckas över 
för att minska risken för spridning. Sedan flera år 
tillbaka pågår kontrollprogram avseende förorening-
ar på en del av SL:s depåer. Några kontrollprogram 
har kunnat avslutas och nu återstår programmen för 
depåerna i Märsta och Björknäs.

köldmedier
Vissa av landstingets förvaltningar och bolag har 
anläggningar med köldmedier, och lyder under 
Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozon-
nedbrytande ämnen (SFS 2007:846). Främst är det 
Locum och SL som äger anläggningar och använder 
köldmedier i relativt stor omfattning (se tabell 3 och 4).

 2011 2010 2009

HFC
Total mängd köldmedium  1 201 984 1 047
Påfylld mängd köldmedium 52 36 29
Omhändertagen mängd 
köldmedium 42 23,5 18
Läckage av köldmedium 12 12,5 59

4 köldMedia i anläggningar SoM Sl  
 anSvarar För, kilograM

  2011 2010  2009

Vårdspecifikt avfall  1 102          910       905  
Elektronikavfall 214 208  206

2 vårdSpeciFikt avFall och  
 elektronikavFall, ton

Uppgifterna i tabellen avser endast det avfall som insamlas inom ramen för 
avtal med Stena Recycling AB (specialavfall) samt med El-kretsen (elektro-
nikavfall). Dessa uppgifter omfattar till största del vårdverksamheter, både 
landstingsägd och landstingsfinansierad verksamhet i privat regi.

     2011      2010   2009 
 
HCFC    
Total mängd köldmedium         52              217          228   
Omhändertagen 
mängd  köldmedium                  70                 0              5       

HFC    
Total mängd köldmedium     8 436          6 283            6 534   
Påfylld mängd                        262           248              317        
Omhändertagen 
mängd                                  262           436               168          

Mängden HCFC var förra året 217 kg och 52 kg i år och sedan är det 70 
kg som är omhändertaget. Mellanskillnaden på ca 100 kg beror på att ett 
antal aggregat är avställda utan att vara skrotade.                                        

Beträffande HFC tillkom ca 2 000 kg i samband med ett övertagande av en 
kylcentral vid Danderyds sjukhus.

Påfylld mängd är läckaget. 

Mängderna varierar något från år till år, då en del aggregat tillhör verksam-
heterna själva vissa år, för att sedan tillhöra Locum ett annat år.

3 köldMedia i anläggningar SoM locUM  
 anSvarar För, kilograM

 2011 2010 2009

Konventionellt avfal                11 516        10 666     10 629*
Fastighetsdrift 331        1 930          642  
Byggprojekt 4 784          6 819       3 442  

totalt      16 631       19 415    14 874  

1 avFall inoM locUMS verkSaMhet  
 2009-2011, ton

Uppgifterna avser endast avfall från egna fastigheter och således ej           
externa lokaler.

* Locum har reviderat uppgiften från 2009.

11Avser omhändertagen mängd avfall 2011 inom SL:s ramavtal med Stena 
Recycling AB.
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Landstinget	upphandlar	årligen	produkter	och	
tjänster	för	miljardbelopp.	Genom	upphandlingar	
och	inköp	kan	landstinget	bidra	till	en	hållbar	
utveckling. landstinget ställer höga miljökrav vid 
upphandling	av	både	varor	och	tjänster	och	soci-
ala	krav	ställs	genom	landstingets	uppförandekod	
för	leverantörer.	På	så	vis	bidrar	landstinget	till	
att	skapa	bättre	arbetsförhållanden	och	minskade	
utsläpp	av	farliga	kemikalier	i	tillverkningslän-
derna.	nyckeln	till	framgång	är	uppföljning	och	
dialog med leverantörerna.

Uppförandekod	ställer	sociala	krav
Det finns stora brister i produktionen för vissa av de 
varor som kommuner, landsting och myndigheter 
köper in. Därför startade Stockholms läns landsting, 
Västra Götalandsregionen och Region Skåne år 2006 
ett projekt om socialt ansvar och hållbar upphandling. 
Det resulterade i en gemensam uppförandekod för 
leverantörer, som började tillämpas 2008. Uppföran-
dekoden baseras på ILO:s åtta kärnkonventioner, 
FN: s mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt 
tillverkningsländernas nationella lagstiftning gällande 
arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.
I projektet analyserades vid vilken produktion som 
oegentligheter kan förekomma och utifrån den analy-
sen valdes ett antal prioriterade upphandlingsobjekt:

•    Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar 

•    Operations- och engångsartiklar  

•    Handskar, sprutor, kanyler 

•    Förbandsartiklar 

•    Textilier

•    Läkemedel 

•    IT

Samtliga har skrivit under koden
I de prioriterade upphandlingarna ställs krav på 
att uppförandekoden efterlevs. När leverantören 
undertecknar kontraktet innebär det att leverantören 
förbinder sig vid att de varor som levereras ska vara 
framställda under förhållanden som är förenliga med 
kraven i uppförandekoden. Landstinget gjorde 2011 
fem olika upphandlingar för prioriterade objekt och 
då skrev 46 företag för första gången under koden. 
Det innebär att det nu totalt är 158 företag – samtliga 
leverantörer inom de prioriterade objekten – som 
skrivit under landstingets uppförandekod. 

Hållbar utveckling genom
hållbar upphandling

Uppföljning	och	dialog
Landstinget följer upp uppförandekoden i dialog med  
leverantörerna för att därigenom driva ett förbätt-
ringsarbete hos företagen och bidra till en mer håll-
bar utveckling i tillverkningsländerna. 

Leverantören ska på begäran redovisa att kraven 
enligt uppförandekoden uppfylls. Vid uppföljning av 
uppförandekoden skickas en självutvärdering ut till 
alla leverantörer inom det avtal som ska granskas. 
Svaren utvärderas med huvudfokus på om leveran-
tören gjort någon riskanalys, har en egen uppföran-
dekod, genomför dialog med underleverantörer samt 
om leverantören har en strukturerad plan för sitt 
fortsatta arbete.

Baserat på svaren i uppföljningsformuläret görs 
en mer detaljerad uppföljning som kan leda till en 
begäran om rättelse eller ett möte med leverantören. 
Det kan också bli fråga om revision hos tillverkaren. 
Två sådana platsbesök gjordes i Kina 2009. Om upp-
följningen visar att det förekommer oegentligheter 
sarbetsmetoder. 

Av landstingets leverantörer har 48 företag granskats 
avseende uppförandekoden. Efter en granskning 
2009 av tolv leverantörer var det två som inte fick 
sina kontrakt förlängda. Den senaste uppföljningen 
avslutades 2011. Uppföljningen 
omfattade 36 leverantörer av 
handskar, operationsartiklar, 
förbandsmaterial och laparasko-
piartiklar, men ledde inte till att 
några avtal avbröts. 

alla är med!
Sedan 2010 är samtliga Sve-
riges landsting och regioner 
med på uppförandekoden och 
ställer samma krav på att 
leverantörerna tar ett socialt 
ansvar vid produktionen. 
På sikt innebär det att alla 
leverantörer av sjukvårdsar-
tiklar, till landsting och regioner i Sverige, kommer 
vara tvungna att uppfylla krav om mänskliga rättig-
heter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor. 
Sveriges regioner och landsting upphandlar varor och 
tjänster till ett värde av mer än 120 miljarder kronor 
per år.

