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1. Inledning
Miljöarbetet inom Region Stockholm styrs genom Miljöprogram 2017–2021
(LS 2015-0092), riktlinjer för miljöarbetet (LS 2015-0092) samt mål i
Region Stockholms budget. Miljöprogram 2017–2021 innehåller 15 mål
med 24 indikatorer och ett krav på en plan för hållbar upphandling. Alla
Region Stockholms verksamheter är även miljöcertifierade enligt ISO14001:2015.
I detta dokument redovisas resultaten av miljöarbetet under 2021 samt
resultaten och arbetet under hela miljöprogramperioden 2017–2021.
Redovisningen följer tillämpningsanvisningen för uppföljning
(LS 2016-1486), som fastställer mätmetoderna samt vilka nämnder och
bolag som ska redovisa indikatorerna.
I Region Stockholm är det nämnder och bolag som ansvarar för
genomförandet av miljöarbetet. Rapportering av utfall genomförs via
förvaltningar och bolag. Därmed används begreppet förvaltningar och bolag
i redovisningen.
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2. Sammanfattning
Av Region Stockholms mål i miljöprogram 2017–2021 har fem mål
uppfyllts helt, sex mål uppfyllts till stor del, två mål har delvis uppfyllts och
två mål har inte uppfyllts. Därtill har det övergripande målet om en plan för
hållbar upphandling till stor del uppfyllts.
Tabell 1. Sammanställning av mål och indikatorer, måluppfyllelse.
Mål och indikatorer
Region Stockholms plan för hållbar upphandling

Måluppfyllelse
Till stor del •

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.

Uppfyllt •

Indikator 1.1 Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter.

Uppfyllt •

Mål 2. År 2021 arbetar Region Stockholm systematiskt och effektivt med
klimatanpassning.

Till stor del •

Indikator 2.1 Region Stockholm har en organisation för klimatanpassning och arbetar enligt
en beslutad klimatanpassningsplan.

Till stor del •

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.

Till stor del •

Indikator 3.1 Region Stockholms uppföljning visar på minskade utsläpp av miljöbelastande
läkemedelssubstanser.
Indikator 3.2 Kassation av läkemedel minskar genom säkrare och effektivare
läkemedelshantering.

Uppfyllt •
Till stor del •

Mål 4. År 2021 har Region Stockholms klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser
minskat med 40 procent i jämförelse med år 2011.

Uppfyllt •

Indikator 4.1 Klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser, ton koldioxidekvivalenter.

Uppfyllt •

Mål 5. År 2021 har Region Stockholm effektiviserat textilhanteringen samt minskat
miljöpåverkan från användning av engångs- och flergångstextiler.

Till stor del •

Indikator 5.1 Miljöhänsyn inkluderas i Region Stockholms klädregler.

Till stor del •

Indikator 5.2 Andelen kläder som är uteliggande i verksamheterna i mer än 30 dagar.
Mål 6. År 2021 serveras hållbara patientmåltider i Region Stockholm.
Indikator 6.1 Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av måltidstjänster och livsmedel.

Uppfyllt •
Till stor del •
Uppfyllt •

Indikator 6.2 Andelen ekologiska livsmedel, i procent.

Till stor del •

Indikator 6.3 Klimatpåverkan från patientmåltider, ton koldioxidekvivalenter.

Till stor del •

Indikator 6.4 Andel av mängden mat som slängs, i procent.

Ej uppfyllt •

Indikator 6.5 Mängden matsvinn, ton.

Uppfyllt •

Indikator 6.6 Andelen lokalproducerade livsmedel, i procent.

Ej mätbar
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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.
Indikator 7.1 Resvaneundersökningar om resor med cykel och gång samt digitala möten.

Delvis •
Uppfyllt •

Indikator 7.2 Kollektivtrafikens marknadsandel
Måltal: Kollektivtrafikandelar ska öka enligt gällande trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län

Ej uppfyllt •

Mål 8. År 2021 sker Region Stockholms transporter till 95 procent med förnybara
drivmedel.

Delvis •

Indikator 8.1 Andelen förnybar energi för transporter, i procent

Delvis •

Mål 9. Energianvändningen för kollektivtrafiken har minskat med 10 procent år 2021 och
med 15 procent år 2030, i jämförelse med år 2011.

