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1. Inledning 
Region Stockholm, har som främsta uppgift att ansvara för invånarna i 
regionen får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och 
kollektivtrafik. Region Stockholm ansvarar också för regionplanering och 
ska bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i regionen. Stockholm är en 
dynamisk region i snabb utveckling. För att kunna erbjuda en högkvalitativ 
vård och kollektivtrafik som uppfyller invånarnas förväntningar och 
framtidens behov genomför Region Stockholm den största satsningen 
någonsin inom hälso- och sjukvården och stora satsningar inom 
kollektivtrafiken. För att Region Stockholm ska bidra till en hållbar 
utveckling i regionen och nå lokala, nationella och globala miljömål behöver 
detta ske med minsta möjliga miljöpåverkan.  
 
Miljöarbetet inom Region Stockholm styrs genom miljöprogram 2017–2021 
(LS 2015–0092) och förväntas bidra till att uppnå nationella och 
internationella mål och stödja en hållbar utveckling. Detta dokument är en 
sammanställning av resultatet för det miljöarbete som genomförts inom 
Region Stockholm under 2019.    
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2. Sammanfattning 
Miljöprogram 2017–2021 innehåller 15 miljömål och 24 indikatorer samt 
en plan för hållbar upphandling. Redovisning av miljöarbetet sker enligt 
tillämpningsanvisning för uppföljning av Region Stockholms miljöprogram 
2017–2021 (LS 2016–1486) som fastställer mätmetoder och tydliggör vilka 
nämnder och bolag som ska redovisa indikatorerna. 2019 års 
miljöredovisning innefattar även en uppföljning av Region Stockholms 
riktlinjer för miljöarbetet, LS 2015–0092, som innehåller styrande 
principer som sätter basnivån för miljöarbetet inom Region Stockholm. 
Uppföljning av riktlinjerna för miljöarbetet redovisas sammanfattningsvis 
och på en övergripande nivå. 
 
De mål i miljöprogrammet som utgör procentuella minskningar har som 
utgångspunkt 2016 som basår. För Region Stockholms övergripande 
klimatmål (mål 1) är emellertid basåret 2011, vilket är i enlighet med 
Region Stockholms föregående miljöprogram, Miljöutmaning 2012-2016 
(LS 1010-0851). Detsamma gäller de energi- och klimatmål (mål 4, 9 och 
12) som bidrar till uppfyllnad av det övergripande klimatmålet. För 
indikator 6.5 och 10.1 saknades värde för 2016 och för dessa indikatorer 
fastställdes basåret under 2017.    
  
Under 2019 har 22 indikatorer bedömts i sin helhet. Indikator 6.4 mäts 
först 2021 och för delar av indikator sju publiceras resultatet för mätningen 
2019 först under våren 2020. Miljöredovisningen för 2019 beskriver årets 
utfall och till viss del trender, men slutlig analys och måluppfyllnad 
kommer ske i slutredovisningen av miljöprogrammet 2021.  
 
Region Stockholms nämnder och bolag har beslutat om lokala 
miljöprogram eller miljömål baserat på ansvaret för att nå målen i 
miljöprogrammet. Region Stockholms verksamheter är även 
miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2015. 
 
Klimatåtagande 
Region Stockholms klimatåtagande innefattar att ytterligare minska 
klimatpåverkan, men även åtgärder för klimatanpassning. Region 
Stockholms övergripande klimatpåverkan har minskat med nästan hälften 
sedan 2011, från 247 000 ton koldioxidekvivalenter 2011 till cirka 129 000 
ton koldioxidekvivalenter 2019. I jämförelse med 1990 års klimatutsläpp, är 
resultatet 67 procent lägre. Totalt har klimatpåverkan minskat med 48 
procent sedan 2011 vilket utgör basår för Region Stockholms 
klimatåtagande. Viktiga orsaker som bidragit till den stora minskningen är 
övergång till förnyelsebara drivmedel inom kollektivtrafiken och förnybar 
energi inom regionens fastigheter samt energieffektivisering inom 
fastigheter och trafik. 
 
För att undvika behov av plötsliga och dyra investeringar i och med ett 
förändrat klimat, har klimatanpassningskrav inarbetats och integrerats i en 
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koncernövergripande klimat-, risk- och sårbarhetsanalys som under 2019 
beslutats av regionstyrelsen.   
 
Miljömål för hälso- och sjukvården 
Inom hälso- och sjukvården genomför Region Stockholm åtgärder som 
minskar miljöbelastningen från läkemedel, textilier, livsmedel och andra 
varor i alla led – från produktion till användning och avfall. Åtgärder för en 
säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedelshantering samt en 
resurseffektiv textilhantering genomförs, liksom ett kontinuerligt arbete för 
att minska utsläppen av anestesigaser. Region Stockholm fortsätter även 
sitt arbete mot antibiotikaresistens genom klok förskrivning och krav på 
begränsad användning inom livsmedelsproduktion. 
 
De flesta vårdverksamheterna inom Region Stockholm har under 2019 
arbetat utifrån lokala mål, som omfattar substanser som är relevanta och 
medicinskt möjliga att minska användningen av. Val av substanser är 
baserat på förteckningen över miljöbelastande läkemedelssubstanser och 
många verksamheter kan visa på en kraftigt minskad användning av sina 
målsatta substanser under året. Verksamheter har infört åtgärder för att 
minska kassationen av oanvända läkemedel genom bättre 
behovsanpassning av inköp, lagerhållning och hantering, vilket bidrar till 
minskade kostnader och miljöpåverkan.  
 
Under 2019 så har den totala klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser 
minskat med 44 procent i förhållande till basåret, vilket innebär att målet 
på 40 procent har uppnåtts med marginal för 2019. 
 
När det gäller hållbara patientmåltider är andelen ekologiskt 42 procent 
och klimatpåverkan från patientmåltider har minskat med 15 procent per 
portion i relation till basår 2016. Under 2019 var mängden matsvinn 346 
ton, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med basårsvärdet.  
 
Under 2019 har cirka 1,79 miljoner engångstextilier använts i 
vårdverksamheterna vilket är cirka 1 procent lägre än 2018. Detta indikerar 
en viss minskning av miljöpåverkan från textilanvändningen. 
 
Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter 
Region Stockholm genomför åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet och 
för att transporterna ska bli mer energieffektiva och i ökad uträckning ske 
med förnybara drivmedel.. En attraktiv kollektivtrafik är den enskilda 
insats som har störst möjlighet att bidra till minskade klimatpåverkande 
utsläpp i Stockholmsregionen. 
 
I Stockholms län reser varje dag över 850 000 resenärer med allmänna 
kollektiva transportmedel. Målet i trafikförsörjningsprogrammet för 
Stockholms län, liksom i miljöprogrammet, är att kollektivtrafikens 
marknadsandel ska vara 51,5 procent 2020 och 54 procent 2030. 
Basårsvärdet 2015 är 49 procent. En stor resvaneundersökning 
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genomfördes av myndigheten Trafikanalys under 2019 och resultat för 
Stockholmsregionen väntas under 2020. Detta möjliggör en fördjupad 
uppföljning och analys i miljöredovisning för 2020.   
 
Andelen förnybar energi för Region Stockholms transporter uppgår under 
2019 till 89 procent, med mål om 95 procent 2021. Busstrafik och 
spårbunden kollektivtrafik står tillsammans för 88 procent av den totala 
energianvändningen för transporter och uppnår 96 respektive 100 procent 
andel förnybart. Därtill har energianvändningen för kollektivtrafiken 
minskat med 16 procent sedan 2011 och uppnår därmed målet om 10 
procent minskning till 2021 med god marginal. 
 
Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor med tåg och flyg har 
minskat med 10 procent jämfört med basår 2016, med mål om 25 procent 
minskning 2021. Detta är första gången som klimatpåverkan från Region 
Stockholms tjänsteresor minskat sedan 2016, vilket kan ses som ett positivt 
trendbrott. Under året har digitala vårdbesök och arbetsmöten ökat 
betydligt. 
 
Kollektivtrafiken ska enligt mål 10 minska mängden miljö- och hälsofarliga 
kemikalier för drift och underhåll med 30 procent, jämfört med 
basårsvärdet 2017. Under 2018 minskade mängden förbrukade miljö- och 
hälsofarliga ämnen med 21 procent, men resultatet för 2019 visar på en 
ökning med 282 procent. Trafikförvaltningen gör bedömningen att en trolig 
orsak till den stora ökningen är en successivt förbättrad inrapportering av 
kemikalieförbrukningen. Ökningen och möjlighet att kvalitetssäkra 
inrapporterade mängder kommer utredas av trafikförvaltningen under 
2020.  
 
Miljömål för fastigheter och anläggningar 
Region Stockholm är inne i en period med stora investeringar i 
vårdfastigheter och framförallt i infrastruktur för kollektivtrafik. Inom 
miljömålsarbetet genomför Region Stockholm åtgärder för att begränsa 
klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt, förebygga avfall och öka 
materialåtervinningen samt minska förekomst av miljö- och hälsofarliga 
ämnen i byggnader och anläggningar. Därtill fortsätter arbetet med att 
effektivisera energianvändningen. Sammantaget bidrar arbetet till ökad 
klimat- och resurseffektivitet samt till minskade kemiska miljö- och 
hälsorisker.  
 
Energianvändningen i fastigheter har minskat i förhållande mot föregående 
år och Region Stockholm uppfyller målet om 10 procent minskning till 
2021. Användningen av fastighetsenergi i form av el, värme och kyla i 
Region Stockholms fastigheter har minskat med 13 procent jämfört med 
basåret 2011.  
 
Utveckling och implementering av processer och åtgärder för att begränsa 
klimatpåverkan i Region Stockholms bygg- och anläggningsprojekt pågår. 
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Till 2019 har optimeringsarbete som genomförts inom ramen för 
tunnelbaneutbyggnaden lett till reducering av 39 700 ton 
koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar cirka 17 procent av 
tunnelbaneutbyggnadens beräknade klimatpåverkan. 
 
Region Stockholm arbetar aktivt med att ställa höga krav för att säkerställa 
att de material och produkter som byggs in i fastigheter och anläggningar 
har lågt eller inget innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. Under 2019 
har 91 procent av de material och produkter som bedömts enligt 
Byggvarubedömningens kriterier fått bedömningen accepteras eller 
rekommenderas. Arbete återstår för att kunna beräkna hur stor andel av 
den totala mängden material och produkter som använts inom 
Trafikförvaltningens investeringar.  

3. Resultat 
Miljöprogram 2017–2021 innefattar 15 miljömål samt ett 
koncernövergripande mål om hållbar upphandling. Nedan redovisas målen 
med tillhörande indikatorer.  

3.1 Region Stockholms plan för hållbar upphandling  
Region Stockholm ska genom upphandling och en resurseffektiv 
produktanvändning bidra till en hållbar konsumtion och produktion. 
Ambitionen är att vara drivande i Europa inom hållbar upphandling. 
  
Upphandling är ett mycket viktigt verktyg för att uppnå ett flertal av 
miljömålen, bland annat miljömål för patientmåltider, förnybara drivmedel 
samt för fastigheter och anläggningar. Nämnder och bolag omsätter 
miljömål till krav i upphandlingar där så är relevant. Inom prioriterade 
riskområden ställs också krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
anti-korruption utifrån Region Stockholms uppförandekod för leverantörer. 
Huvudsakliga riskområden i lokalt samordnade upphandlingar är 
läkemedel, IT-produkter, textilier, livsmedel, medicinteknisk och 
vårdrelaterad utrustning och förbrukningsmaterial, instrument, handskar 
och operationsartiklar, förbandsartiklar, fordon, kontorsvaror och vissa 
tjänster såsom facility services/management, vårdbemanning, transporter 
samt bevakning. Region Stockholms nämnder och bolag konkretiserar 
kontraktsvillkoren gällande hållbara leveranskedjor i avtal. Under 2019 har 
särskilt fokus lagts på att identifiera risker kopplat till bygg- och 
anläggningsmaterial, samt hantera risken för tvångsarbete i 
handsktillverkning genom skärpta krav i upphandlingen av 
operationshandskar. 
  
Ett prioriterat område inom miljöprogrammet är att omsätta Region 
Stockholms utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor 
(LS 2015–1281) i upphandlingskrav för att främja produkter fria från miljö- 
och hälsofarliga ämnen. Under 2019 upphandlades bland annat 
sårbehandlingsartiklar samt anestesi- och intensivvårdsartiklar där 
utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier varit prioriterat. För 
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sårbehandlingsartiklar har fokus bland annat varit att produkterna är fria 
från antimikrobiella ämnen när det inte krävs av medicinska skäl. För 
anestesi- och intensivvårdsartiklar har fokus varit att produkterna är fria 
från PVC och ftalater. Ett annat prioriterat område är energi. Krav på 
energieffektiva produkter har bland annat ställts i upphandling av ljuskällor 
och IT-produkter.  
 