Nu ökar landsting och regioner tempot i arbetet 
genom att 2011 anställa en nationell samordnare för 
socialt ansvar. Uppdraget är att samordna och stötta 
Sveriges landstings och regioners arbete med socialt 
ansvar i upphandlingsarbetet.

pauline göthberg

Socialt ansvarstagande  
i upphandling

Uppförandekod för leverantörer

nationell samordnare 
förstärker	socialt	
ansvarstagande i 
offentlig	upphandling	

nu	förstärker	landstingen	och	regionerna	i	
landet upphandlingsarbetet med en särskild 
kompetens	inom	området	socialt	ansvarsta-
gande. pauline göthberg, som har anställts 
av Stockholms läns landsting, kommer att 
arbeta nationellt.

– Nu måste socialt ansvar bli en självklar del i 
kravställandet och att göra det möjligt att följa 
upp kraven på ett effektivt sätt. Att göra ”håll-
bara affärer” handlar om att ekonomi, sociala 
och miljömässiga kriterier går hand i hand, 
säger Pauline Göthberg.
 Sveriges regioner och landsting upphandlar 
varor och tjänster till ett värde av mer än 120 
miljarder kronor per år. Målet är att leverantörer 
aktivt ska arbeta med ansvarstagande i samband 
med produktionen av de produkter som landsting 
och regioner köper in. Genom att välja leveran-
törer som arbetar med miljöhänsyn och sociala 
hänsyn, bidrar upphandlingen direkt till en 
hållbar utveckling.
 Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns 
landsting, Region Skåne och Västra Götalands-
regionen med att utveckla arbetet med att stäl-
la sociala krav på sina leverantörer vid upphand-
ling. Landstingsfullmäktige i respektive region 
har beslutat att anta en gemensam uppföran-
dekod för leverantörer. Från och med 2010 har 
samtliga landsting anslutit sig till samarbetet. 
Nu ökar landsting och regioner tempot i arbe-
tet, genom att anställa Pauline Göthberg som 
nationell samordnare för socialt ansvar. Hennes 
uppdrag är att samordna och stötta Sveriges 
landstings och regioners arbete med socialt 
ansvar i upphandlingsarbetet. 

– Utmaningen för alla regioner och landsting 
som arbetar med socialt ansvarstagande i offentlig 
upphandling är att gå från ord till handling. Vi 
har kommit en bra bit på väg, även i en interna-
tionell jämförelse. Men nu måste socialt ansvar 
bli en självklar del i kravställandet och att göra 
det möjligt att följa upp kraven på ett effektivt 
sätt. Att göra ”hållbara affärer” handlar om att 
ekonomi, sociala och miljömässiga kriterier går 
hand i hand, säger Pauline Göthberg.
 Flertalet landsting och regioner har redan 
genomfört aktiviteter inom socialt ansvarsta-
gande. De har exempelvis arrangerat informa-
tionstillfällen för leverantörer och investerat i 
kontroller av leverantörer i Kina, i Pakistan och 
i Malaysia som tillverkar textilier, handskar, 
instrument och rostfria sjukvårdsartiklar.

offentliga	upphandlingar	för	miljarder
Offentliga myndigheter i Europa köper in varor 
och tjänster motsvarande mellan 15,5 och 18,5
procent av EU:s bruttonationalprodukt. Sveriges 
regioner och landsting gör upphandlingar till ett 
värde av cirka 120 miljarder per år. Genom att 
välja leverantörer som arbetar med miljöhänsyn 
och sociala hänsyn, bidrar upphandlingen direkt 
till en hållbar utveckling.

pauline göthberg,
nationell samordnare.
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Röster om landstingets miljöarbete
Landstinget vill gärna utveckla sitt miljöarbete i dialog med andra intres-
senter i samhället. Synpunkter och impulser från omvärlden är viktiga för att 
komma framåt i miljöarbetet.

Stockholms läns landsting var tidigt ute. Redan 2004 
installerade landstinget en anläggning för lustgasdes-
truktion vid ett av länets storsjukhus – först i Sverige 
och unik i världen.
 2008 tog landstinget initiativet till att bilda det 
nationella lustgaskonsortiet, som man driver och 
samordnar sedan dess. Konsortiet är ett nätverk där 
Sveriges samtliga landsting och regioner är medlem-
mar. Nätverket är ett viktigt nav för erfarenhetsutbyte 
och kunskapsöverföring, där små och stora verksam-
heter kan samverka på ett effektivt sätt.
 Landstinget är mycket frikostigt och delar gärna 
med sig av sin sakkunskap, vilket betyder mycket för 
miljöarbetet i hela landet. Utan landstingets starka 
engagemang hade vi i den övriga landstingsvärlden 
inte alls kommit så långt med vårt lustgasarbete. 
Landstingets samordning har varit extremt värdefull.                                           
 Lustgas är en komplex fråga som ju inte enbart 
handlar om teknik. Lustgas berör både patienter och 
personal – och långsiktigt även klimatet. Därför är 
det viktigt att vi alla jobbar vidare och öronmärker 
resurser. Men med landstingets nya organisation – där 
miljö inte verkar ha en lika framträdande roll – finns 
en risk att man inte längre kan ta på sig att leda större 
samarbeten, som till exempel lustgaskonsortiet. 
Det vore olyckligt om den positiva trenden med min-
skade lustgasutsläpp skulle brytas.

Annika	Christensson,	miljöchef,	

landstinget blekinge.

Jag är mycket imponerad av landstingets kemikalie-
arbete. Inte minst hur miljöavdelningens sakkunniga 
sprider kunskap på sjukhusen – till exempel genom 
seminarier, föreläsningar och filmvisningar. Ett struk-
turerat arbete som ger effekt. Men det är viktigt att den 
höga nivån upprätthålls. Det vore bekymmersamt om 
kemifrågorna nedprioriterades i nästa upplaga av lands-
tingets miljöprogram. 
 Kemikunskaper betyder extra mycket vid renove-
ringar och nybyggen där fel materialval kan ge oön-
skade effekter, till exempel allergier bland patienter och 
personal. Att kunna göra kvalificerade riskvärderingar, 
bland annat när det gäller kemiinnehållet i plast är vik-
tigt då olika plastmaterial finns överallt – från handskar 
och skoöverdrag till soffor och madrasser.
 Precis som för landstingets utomordentliga insatser 
när det gäller miljöstörande läkemedel bidrar kemiarbe-
tet till att få upp dessa frågor på agendan. Idag är intres-
set stort. Vi behöver bara gå tillbaka ett och ett halvt år 
för att inse skillnaden. Landstingets arbete ger ringar på 
vattnet.