Ej uppfyllt •

Indikator 9.1 Energianvändning för kollektivtrafik per personkilometer.
Måltal: Ska ha minskat med 10 procent år 2021 och med 15 procent år 2030, i jämförelse
med år 2011

Ej uppfyllt •

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.

Ej uppfyllt •

Indikator 10.1 Mängden utfasningskemikalier, i kilogram eller liter

Ej uppfyllt •

Mål 11. År 2021 har klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor minskat med 25
procent i jämförelse med år 2016.

Uppfyllt •

Indikator 11.1 Klimatpåverkan från tåg- och flygresor, ton koldioxidekvivalenter.

Uppfyllt •

Mål 12. Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm har
minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, i jämförelse med år 2011.

Uppfyllt •

Indikator 12.1 Energianvändning, kilowattimmar per kvadratmeter (A-temp).

Uppfyllt •

Mål 13. Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen i Region
Stockholms bygg- och anläggningsprojekt beaktats och begränsats.

Uppfyllt •

Indikator 13.1 Region Stockholm har en koncernövergripande plan för att begränsa
klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt

Uppfyllt •

Mål 14. År 2021 har Region Stockholm ökat materialåtervinningen i bygg- och
anläggningsprojekt, samt genomfört åtgärder för att förebygga avfall.

Till stor del •

Indikator 14.1 Region Stockholm arbetar för att förebygga avfall och öka
materialåtervinningen i bygg- och anläggningsprojekt.

Till stor del •

Mål 15. Region Stockholm bedömer material och produkter som används vid ny- och
ombyggnation enligt Byggvarubedömningens kriterier. 2021 ska 90 procent av material
och produkter vara bedömda och år 2021 är minst 90 procent accepterade eller
rekommenderade.

Till stor del •

Indikator 15.1 Andelen material och produkter som har bedömts enligt
Byggvarubedömningens kriterier, i procent.

Till stor del •

Indikator 15.2 Andelen accepterade eller rekommenderade material och produkter av de
som har bedömts enligt Byggvarubedömningens kriterier.

Till stor del •
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Region Stockholms klimatåtagande
Minskad klimatpåverkan
Region Stockholms klimatpåverkan har minskat med 55 procent, till
111 000 ton koldioxidekvivalenter under 2021, jämfört med 248 000 ton år
2011. Därmed uppfylls regionens mål om att minska klimatpåverkan med
50 procent jämfört med 2011 under perioden 2017–2021.
Resultatet visar att det långsiktiga och systematiska miljöarbetet i
verksamheter och bolag har gett ett tydligt positivt resultat. Ett konkret
exempel är anestesigaserna, som har minskat med 57 procent sedan 2011.
Viktiga åtgärder, som har bidragit till den stora minskningen av
klimatpåverkan, är
• övergången till förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken, som biogas,
el och biodrivmedlen RME och HVO
• övergången till förnybar energi inom regionens fastigheter, där
100 procent av elen för förbrukningen i vårdfastigheterna är märkt med
”bra miljöval”
• energieffektiviseringen inom både fastigheter och trafik.
Även omständigheterna kring pandemin har bidragit till minskningen av
utsläpp, främst från tjänsteresor.

Klimatanpassning
I regionens klimatåtagande ingick också att vidta åtgärder för klimatanpassning. Målet har uppnåtts till stor del under programperioden.
Regionen har utvecklat metoder för ett systematiskt arbete med
klimatanpassning, och implementering pågår. Klimatanpassning ingår
bland annat i arbetet med risker och sårbarhet, för att bidra till en effektiv
och samordnad hantering. Krav har inarbetats i den koncernövergripande
risk- och sårbarhetsanalysen, som också är ett underlag i den pågående
revideringen av krisberedskapsplanen. Till exempel ska robustheten i
byggnader och lokaler integreras i planeringsarbetet på alla nivåer i
verksamheten. Ett metodstöd för nämndernas och bolagens risk- och
sårbarhetsanalyser togs fram av Regionledningskontoret under 2021. Även
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i regionens nya hållbarhetspolicy (RS 2019-0857) och hållbarhetsstrategi
(RS 2020-0779) är klimatanpassning ett prioriterat område.