Region Stockholm arbetar för att bidra till en cirkulär och biobaserad 
ekonomi, där upphandling av instrument och sjukvårdsartiklar är ett 
exempel på produktområden där det finns utmaningar att uppnå 
cirkularitet. Flergångsinstrument har betydligt mycket lägre 
klimatpåverkan än engångsinstrument, men det finns ett ökat behov i 
verksamheterna av engångsinstrument för att säkerställa en god 
patientsäkerhet, speciellt inom vissa verksamheter där tillgången till 
rengöringsmöjligheter är låg. När det gäller övergång till biobaserade 
material har Region Stockholm övergått till enbart biobaserade sopsäckar, 
soppåsar och fryspåsar, vilket minskar klimatpåverkan från dessa 
produkter med cirka totalt 900 ton koldioxidekvivalenter per år. Under 
2019 användes 17 miljoner skyddsförkläden inom Region Stockholm, varav 
1,4 miljoner (8 procent) var biobaserade. Det innebär en minskning av 
klimatpåverkan på 80 ton koldioxidekvivalenter per år. Om samtliga 
skyddsförkläden var biobaserade beräknas klimatpåverkan kunna minska 
med 1000 ton koldioxidekvivalenter per år.   
 
Upphandling av IT 
Region Stockholm är ansvarig för riskområdet IT inom Sveriges regioners 
nationella samverkan för hållbar upphandling. Under våren bjöd Region 
Stockholm in IT-leverantörer till ett rundabordssamtal för att diskutera de 
nya hållbarhetskraven och tilldelningskriterierna som ställts under Region 
Stockholms senaste IT-upphandlingar. IT-branschen välkomnade Region 
Stockholms ansträngningar. Region Stockholm har under 2019 genomfört 
sex IT-upphandlingar och har fortsatt att stärka hållbarhetskraven 
ytterligare, till exempel vad gäller anti-korruptionsarbete, arbetares 
exponering till hälsofarliga kemikalier och rätt till organisering. Region 
Stockholm är medlemmar i Electronics Watch, ett initiativ som bevakar 
produktionen och arbetar för att skydda arbetstagarnas rättigheter i 
leveranskedjor för IT-produkter. Partnerorganisationer till Electronics 
Watch rapporterar dels om fortsatta missförhållanden i produktionsleden 
men även att krav från inköpare och upphandlare i Europa har förbättrat 
villkoren för arbetarna i vissa tillverkningsfabriker.  
  
Uppföljning av lokalt samordnade avtal 
Under 2019 har Region Stockholm följt upp leverantörers åtgärdsarbete 
kopplat till identifierade avvikelser från tidigare års avtalsuppföljningar, 
genom dokumentgranskning och uppföljningsmöten. Region Stockholm 
har även genomfört nya avtalsuppföljningar kopplat till uppförandekoden 
för leverantörer på nio avtal innefattande 17 leverantörer. Uppföljningarna 
görs antingen genom att begära in och bedöma rapporter från utvalda 
leverantörer eller genom kontorsrevisioner. Rapporter har begärts in från 
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leverantörer av ambulansfordon, IT-produkter samt 
undersökningshandskar. Kontorsrevisioner har genomförts hos två 
läkemedelsleverantörer, en leverantör av IT-produkter samt två 
fruktleverantörer. Inom Sveriges regioners nationella samverkan för hållbar 
upphandling genomfördes revisioner i tre fabriker som tillverkar 
undersökningshandskar i Malaysia i juni 2019. Revisionerna visade på 
allvarliga avvikelser mot regionernas uppförandekod för leverantörer och 
mot Region Stockholms kontraktsvillkor. Revisionen ledde till en mängd 
uppföljningsåtgärder och avvikelsehanteringen fortgår. Resultatet av 
leverantörernas åtgärdsarbete blir dels förbättrade rutiner och processer för 
att upptäcka risker och missförhållanden i leveranskedjan, samt faktiska 
förbättringar för arbetarna.  
  
Under året har 14 avtal innefattande 36 leverantörer följts upp med 
avseende på ställda miljökrav. Bland avtalen återfinns 
förbrukningsmaterial, medicinteknisk utrustning och tjänster. Totalt 
identifierades 18 avvikelser mot ställda krav. Efter vidtagna rättelser, 
sanktioner och åtgärder från leverantörerna återstod sju avvikelser vid 
årsskiftet. Dessa bedöms vara åtgärdade i början av 2020.    
  
Plan för hållbar upphandling 
Arbete med framtagande av en plan för hållbar upphandling i enlighet med 
miljöprogrammet har initierats, men behöver anpassas till, och integreras i 
det stora förändringsarbete av Region Stockholms inköpsprocess som nu 
pågår med anledning av ny inköpspolicy och utveckling av kategoristyrt 
inköp. 
 
Region Stockholms arbete med hållbar upphandling väcker stort intresse 
utanför organisationen. Under 2019 har cirka 20 externa föreläsningar 
hållits om utveckling av hållbarhetskrav inom olika produktkategorier samt 
effekt och resultat av uppföljning av kraven. 
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3.2 Region Stockholms klimatåtagande 

Mål 1 
År 2021 har Region Stockholms utsläpp av växthusgaser minskat 
med minst 50 procent i jämförelse med år 2011 och med minst 75 
procent jämfört med 1990. 
 
Indikator 1.1 Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton 
koldioxidekvivalenter 
Region Stockholms övergripande klimatpåverkan har minskat med nästan 
hälften sedan 2011, från 247 000 ton koldioxidekvivalenter 2011 till cirka 
129 000 ton koldioxidekvivalenter2019. I jämförelse med 1990 års 
klimatutsläpp1, så är resultatet 67 procent lägre. Totalt har klimatpåverkan 
minskat med 48 procent sedan 2011 vilket utgör basår för Region 
Stockholms klimatåtagande. Beräkningar sker utifrån ett 
livscykelperspektiv för olika bränslen, där även produktion och distribution 
av bränslen ingår. Resultatet har framförallt uppnåtts genom 
energieffektivisering av transporter och fastigheter, förnybara drivmedel i 
kollektivtrafiken samt minskade utsläpp av lustgas och anestesigaser inom 
hälso- och sjukvård.  Resultatet för Region Stockholms klimatpåverkan 
börjar närma sig målnivån 50 procents minskning mellan år 2021 och 
basåret 2011. 
 
Viktiga orsaker som bidragit till den stora minskningen är övergång till 
förnyelsebara drivmedel inom kollektivtrafiken och förnybar energi inom 
regionens fastigheter samt energieffektivisering inom fastigheter och trafik. 
Enbart övergången till förnyelsebara drivmedel inom kollektrafiken har 
minskat utsläppen med drygt 76 000 ton koldioxidekvivalenter sedan 2011. 
Det största utsläppsområdet för Region Stockholms 2019 är 
kollektivtrafiken, som med sina 850 000 passagerare per dag står för runt 
72 procent av utsläppen, följt av fastigheter med 17 procent och därefter 
övriga transporter och resor, se figur 1 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Region Stockholms klimatpåverkan år 1990 uppskattas i en utredning under föregående 
miljöprogram till 388 065 ton. Basårsvärdet år 1990 har inte uppdaterats enligt den nya 
klimatberäkningsmodellen i Miljöprogram 2017-2021. 
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Figur 1: Klimatpåverkan från Region Stockholm 2019.  
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Tabell 1: Klimatpåverkan från Region Stockholm. Redovisas i ton 
koldioxidekvivalenter2 

Källa till utsläpp 

 

Utsläpp 

2019 
Utsläpp 

2018 

 

Utsläpp 
2017 

     Utsläpp 

2011 

 

Förändring 
2019 mot 

2011 

Fastigheter  

(indikator 12.1)* 

22 848 25 964 30 663** 34 635 -34% 

Kollektivtrafik  

(indikator 8.1) 

91 634 94 390 76 077 193 178 -47% 

Övriga transporter  

(del av indikator 8.1) 

6 695*** 7 020 5 197**** 9 423 -29% 

Medicinska gaser  

(lustgas samt anestesigaser, 
indikator 4.1) 

2 931 4 254 4 236 5 634 -48% 

Tjänsteresor 
(indikator 11.1, dock är 
minskningen 10 % mot 
basåret för 11.1 som är 
2016) 

 4580 5 141 5 163      4742***** -3% 

Summering 128 688 136 791   122 336 247 612 -48% 

* Data från utsläpp från köldmedia är inkluderad och baserad på värden från 2018 (Locum AB) och 2019 (Trafiknämnden) 

** Utsläppssiffran för 2017 är ej justerad utifrån korrigeringar i uppmätt energianvändning, minskningen är sannolikt en 
överskattning. 

*** För vårdrelaterade transporter har data från 2018 används.  

**** Siffran 2017 sakande data från ambulanser, ökningen är därmed sannolikt en överskattning. Data från både 2017 och 
2018 saknar uppgifter från hjälpmedelscentraler 

***** Data från 2011 saknas, siffran är därför beräknad på antal kilometer tjänsteresor från 2012 multiplicerat med en 
utsläppsfaktor baserad på genomsnittligt värde för koldioxidekvivalenter utsläpp/kilometer för perioden 2014-2017. 

 
  

                                                        
2 Inför 2019 års redovisning har en översyn av referenser för och revidering av emissionsfaktorer för 
olika drivmedel och energislag som används i Region Stockholms klimatberäkningsmodell genomförts. 
Äldre referenser och dess emissionsfaktorer har uppdaterats utifrån att det, finns uppdaterad och mer 
tillförlitliga data publicerad. Även basårsvärde har reviderats för att möjliggöra jämförelse. 
Revideringen innebär att Region Stockholms totala klimatpåverkan är något högre än tidigare års 
redovisning, framförallt på grund av att det förnybara drivmedlet rapsmetylester (RME) i uppdaterade 
emissionsfaktorer har betydligt högre klimatpåverkan vid produktion. Motsvarande revidering har även 
gjorts för tidigare redovisade värden för verksamhetsår 2018.    
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Mål 2  
År 2021 arbetar Region Stockholm systematiskt och effektivt 
med klimatanpassning. 
 
Indikator 2.1 Region Stockholm har en organisation för klimatanpassning 
och arbetar enligt en beslutad klimatanpassningsplan. 
Region Stockholm bedriver ett systematiskt klimatanpassningsarbete och 
har under 2019 fortsatt arbetet med implementering av 
klimatanpassningsplaner i regionens verksamheter. 
  
För att undvika behov av plötsliga och dyra investeringar i och med ett 
förändrat klimat, har klimatanpassningskrav inarbetats och integrerats i en 
koncernövergripande risk- och sårbarhetsanalys. En övergripande klimat-, 
risk-, och sårbarhetsanalys, innehållande åtgärdsplan har utarbetats under 
2019.  Den övergripande klimat-, risk-, och sårbarhetsanalysen har under 
december 2019 fastställts av krisledningsnämnden, och beslutats av 
regionstyrelsen.  Analysen kommer vidare att utgöra underlag inför 
pågående revidering av regionens krisberedskapsplan, vilken planeras att 
fastställas i samband med budget 2021.  
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3.3 Miljömål för hälso- och sjukvården 

Mål 3 
Under programperioden arbetar Region Stockholm för en 
hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar 
till att minska miljöpåverkan från läkemedel vid tillverkning, 
användning och kassation. 
Vårdverksamheter i Region Stockholm arbetar enligt Plan för läkemedel 
och miljö (LS 2017-0129), som konkretiserar arbetet med att nå 
läkemedelsmålet, mål 3. Vårdverksamheterna arbetar även med att utbilda 
sin personal om läkemedels miljöpåverkan, främst genom Region 
Stockholms webbutbildning om läkemedel och miljö. 
 
Indikator 3.1 Region Stockholms uppföljning visar på minskade utsläpp 
av miljöbelastande läkemedelssubstanser. 
I Region Stockholms förteckning över miljöbelastande 
läkemedelssubstanser (LS 2016–0634) definieras vilka 
läkemedelssubstanser som är miljöbelastande och som därmed omfattas av 
målet och indikatorn. Det är utsläppen från användningen i regionen som 
avses, det vill säga de läkemedelsrester som utsöndras med urin och 
fekalier när vi äter läkemedel. På Region Stockholms webbplats Janusinfo3 
återfinns även åtgärdsförslag för hur vårdgivare kan arbeta för att minska 
användningen av respektive substans, där så är medicinskt möjligt. 
 