Stockholms läns landsting är en ambitiös, engagerad 
och kompetent kund – som ställer väldigt tuffa mil-
jökrav. Eftersom vi prioriterar gröna frågor ser vi inte 
hållbarhet som en börda, utan snarare som en stimu-
lans. Skanska är ledande inom grönt byggande – och 
behöver kunder som ställer krav. 
 Landstingets miljökrav för Nya Karolinska Solna 
är mycket högre än branschens generella normer, stan-
darder och lagar. Speciellt kraven på att byggnaderna 
ska dra extremt lite energi är en inspirerande utma-
ning.
 Nya Karolinska Solna ska bli världens första kli-
matneutrala sjukhus – med nästan halverad energian-
vändning jämfört med dagens Karolinska. Bland annat 
kommer 65 procent av energin att vara egenproduce-
rad, via bergvärme och värmepumpar. 
 Genom att jobba tillsammans med landstinget i 
det unika NKS-projektet kan vi minska energi- och 
resursanvändningens miljöpåverkan. Detta hållbar-
hetsarbete hjälper till att flytta fram positionerna för 
ett livscykeltänk inom hela byggbranschen.

Maria nordberg, 

miljöchef,	

Skanska healthcare.

thord winthersén, 

miljöansvarig, 

b. braun Medical ab.

patric Mohag,

säljare,

euro-lans.

Till en början kändes idén om en grön ambulans 
ganska orealistisk. Men i och med att Mercedes-
Benz lanserade en biogasdriven skåpbil ändrades 
förutsättningarna. Nu såg vi möjligheten att kunna 
utveckla en miljöanpassad ambulans. 
 Trots att Euro-Lans är Sveriges största ambu-
lanstillverkare var projektet en rejäl utmaning – det 
fanns ju ingen förebild någonstans i världen. Det 
gällde framför allt att ta fram nya material, för att 
minimera miljöfarliga ämnen eller ersätta dem 
med bättre alternativ. Vi diskuterade, lyssnade och 
ställde nya krav på våra underleverantörer. 
 Projektet blev mycket lyckat, med stort engage-
mang och bra samarbete på alla fronter. Idag kan vi 
även konstatera att det gett ringar på vattnet. Till 
exempel installerar vi numera alltid miljövänligt 
kablage i de utrycknings- och specialfordon vi byg-
ger. Dessutom har både vi och landstinget presen-
terat konceptet för andra landsting i Sverige, men 
även andra europeiska länder. Tillsammans sår vi 
frön som på sikt kan blomma ut till en ännu grönare 
vårdkedja.

Stockholms läns landsting var först i Sverige med sitt 
principbeslut om att på sikt avveckla PVC. B. Braun 
Medical var tidigt ute på samma väg. Vi kunde som 
första leverantör erbjuda PVC-fria infusionsartiklar 
redan 1991. 
 För oss som leverantör upplever vi således ingen 
konflikt, snarare tvärtom. Både vi och landstinget 
strävar ju mot PVC-fria verksamheter. Tuffa miljö-
krav är heller ingen nackdel för oss som arbetar på 
en internationell marknad. Genom att möta de hårda 
kraven här i Sverige – bland de tuffaste i världen – 
kan vi bli en bättre leverantör i de andra 50 länder 
där vi är aktiva. 
 Vi har alltid haft en mycket bra och konstruk-
tiv dialog med landstinget – viktigt eftersom det är 
tidsödande och komplicerat att hitta alternativ till 
PVC. Varken tillverkare eller leverantörer kan ställa 
om över en natt. Därför uppskattar vi det långsiktiga 
arbetet tillsammans med landstinget. Det tjänar både 
patienterna och miljön på.

åke bergman, 

professor	i	miljö-

kemi, Stockholms 

universitet.
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Landstinget	är	en	organisation	som	ytterst	är	
styrd	av	dem	som	bor	i	länet.	Vart	fjärde	år	väljer	
länets	invånare	vilka	politiska	partier	och	vilka	
politiker	som	ska	styra	landstinget.	Efter	senaste	
valet	2010	är	moderaterna,	folkpartiet,	kristde-
mokraterna	och	centerpartiet	i	fortsatt	majoritet	
i	landstingsfullmäktige.	Majoritet	och	opposition	
representeras	i	fullmäktige	och	i	styrelsen	utifrån	
2010	års	valresultat.

Så	tas	besluten	i	landstinget
Landstingsfullmäktige i Stockholms län är Sveriges 
näst största beslutande församling med 149 ledamöter. 
Fullmäktige beslutar om budget och skattesats samt om 
mål, inriktning, omfattning och kvalitén för landsting-
ets olika verksamheter. Fullmäktige behandlar motio-
ner, interpellationer och frågor från ledamöterna.

Fullmäktige utser landstingsstyrelsen, som leder och 
samordnar landstingets verksamhet och ekonomi. 
Landstingsstyrelsens ledamöter har överblick över hela 
landstinget och uppsikt över övriga nämnders verksam-
het. Landstingsstyrelsen förbereder de ärenden som ska 
behandlas av landstingsfullmäktige, svarar på remisser 
och fastställer internbudget för landstingsstyrelsens 
förvaltning. Under landstingsstyrelsen finns tre utskott, 
som kan besluta i vissa frågor, med fyra beredningar 
som ska bereda styrelsens ärenden.

Tjänstemännen tar fram underlag till de politiska be-
sluten och genomför besluten. Landstingsdirektören är 
den högste tjänstemannen och har det yttersta ansvaret 
för att förvaltningarna genomför de politiska besluten. 
Tjänstemän på olika nivåer i landstinget fattar beslut 
som berör förvaltningen och hur den bäst ska organise-
ras.

Arbetet i landstingsfullmäktige styrs av en arbetsord-
ning. Landstingsstyrelsen styrs av ett reglemente som 
även beskriver ansvaret mellan fullmäktige, styrelse 
och nämnder.

demokratiska val och öppenhet
I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På lokal 
nivå är det kommunen, på regional nivå landsting el-
ler region och på riksnivå är det riksdag och regering. 
Landstinget lyder under kommunallagen. I lagen står 
det bland annat att landstingen ska ansvara för hälso- 
och sjukvården.

Sveriges kommuner, landsting och regioner är orga-
niserade efter kommunalt självstyre där grundidén 
är att låta invånarna själva påverka sin situation så 
mycket som möjligt. För att denna idé ska kunna
fungera är det viktigt att invånarna både kan påverka 
och ta del av de beslut som fattas. Länets invånare 
kan påverka inriktningen för hälso- och sjukvården

Så styrs landstinget

och kollektivtrafiken genom landstingsvalet vart fjär-
de år. En annan väg är att engagera sig i ett politiskt 
parti. Det går även att framföra synpunkter direkt till 
landstingspolitikerna. Landstingsfullmäktiges möten 
är öppna för allmänheten och går även att följa via 
webb-tv.
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Landstingsstyrelsens	förvaltning,	
lSF, har i uppdrag att genomföra 
de mål som anges i den politiska 
plattformen och i den budget som 
beslutas av landstingsfullmäktige 
varje år. vidare ska förvaltningen ta 
fram beslutsunderlag och ge stöd till 
landstingsstyrelsen i dess uppgift att 
leda, styra och samordna landsting-
ets verksamhet.

nya	Karolinska	Solna-förvaltning-
en, nkS, ska planera och säkerställa 
uppförandet av ett nytt universitets-
sjukhus i Solna som ska stå färdigt 
att ta emot de första patienterna i 
december 2016.