Miljömål för hälso- och sjukvården
Arbetet har fortsatt med att minska användningen av miljöbelastande
läkemedelssubstanser utifrån lokala mål, trots att vårdverksamheterna på
grund av den pågående pandemin har haft en fortsatt utmanande vardag
under 2021. De lokala målen omfattar substanser som är relevanta och
medicinskt möjliga för verksamheten att minska användningen av. För
många av dem har minskningarna varit stora under programperioden.
Ett flertal åtgärder för att minska onödig kassation av läkemedel har
genomförts under programperioden, exempelvis bättre behovsanpassning
och kontroll av inköp och lagerhållning. Målet har inte nåtts fullt ut. På
grund av pandemin har arbetet inte alltid kunnat prioriteras under 2021,
och stickprovsmätningar av mängden läkemedel som kasseras på grund av
passerat utgångsdatum har endast kunnat genomföras fullt ut av en
verksamhet. Resultatet från denna verksamhet visade en minskning av
kasserade läkemedel på över 70 procent.
Klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser har minskat med 57 procent
jämfört med 2011. Det innebär att målet, 40 procent, har uppnåtts med god
marginal.

Patientmåltiderna: Flera goda resultat men några steg kvar
Målen för hållbara patientmåltider har inte nåtts fullt ut, trots verksamheternas ambitiösa arbete. Två resultat hamnade ändå mycket nära
måluppfyllnad. Brist på ekologiska livsmedel bidrog till att resultatet blev
49 procent, målvärdet var 50 procent. Klimatpåverkan per portion har
minskat med 18 procent jämfört med 2016, målvärdet var 20 procents
minskning.
Flera insatser har bidragit till resultatet. Klimataspekten har inkluderats vid
planeringen av nya matsedlar och vid val av proteinkällor, kolhydratkällor
och mejeriprodukter. Andelen vegetariska alternativ har ökat och lyfts upp
överst på menyn. Även arbetet för att minska matsvinn har bidragit till att
minska klimatpåverkan per portion.
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Målen uppnåddes för hållbarhetskrav i upphandling och för matsvinn totalt
sett, medan målet för andelen portionssvinn inte uppnåddes.
Andelen lokalproducerade livsmedel har inte varit möjlig att följa upp,
eftersom det inte har gått att få ursprunget redovisat på tillräckligt
detaljerad geografisk nivå.