De flesta vårdverksamheterna inom Region Stockholm har under 2019 
arbetat utifrån sina lokala mål, baserade på förteckningen över 
miljöbelastande läkemedelssubstanser. De lokala målen omfattar 
substanser som är relevanta och medicinskt möjliga att minska 
användningen av. Diklofenak, felodipin och olika antibiotika är de 
vanligaste substanserna som sjukhusen arbetar för att minska 
användningen av.  Stockholms läns landstings sjukvårdsområde (SLSO) och 
Tiohundra AB arbetar även för att minska användningen av antidepressiva 
medel hos multisjuka, respektive äldre över 75 år. Folktandvården arbetar 
med att minska förskrivningen av diklofenak och två sorters antibiotika. S:t 
Eriks Ögonsjukhus tog under året fram vilka substanser de kommer att följa 
och arbeta med under 2020. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ställt 
krav i avtalet för Capio S:t Görans sjukhus om att arbeta med substanser på 
förteckningen. Övriga relevanta privata vårdgivare har ännu inte 
motsvarande krav i sina avtal. Målet kan därför anses vara delvis uppfyllt 
för 2019, med en god prognos för måluppfyllelse under 2021. 
 
Många verksamheter kan visa på en kraftigt minskad användning av sina 
målsatta substanser under året. Andra nådde en medicinskt lämplig 
lägstanivå för användningen av för dem relevanta substanser redan under 
den förra miljöprogramsperioden, och dessa verksamheter har arbetat för 
att följa och bibehålla den uppnådda låga användningen. Karolinska 

                                                        
3 https://janusinfo.se 

https://janusinfo.se/
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Universitetssjukhuset har inte kunnat redovisa kvantitativa resultat av 
arbetet för året då erforderlig statistik inte har kunnat tas fram på grund av 
resursbrist. Rapportering förväntas kunna genomföras i kommande 
miljöredovisning, och då även retroaktivt. Utöver arbetet med att minska 
specifika substanser på förteckningen arbetar många verksamheter även 
bredare för en korrekt och rationell användning av antibiotika, vilket är 
positivt ur såväl miljö- som antibiotikaresistenssynpunkt. 
 
Region Stockholm har sedan 2005 undersökt halterna av läkemedelsrester i 
vatten. Under 2019 har vattenprover tagits i avloppsreningsverk, vattenverk 
och i recipienten från Saltsjön och utåt i skärgården. Ett femtiotal 
läkemedel detekterades i såväl inkommande, som renat, vatten från 
avloppsreningsverken. Ungefär hälften så många substanser återfanns även 
i recipienten. 
 
Indikator 3.2 Kassation av läkemedel minskar genom säkrare och 
effektivare läkemedelshantering. 
Region Stockholm arbetar både för att minska onödig kassation av 
läkemedel och med att säkerställa att läkemedel som behöver kasseras 
sorteras och omhändertas på rätt sätt. Målet för indikator 3.2 har uppnåtts 
för 2019 då alla berörda verksamheter har infört åtgärder för en säkrare och 
mer kostnadseffektiv läkemedelshantering, anpassat utifrån deras egna 
förutsättningar. En viktig del i detta är att på olika sätt tillse att inköpta 
läkemedel inte passerar utgångsdatum och på så sätt undvika onödig 
kassation av läkemedel. Detta kan göras på många sätt, exempelvis genom 
förbättrad datumkontroll i läkemedelsförråd, tydliggjord datummärkning 
och genom att aktivt dela med sig av läkemedel som närmar sig 
utgångsdatum till andra avdelningar där användningen är större. För att 
undvika överbeställningar och skapa bättre överblick i läkemedelsförråden 
arbetar många dessutom med att införa ett bestämt bassortiment och med 
att sortera läkemedlen i ATC-kodsordning.  
 
För att beställningen av läkemedel ska bli säkrare och mer effektiv har 
läkemedelsenheten på Danderyds sjukhus utvecklat ett scanningssystem för 
läkemedel som ingår i basförrådet. Hyllkantsetiketter för läkemedel som 
ingår i bassortimentet läses in via en handdator och informationen skickas 
sedan vidare till beställningssystemet.  
 
Att ha anställda farmaceuter som arbetar med att optimera 
läkemedelssortimentet och förbättra lagerhållningen bidrar också till bättre 
kontroll. Läkemedel som inte används ofta kan delas mellan flera 
avdelningar, exempelvis i läkemedelsautomater eller 
sällanläkemedelsförråd. Vissa läkemedel har kort hållbarhet efter 
beredning, och vid exempelvis barnsjukvård används inte alltid hela 
mängden. Genom att samordna användning och hantering av sådana 
läkemedel mellan avdelningar kan mängden överblivet läkemedel som 
behöver kasseras minskas.  
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Att minska kassationen av oanvända läkemedel genom att bättre 
behovsanpassa inköp, lagerhållning och hantering bidrar, förutom ett 
minskat behov av själva kassationssteget, även till positiva miljöeffekter i 
flera led i form av ett på sikt minskat behov av produktion och där till 
hörande transporter. Det är även positivt ur ekonomisk synvinkel. 

Mål 4 
År 2021 Region Stockholms klimatpåverkan från utsläpp av 
anestesigaser minskat med 40 procent i jämförelse med år 2011. 
 
Indikator 4.1 Klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser, ton 
koldioxidekvivalenter. 
Anestesigaser är inhalationsläkemedel för sövning av patienter. Inom 
Region Stockholm används sevofluran och desfluran4. Jämfört med 
koldioxid har anestesigaser en mycket större påverkan på klimatet och 
användningen bidrar till Region Stockholms klimatpåverkan.  
  
Under 2019 har den totala klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser 
minskat med 44 procent i förhållande till basåret 2011, vilket innebär att 
målet på 40 procent har uppnåtts med marginal för 2019. En starkt 
bidragande faktor är den minskade användningen av desfluran, vilken har 
en betydligt större klimatpåverkan än sevofluran. I förhållande till 2018 har 
utsläppen av desfluran minskat med 30 procent och i jämförelse mot 2011 
med 64 procent. Under hösten 2019 tog Karolinska Universitetssjukhuset, 
som var det sista sjukhuset att använda desfluran, beslut om att upphöra 
helt med användandet. Därmed innebär det att desfluran efter 2019 inte 
längre används inom Region Stockholm.  
  
Även användandet av sevofluran har minskat. Nedgången var sex procent 
jämfört med 2018 och 36 procent jämfört med 2011. Det är sannolikt till 
stor del ett resultat av sjukhusens5 arbete med fortsatt optimering av 
arbetsmetoder och utrustning. Genom att bland annat bättre anpassa 
färskgasflödet efter patientens behov kan den använda mängden 
anestesimedel minska, vilket även är positivt ur kostnadssynpunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Tidigare har även isofluran använts inom Region Stockholm, men nu används den bara inom 
forskning och undantas därför från målet. 
5 S:t Eriks Ögonsjukhus har under 2019 köpt anestesitjänster från Södersjukhuset, men kommer under 
2020 att starta upp anestesiverksamhet i egen regi. 
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Tabell 2: Klimatpåverkan från anestesigaser 

Klimatpåverkan/typ  2019 2018  2011 Förändring 
jmf 2018 

Förändring 
jmf 2011 

Desfluran 
Använd mängd (liter)  

32 45 87   

Klimatpåverkan  
(ton koldioxidekvivalenter)  

248 353 687 -30% -64% 

Sevofluran 
Använd mängd (liter)  

1113 1181 1742   

Klimatpåverkan 
(ton koldioxidekvivalenter) 

1332 1412 2084 -6% -36% 

Klimatpåverkan totalt  
(ton koldioxidekvivalenter) 

1580 1765 2827*  -44% 

Klimatpåverkan beräknad enligt GWP20. 
*Klimatpåverkan från 21 liter isofluran ingår i totalen för 2011 

 

Mål 5 
År 2021 har Region Stockholm effektiviserat textilhanteringen 
samt minskat miljöpåverkan från användning av engångs- och 
flergångstextiler. 
 
Indikator 5.1 Miljöhänsyn inkluderas i Regions Stockholms klädregler. 
Arbetet med att effektivisera och minska miljöpåverkan från användningen 
av engångstextilier sker genom ett flertal åtgärder. Under året har 
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv jämförts mellan specialarbetsdräkt 
och värmejackor av engångs- och flergångsmaterial. Analyser visar att 
engångskläder har betydligt större klimatpåverkan än flergångskläder för 
alla produktgrupper. Informationsmaterial avseende textiliernas 
miljöpåverkan har sammanställts som stöd till verksamheternas 
miljömålsarbete.   
 
Under 2019 har cirka 1,79 miljoner engångstextilier6, använts i 
vårdverksamheterna vilket är cirka 1 procent lägre än 20187. Detta 
indikerar en viss minskning av miljöpåverkan från textilanvändningen 
under året och ett trendbrott, då antalet engångstextilier tidigare år ökat. 
Användning av engångsoperationskläder har minskat med 18 procent, 

                                                        
6 Jämförelsen avser operationskläder, rockar/overaller, värmejackor, bäddtextilier och 
kundanpassade set. 
7 I Miljöredovisning 2018 redovisades en förbrukning av 1,83 miljoner engångstextilier, 
vilket korrigerats till 1,81 miljoner då ett räknefel identifierats. 
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vilket beror på att tidigare problem med icke funktionsdugliga 
flergångsoperationskläder är löst tillsvidare. För att minska miljöpåverkan 
från engångstextilier har Region Stockholm även upphandlat biobaserade 
alternativ där så är möjligt. I dagsläget utgörs 32 procent av 
engångsbäddtextilier av biobaserade produkter istället för fossilbaserade.  
 
Arbetet med att inkludera miljöhänsyn i Region Stockholms klädregler 
pågår och bedöms slutföras under 2020. Med miljöhänsyn menas ett 
förtydligande av i vilka vårdsituationer flergångstextilier är att föredra ur 
miljösynpunkt och samtidigt är ett fullgott alternativ ur 
patientsäkerhetssynpunkt. Ett par förvaltningar och bolag, däribland 
Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus, har redan 
inkluderat miljöhänsyn i sina klädregler. 
 
Indikator 5.2 Andelen kläder som är uteliggande i verksamheterna i mer 
än 30 dagar. 
För att reducera miljöpåverkan och undvika onödiga investeringskostnader 
vid nyproduktion av flergångstextilier inom hälso- och sjukvård behövs en 
effektiv logistik för tvätt- och textilhantering. Effektiviteten har ökat något 
under 2019. Andelen kläder som är uteliggande (det vill säga antingen 
används, ligger i förråd och personliga skåp eller ännu inte transporterats 
till tvätt) i Region Stockholms verksamheter i mer än 30 dagar har minskat 
från i genomsnitt 32 procent8 till 31 procent, med mål om 25 procent 2021. 
Mängden uteliggande plagg varierar mellan olika verksamheter och det 
finns stora möjligheter att minska mängden uteliggande plagg genom att 
dra lärdom där förbättringar gjorts.  
 
Ett kompletterande mått på resurseffektiviteten i textilhanteringen är 
omsättningshastighet, vilken mäter hur många gånger textilier i genomsnitt 
roterar i verksamheterna. Ju högre mått desto bättre och 2019 var 
omsättningshastigheten 13,9 i jämförelse med 12,5 föregående år. Under 
året har berörda verksamheter tagit fram och i viss mån genomfört åtgärder 
för att förbättra logistiken kring textilhanteringen och därmed skapat 
förutsättningar att nå målet under programperioden. Exempel på 
genomförda åtgärder och aktiviteter är månadsvis återkoppling till kliniker, 
informationsinsatser, kontrollscanning, införande av mobila textilvagnar 
och arbete genom textilombud. 
 

Tabell 3: Jämförande statistik omsättningshastighet 

Mätvärde 2019 2018 2017 Förändring 
procent 
jämfört 

med 2018 

Omsättningshastighet (gånger/år) 13,9 12,5 11,1 +11% 

                                                        
8 I Miljöredovisning 2018 redovisades andelen plagg som legat ute mer än 30 dagar uppgå 
till 31 procent, vilket korrigerats till 32 procent då ett räknefel identifierats. 
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Tabell 4: Jämförande statistik per verksamhet, andel uteliggande 
plagg mer än 30 dagar  

Verksamhet 2019 2018 Förändring 
procentenheter jämfört 
med 2018 

SLSO 37,7% 38,0% -0,3% 

S:t Eriks ögonsjukhus 27,5% 28,7% -1,2% 

Danderyds sjukhus 29,0% 27,6% 1,4% 

Folktandvården 19,7% 18,2% 1,6% 

Karolinska Huddinge 31,2% 31,9% -0,7% 

Karolinska Solna 41,5% 35,4% 6,0% 

TioHundra 20,4% 20,0% 0,5% 

Södertälje sjukhus 28,6% 31,5% -2,9% 

Södersjukhuset 23,0% 26,9% -3,9% 

Årsmedelvärde alla 
verksamheter 

31,1% 31,7% -0,6% 

 
 
Mål 6  
År 2021 serveras hållbara patientmåltider i Region Stockholm. 
 