Vård
Hälso-	och	sjukvårdsförvaltning-
ens uppdrag är att ta reda på hur 
behovet av hälso- och sjukvård samt 
tandvård i länet ser ut. Utifrån det 
behovet beställer förvaltningen den 
vård och tandvård som behövs och 
följer sedan upp vårdens resultat 
och kvalitet.

Stockholms	läns	sjukvårdsom-
råde,	SLSo,	ansvarar för produktion 
av landstingets egenägda primär-
vård, psykiatri, barn- och ungdoms-
psykiatri, beroendevård, geriatrik, 
handikapp- och habiliteringsverk-
samhet samt hjälpmedelsverksam-
het.

karolinska Universitetssjukhuset 
är ett av europas största sjukhus. 
Huvuduppdraget är att ansvara för 
landstingets riks- och regionsjuk-
vård som omfattar specialiserad 
och högspecialiserad sjukvård, samt 
forskning och utbildning.

Södersjukhuset ab är ett av lands-
tingets akutsjukhus vars huvudupp-
drag är att ge specialiserad akut och 
planerad vård med särskilt ansvar 
för akut omhändertagande och 
prehospital vård.

Danderyds	sjukhus	Ab	är ett 
akutsjukhus som huvudsakligen är 
inriktat på internmedicin, kardiolo-
gi, allmänkirurgi, ortopedi, obstetrik 
och gynekologi.

tiohundra ab ägs till hälften av 
landstinget och till hälften av Norr-
tälje kommun och bedriver sedan 
2006 den landstingsägda hälso- och 
sjuk-vården samt den kommunal-
ägda omsorgsverksamheten med 
mera i Norrtälje.

Södertälje sjukhus ab är ett bas-
sjukhus med geriatrik, palliativ vård 
samt förlossningsvård.

S:t eriks ögonsjukhus ab är ett 
universitetssjukhus som bedriver 
ögonsjukvård inom Stockholms läns 
landsting samt högspecialiserad 
ögonsjukvård även för patienter 
utom det egna landstinget.

Ambulanssjukvården	i	Storstock-
holm ab, aiSab, bedriver ambu-
lanssjukvård åt landstinget.

Stockholm care ab är Stockholms 
läns landstings bolag för export av 
vård och vårdtjänster.

Folktandvården	Stockholms	län	
ab har cirka 80 kliniker i länet, varav 
drygt 60 är allmäntandvårdskliniker 
inklusive klinikerna för medicinsk 
tandvård på sjukhus.

Trafik
Ab	Storstockholms	Lokaltrafik,	
Sl, beslutar om trafikens omfatt-
ning och arbetar med att hitta nya 
lösningar för kollektivtrafiken. SL 
äger infrastrukturen som hållplatser 
och tunnelbanestationer.

Waxholms	Ångfartygs	Ab,	
waxholmsbolaget, ansvarar för 
den landstingssubventionerade 
sjötrafiken och trafiken i Stockholms 
skärgård och hamn.

Färdtjänsten är särskild kollektiv-
trafik för personer med funktions-
nedsättningar. Rättigheten att få 
färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

Fastigheter
locum ab svarar för vissa ägarfrå-
gor för landstingets fastigheter. 
Locum svarar för förvaltning av 
fastigheterna samt för investeringar. 
Locum administrerar och har resul-
tatansvar för Landstingsfastigheter 
Stockholm, LFS, som är en resultat-
enhet för redovisning av landsting-
ets fastigheter. 

övriga verksamheter
Kulturförvaltningen	stödjer länets 
kultur- och föreningsliv genom att 
administrera bidrag som beslutas av 
kulturnämnden.

landstingsrevisorerna granskar 
årligen all verksamhet som bedrivs 
inom landstinget i den omfattning 
som följer av god revisionssed. 
Granskningen omfattar såväl nämn-
der som styrelser.

Patientnämndens	förvaltning	ar-
betar med att hjälpa patienter och 
anhöriga med att lösa problem som 
uppstått i kontakterna med hälso- 
och sjukvård samt tandvård.

Medicarrier ab lagerhåller och 
distribuerar sjukvårds- och förbruk-
ningsartiklar samt är beställar- och 
logistikenhet för miljöanpassade 
transporter till verksamheter inom 
landstinget.

de granskar landstinget
Landstingsrevisorerna granskar att landstingets 
verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenska-
perna är rättvisande. I detta uppdrag ingår även att 
granska hur miljöarbetet bedrivs. De senaste åren har 
revisorerna särskilt granskat:

- landstingsstyrelsens styrning av arbetet med 
   Miljö Steg 5 (2006)

- genomförandet av Miljö Steg 5 - en förstudie 
   (år 2007)

- hur HSN styr de privata vårdgivarna utifrån 
   Miljö Steg 5 (2007)

- miljöarbetet jämfört med Västra Götalandsregionen
   och Region Skåne (2008)

- styrningen av det lokala miljöarbetet (2010)

- kemikaliearbetet på sjukhusen (2011).

Revisorerna arbetar även så att det i övriga gransk-
ningsprojekt, när så bedöms vara relevant, ingår 
en ”miljöstrimma”, det vill säga att någon specifik 
miljörelaterad fråga inkluderas i revisionen. Under 
2011 gjordes detta i samband med en granskning av 
underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken och 
rörde hanteringen av kemikalier.

landstinget tar ansvar
Flera övergripande policyer reglerar hur landstinget 
bör hantera sitt ansvarstagande för etik, mänskliga 
rättigheter, miljö och personalfrågor. De övergripan-
de riktlinjerna nås genom olika program, detaljerade 
mål och åtgärder. Barnkonventionen gäller för alla 
landstingsfinansierade verksamheter och landstinget 
har sedan 2005 en handlingsplan för detta arbete. 
Landstingets ägarpolicy beskriver landstingets roll 
och ambition som ägare i de verksamheter som be-
drivs i bolagsform. Exempel på centralt antagna 
policyer:

•    Alkohol- och drogpolicy
•    Folkhälsopolicy
•    Hbt-policy
•    Hälsoplan
•    Jämställdhetspolicy
•    Miljöpolicy
•    Rese- och representationspolicy
•    Sponsringspolicy
•    Uppförandekod för leverantörer

•    Upphandlingspolicy

landstingets miljöpolitiska program
Landstingets miljöpolitiska program beslutas i lands-
tingsfullmäktige och anger mål som ska nås inom en 
femårsperiod. Målen ska nås för landstinget som hel-
het, men varje förvaltning och bolag ska nå sin del av 
målen. Under programperioden specificeras innebör-
den av målen, delmål formuleras i budget, projekt
initieras från centralt håll och målen förs in i för-
valtningarnas och bolagens miljöhandlingsplaner 
ochbudgetar. Miljö Steg 5 gällde perioden 2007-2011 
och från 1 januari 2012 gäller Miljöutmaning 2016 
(se sidan 40).