Kläder och andra textilier hanteras mer resurseffektivt
Regionens hantering av tvätt- och textilier har under året effektiviserats och
engångstextilier har använts i mindre utsträckning. En mer effektiv
hantering och minskad textilanvändning främjar en minskad miljö- och
klimatpåverkan.
Med resultatet 22,8 procent har målet för en mer effektiv logistik för tvätt
och textilier uppnåtts – att komma under 25 procent av andelen kläder som
är uteliggande i mer än 30 dagar. Detta gäller kläder som används i
verksamheterna, ligger i förråd och personliga skåp eller ännu inte
transporterats till tvätt. Målet har uppnåtts genom ett intensivt och
målinriktat arbete i verksamheterna, där ökad samverkan och uppföljning
både internt och externt varit en viktig del.
Användningen av engångstextilier har minskat med 21 procent jämfört med
2020, till cirka 1,3 miljoner. Verksamheterna har under året arbetat aktivt
med att minska användningen av engångstextilier och att istället främja
flergångsalternativ. Det har även varit brist på engångstextilier på grund av
leveransproblem under pandemin, vilket har påverkat tillgången.
Arbetet fortsätter med att inkludera miljöhänsyn i klädregler. På
koncernövergripande nivå har arbetet delvis varit pausat på grund av
pandemin. Flera verksamheter har dock redan inkluderat miljöhänsyn i
sina lokala klädregler.
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Miljömål för kollektivtrafik och transporter
Förnybar energi utgjorde 91 procent av energin för Region Stockholms
transporter. Målet, 95 procent, har därmed inte nåtts fullt ut. En viktig
orsak var att sjötrafiken inte kunde ställas om enligt plan beroende på
nationella och internationella styrmedel samt prisutvecklingen inom
drivmedelsbranschen.
Värdet var 96 procent förnybar energi för busstrafiken och 100 procent för
den spårbundna kollektivtrafiken. Tillsammans står de för 87 procent av
den totala energianvändningen. Totalt sett är det ett mycket bra resultat
även i internationella jämförelser.
Energianvändningen per personkilometer inom kollektivtrafiken minskade
2017–2019, tack vare ett systematiskt arbete med energieffektivisering. På
grund av pandemin har den ökat, eftersom antal resande minskat samtidigt
som trafikkapaciteten upprätthållits i syfte att minska smittspridningen.
Resultatet för 2021 var 30 procents ökning jämfört med basåret.
Tjänsteresornas klimatpåverkan har minskat med 92 procent, jämfört med
2016 och målet om 25 procents minskning har därmed överträffats. Under
år 2021 har utsläppen från tjänsteresor med flyg och tåg minskat med
ytterligare ett par procent, jämfört med 2020. Pandemin har påverkat
antalet flygresor till stor del, då verksamheterna har etablerat nya mer
resfria arbetssätt.
För mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier i drift och underhåll är
målet att minska användningen med 30 procent jämfört med 2017 inte
nått. Mängden har ökat. Trots att målet inte har uppnåtts, har målarbetet
och själva mätningen bidragit till framsteg, genom att trafikförvaltningen
och trafikutövarna har fått bättre kunskap om kemikalieanvändningen.
Frågan kommer att fortsätt följas, med hänsyn till fler aspekter som
påverkar hur mycket kemikalier som används, exempelvis periodiciteten
för underhåll.
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Miljömål för fastigheter och anläggningar
Miljöarbetet har bidragit till ökad klimat-, resurs- och energieffektivitet
samt till minskad risk för exponering av hälsoskadliga ämnen i regionens
fastigheter och anläggningar. Strukturerat och metodiskt har regionen
antagit mål, arbetsmetoder och uppföljningsmetodik för att minska
klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt. Till exempel beräknas
klimatpåverkan för utbyggnaden av tunnelbanan kunna minskas med 30
procent, eller 77 500 ton koldioxidekvivalenter, som ett resultat av
systematiskt klimatarbete.
Åtgärder har genomförts för att effektivisera energianvändningen,
förebygga avfall, öka materialåtervinningen samt minska förekomsten av
miljö- och hälsofarliga ämnen.
Användningen av verksamhets- och fastighetsenergi minskade med 13
procent jämfört med 2011, vilket överträffade målvärdet om tio procents
minskning. Jämfört med 2020 har förbrukningen ökat något, bland annat
till följd av den kalla vintern.
För bedömningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i material och
produkter uppfylls målet till stor del. 88 procent av de material och
produkter som bedömdes enligt Byggvarubedömningens kriterier under
2021, fick bedömningen ”accepteras” eller ”rekommenderas”. Bedömningen
syftar till att säkerställa att de material och produkter som byggs in i
fastigheter och anläggningar har lågt eller inget innehåll av miljö- och
hälsofarliga ämnen. Locum och förvaltningen för utbyggd tunnelbana har
överträffat målvärdet under miljöprogrammets samtliga år.
Den totala måluppfyllnaden för Region Stockholms andel accepterade
eller rekommenderade byggmaterial går inte att bedöma, eftersom
trafikförvaltningen inte kan mäta sin måluppfyllnad. Trots detta syns stora
framsteg under programperioden, bland annat en tydlig avgränsning för
kravet på bedömning och en stor ökning av antalet bedömda material och
produkter. Kvarstående utmaningar är bland annat att det saknas många
anläggningsprodukter i Byggvarubedömningens system.
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3. Resultat
Miljöprogram 2017–2021 innefattar 15 miljömål samt ett övergripande mål
om hållbar upphandling. Nedan redovisas målen med tillhörande
indikatorer.

3.1 Region Stockholms plan för hållbar
upphandling
Mål och indikatorer
Region Stockholms plan för hållbar upphandling.

Måluppfyllelse
Till stor del •

Region Stockholm ska genom upphandling och en resurseffektiv
produktanvändning bidra till en hållbar konsumtion och produktion.
Nämnder och bolag omsätter miljömål till krav i upphandlingar där så är
relevant.
Sedan miljöprogrammet beslutades 2016 har en inköpspolicy och riktlinjer
för inköp antagits. Dessa styrdokument fastställer att inköpsprocessen ska
främja hållbarhet. Regionfullmäktige har beslutat att införa kategoristyrning med syfte att bland annat minska inköpskostnader samt öka
kvalitet i inköpsprocessen genom ökat fokus på hållbarhet och innovation.
Som följd av dessa beslut har en specifik plan för hållbar upphandling i
enlighet med miljöprogrammet inte tagits fram utan det har bedömts mer
effektivt att hållbarhet integreras i det kategoristyrda inköpsarbetet.
Implementeringen av kategoristyrning har påbörjats och kategorier med ett
identifierat stort behov av ökad hållbarhet har premierats vid utrullning av
arbetssättet. Ambitionen är att med ett kategoristyrt inköp bidra till att
bättre uppnå Region Stockholms hållbarhetsmål.
Nedan sammanfattas hur miljöprogrammets krav avseende upphandlingsprocessen har beaktats i upphandlingsarbetet.
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Bidra till uppfyllnad av mål
Upphandling är ett mycket viktigt verktyg för att uppnå ett flertal av
miljömålen, bland annat för patientmåltider (se vidare mål 6) och för
fastigheter och anläggningar (se vidare mål 12–15). Därtill är upphandling
avgörande för uppfyllnad av klimatmålet (mål 1), särskilt med avseende på
transporter och tillförande mål om förnybara drivmedel (se vidare mål 8).