Indikator 6.1 Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av 
måltidstjänster och livsmedel. 
I Plan för hållbara patientmåltider (LS 2017–0128), som antogs april 2018 
specificeras de hållbarhetskrav som ska ställas vid upphandling av 
måltidstjänster och livsmedel.  Exempel är krav på djurskydd, låg 
antibiotikaanvändning i djurproduktion samt olika krav för att minska 
miljöpåverkan vid produktion av livsmedel. Under 2019 är det enbart SLSO 
som har upphandlat livsmedel och måltidstjänster. De har då ställt samtliga 
obligatoriska krav enligt Plan för hållbara patientmåltider och haft med de 
rekommenderade kraven som en bilaga till avtalet för leverantören att 
frivilligt följa. Det innebär att indikatorn är uppfylld för 2019. 
  
Indikator 6.2 Andelen ekologiska livsmedel, i procent. 
Andelen ekologiska livsmedel ska öka successivt mot målet om 50 procent 
år 2021. För 2019 är målet enligt Plan för hållbara patientmåltider att 
andelen ekologiska livsmedel i patientmåltider ska vara minst 45 procent. 
Årets resultat är 42 procent ekologiskt vilket innebär att målet för 2019 inte 
har uppnåtts. Andelen ekologiska livsmedel i patientmåltider beräknas 
utifrån inköpssumman (inköpskostnaden för ekologiska livsmedel som 
andel av totala inköp av livsmedel).  
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Procentuellt sett innebär resultatet 2019 en ökning av andelen ekologiska 
livsmedel i patientmåltider med en procent jämfört med 20189.  Totalt 
upphandlades livsmedel till patientmåltider för drygt 135 miljoner kronor 
under 2019.  
 
Det finns flera orsaker till att målet inte uppnås. Bland annat har det varit 
otydligheter i avtalen med måltidsleverantörer gällande andelen ekologiska 
livsmedel som gör att vissa verksamheter inte uppnått målvärdet för 2019. 
En bidragande orsak är också att många avtal med privata vårdgivare ännu 
inte har aktuella målvärden för ekologisk andel i sina avtal. Detta kommer 
successivt att förbättras när nya avtal träder i kraft och när Vårdval 
uppdateras. 
 
Många vårdgivare har dock arbetat framgångsrik med att öka andelen 
ekologiskt. Exempelvis har Danderyds sjukhus haft löpande genomgångar 
av förrådsvaror i beställningsprogrammet i syfte att öka det ekologiska 
utbudet och bytt ut konventionella varor mot ekologiska där så varit 
möjligt. De som har högst andel ekologiskt i patientmåltiderna är S:t Eriks 
Ögonsjukhus och Capio S:t Görans sjukhus med 58 respektive 48 procent. 
S:t Eriks Ögonsjukhus har mer än dubblerat andelen på två år vilket har 
möjliggjorts genom avtalskrav med måltidsleverantören.  
  
Tabell 4: Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider 

Verksamhet 2019 2018 2017 Förändring procentenheter 
jämfört med 2018 

Danderyds sjukhus AB 46% 41% 36% +5% 

SLSO 40% 41% 37% -1% 

Karolinska 
universitetssjukhuset 
AB 

44% 40% 35%  +4% 

Södertälje sjukhus AB 43% 36% 33% +7% 

TioHundra AB 46% 40% 30% +6% 

Södersjukhuset AB 46% 41% 38% +5% 

S:t Eriks Ögonsjukhus 
AB 

58% 42% 24% +16% 

Capio S:t Görans 
sjukhus 

48% 42% - +6% 

Övriga privata 
vårdgivare  

35% - 30% +5% 

Totalt 42% 41%* 36% +1% 
*2018 är det endast Capio S:t Görans sjukhus som redovisat av de privata vårdgivarna. 

  

                                                        
9 2018 redovisades inte uppgifter från övriga privata vårdgivare vilket medför att ökningen 2019 blir relativt liten eftersom de 

har en lägre andel ekologiskt. 
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Indikator 6.3 Klimatpåverkan från patientmåltider, ton 
koldioxidekvivalenter. 
Målet är att klimatpåverkan från patientmåltider 2021 per portion ska ha 
minskat med 20 procent jämfört med år 2016. Resultatet för 2019 är att 
klimatpåverkan från patientmåltider har minskat med 15 procent per 
portion i relation till basår 2016 (se tabell 5 nedan). Skillnaden mellan 
verksamheterna är stor och utsläppen per portion varierar från 1,8 kilo som 
minst till 3,4 kilo som mest. Södersjukhuset, SLSO och Södertälje sjukhus 
är de som uppvisar lägst klimatpåverkan per portion, och ligger under 
genomsnittet för regionen.  
 
Verksamheterna har under flera år arbetat aktivt för att minska 
klimatpåverkan från patientmåltiderna och resultatet är mycket positivt. 
Åtgärder som genomförts har bland annat innefattat klimatberäkning av 
maträtterna, menyplanering samt minskning av matsvinn. 
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Tabell 5: Klimatpåverkan från patientmåltider  
  2019 2018 2017 2016 Förändring 

mot 2016 (basår) 

Klimatpåverkan totalt  
(ton koldioxidekvivalenter) 

4512 5169 5879 5623 -24% 

Klimatpåverkan/inköpt 
livsmedel 
(kg koldioxidekvivalenter/kg 
inköpt livsmedel) 

1,7 1,7 1,9 1,7 0% 

Klimatpåverkan per 
portion (kg koldioxid-
ekvivalenter/portion) 

2,4 2,7 2,7 2,8 -15% 

 Målet och siffrorna gäller patientmåltider i egna verksamheter 

  
 Indikator 6.4 Andel av mängden mat som slängs, i procent. 
Indikatorn är uppfylld om maximalt 15 procent av portionsvikten slängs år 
2021. Denna indikator ska inte redovisas förrän 2021 men verksamheterna 
arbetar redan nu aktivt med att skapa en god helhetsupplevelse kring 
måltiden. Maten är en viktig del för att främja tillfrisknandet och öka 
välbefinnandet hos patienterna. Verksamheternas arbete med att bättre 
anpassa måltidssituationen till patienternas behov och förutsättningar 
kommer att leda till att tallrikssvinnet minskar.   
  
Indikator 6.5 Mängden matsvinn, ton. 
För att indikatorn ska uppfyllas ska mängden matsvinn ha minskat med 40 
procent år 2021 jämfört med 2017. Beräkningen av mängden matsvinn görs 
genom stickprovsmätningar som utförs av verksamheterna 1-3 gånger per 
år. 2017 var matsvinnet 402 ton vilket utgör basårsvärde för 
programperioden.  
  
Under 2019 var mängden matsvinn 346 ton, vilket är en minskning med 14 
procent jämfört med basårsvärdet. Verksamheterna har under året arbetat 
systematisk för att minska matsvinnet. Bland annat har flera av 
verksamheterna infört och utbildat måltidsvärdar, ökat möjligheterna för 
patienterna att välja vad de vill äta samt begränsat utbudet av livsmedel i 
förrådsortimentet för att underlätta för personalen vid beställning. 
Södersjukhuset har under 2018 och 2019 successivt implementerat ett nytt 
måltidssystem vilket har medfört att matsvinnet har minskat från 79 ton till 
19 ton på två år.  
  
Tabell 6: Matsvinn från patientmåltider 

  2019 2018 2017 
(basår) 

Förändring 
jämfört med 

2017   
Mängd svinn (ton) 346 350 402 -14% 
För 2017 och 2018 ingår endast data från patientmåltider i egna verksamheter. 2019 ingår 
även Capio S:t Görans sjukhus i beräkningarna. 
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Indikator 6.6 Andelen lokalproducerade livsmedel, i procent. 
Lokalproducerade livsmedel omfattar enligt definitionen i Region 
Stockholms plan för hållbara patientmåltider (LS 2017–0128) livsmedel 
producerade i Mälardalen och Gotland. Målet är att andelen 
lokalproducerade livsmedel ska vara minst 20 procent 2021. Resultat kan 
inte redovisas för 2019 eftersom det är svårt att få fram uppgifter om var 
livsmedel är producerade då det saknas tillräckligt stöd i lagstiftningen 
avseende ursprungsmärkning. Verksamheterna har dock varit i kontakt 
med sina leverantörer för att se vilka möjligheter det finns att få fram 
uppgifter på frivillig basis men ingen av leverantörerna har kunnat redovisa 
på regional nivå. Tiohundra AB:s leverantörer har dock kunnat ange vilket 
land produkterna kommer ifrån och under 2019 har Tiohundra AB köpt in 
63 procent svenskproducerade livsmedel. Även SLSO har kunnat redovisa 
uppgifter om ursprungsland för vissa delar av sina inköp. Uppgifterna är 
dock inte fullständiga och därför går det inte att redovisa en rättvisande 
siffra för deras inköp.  
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3.4 Miljömål för kollektivtrafiken och övriga 
transporter 

Mål 7 
Region Stockholm arbetar för att kollektivtrafik, gång, cykel och 
digitala möten ska öka så att övriga motoriserade resor minskar. 
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna har ökat år 
2021 i jämförelse med år 2011. 
 
Att erbjuda en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik, främja gång och cykel 
samt öka andelen digitala möten möjliggör för Region Stockholm att bidra 
till att utveckla Stockholmsregionen på ett hållbart sätt, bidra till minskad 
miljöpåverkan och öka regionens attraktivitet.  
 
Indikator 7.1 Resvaneundersökningar om resor med cykel och gång samt 
digitala möten. 
Målet är nått om andel resor till fots och med cykel 2021 är högre än basår. 
Avseende digitala möten gäller att Region Stockholm bedriver ett 
digitaliseringsarbete som bidrar till minskat resande och ökad mobilitet, att 
antal vårdkontakter på distans ökar samt att uppgifter om telefon- och 
videokonferens visar på en ökning.  
 
Åtgärder för ökad cykelandel 
Andel resor till fots och cykel har ej kunnat följas upp i årets redovisning då 
resultaten från den resvaneundersökning som Trafikanalys genomför, och 
som utgör underlag till bedömningen av indikatorn, förväntas publiceras 
först under maj 2020.  
 
Under året har det regionala cykelkansliet på Region Stockholms tillväxt- 
och regionplaneförvaltning permanentats i syfte att stärka arbetet för ökad 
cykling i länet. Under året har också en revidering av den regionala 
cykelplanen inletts tillsammans med länets kommuner och Trafikverket. En 
studie av ett regionalt cykelstråk har också påbörjats under året. Syftet med 
stråkstudien är att påskynda utbyggnaden av cykelstråken. Cykelkansliet 
har också medverkat i en utredning om hälsoeffekterna av cyklingen i 
Stockholm län. Resultaten visar på positiva hälsoeffekter och 
samhällsekonomiska vinster av cyklandet i Stockholms län i dagsläget. 
Resultaten visar även potentiella effekter om regionala cykelplanens mål 
om 20 procents cykelandel skulle nås. 
 
För att följa upp genomförandet av den regionala cykelplanen tar 
cykelkansliet fram ett årligt cykelbokslut. Cykelbokslutet som publicerades 
under året visar att 27 kilometer av det regionala cykelvägnätet byggdes ut 
eller åtgärdades redan under 2018. En hög andel av väghållarna i länet 
uppfyller riktlinjerna för drift och underhåll och antalet väghållare som 
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använder sopsaltning fortsätter att öka. Säkra skolvägar och 
trygghetssatsningar är de vanligaste cykelfrämjande åtgärderna och antalet 
kampanjer med vintercyklister har ökat sedan föregående år. 
 
Digitalisering för minskat resande och ökad mobilitet 
I enlighet med Region Stockholms strategi för IT och digitalisering 2020-
2023 (RS 2019-0669) är digitalisering ett viktigt strategiskt verktyg som 
ska användas av samtliga verksamheter inom Region Stockholm för att 
utveckla verksamheten och nå de övergripande målen. Metoder för att 
utvärdera Regions Stockholms digitaliseringsarbete bidrag till minskat 
resande och mobilitet behöver vidareutvecklas. Det kan emellertid 
konstateras att antal vårdkontakter på distans, det vill säga kontakter via 
videolänk, telefon eller brev som motsvarar ett fysiskt besök, har ökat 
markant under 2019. Antalet uppgår till cirka 1 130 000 under 2019, vilket 
motsvarar 5 procent av de totala vårdkontakterna för året. Resultatet visar 
en ökning om 31 procent jämfört med 2018, och 40 procent jämfört med 
2016.  För året uppgick antalet för videobesök till cirka 76 400, vilket är en 
ökning med 443 procent jämfört med 2018.  
 
Region Stockholms medarbetare genomför även en stor mängd digitala 
arbetsmöten internt och externt, vilket är effektivt sett till såväl tid som 
pengar och klimatutsläpp. Under 2019 genomfördes cirka 65 000 samtal i 
videokonferensrum inom Region Stockholm. Översiktligt beräknat har 
detta minskat klimatpåverkan med cirka 600 ton koldioxidekvivalenter 
samt sparat cirka 60 000 arbetstimmar, vilket motsvarar cirka 40 miljoner 
kronor, genom att ersätta fysiska möten och resor. Därtill har möten via 
Skype ökat betydligt under 2019. 
 