Landstingets verksamheter 2011Miljöstyrning	i	landstinget
I landstingsstyrelsen finns ett landstingsråd med 
ansvar för miljö. Ansvaret för miljöfrågorna delege-
ras till en funktionsdirektör i landstingsstyrelsens 
förvaltningsledning. Landstingets miljöchef i tjäns-
temannaorganisationen ansvarar sedan för att styra 
genomförandet av beslutade miljöåtgärder. Bolagens 
miljöarbete styrs utifrån landstingets ägarpolicy. 
Miljö är integrerat i den centrala styrningen av lands-
tinget via budgetprocessen. Dessutom ska miljöhän-
syn tas vid större beslut i landstingsstyrelsen genom 
en rutinmässig bedömning av miljökonsekvenser av 
tjänsteutlåtanden. Landstingets centrala miljöavdel-
ning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppgift att 
leda, styra och samordna miljöarbetet och arbetar 
strategiskt och operativt för att nå miljömålen. 

En stor del av miljöarbetet styrs helt på lokal nivå. 
Förvaltningar och bolag arbetar inom ramen för sina 
miljöledningssystem med att minska sin miljöbelast-
ning. Det är också på lokal nivå som efterlevnaden av 
miljölagstiftningen till stor del styrs och kontrolleras. 
Alla landstingets förvaltningar och bolag har an-
tingen en miljöchef eller en miljösamordnare. Några 
av landstingets verksamheter, till exempel SL och 
Karolinska Universitetssjukhuset, har egna miljöav-
delningar. Därutöver finns miljöombud, miljöteam 
och miljöcontrollers, som på olika sätt medverkar i 
miljöarbetet. Det innebär att cirka tvåtusen anställda 
har en formell uppgift som är relaterad till landsting-
ets miljöpolitiska program.

öveRGRIPaNDe vISIoN FöR LaNDStINGetS 
MILjöaRBete

Landstinget tillhandahåller hälso- och sjuk-
vård, tandvård samt kollektivtrafik på ett 
sådant sätt att invånarnas hälsa och livsmiljö 
gynnas. Landstinget bidrar till en ekologiskt 
hållbar utveckling av Stockholmsregionen, 
med bevarande av dess rika miljö.

MILjöPoLICy FöR StoCkHoLMS LäNS 
LaNDStING

Landstingets verksamheter ska bedrivas så 
att miljöpåverkan blir ringa och ohälsa före-
byggs. För att nå detta ska landstinget:
•	 verka för ekologisk hållbarhet genom 

framsynt regional planering, resurshushåll-
ning, övergång till förnybara resurser och 
minskade utsläpp av föroreningar

•	 ta miljöhänsyn i varje handling och beslut
•	 upphandla, köpa in och beställa varor och 

tjänster som medför minsta möjliga miljö-
belastning

•	 uppfylla lag- och myndighetskrav samt 
sträva efter att verksamheternas miljöre-
sultat ständigt förbättras

•	 informera och påverka anställda, allmän-
het och andra organisationer i syfte att 
sprida kännedom om och förbättra lands-
tingets miljöresultat.
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Miljöutmaning 2016
landstingets sjätte miljöprogram, Miljöutma-
ning	2016,	beslutades	av	landstingsfullmäktige	
i	december	2011	och	gäller	från	1	januari	2012.	
Miljöprogrammet	innehåller	högt	ställda	mål	med	
utgångspunkt	från	landstingets	mest	betydande	
miljöaspekter	och	tydliggör	att	det	finns	en	kopp-
ling mellan god miljö och hälsa.

Miljömål	och	utredningsmål
Miljöprogrammet utgår ifrån grundprinciperna i 
landstingets hittills framgångsrika miljöarbete med 
tydlighet, mätbarhet, integrering i ordinarie verk-
samhetsstyrning, omfattande koncernövergripande 
samverkan i sakfrågor och utvecklingsinriktning samt 
en strukturerad uppföljning. Miljömålen i programmet 
är dels vidareutvecklingar av tidigare mål med skärpta 
målnivåer och dels nytillkomna mål. Miljöprogrammet 
innehåller även så kallade utredningsmål, som innebär 
att landstinget utvidgar miljöprogrammet med ett helt 
nytt område, där det krävs ytterligare utredning innan 
tillvägagångssättet eller parametrar för uppföljning 
kan bestämmas.

Förändringar	jämfört	med	Miljö	Steg	5
Miljöprogrammet får en ny struktur jämfört med 
föregående miljöprogram med tre målområden som 
innebär att landstinget ska utföra sitt uppdrag på ett 
sätt som är klimateffektivt och resurseffektivt samt 
bedriva ett hälsofrämjande miljöarbete. Inom dessa 
tre målområden finns sammanlagt 16 delmål som ska 
nås till 2016.

Det nya miljöprogrammet lyfter in avfallsfrågan, som 
inte fanns i Miljö Steg 5, och landstingets matavfall 
ska nu börja återvinnas för att kunna bli biogas till 
kollektivtrafiken. Med det nya programmet utvidgas 
arbetet med att minska lustgasutsläppen till att även 
inkludera andra medicinska gaser med klimatpåver-
kan. En annan nyhet i programmet är ett särskilt mål 
om så kallad Grön IT, ett område där landstinget kan 
göra ett spjutspetsarbete och nå stora miljövinster 
när det gäller energi, kemikalier och avfall samt att 
det dessutom finns betydande pengar att spara. I 
Miljöutmaning 2016 kompletteras krav på förnybara 
bränslen med krav på energieffektivitet och målet 
om hög andel ekologiska livsmedel kompletteras med 
krav på klimateffektiva livsmedel.

I Miljö Steg 5 ingick fem olika styrmedel (se sidorna 
22-29) som följdes upp. I det nya programmet ingår 
fortfarande dessa styrmedel, men nu tillkommer krav 
som handlar om organisation, planering, uppföljning 
och ekonomiska styrmedel. Bland annat ska alla 
större verksamheter ha en miljöchef.

Landstingets beställaroganisationer har ett ansvar 
att säkerställa att miljökrav ställs i avtal, där det är 
viktigt för att den samlade miljöprestandan i den 
verksamhet som landstinget ansvarar för ska bibe-
hållas och kontinuerligt förbättras. För att visa på 
landstingets ambitioner finns därför en vägledning 
för landstingets leverantörer med i programmet. De 
specifika kraven formuleras givetvis i respektive avtal.

Klimateffektivt
Målområdet klimateffektivt är även landstingets 
klimatstrategi och omfattar transporter, energi, 
medicinska gaser och livsmedel. Förutom sex delmål 
inom dessa områden finn ett övergripande mål som 
kopplar till de nationella och internationella klimat-
målen genom att använda basåret 1990. Sverige 
har som klimatmål att vi 2020 ska ha minskat våra 
koldioxidutsläpp med 40 procent jämfört med 1990 
års nivåer. Landstingets mål är att minska utsläppen 
med 75 procent. Statistik och prognoser visar att det 
är möjligt – men det blir en utmaning!