Indikator 7.2 Kollektivtrafikens marknadsandel  
Målet för indikatorn är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka från 
49 procent som utgör basårsvärde från 2015. Målet i 
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, liksom i 
miljöprogrammet, är 51,5 procent 2020 och 54 procent 2030. 
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna mäts och följs upp 
genom resvaneundersökningar där andelen resor med motoriserade 
färdmedel, gång, cykel samt andra färdmedel för länets medborgare 
undersöks. Under 2019 har en nationell resvaneundersökning genomförts 
av myndigheten Trafikanalys, och resultaten för Region Stockholm 
förväntas publiceras under maj månad 2020. Indikatorn kan därmed inte 
utvärderas i 2019 års miljöredovisning. 
 
I Stockholms län reser varje dag över 850 000 resenärer med allmänna 
kollektiva transportmedel som tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och 
fartyg eller med den särskilda kollektivtrafiken. En region i tillväxt, med en 
ständigt växande befolkningsmängd innebär ett behov av att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet för att bibehålla och öka andelen resenärer 
som väljer att resa kollektivt. Detta bidrar både till lägre utsläpp och till en 
minskad trängsel. 
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Viktiga händelser och arbete för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och 
för att öka marknadsandelen innefattar bland annat följande: 

• Från och med år 2019 ombildades Stockholms läns landsting till 
Region Stockholm och tog över det regionala utvecklingsansvaret 
från länsstyrelsen. Det innebär att regionen fått ett utökat uppdrag 
bland annat för frågor kopplade till tillväxt, transporter och 
infrastruktur. För att regionen ska uppfattas som en part och tala 
med en röst är det extra viktigt att regionens förvaltningar 
samverkar och har en gemensam hållning i kontakt med 
kommunerna.  

• Trafikförvaltningens samverkan med kommunerna är synnerligen 
angelägen för att göra kollektivtrafiken tillgänglig och attraktiv för 
resenärerna. Kommunerna har planmonopol och ansvarar för den 
fysiska planeringen. För en effektiv kollektivtrafiklösning måste 
trafikförvaltningen involveras tidigt i den kommunala 
planeringsprocessen. Därför har trafikförvaltningen och 
kommunerna en kontinuerlig dialog kring kommunernas planerade 
samhällsutveckling och tänkta exploateringsområden med syfte att 
arbeta för en hållbar utveckling där bostäder, verksamheter och 
infrastrukturen för kollektivtrafik stödjer varandra.  

• Under år 2019 har det pågått ett arbete med att ta fram en 
kollektivtrafikplan som har 2050 som horisontår. Planen beräknas 
bli klar under år 2021. Den huvudsakliga frågan att besvara i den 
nya kollektivtrafikplanen är hur kollektivtrafiken i regionen bör 
planeras för att nå målen i Stockholmsregionens utvecklingsplan 
och trafikförsörjningsprogrammet. 

• Trafikförvaltningens planeringssektion har under år 2019 arbetat 
fram förslag till koncept för nya trafiksystem. I en växande 
Stockholmsregion kommer fler att behöva resa till arbete, studier 
och fritidsaktiviteter. Fler ska kunna och vilja resa med hållbara och 
kapacitetsstarka färdmedel, istället för att välja bilen. 
Trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana har en 
viktig uppgift i att utveckla ett attraktivt utbud av kollektivtrafik. 

 
Därtill genomför Region Stockholm historiska och omfattande 
investeringar i utbyggnad av kollektivtrafiken. Upprustning och utbyggnad 
av Roslagsbanan, förbättringar på Röda linjen, utbyggnad av tunnelbana 
mot Nacka, Arenastaden och Barkarby liksom förlängning av Tvärbanan är 
några av de viktiga investeringsprojekten. 
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Mål 8 
År 2021 sker Region Stockholms transporter till 95 procent med 
förnybara drivmedel. 
 
Indikator 8.1 Andelen förnybar energi för transporter, i procent. 
Andelen förnybara drivmedel uppgår till 89 procent 2019, vilket är en 
minskning med 1 procentenhet i förhållande till föregående år. De stora 
trafikslagen busstrafik och spårbunden kollektivtrafik står tillsammans för 
88 procent av den totala energianvändningen och ligger på 96 respektive 
100 procent i andel förnybart.  
 
Då kollektivtrafiken med buss- och spårtrafik utgör en stor del av 
transporterna, påverkas inte helheten nämnvärt av förändringar inom de 
mindre transportområdena, även om det är viktiga förbättringar inom sina 
sektorer. Exempelvis har andelen förnybart inom transporter av byggavfall 
ökat i förhållande till föregående år och uppgår nu till 98 procent förnybart. 
Bidragande faktorer för denna utveckling är att ett nytt avtal med hårdare 
krav trädde i kraft under föregående år och mer förnybart drivmedel har 
därmed fasats in.  
 
Figur 2: Andel av total energi i Region Stockholms transporter 
2019 
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Vid övergången till förnybara drivmedel har trafikförvaltningen arbetat 
utifrån en drivmedelsstrategi som bygger på att använda flera olika 
drivmedel. Syftet med strategin är att driva utvecklingen av förnybara 
drivmedel samtidigt som det är ett sätt att minska riskerna genom att 
diversifiera användningen av drivmedel. 
 
Tabell 8: Andel förnybar energi i Region Stockholms transporter 

 2019 2018 2017 

Busstrafik 96% 97% 98% 

Kollektivtrafik till sjöss 18% 17% 16% 

Särskild kollektivtrafik (färdtjänst)* 43% 41% 45% 

Spårbunden kollektivtrafik 100% 100% 100% 

Spår- och arbetsfordon för spårunderhåll 0% 5% 4% 

Vårdrelaterade persontransporter** 24% 24% 28% 

Transporter inom ramavtalade tjänster 92% 92% 90% 

Egna och leasade fordon (tjänsteresor) 33% 27% 24% 

Transport av konventionellt avfall 90% 91% 81% 

Transport av byggavfall 98% 77% 48% 

Medicarrier AB 93% 92% 91% 

Total andel förnybart 89% 90% 90% 

* Färdtjänstens taxifordon tankar på publika drivmedelsstationer, vilken omfattas av reduktionsplikt för diesel och 
bensin i Sverige fr.o.m. juli 2018, vilket gör att det ser ut som andelen förnybart inom färdtjänsten har minskat under 
2018 och 2019 jämfört med 2017. 

** För vårdrelaterade transporter har värden för år 2018 används. Detta då uppgiftslämnaren haft svårt att inkomma 
med underlag inför beräkningarna.   

Kommentarer till resultaten i tabell 8 
Andel förnybart i busstrafiken uppvisade 2019 en liten minskning i andel 
förnybart gentemot 2018. Det beror på en högre användning av 
rapsmetylester (RME), vilken innehåller 5 procent fossil energi, medan 
användningen av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) minskade. Detta har 
med prisutvecklingen mellan de olika biodrivmedlen att göra.  
 
När det gäller sjötrafiken finns mål om att uppnå 90 procent förnybart 
drivmedel vid utgången av 2021. Nationella och internationella styrmedel 
och prisutvecklingen inom drivmedelsbranschen är också avgörande för att 
nå målet om andel förnybar energi inom sjötrafiken och färdtjänsten. 
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Mål 9  
Energianvändningen för kollektivtrafiken har minskat med 10 
procent år 2021 och med 15 procent år 2030, i jämförelse med år 
2011.  
 
Indikator 9.1 Energianvändning för kollektivtrafik per personkilometer.  
Energianvändningen för kollektivtrafiken har minskat med 16 procent 
sedan 2011 och uppnår därmed målet om 10 procent minskning till 2021 
med god marginal. Kollektivtrafik med buss, till sjöss, spårtrafik samt 
särskild kollektivtrafik omfattas och bidrar i olika grad till att uppnå målet.   
Årets resultat visar en betydande minskning för den 
totala energianvändningen per personkilometer. Det är framförallt 
spårtrafiken och sjötrafiken som står för de största procentuella 
förändringarna sett till total energianvändning, både jämfört med år 2018 
och med basår 2011. Spårtrafiken har haft en ökad energiförbrukning på 
cirka två procent i jämförelse med 2018, men har samtidigt en fem 
procentig ökning av antal personkilometer.   
   
Trafikförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra inrapportering 
av energidata och att kvalitetssäkra uppgifter. Som ett exempel gick 
trafikförvaltningen 2018 över till Energimyndighetens värden för beräkning 
av energiinnehåll i drivmedel19, som utgör underlag för målet om minskad 
energianvändning inom kollektivtrafiken. Under 2019 så har en total 
genomlysning och uppdatering av inrapporteringsförfarandet genomförts 
som ett led i det systematiska förbättringsarbetet avseende 
drivmedelsförbrukning och personkilometer för sjötrafiken.    
   
Trafikförvaltningen arbetar systematisk med att effektivisera 
energianvändningen inom kollektivtrafiken. Under 2019 ställdes krav 
på 15–25 procent energieffektivisering i avtalen med busstrafikutövare, 
vilket kan uppnås genom exempelvis sparsam körning, ruttoptimering och 
effektivare teknik (elbussar). Spårtrafiken har energieffektiviserats   genom 
upprustning av enheter för värme och ventilation samt ersättning av 
takbelysning med LED i befintliga tåg (C20). På pendeltågen har 
trafikutövaren valt att förse tågen med elmätare, vilket möjliggör 
kontinuerliga justeringar för att kunna minska energianvändningen.  På 
grund av förseningar har inte det nya spårfordonet för tunnelbanetrafik, 
C30, tagits i trafik än. Fordonet kommer att kunna transportera fler 
personer och ha kylfunktion sommartid, vilket kommer att öka 
energianvändningen totalt sett. Eftersom tåget kommer att kunna 
transportera fler personer räknar trafikförvaltningen dock med att 
energianvändningen per personkilometer kommer att minska. 
  
Trafikförvaltningen har sedan 2016 bedrivit ett omfattande 
utredningsarbete avseende eldrift av bussar. Syftet har varit att utreda om 
elbussar är ett bra alternativ för att minska energianvändningen, men också 
för att minska buller och lokala utsläpp inom kollektivtrafiken. Utredningen 
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har lett till att Trafiknämnden fattade ett inriktningsbeslut i februari 2019 
för framtida bussupphandlingar i enlighet med utredningens förslag. 
   
Baserat på energisparkrav i senare avtal har trafikförvaltningens 
trafikutövare inom sjötrafik tagit fram energiförstudier. Trafikförvaltningen 
har även genomfört kartläggningar med energiledningsplan för två fartyg, 
som ska utgöra mall för energieffektiviseringsarbetet 
för övriga fartygsflottan.  
   
   
Tabell 9: Energianvändning i kollektivtrafiken  
   2019  2018  2017  2011*  

(Basår)  
Förändring 

mot 2011  
Energianvändning per 
personkilometer  

0,190  0,201  0,204  0,226  -16%  

Basårsvärdet för 2011 uppdaterades 2018 till 0,226 för att inkludera spårtrafiken  
 

Mål 10 
År 2021 har mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier för drift 
och underhåll av kollektivtrafiken minskat med 30 procent, i 
jämförelse med år 2017. 
 
Indikator 10.1 Mängden utfasningskemikalier, i kilogram eller liter. 
Målet omfattar ämnen som ingår i Region Stockholms utfasningslista för 
miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter (LS 2015-1281). Alla 
förbuds- och utfasningsämnen, enligt utfasningslistan, som förbrukats i 
mer än 0,01 kilogram eller liter under året ska redovisas10. För 2019 
redovisar trafikförvaltningen en total ökning av mängden förbrukade miljö- 
och hälsofarliga kemikalier med 282 procent.  
 
Trafikförvaltningens trafikutövare och drift- och underhållsentreprenörer 
för spåranläggningarna står för den största delen av förbrukningen av de 
ämnen, produkter och varor som trafikförvaltningen ska rapportera. Under 
2017 kartlade trafikförvaltningen vilka typer och mängder av förbuds- och 
utfasningsämnen, enligt Region Stockholms utfasningslista, som 
förekommer i avtalad drift och underhåll av kollektivtrafiken. 
Kartläggningen sätter basårsvärdena för programperioden. År 2018 
korrigerades basårsvärdet eftersom trafikutövare och drift- och 
underhållsentreprenörer fått förtydligande information om hur de 
förväntas rapportera.  
 
Resultatet för 2019 visar på en stor ökning av förbrukade mängder av miljö- 
och hälsofarliga ämnen jämfört med 2017 och 2018. En stor del av 
ökningen utgörs av motoroljor hos busstrafikutövare. Trafikförvaltningen 
gör bedömningen att en trolig orsak till den stora ökningen är en successivt 

                                                        
10 Kriterierna för redovisning av målet beskrivs vidare i Tillämpningsanvisning för 
Uppföljning av miljöprogram 2017-2021 (LS 2016-1486). 
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förbättrad inrapportering av kemikalieförbrukningen från trafikutövare 
samt drift- och underhållsentreprenörer. Det finns därmed risk för att det 
inrapporterade basårsvärdet samt värdet för år 2018 är bristfälligt. 
Trafikförvaltningen bedömer att det med nuvarande rapporterat 
basårsvärde inte är möjligt att beräkna måluppfyllelse utan att först 
kvalitetssäkra tidigare rapporterade siffror. Trafikförvaltningen rapporterar 
vidare att ökningen och möjlighet att kvalitetssäkra inrapporterade 
mängder kommer utredas under 2020.  
 
Tabell 10: Mängd utfasningskemikalier hos upphandlade 
trafikoperatörer 

 2019 2018  2017 

(Basår) 

Förändring 

Mängd utfasningsämne 
(kilogram eller liter) 

53 159 11 042 13 926* +282% 

Antal förbudsämnen som 
används 

4 st 3 st 2 st +2 st 

Mängd förbudsämnen   
(kilogram eller liter) 

160 14 21 +662% 

*Basårsvärdet uppdaterades under 2018 från 4529 kilo då en del ämnen saknades i underlagen från 
entreprenörerna i redovisningen för 2017. 

Mål 11 
År 2021 har klimatpåverkan från Region Stockholms 
tjänsteresor minskat med 25 procent i jämförelse med år 2016. 
 
Indikator 11.1 Klimatpåverkan från tåg- och flygresor, ton 
koldioxidekvivalenter. 
Under år 2019 har utsläppen från Region Stockholms tjänsteresor med flyg 
och tåg minskat med 11 procent jämfört med föregående år. Jämfört med 
basåret, 2016, har klimatpåverkan från tjänsteresor minskat med 10 
procent. Klimatpåverkan till följd av tjänsteresor härrör näst intill 
uteslutande från flygresor. Totalt har cirka 34 000 tåg- och flygresor 
genomförts under 2019, varav 41 procent med flyg och 59 procent med tåg. 
Detta är en ökning av andelen tågresor med 7 procentenheter jämfört med 
2016. Det faktum att medarbetarna åkt mer tåg under 2019 avspeglas även i 
en minskad klimatpåverkan per personkilometer.   
 
Enligt Region Stockholms riktlinje för resor (LS 2015-1341) ska hänsyn till 
klimatpåverkan tas vid val av resa. Flera av Region Stockholms 
verksamheter förordar och använder hjälpmedel för att underlätta resfria 
möten, exempelvis motsvarande Skype och IT-stöd för videosamtal, vilket 
bidrar till såväl minskad klimatpåverkan som sparad restid och kostnader. 
Karolinska Universitetssjukhuset genomför exempelvis en stor mängd 
videomöten varje år. Se även mer information om hur klimatpåverkan 



 
 

 32 (45) 

Regionledningskontoret MILJÖREDOVISNING 2019 RS 2019-0242 
 

 

  
 

minskat genom genomförandet av digitala möten under mål 7. Karolinska 
har dessutom valt att internt kunna följa upp resestatistik på enhetsnivå 
vilket underlättar för enheter att minska sitt flygresande. 
 
Tabell 11: Utsläpp av koldioxid från Regions Stockholms 
tjänsteresor 

 

 

2019 

 

2018 

 

2017 Basår 
2016 

Förändring 
mot 2018 

Förändring 
mot basår 

2016 

Utsläppt mängd 
koldioxid-
ekvivalenter* 

4 580 5141 5163 5062 -11% -10% 

Utsläpp per 
kilometer  

(gram koldioxid-
ekvivalenter/km) 

175 183 186 188 -5% -7% 

*Data levererad av Region Stockholms resebyrå. Metoden använder omräkningsfaktor 2,7 för radiative forcing för 
flygresor, med hänvisning till Intergovernmental panel for Climate Change (IPCC). I beräkningen ingår 
klimatpåverkan från tåg, flyg, flygtaxi och Arlanda express. 

 
 
  



 
 

 33 (45) 

Regionledningskontoret MILJÖREDOVISNING 2019 RS 2019-0242 
 

 

  
 

3.5 Miljömål för fastigheter och anläggningar 

Mål 12 
Verksamhets- och fastighetsenergi i landstingsägda fastigheter 
har minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 
2030, i jämförelse med år 2011. 
 
Indikator 12.1 Energianvändning, kilowattimmar per kvadratmeter (A-
temp). 
Jämfört med 2011 har användningen av verksamhets- och fastighetsenergi 
minskat med 13 procent och målvärdet på tio procents minskning till år 
2021 har överträffats. Energianvändningen i regionägda fastigheter har 
minskat med fem procent jämfört med föregående år.  
 
Tabell 12: Energianvändning (värme, kyla, el) i regionägda 
lokaler (Atemp, kWh/m2) 

 
2019 2011 

(Basår) 
Förändring 

mot 2011 
2018 Förändring 

mot 2018 

Landstingsfastigheter AB 209 241 -13% 216 -3% 

Fastigheter för allmän 
kollektivtrafik* 

201 233 -14% 216 

 

-7% 

Total energianvändning 206 237 -13% 216 -5% 

* Nyckeltalet för använd energi kWh/m2 (A-temp) bör användas med försiktighet vid jämförelse 
med andra fastighetsägare då beräkningsgrunderna för dessa generellt skiljer sig åt.  

 
Fastigheter för allmän kollektivtrafik 
Trafikförvaltningen uppvisar för år 2019 att värme-, el och 
kylanvändningen har minskat med sju procent jämfört med 2018, och med 
14 procent jämfört med basåret 2011. Det betyder att målet om tio procents 
reduktion till år 2021 har uppnåtts. Effektiviseringar av 
värmeanvändningen har pågått under 2019 där flera åtgärder har haft fokus 
på optimering och intrimning. Detsamma gäller för elanvändningen. 
 
Uppdateringar har gjorts i nya trafikavtal, med krav på både att 
energieffektiviseringsarbete bedrivs systematiskt och att kravställd 
effektivisering har definierade nivåer.  
 
Landstingsfastigheter AB 
Locum AB, som förvaltar fastigheter ägda av Landstingsfastigheter AB, 
uppvisar 2019 en minskning av den totala energianvändningen i lokalerna 
med 13 procent jämfört med basåret 2011 och målet för 2019 är därmed 
uppnått. Locum har i sin lokala miljöplan satt mål om en minskning av 
energianvändningen på 15 procent år 2021 och 30 procent år 2030, jämfört 
med 2011. Ett arbete med att konkretisera det fortsatta energiarbetet för 
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att nå målet år 2021, med sikte på målsättningen år 2030, har påbörjats och 
kommer att vidareutvecklas under kommande år.   
  
Den minskade energianvändningen under året är ett resultat av bland 
annat driftoptimeringar och åtgärder på tekniska system tillsammans med 
tömning av lokaler i samband med utflyttningar av Karolinska 
sjukhusområdet i Solna. Årets sommar innebar en minskad kylanvändning 
för Locum i jämförelse med föregående år, vilket beror på mer normala 
temperaturer jämfört med den varma sommaren 2018.   
  
 Energieffektiviseringsåtgärder särskilt värda att nämna under året har varit 
att en oljedriven ånganläggning på Karolinska universitetssjukhuset 
Solna bytts till ett system med effektivare elpannor och färre 
distributionsstråk, samt att tillvaratagande av överskottsvärme från 
kylmaskiner har gjorts på Norrtälje och S:t Görans sjukhus.  
  
Gällande egenproducerad förnybar energi har Locum kunnat installera 7 
700 kvm solceller av 20 000 planerade kvm. Regionens ägarstruktur 
har inneburit skatterättsliga följder vad gäller elproducentansvaret för 
solcellerna. Locum planerar att under kommande år genomföra en 
förstudie om teknik- och ägarformer för solcellerna med avseende på 
elproducentansvaret.  
  
Solcellsanläggningarna producerade 1073 MWh under 2019. Locum har 
även solfångare installerade på fyra sjukhus för förvärmning av 
tappvarmvatten. Solfångaranläggningarna har under 2019 producerat 172 
MWh.   
  
Verksamhetsenergi  
Under år 2019 har Locum arbetat med åtgärder för energieffektivisering av 
verksamhetsenergi ur flera perspektiv; informationsspridning, 
tillhandahållande av verktyg, samverkan, synliggörande av 
verksamheternas energiförbrukning samt tekniska åtgärder. Vissa 
verksamheter inom hälso- och sjukvården genomför aktiva insatser för att 
effektivisera verksamhetsenergin. Exempelvis genom att installera 
energieffektivare belysning, kopplingsdosor eller motivera personal att 
stänga av datorer och utrustning när de inte används. Vissa förvaltningar 
och bolag ställer energikrav vid upphandling av utrustning/medicinteknisk 
utrustning.   
  
En utmaning med att synliggöra verksamhetsenergins inverkan är att det 
ofta inte finns separat mätning av verksamhetsenergin i det befintliga 
beståndet. Locum har därför under 2019 genomfört ett utvecklingsprojekt 
med syfte att undersöka möjligheten att kostnadseffektivt separera 
verksamhetsenergi och fastighetsenergi på byggnadsnivå i befintliga 
byggnader.   
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Under 2019 har Fastighets- och serviceförvaltningen arbetat med att öka  
medvetenheten gällande strömförbrukning i TDK-utrymmen11. Numera 
finns kontroll över hur mycket varje enhet, switch, i TDK-rummen 
förbrukar. Detta möjliggör mätning och analys av trender över tid. Vid 
nyproduktion kravställs numera det kraft- och kylbehov som faktiskt 
behövs.  
 

Mål 13 
Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen 
i Region Stockholms bygg- och anläggningsprojekt beaktats och 
begränsats. 
 
Indikator 13.1 Region Stockholm har en koncernövergripande plan för att 
begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt. 
Region Stockholm är inne i en period med stora investeringar i såväl 
vårdfastigheter som infrastruktur för kollektivtrafik. Bygg- och 
anläggningsprojekt står för en väsentlig del av Region Stockholms 
klimatpåverkan under de kommande åren. Vid uppförandet av byggnader 
uppskattas produkter och material stå för cirka 80 procent av 
klimatpåverkan i byggprocessen enligt branschen, medan 
byggproduktionen och transporter till byggarbetsplatsen står för 
resterande. För att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt 
har Region Stockholm mellan 2017 och 2019 bedrivit ett utvecklingsprojekt 
i samverkan med berörda förvaltningar och bolag för att utveckla mål, 
arbetssätt och uppföljningsmetodik.  
 
Att reducera klimatpåverkan i byggprocesser är en förhållandevis ny 
miljöfråga för bygg- och anläggningsbranschen och Region Stockholms 
klimatbegränsningsarbete ska ses som en långsiktig och kontinuerlig 
förbättringsprocess. Som en av Sveriges största offentliga byggherrar är det 
av stor betydelse för utvecklingen hur Region Stockholm hanterar frågan. 
Målet berör Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Trafikförvaltningen och 
Locum AB. Samtliga har ett aktivt klimatarbete, och utveckling av 
systematik pågår hos Locum AB och Trafikförvaltningen. Förvaltning för 
utbyggd tunnelbana har implementerat klimatreducerande arbete genom 
hela processen, och har dessutom kommit så långt i sina projekt att 
uppskattningar av uppnådd klimatreduktion kan börja redovisas.  
 
Regionledningskontoret 
Enligt miljöprogrammet ska det antas en plan för begränsad 
klimatpåverkan i Region Stockholms bygg- och anläggningsprojekt. Planen 
ska enligt tillämpningsanvisning för uppföljning av miljöprogrammet 
(LS 2016–1486) innehålla mål, åtgärder och en metod för uppföljning. Ett 
förslag till plan för begränsad klimatpåverkan i bygg- och 
anläggningsprojekt har utarbetats och remitterats till Trafiknämnden och 

                                                        
11 TDK är benämningen på det gemensamma kopplingsutrymme där utrustning för 
Tele, Data, Kommunikation placeras.    
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Fastighets- och servicenämnden (LS 2017–0837). Regionfullmäktige 
beslutade om en ny modell för ledning och styrning, ILS, i budget för 
Region Stockholm 2020, bilaga 5 (RS 2019–0829) och utveckling av planen 
pågår för att anpassa den till ILS. Det innebär konkret att de mål som 
arbetades fram till planen istället föreslås lyftas in som kompletterande 
indikatorer i budget 2020. Därtill kommer regionledningskontoret att ge ut 
en vägledning med definitioner, rekommenderade systemgränser och 
metoder för arbetet med att uppnå de nya indikatorerna.  
 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana har dokumenterade mål, processer, 
mallar, verktyg och uppföljning av sina projekt inom 
tunnelbaneutbyggnaden. Klimatarbetet är implementerat i alla sex projekt 
inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Till 2019 har det 
optimeringsarbete som genomförts, till största delen inom 
systemhandlingsskedet, lett till reducering av 39 700 ton 
koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar cirka 17 procent av 
tunnelbaneutbyggnadens beräknade klimatpåverkan. Utöver detta pågår 
även arbete med att identifiera åtgärder i bygghandlingsprojekteringen. 
Dessa åtgärder innefattar bland annat lokal återanvändning av bergmassor, 
träkonstruktioner istället för stål, olika åtgärder som reducerar bergschakt 
samt betonganvändning, grön asfalt med mera. 
 