Resurseffektivt
Målområdet resurseffektivt sätter fokus på den 
viktiga frågan att minska resursanvändningen och 
att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och 
tjänster. Avfall som en resurs lyfts in i miljöprogram-
met och det görs en koppling mellan landstingets 
matavfall och återvinning för produktion av biogas 
till kollektivtrafiken.

Hälsofrämjande
I målområdet hälsofrämjande miljöarbete lyfts kop-
plingen mellan ett framgångsrikt miljöarbete och en 
förbättrad hälsa för länets invånare fram. Delmålet 
om minskade miljö- och hälsorisker med kemiska 
produkter och varor utgör landstingets kemikalies-
trategi för programperioden.

Arbetet	med	det	nya	miljöprogrammet
Miljöprogrammet är väl förankrat i landstingets 
organisation via det projektarbete som bedrivits. 
Projektet med att ta fram landstingets sjätte miljö-
program påbörjades i augusti 2009. För projektled-
ning stod landstingets centrala miljöavdelning. 
Därtill fanns en styrgrupp samt arbetsgrupper med 
deltagare från landstingets verksamheter och med 
olika expertkompetenser. Förutom arbetsgrupperna 
har information och synpunkter samlats in från land-
stingets anställda och länsinvånare via en tipslåda på 
intranätet respektive den externa webben. Dessutom 
genomförde landstinget två strukturerade intressent-
dialoger med ett tjugotal intressenter, i samband med 
framtagandet av det nya miljöprogrammet, exempel-
vis uppdragstagare inom vårdsektorn.

I slutet av 2010 gick förslaget till miljöpolitiskt 
program ut på remiss till landstingets förvaltningar 
och bolag. Därefter behandlades inkomna remiss-
var varefter ett justerat förslag arbetades fram, som 
slutligen beslutades av fullmäktige. Som en del av 
beslutsunderlaget fanns även en ekonomisk kon-
sekvensanalys av målen i miljöprogrammet. Den 
ekonomiska analysen visade sammanfattningsvis att 
transportmålet, avseende förnybara bränslen, utgör 
den största kostnaden för genomförandet av program-
met. Energimålet däremot innebär förmodligen att på 
en femårsperiod överstiger vinsterna kostnaderna för 
att genomföra nödvändiga åtgärder. De övriga målen 
innebär mindre kostnader. Den samhällsekonomiska 
nyttan av miljöprogrammet är minskade hälsorisker 
och förbättrad miljö för invånarna i Stockholms län.

Liksom tidigare miljöprogram kommer miljöpro-
grammet kompletteras med ett specifikationsdoku-
ment, där det anges mer i detalj hur man ska mäta 
om landstinget nått målen.

Miljöutmaning 2016 är indelat i 
tre	målområden	och	inom	dessa	
finns	sammanlagt	16	delmål	som	
ska	nås	till	2016.
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måLområde 1

målområdet klimateffektivt är även landstingets klimatstrategi. det finns ett övergripande mål som kopplar 
till de nationella och internationella klimatmålen genom att använda basåret 1990. genom förslaget visas  
att stockholms läns landsting har höga ambitioner och att vi kommer att bidra till mer än vår andel av det 
nationella målet, trots att verksamheten ökar i omfattning. 

kLimatstrategi
under 2012–2016 är landstingets klimatarbete inriktat på följande områden:

	 effektivisera energianvändningen

	 energieffektivisera transporter

	 öka andelen förnybar energi

	 minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser

	 öka andelen livsmedel med låg klimatpåverkan

	 regionplanera för lägre klimatpåverkan per invånare

öVergripande kLimatmåL
	 år 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthus gaser vara minst 75 procent lägre jämfört med  

basåret 1990.1

	 år 2016 ska landstingets totala utsläpp av växthus gaser vara minst 30 procent lägre jämfört med  
basåret 2011.1

klimateffektivt 
– landstingets klimatstrategi

Vision  stockholms läns landsting använder enbart förnybara energikällor 
och bränslen och dessa används på det mest effektiva sättet. Landstingets 
användning av medicinska gaser påverkar inte klimatet. planering och  
utförande av såväl kärn verksamhet som bebyggelse och infrastruktur  
minimerar klimatpåverkan.

1 (räknat i koldioxid ekvivalenter)
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begränsad 
miLjöpåVerkan

tankning av biogasbuss, gubbängens bussdepå.

6

1

Miljöutmaning 2016

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

BeSlutad av landStingSfullMäktige i deceMBer 2011

måLområde 2

resurseffektivt 
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deLmåL

1. effektiVisera energianVändningen

– år 2016 ska energianvändningen för värme, el och transporter i landstingsfinansierad verksamhet ha  

minskat med 10 procent jämfört med år 2011.

2. energieffektiVisera transporter

– år 2016 ska resandet med sL (allmän kollektivtrafik) ha ökat med minst bibehållen marknadsandel  

jämfört med 2011.

– år 2016 ska samtliga bilar som landstinget 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 samband med årsbokslut ska landstingets totala klimatpåverkan från 

tjänsteresor redovisas tillsammans med effekten av de klimatförbättrande åtgärderna inom landstinget.

3. öka andeLen förnybar energi 

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

– år 2016 ska andelen förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till lokaler där landstingsfinansierad 

verksamhet bedrivs vara minst 95 procent. 

4. minska utsLäppen aV kLimatpåVerkande medicinska gaser

– år 2016 finns effektiv utrustning vid alla landstings finansierade förlossningsavdelningar för minimering av 

utsläppen av lustgas. utsläppen från all lustgasanvändning ska ha minskat med 75 procent jämfört med 2002.

– år 2016 har all landstingsfinansierad verksamhet vidtagit relevanta åtgärder för att minimera utsläppen av 

övriga klimatpåverkande medicinska gaser. utsläppen ska ha minskat med 50 procent jämfört med 2011. 

5. öka andeLen LiVsmedeL med Låg kLimat påVerkan

– år 2016 har klimatpåverkan från livsmedel i landstings finansierad vårdverksamhet minskat med 20 procent 

jämfört med 2011. 

6. regionpLanera för Lägre kLimatpåVerkan per inVånare

– Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att mängden CO2ekvivalenter per länsinvånare 

och år har minskat till 3,7 ton 20162. Genom energieffektivisering, omställning av energisystemet och  

planering av trafik, infrastruktur och bebyggelse i ett klimatperspektiv minskar CO2utsläppen3. 

2 målet är baserat på nordisk elmix, det vill säga 0,123 ton co2/mWh.