Trafikförvaltningen 
Trafikförvaltningen har under 2019 påbörjat planering och implementering 
av det arbete som lades fram inom Plan för begränsad klimatpåverkan från 
bygg- och anläggningsprojekt. Det inkluderar utveckling av kravbild, 
arbetssätt, rutin och mallar, ett arbete som också förvaltningens 
ledningsgrupp tagit inriktningsbeslut om i december 2018. 
Inriktningsbeslutet innefattade systematiskt arbete med att reducera 
klimatpåverkan med 15 procent i investeringar över 50 miljoner kronor, 
samt att utreda och implementera klimatkrav i mindre projekt. 
 
Arbetet under året har inkluderat samverkan och dialog med andra stora 
byggherrar, såsom Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana. 
Under året har rutiner och mallar tagits fram i samarbete med lednings- 
och projektgrupper. 
 
Ett fåtal bygg- och anläggningsprojekt har under år 2019 påbörjat 
respektive genomfört en del åtgärder med hänsyn till klimatpåverkan och 
bevarande av naturresurser genom att aktivt välja återbruk av material. En 
av de största och mest omfattade totalentreprenaderna som upphandlades 
under året har en tydlig kravställning på genomförande av klimatkalkyl och 
klimatreducerande åtgärder i projektering och produktion. 
 
Locum AB 
Under 2019 har Locum genomfört klimatkalkylering samt fortlöpande 
utredning, för att påbörja implementering av ett systematiskt arbetssätt för 
att begränsa klimatpåverkan från byggprojekt. 
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I de allra största byggprojekten ges möjligheter att arbeta med 
klimatpåverkan genom att Miljöbyggnad 3.0 används. Den nya 
vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus, omfattas av beslutet att certifiera 
enligt Miljöbyggnad 3.0 och där är målsättningen att minst nå Silver på 
indikator 15, Stommen och grundens klimatpåverkan.  Användandet av 
klimatkalkyler är nytt i byggbranschen, till skillnad från 
anläggningsbranschen. Det finns därför behov av att genomföra 
kompetenshöjande insatser så att erfarenhet byggs för vad som krävs för att 
uppnå Silver för indikator 15 i Miljöbyggnad.  
 
Locum går nu in i ett skede där främst ombyggnadsprojekt kommer att 
genomföras, med fokus på tekniska upprustningar. Locum har därför under 
2019 utrett möjligheter för att beakta och begränsa klimatpåverkan i denna 
typ av byggprojekt i syfte att sätta framtida mål. Locum har en etablerad 
process för att arbeta med miljökrav vid produktval, vilket gör det möjligt 
att med existerande process, verktyg, rutiner och ansvarsfördelning tillföra 
klimatkrav på prioriterade material och produkter med relativt sett smidig 
implementering och god kostnadseffektivitet.  
 
Locums arbete under 2019 visar sammantaget att det i nuläget finns 
generella utmaningar för branschen avseende tillgänglighet av tillförlitliga 
emissionsfaktorer för byggprodukter, jämförbarhet mellan byggprojekt, 
metodik samt beräkningsprogram för att minska klimatpåverkan från 
byggprocessen. Förväntningarna är dock att det kommer ske en utveckling 
under de närmsta åren i och med kommande lagkrav samt att fler aktörer 
börjar ställa krav på klimatpåverkan och efterfråga produktspecifika 
klimatdata.  
 

Mål 14 
År 2021 har Region Stockholm ökat materialåtervinningen i 
bygg- och anläggningsprojekt, samt genomfört åtgärder för att 
förebygga avfall. 
 
Indikator 14.1 Region Stockholm arbetar för att förebygga avfall och öka 
materialåtervinningen i bygg- och anläggningsprojekt. 
Bygg- och rivningsavfall utgör efter gruvavfall det största avfallsflödet i 
Sverige. I och med Region Stockholms pågående investeringar i 
kollektivtrafikanläggningar och vårdfastigheter utgör bygg- och 
rivningsavfall även det största avfallsflödet inom Region Stockholms 
verksamhet. Miljöprogrammets mål lägger fokus på att höja 
återvinningskvaliteten vid sluthanteringen av avfallet samt att arbeta 
systematiskt för att minska avfallsmängderna. Målet är nått om berörda 
nämnder och bolag har beslutat om lokala mål och åtgärder som omfattar 
ökad materialåtervinning för prioriterade fraktioner, samt 
avfallsförebyggande insatser, vid nybyggnations-, ombyggnations- 
respektive anläggningsprojekt, samt om det bedrivs ett aktivt och 
systematiskt arbete för genomförande av åtgärder enligt beslut.    
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Berörda förvaltningar och bolag genomför ett flertal åtgärder för att öka 
materialåtervinningen samt att systematiskt förebygga avfall i projekt, 
framförallt inom Förvaltning för utbyggd tunnelbana samt Locum AB.  
  
Målet har implementerats och styrs mot på olika sätt inom berörda 
förvaltningar och bolag, bland annat genom integrering i närliggande mål 
och/eller genom anvisningar och krav på projekt. Måluppfyllnad utifrån 
definition i tillämpning för uppföljning av miljöprogrammet är i dagsläget 
svår att bedöma. En fördjupad analys av styrning och åtgärder i förhållande 
till måldefinitionen kommer att genomföras under 2020.  
  
Samtliga berörda nämnder och bolag arbetat aktivt med att bygg- och 
rivningsavfall ska källsorteras enligt Sveriges Byggindustriers Resurs- och 
avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, i enlighet med Region 
Stockholms riktlinjer för miljöarbetet. Sortering skapar goda 
förutsättningar för materialåtervinning. 
  
Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
Begränsning av avfall och ökad materialåtervinning är en integrerad del av 
förvaltningens systematiska arbete och målsättning att minska 
klimatbelastningen och öka resurseffektiviteten i projekten. Förvaltningens 
mål, åtgärder och styrande dokument inkluderar både ökad 
resurseffektivitet och begränsad klimatpåverkan. 
 
Förvaltningen har beslutade krav för ökad materialåtervinning och 
avfallsförebyggande åtgärder. Dessa finns med i upphandling av 
entreprenader. Kraven möjliggör även uppföljning av avfallsströmmarna i 
förvaltningens entreprenader.  
 
Förvaltningen använder CEEQUAL12 som ett systematiskt verktyg och 
arbetsmetodik för hållbarhetsfrågor, där bland annat effektiv 
materialanvändning och reducering av avfall ingår.  
  
Locum AB 
Locum arbetar med att främja en resurseffektiv avfallshantering genom att 
exempelvis förbygga uppkomsten av avfall innan det har uppstått, 
möjliggöra sortering, samt föra en löpande dialog med hyresgästerna, 
entreprenörerna och avfallsleverantörerna. Dialogen omfattar exempelvis 
anpassning av källsorteringsutrustning beroende av skede i byggprocessen 
samt anpassning och hänsyn till eventuell pågående vårdverksamhet i 
fastigheterna.  
 

                                                        
12 CEEQUAL är ett program för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat 
hållbarhetsfrågor. Programmet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra 
mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. 
http://www.ceequal.com/ 

http://www.ceequal.com/
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För att minska uppkomsten av byggavfall har Locum kartlagt aktiviteter 
som i utredningar framtagna av branschen visat sig bidra till att reducera 
mängden byggavfall. Locum arbetar systematiskt med 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) vid projektering och framtagande 
av standardiserade typrum för att optimera resursförbrukningen samt 
genomför kontinuerlig uppföljning av byggavfall i byggprojekt. 
  
Byggvarubedömningen används för att dokumentera och undvika ej 
önskvärda kemikalier och produkter vilket bidrar till möjliggörande av 
cirkulära flöden. För att proaktivt förebygga uppkomsten av byggavfall 
genomförs miljöinventeringar i tidiga skeden i byggprojekten i syfte att 
identifiera material som kan återanvändas. I arbetet beaktas de faktorer 
som påverkar om återanvändning är möjlig, exempelvis teknisk livslängd, 
nya lagkrav och projektets tidplan. Locum eftersträvar att återanvända 
material där möjlighet ges och under 2019 har flertalet material och 
produkter återanvänts, bland annat armaturer, desinfektionsmaskiner, 
mattor, dörrar, kopparrör, porslin, tvättställ och trappsteg. Ett exempel 
från årets arbete med återanvändning av material visar att konsttegel från 
den gamla ambulanshallens ytterväggar på S:t Görans sjukhus återanvänts 
som utsmyckning i den nya muren intill akutentrén. 
  
Locum skapar förutsättningar för en hög materialåtervinningsgrad genom 
att sortera avfallet på byggarbetsplatserna. Interna målsättningar och krav 
avseende byggavfall finns reglerade i projektspecifika miljöprogram, vilka 
omfattar både projektering och produktion. All källsortering inom Locums 
verksamhet ska ske på plats i enlighet med Sveriges byggindustriers Resurs- 
och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Locums målsättning är att en 
sorteringsgrad om minst 90 procent ska uppnås i byggprojekten, vilket 
innebär att endast 10 procent av avfallet får utgöra en blandad fraktion.  
 
Under 2019 uppkom totalt 11 391 ton avfall, varav 10 265 ton sorterades på 
byggarbetsplatserna, vilket innebär att en sorteringsgrad på 90 procent 
uppnåddes. Sorteringsgraden är något lägre jämfört med 2018. Detta beror 
på att många av de större nybyggnationerna börjar färdigställas, vilket gör 
att avfall från ombyggnationer utgör allt större andel av redovisningarna. 
En positiv iakttagelse av att de strategiska investeringarna börjar 
färdigställas är att avfallet minskat väsentligt jämfört med föregående års 
mängder. Locum har under 2019 analyserat avfallsfraktioner som vanligen 
förekommer i byggprojekten. Syftet är att utveckla kravställningen kring 
byggavfall och anpassa målbilden efter den större andel 
ombyggnationsprojekt som kommer genomföras i framtiden. Det för att 
öka miljönyttan i förhållande till de nya förutsättningarna.  
  
Trafikförvaltningen 
Under år 2019 har Trafikförvaltningen uppdaterat kravbilden gentemot 
bygg- och anläggningsentreprenörer för sortering och inrapportering av 
bygg- och rivningsavfall i förhållande till senaste versionen av Sveriges 
Byggindustriers Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019. 
Kravbilden för återbruk och återvinning av vissa avfallsfraktioner kommer 
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att förtydligas ytterligare under år 2020. Därtill har ett internt arbete 
genomförts under år 2019 med fokus på uppdatering av miljökrav för 
kommande bygg- och anläggningsprojekt, som bland annat kommer att 
omfatta krav på materialinventering vid ombyggnationer. Sorteringsgraden 
av bygg- och rivningsavfall för inrapporterade projekt var under 2019 90 
procent.  
 
Under 2018 beslutade trafikförvaltningen om ett inriktningsbeslut utifrån 
miljöprogrammet som innefattar god styrning och kontroll över 
avfallshantering för alla bygg- och anläggningsprojekt samt genomförande 
av materialinventering och identifiering av projektspecifika mål för 
återbruk i projekt över 50 miljoner kronor.  

Mål 15 
Region Stockholm bedömer material och produkter som 
används vid ny- och ombyggnation enligt 
Byggvarubedömningens kriterier och år 2021 är minst 90 
procent accepterade eller rekommenderade. 
Region Stockholm ställer höga krav på att de material och produkter som 
används i bygg- och anläggningsprojekt är säkra för människa och miljö, 
och att de har lågt eller inget innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. 
Byggvarubedömningen används för att säkerställa att byggprodukter och 
dess innehåll kontrolleras, dokumenteras och kan identifieras om de i 
framtiden visar sig innehålla ämnen som uppvisar miljö- och/ eller 
hälsoskadliga effekter. Att registrera och följa upp produkter i 
Byggvarubedömningen är ett långsiktigt arbete som minskar miljöpåverkan 
och bidrar till en sund och hälsosam inomhusmiljö. 
 
Indikator 15.1 Andelen material och produkter som har bedömts enligt 
Byggvarubedömningens kriterier, i procent. 
Målvärdet för kollektivtrafikens fastigheter och anläggningar är att 50 
procent av material och produkter ska vara bedömda år 2021 och för övriga 
regionägda fastigheter är målet att 90 procent ska vara bedömda. Målet har 
delvis uppnåtts då både Locum och Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
redovisar en hög andel bedömda material och produkter. Uppgifter om 
totala antalet använda material och produkter saknas dock för 
Trafikförvaltningen, varför total andel bedömda material och produkter 
inte har kunnat fastställas. Under 2020 kommer Regionledningskontoret 
tillsammans med Trafikförvaltningen och Förvaltning för utbyggd 
tunnelbana utreda möjligheterna till att få in uppgifter om totala antalet 
använda material och produkter för kollektivtrafikens fastigheter och 
anläggningar. 
 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana  
Förvaltning för utbyggd tunnelbana implementerade målet för andel 
bedömda material och produkter enligt Byggvarubedömningens kriterier i 
styrande dokument kring produkt- och materialval år 2017. Förvaltningen 
rapporterar andel material och produkter för avslutade projekt. Pågående 
projekt ingår därmed inte i inrapporterade siffror för indikator 15.1. För 
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2019 redovisas 100 procent bedömda material och produkter och totalt har 
16 material och produkter använts i förvaltningens avslutade projekt.  
 
Locum AB  
Locum rapporterar andel registrerade material och produkter för pågående 
och avslutade projekt. Rapporteringen omfattar de material och produkter 
som specificeras i Locums styrdokument ”Övergripande anvisning – 
Produkt- och materialval, bedömningskriterier”. Under slutet av 2019, 
fanns 6005 material och produkter registrerade och av dem har 99 procent 
bedömts enligt Byggvarubedömningens kriterier. Målet om 90 procent 
bedömda material och produkter har därmed överträffats.  
 
Trafikförvaltningen  
Trafikförvaltningen redovisar antal använda material och produkter som 
har registrerats i Byggvarubedömningen och hur stor andel av dessa som 
har bedömts enligt Byggvarubedömningens kriterier. Uppgifter saknas om 
antal använda material och produkter som inte har registrerats i 
Byggvarubedömningen och därmed saknas uppgifter om totala antalet 
använda material och produkter. Andel bedömda material och produkter 
har därmed inte kunnat fastställas. Av de 2055 material och produkter som 
har registrerats i Byggvarubedömningen har totalt 94 procent bedömts. 
  
Tabell 13: Andel material och produkter som har bedömts enligt 
Byggvarubedömningens kriterier   

2019 2018 2017 

Locum AB 99%* 98%* 100%* 

Trafiknämnden 

Trafikförvaltningen i.u.** i.u.** i.u.**  

Förvaltning för utbyggd 
tunnelbana 

100%*** 100%***   i.u.**** 

* Omfattar de material och produkter som specificeras i Locums styrdokument ”Övergripande 
anvisning – Produkt- och materialval, bedömningskriterier”.  

** Uppgifter om totala antalet använda material och produkter saknas.  

*** Gäller för avslutade projekt. 

**** Inga värden redovisas från FUT 2017 på grund av att förvaltningen inte gick ut med några 
förfrågningsunderlag eller påbörjade ny utbyggnad 2017. 

 
Indikator 15.2 Andelen accepterade eller rekommenderade material och 
produkter av de som har bedömts enligt Byggvarubedömningens 
kriterier, i procent. 
Målvärdet för Region Stockholm är att 90 procent av de material och 
produkter som bedömts ska vara accepterade eller rekommenderade år 
2021. Resultatet är som helhet 91 procent under 2019, och uppfyller 
därmed miljöprogrammets mål om 90 procent.  
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Förvaltning för utbyggd tunnelbana  
Förvaltning för utbyggd tunnelbana rapporterar att 89 procent av bedömda 
material och produkter är accepterade eller rekommenderade. 
Redovisningen bygger på både avslutade och pågående projekt. 
Bedömningen är att det finns goda möjligheter att nå målet om 90 procent 
accepterade eller rekommenderade material år 2021.  
 
Locum AB 
Med 94 procent accepterade eller rekommenderade material och produkter 
under 2019 överträffar Locum målet om 90 procent för tredje året i rad 
under pågående miljöprogramsperiod.  
 
Trafikförvaltningen 
Trafikförvaltningen redovisar 82 procent accepterade eller 
rekommenderade material och produkter för 2019. Bedömningen är att det 
fortfarande finns möjligheter att nå målet om 90 procent accepterade eller 
rekommenderade material år 2021.  
 
Tabell 14: Andelen accepterade eller rekommenderade material 
och produkter av de som har bedömts enligt 
Byggvarubedömningens kriterier  

2019 2018 2017 

Locum AB 94% 92% 94% 

Trafiknämnden 

Trafikförvaltningen 82% 83%  81%* 

Förvaltning för utbyggd 
tunnelbana 

89%**    91%** i.u. 

Totalt Region Stockholm 91% 91% 88% 

* Uppgiften avser bedömning av de material och produkter som hittills är inlagda i Byggvarubedömningen.  

** Gäller alla projekt, även ej avslutade.  

i.u. inget mätvärde 2017 
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Riktlinjer Miljöprogram 2017- 2021 
Uppföljning av riktlinjer för Region Stockholms miljöarbete  
Region Stockholm ska arbeta systematiskt och målmedvetet för att 
successivt och effektivt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. 
Miljöarbetet ska inspirera andra aktörer, stimulera till innovation och 
utveckling inom miljöområdet och bidra till att organisationen uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare.  
 
Riktlinjerna för miljöarbetet innehåller ett antal styrande principer som 
Region Stockholms förvaltningar och bolag ska arbeta utifrån för att minska 
sin miljöpåverkan. De styrande principerna sätter därmed basnivån för 
Region Stockholms miljöarbete. Mer information om riktlinjerna och de 
styrande principerna finns i Miljöprogram 2017-2021 (LS 2015-0092). 
 
För att fastställa efterlevnad av riktlinjerna har Regionledningskontoret 
under 2019, i enlighet med tillämpningsanvisning Uppföljning av 
miljöprogram 2017–2021 (LS 2016–1486), genomfört en granskning av 
verksamheter och bolags arbete med riktlinjerna. Granskningen har skett 
utöver den kontinuerliga uppföljning av riktlinjerna som verksamheter 
genomför löpande inom ramen för respektive miljöledningssystem. En 
granskning av efterlevnad av riktlinjerna kommer även genomföras vid 
slutredovisningen av miljöprogrammet 2021.  
 
Avgränsning 
22 förvaltningar och bolag har ingått i uppföljningen, varav 16 har 
inkommit med svar. Uppföljningen omfattar samtliga styrande principer i 
miljöprogrammet. Alla verksamheter som ingått i urvalet har själva fått 
möjlighet att utvärdera och beskriva av hur de arbetar efter 
miljöprogrammets riktlinjer. 
 
Resultat 
Resultatet av uppföljningen visar en generellt god efterlevnad av 
miljöprogrammets riktlinjer. Förvaltningar och bolag har sedan början av 
2000-talet infört certifierade miljöledningssystem, ISO 14001. 
Miljöledningssystemet ska säkerställa att ett systematiskt miljöarbete finns 
på plats, att tillräckliga resurser tillsätts samt att arbete med att minska 
verksamhetens miljöpåverkan pågår. Miljöledningssystemet möjliggör att 
riktlinjerna efterlevs och förankras i internkontroll eller andra lokala 
styrmodeller samt inkluderas i avtal med leverantörer. Det säkerställer 
också resurser för kontinuitet och inte minst att miljöaspekter beaktas vid 
beslut, investeringar, verksamhetsförändringar.  
 
Regionens förvaltningar och bolag följer miljölagstiftning och andra krav. 
Varje förvaltning och bolag har en miljöorganisation och arbetar med 
relevanta miljömål i verksamhetsplanen. Ändamålsenlig organisation och 
planering bedöms vara säkerställt genom att samtliga förvaltningar och 
bolag har miljöledningssystem, som är certifierade enligt ISO 14001:2015. 
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Nedan följer ett antal goda exempel och utmaningar som identifierats 
under uppföljningen.  
 
Klimat 
Enligt de styrande principerna ska verksamheterna prioritera resfria 
arbetssätt, liksom resor med tåg framför flyg. Många av verksamheterna 
redovisar att Region Stockholms riktlinjer för tjänsteresor följs och samt att 
verksamheten arbetar aktivt med resfria möten och arbetssätt genom att 
bland annat tillhandahålla olika IT-verktyg som stöd.  
 
Ytterligare en styrande princip är att verksamheterna ska ställa krav på 
energiprestanda vid nybyggnationer och större ombyggnationer. Locum 
arbetar aktivt med att ställa krav på energiprestanda både i ny- och 
ombyggnationsprojekt i enlighet med Region Stockholms miljöprogram, 
vilket innebär att energianvändningen ska motsvara Miljöbyggnad Guld. 
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem där höga krav ställs inom 
områdena energi, inomhusmiljö och material. Under 2019 har fyra 
byggnader certifierats enligt Miljöbyggnad, ett exempel är den nya 
akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus.  
 
All förlossningsvård inom Region Stockholm har anläggningar för effektiv 
destruktion av lustgas i enlighet med riktlinjerna.  
 
Kemikalier 
Enligt riktlinjerna ska Region Stockholms verksamheter inte använda 
kemiska produkter som medför risk för hälsa och miljö enligt Stockholms 
läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i 
kemiska produkter (LS 2015–1281). De verksamheter som har miljö- och 
hälsofarliga kemikalier inventerar årligen sina kemikalier och registrerar 
dem i en kemikaliedatabas. Vid inventeringen säkerställer verksamheterna 
att inga förbudsämnen används. De verksamheter som behöver använda 
förbudsämnen undersöker först och främst om det finns alternativa 
produkter. När alternativa produkter saknas söks dispens hos 
Hållbarhetsavdelningen på Regionledningskontoret för fortsatt användning 
av förbudsämnet. Utöver löpande arbete med inventering av kemikalier 
ställer många verksamheter krav enligt Region Stockholms utfasningslistor 
vid upphandling. 
 
Sammanfattningsvis är mognadsgraden för det systematiska 
kemikaliearbetet hög inom hälso- och sjukvården. Det finns dock 
utmaningar kopplat till kemikaliearbetet för drift och underhåll av 
kollektivtrafiken, mer information finns under mål 10.  
 
Ekologiskt kaffe, te och frukt  
Verksamheterna ska i första hand välja ekologiskt kaffe, och te samt 
ekologisk eller lokalproducerad frukt till anställda vid inköp och vid 
representation. Inköpen av kaffe, te och frukt har centraliserats via de avtal 
som finns, vilket har resulterat i att större delen av inköpen sker via avrop 
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från centralt upphandlade avtal. Åtgärden har inneburit att andelen 
ekologiskt kaffe, te och frukt har ökat.  
 
Resurseffektivitet 
Enlighet riktlinjerna ska verksamheterna bland annat arbeta resurseffektivt 
genom att effektivisera materialförbrukningen, främja återanvändning av 
möbler och IT-utrustning samt återvinna väsentliga avfallsfraktioner. 
Dessutom ska verksamheterna säkerställa att logistik och utrymmen för 
avfallshantering är ändamålsenliga genom att ställa krav på effektiva 
återvinningssystem i samband med upphandling av avfallsentreprenörer. 
 
Locums roll som fastighetsförvaltare av sjukhusen innebär ansvar för att ta 
hand om stora delar av det avfall som verksamheterna genererar. 
Verksamheterna är dock beroende av fler avfallshanterare än Locum. 
Centrala avtal finns för vårdens specialavfall, och kommunerna äger det 
hushållsliknande avfallet samt matavfallet. I sjukhusen miljörum ska det 
vara möjligt att källsortera allt avfall utifrån avdelningarnas verksamhet 
och behov. Eftersom verksamheterna ser mycket olika ut, beroende på vad 
det är för vård som bedrivs anpassas och utrustas miljörummen i 
samarbete med hyresgäst, logistikenheter och avfallsentreprenör. Detta 
sker löpande i både befintliga och nybyggda miljörum. Locum samarbetar 
även med hyresgäster för att hantera och återvinna patientmatrester från 
avdelningar på sjukhusen genom att hitta ändamålsenliga lösningar för 
avfallsutrymmen- och utrustningar. Avfallsrutinerna ser olika ut beroende 
på objektens utformning och organisation, och därför är samarbete på 
sjukhusen viktigt.  
 
Ytterligare ett gott exempel på resurseffektivitet är hälso- och sjukvårdens 
möbelsidor på verksamheternas intranät för återanvändning av möbler vid 
flytt. Möbelsidorna innehåller ett register av tillgängliga möbler vilket 
möjliggör att verksamheterna innan nyinköp först kan stämma av mot 
möbelregistret. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har också under 
2019 infört en särskild funktion för möbler som stödjer sjukhusets 
verksamheter med att kontakta rätt leverantör vid behov av reparation. 
Funktionen har också ett litet möbelförråd för överblivna möbler, på så vis 
kan möblerna i första hand återcirkuleras inom byggnaden istället för att 
göra nyinköp.  
 
Återanvändning av IT-utrustning hanteras genom samordnat ramavtal med 
Inrego. Återanvändningen ger både kostnads- och klimatnytta för Region 
Stockholm.  
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