3 målet följs upp inom ramen för stockholms läns landstings arbete med rufs 2010.
insamling av matavfall, danderyds sjukhus. 
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i målområdet hälsofrämjande miljöarbete lyfts kopplingen mellan ett framgångsrikt miljöarbete och  

en förbättrad hälsa för länets invånare fram. delmål 12, »minskade miljö- och hälsorisker med kemiska  

produkter och varor« utgör landstingets kemikaliestrategi för programperioden.
 
under 2012–2016 ska landstingets miljöarbete vara hälsofrämjande genom att fokusera på följande områden: 
	 minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor	 minska miljörisker med läkemedel
	 minska utsläpp av luftföroreningar och buller
	 öka mängden ekologiska livsmedel
	 Verka för en god livsmiljö 

deLmåL

12. minska miLjö- och häLsorisker med kemiska produkter och Varor
– år 2016 ska alla kemikalier och kemiska produkter som är avvecklingsämnen enligt landstingets  

utfasningslista vara borta från all landstingsfinansierad verksamhet. totalt ska mängden utfasnings -
ämnen ha minskat med 80 procent jämfört med 2006.– år 2016 ska all landstingsfinansierad verksamhet varken köpa in eller upphandla varor som innehåller 

avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista. – år 2016 ska endast material och produkter, som uppfyller byggvarubedömningens kriterier för  
rekommenderat eller accepterat material, användas vid landstingets ny- eller ombyggnad. 

Vision  stockholms läns landstings miljöarbete är hälsofrämjande.  användningen av produkter, kemikalier och läkemedel skapar inte några 
miljö- eller hälsoproblem. Landstingets transporter ger inte upphov till  luftföroreningar eller buller. Vårt förebyggande arbete leder till friska  invånare i en miljö med tillgång till frisk luft och rent vatten.

18

måLområde 3

hälsofrämjande miljöarbete

frisk Luft

grundVatten aV 
god kVaLitet

giftfri miLjö

ingen öVergödning

god bebyggd 
miLjö

Labmiljö, karolinska universitetssjukhuset solna.
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Med miljöredovisningen vill landstinget öka 
intresset	för	och	kunskapen	om	landstingets	
miljöarbete	och	även	skapa	dialog	och	på	andra	
sätt utveckla relationer med viktiga intressenter. 
Ambitionen	är	att	ta	in	synpunkter	på	arbetet	
och om möjligt tillgodose dessa. Miljöredovis-
ning 2011 är en slutredovisning av landstingets 
miljöpolitiska program Miljö Steg 5, som gällde 
år	2007	till	och	med	2011.

global reporting initiative, gri
Sedan verksamhetsåret 2009 följer landstingets 
miljöredovisning Global Reporting Initiatives rikt-
linjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Landstinget 
använder GRI som vägledning för att definiera inne-
hållet och som stöd avseende redovisningsprinciper 
för att göra redovisningen transparent och tillförlit-
lig. Landstinget tillämpar GRI utifrån den avgräns-
ningen att redovisningen fokuserar på rapportering 
av landstingets miljöarbete.

Landstinget har gjort bedömningen att Miljöredo-
visningen 2011 uppfyller GRI på tillämpningsnivå 
C. Goodpoint och Grant Thornton har verifierat att 
redovisningen uppfyller tillämpningsnivå C och har 
översiktligt granskat landstingets slutredovisning av 
Miljö Steg 5. Revisors granskningsrapport återfinns 
på sidan 44. För fullständiga referenser till GRI 
hänvisas till GRI-indexet nedan.
 
Redovisningens	innehåll
Miljöredovisningen avser hela Stockholms läns 
landsting och är en uppföljning av det miljöpolitiska 
programmet, Miljö Steg 5. Miljöprogrammet inne-
fattar de områden som tidigare miljöutredningar 
identifierade som mest väsentliga ur ett miljöper-
spektiv: transporter, energi, läkemedel, kemikalier 
och produkter12. Indikatorer och måltal är valda 
utifrån relevans samt förväntad miljöeffekt och 
genomförbarhet. 

Genom att tillämpa GRI och egna redovisnings-
principer vill landstinget säkerställa att bilden av 
verksamhetens miljöarbete är så fullständig som 
möjligt. För att intressenter ska få en bakgrund och 
ett sammanhang till miljöarbetet innehåller redo-
visningen därför avsnitt med olika fakta om lands-
tinget. Ekonomiska och sociala aspekter omfattas, 
men i begränsad utsträckning. Information om 
landstingets personal följs upp och redovisas i ett 
särskilt personalbokslut (se www.sll.se).

Redovisningens	omfattning
Landstingets verksamhet är omfattande och påver-
kar såväl den lokala miljön i länet som förhållanden 
i de länder där inköpta varor produceras. Miljö Steg 
5 gäller all landstingsfinansierad verksamhet, men i 
redovisningen görs avgränsningar så att det framför 
allt är landstingets egna verksamheter som följs upp 
(landstingets verksamheter beskrivs kortfattat på 
sidan 39). Från och med 2009 definieras hur målen 

ska följas upp i dokumentet ”Specificering av målen i 
Miljö Steg 5” med diarienummer LS0812-1170. För-
utom relevans, miljöeffekt och genomförbarhet har i 
vissa fall avgränsningar gjorts utifrån rent praktiska 
förutsättningar för datainsamling samt verksam-
heternas begränsade resurser för uppföljning. 
Avgränsningarna kan skilja sig åt från ett nyckeltal 
till ett annat.

Under 2011 skedde inga väsentliga förändringar som 
påverkar redovisningen. Processen för informa-
tionsinsamling och mätmetoder är densamma för 
de år som Miljö Steg 5 avser. Det är samma förvalt-
ningar och bolag som redovisar varje år, men antalet 
rapporterande enheter inom respektive förvaltning 
och bolag kan variera mellan åren, till exempel när 
verksamheter övergår till privat regi eller vid organi-
sationsförändringar.

Målgrupper
En viktig del i kommunikationen av landstingets 
miljöarbete och inom arbetet med socialt ansvars-
tagande är att identifiera landstingets intressenter 
– grupper som på något sätt har en relation med 
landstinget – och deras förväntningar på lands-
tinget. 2007 antogs en kommunikationsstrategi för 
hur landstingets miljöfrågor kan kommuniceras. 
Då identifierades landstingets interna och externa 
målgrupper – intressenter. Beroende på ämne eller 
fråga, väljer landstinget sedan de i sammanhanget 
viktigaste intressenterna att kommunicera med.

Miljöredovisningen ska kunna användas som 
källa till information och som beslutsunderlag för 
viktiga intressenter. Dit räknar landstinget bland 
annat kunder, leverantörer, intresseorganisationer 
och myndigheter. Landstingets miljöredovisning 
vänder sig också till andra landsting i Sverige, som 
är viktiga samarbetsparter i frågor som exempelvis 
läkemedels miljöpåverkan och socialt ansvarstagan-
de. En annan viktig intressentgrupp är invånarna i 
Stockholms län – landstingets egentliga uppdragsgi-
vare. Det är allmänheten i länet som direkt påverkas 
av miljöarbetet genom friskare luft och renare vat-
ten. Ytterst är det också invånarna som bestämmer 
inriktningen på miljöarbetet genom att välja vilka 
politiker som ska styra. En viktig intressentgrupp 
internt är de cirka 2 000 medarbetare som har ar-
betsuppgifter relaterade till att nå målen i Miljö Steg 
5. Redovisningen vänder sig också till dem genom 
att uppmärksamma prestationer och samtidigt peka 
på de långsiktiga ambitionerna.

Kontaktuppgifter
Miljöredovisningen sammanställs av landstingets 
centrala miljöavdelning. Miljöavdelningen nås via 
landstingets växel, 08-737 25 00 eller 
e-postadressen miljo.lsf@sll.se. 

Aktuell information om landstingets miljöarbete 
finns alltid på www.sll.se/miljo.

Om redovisningen och GRI
Redovisa:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15

Redovisa minst tio resultat- 
indikatorer, och åtminstone en 
från vardera: social, ekonomisk  
och miljöpåverkan

Upplysningar om hållbarhets-
styrningen för varje indikator-
kategori

Upplysningar om hållbarhets-
styrningen för varje indikator-
kategori

Redovisa alla punkter för  
nivå C och:
1.2
3.9-3.13
4.5-4.13, 4.16-4.17

Samma krav som för nivå B

Redovisa minst 20 resultat- 
indikatorer, och åtminstone en 
från vardera: ekonomisk påverkan, 
miljöpåverkan, mänskliga rättighe-
ter, anställningsförhållanden och 
arbetsvillkor, organisationens roll i 
samhället, produktansvar

Redovisa varje kärnindikator i  
G3 och varje branschspecifik*  
indikator med hänsyn till 
väsentlighetsprincipen genom att 
antingen a) redovisa indikator-
information eller b) förklara 
skälen för att inte redovisa

Behövs ej
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tillämpningsnivå c b aC+ b+ A+

*Branschspecifika tillägg i slutlig version
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12 Miljöutredningarna gjordes i samband med att hela Stockholms läns land-
sting (åren 2002-2006) införde miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Miljöpåverkan

Resultatindikatorer Sida

EN3 MR 8-13 

EN4  MR 12-13

EN5 MR 8-13

EN16  MR 4

EN18  MR 8-17

EN20  MR 9

EN22  MR 30-31

EN26  MR 8-29

Social påverkan: mänskliga 
rättigheter och anställnings-
förhållanden

Resultatindikatorer Sida

HR2 MR 32-33

LA1  ÅR 63-64

LA4  Se nedan

GRI-index	för	Stockholms	läns	landsting	2011.

3. Information om redovisningen

G3-upplysningar Sida

3.1  Se nedan

3.2  Se nedan

3.3  Se nedan

3.4  MR 42

3.5  MR 42

3.6  MR 42

3.7  MR 42

3.8  MR 42

3.10  MR   9

3.11  MR 4,42

3.12  MR 42

3.13  MR 42,44

4. Styrning, åtaganden och 
    intressentrelationer 

G3-upplysningar Sida

4.1  MR 36-38

4.2  MR 36-38

4.3  Se nedan

4.4  MR 36-38

4.14  MR 26, 34-35, 42

4.15                                       MR 42 

1. Strategi och analys

G3-upplysningar Sida

1.1  MR 6-7

2. Organisationsprofil  

G3-upplysningar Sida

2.1  MR 2

2.2  MR 2

2.3  MR 36-38

2.4  Se nedan

2.5  MR 2

2.6  MR 36-38

2.7  MR 2

2.8  MR 2

2.9  MR 42

2.10  MR 24

GRI-indexet återfinns i sin helhet på www.sll.se/miljo, med kompletterande upplysningar och kommentarer.      

Förklaringar till förkortningar i GRI-indexet ovan:    

MR - Landstingets Miljöredovisning 2011     

ÅR - Landstingets Årsredovisning 2011

Ekonomisk påverkan

Resultatindikatorer Sida

EC3  ÅR 89 (Not 17), 

 ÅR 82 (Not 2.1)

EC4  ÅR 25

GRI:s	tillämpningsnivåer.	Landstingets	miljöredovisning	följer	GRI	på	tillämpningsnivå	C.
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Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedöm-
ning av väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande:

• uppdatering av vår kunskap och förståelse för
        SLL:s organisation och verksamhet,

• intervju med nyckelpersoner inom Landstings-
        styrelsens förvaltning och ansvariga för insam-
        ling av information på utvalda enheter om 
        väsentliga händelser och aktiviteter i syfte att 
        bedöma om den kvalitativa och kvantitativa 
        informationen i miljöredovisningen är full-
        ständig, riktig och tillräcklig,

• föranmält platsbesök vid ett av SLL:s bolag, SL, 

• tagit del av interna och externa dokument för
        att bedöma om den rapporterade informationen 
        är fullständig, riktig och tillräcklig,

• utvärdering av design för de system och 
        processer som använts för att inhämta, hantera
        och validera miljöinformation,

• analytisk granskning av rapporterad infor-
        mation,
• bedömning av helhetsintrycket av miljöredo-
 visningen och övervägande av informationens 
 inbördes överensstämmelse med tillämpade
  kriterier.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 
kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att miljöredovisningen (sidorna 
8-31) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 27 augusti 2012
Grant Thornton Sweden AB

             
             Sten Olofsson
             Auktoriserad revisor

inledning
Vi har fått i uppdrag av Landstingsrevisorerna i 
Stockholms läns landsting att översiktligt granska 
innehållet i de delar av Stockholms läns landstings 
miljöredovisning år 2011 som finns på sidorna 8-31. 
Redovisningen har upprättats av Landstingsstyrel-
sen. Det är Landstingsstyrelsen som har ansvaret för 
uppföljning av miljömålen samt för att upprätta och 
presentera miljöredovisningen 2011 i enlighet med 
tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slut-
sats om miljöredovisningen grundad på vår översikt-
liga granskning.

den översiktliga granskningens inriktning 
och	omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 
med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning 
utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av 
att göra förfrågningar, i första hand till personer som 
är ansvariga för upprättandet 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 IAASB:s standard 
för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed 
i övrigt har. 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 översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grun-
dad på en revision har.

Vi har i vår granskning anlitat externa specialister. 
Dessa specialister har främst genomfört intervjuer 
och platsbesök samt inhämtat underlag för gransk-
ningen. Det är Grant Thornton Sweden AB som har 
det odelade ansvaret för hela uppdraget. 

De kriterier som vår granskning baserats på är Miljö 
Steg 5 samt de redovisnings- och beräkningsprinci-
per för informationsinsamling och redovisning som 
definieras i ”Specificering av målen i Miljö Steg 5” 
(se miljöredovisningen sidan 42). Vi anser att dessa 
kriterier är lämpliga för upprättande av miljöredovis-
ningen.

Bestyrkanderapport 
till	Landstingsrevisorerna	i	Stockholms	läns	landsting	(SLL)

Produktion: Stockholm Södra Glory Reklambyrå AB  
Foto: Mattias Ahlm, Erja Lempinen, Anki Almqvist, Anette Andersson, 
Christoffer Edling, Fair Trade, Ellinor Algin, SL, Holger Staffansson, Skanska 
och Stockholm Södra Glory
Illustration: White Tengbom Team  
tryck: EO Grafiska, 2012

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