Effektiva hållbarhetskrav
Under året har regionledningskontoret, i samarbete med det nationella
kansliet för hållbar upphandling, slutfört en riskbedömning av samtliga
inköpskategorier avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter,
miljö och korruption. Riskbedömningen har tagits fram för att underlätta
prioriteringar och för att vägleda det strategiska arbetet inom
kategoristyrningen.
Under 2021 har kravställningen utvecklats ytterligare i ett antal
upphandlingar, exempelvis inkontinensartiklar, sårbehandlingsartiklar,
operationsartiklar, tvätt- och textilservice samt städ och rengöringsprodukter för att premiera leverantörer som kommit längre i sitt
hållbarhetsarbete och som därmed kan leverera mer hållbara varor och
tjänster till Region Stockholm.
För de produktgrupper där det har funnits möjlighet och varit relevant att
ställa krav på att produkter uppfyller en miljö- och hållbarhetsmärkning typ
1 har detta gjorts. Det innebär att produkterna klarar hållbarhetskrav som
fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och
att de tas fram ur ett livscykelperspektiv. Exempelvis har krav på miljö-och
hållbarhetsmärkta produkter under året ställts i upphandlingar av textilier,
städ och rengöringsprodukter, inkontinensartiklar och IT-utrustning.

Sammanfattning för programperioden
Under programperioden har krav gällande hållbara leveranskedjor
utvecklats i syfte att sålla bort oseriösa anbudsgivare, gynna en konkurrens
på lika villkor samt premiera leverantörer och varumärkesägare som
kommit längre i sitt hållbarhetsarbete.
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För läkemedel har kravställning i upphandling bidragit till ökad
transparens i leveranskedjan samt information om utsläpp av aktiva
läkemedelssubstanser vid tillverkning.
Utsläpp av läkemedelssubstanser vid tillverkning har ofta negativ påverkan
på miljön, och utsläpp av antibiotika utgör dessutom en stor risk för ökad
antibiotikaresistensutveckling.
Under programperioden har regionledningskontoret medverkat i ett projekt
där upphandlingskrav utarbetats i syfte att minska energianvändningen för
medicinteknisk utrustning. Kraven har testats i några samordnade
upphandlingar och kommer att utvecklas vidare.
Efter ett antal genomförda IT-upphandlingar åren 2018 och 2019 förde
regionledningskontoret en fördjupad dialog med IT-branschen för att
diskutera kravställningens relevans och effektivitet. Leverantörerna
återkopplade att Region Stockholms hållbarhetskrav används av branschen
som goda exempel på tydliga och uppföljningsbara krav. Kraven driver både
återförsäljares och varumärkesägares hållbarhetsarbete. Det diskuterades
även konkreta förbättringsförslag och kommande hållbarhetsfrågor.
I syfte att främja utbyte om framgångsfaktorer samt utmaningarna i att
ställa och följa upp hållbarhetskrav i upphandling av IT-produkter har
regionledningskontoret medverkat i nätverk med andra offentliga
upphandlare inom Europa. Region Stockholm är även medlem i
organisationen Electronics Watch, som är en granskningsorganisation
inom leveranskedjor för IT-produkter.

Bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi
samt stimulera hållbar produktutveckling
Under 2021 har kravställning i relevanta upphandlingar främjat cirkularitet
och övergång till en biobaserad ekonomi. Det har bland annat bidragit till
att medicinbägare i förnybar råvara1 ersatt medicinbägare i fossil plast.
Kravställning har även främjat upphandling av engångsoperationstextilier

1

Enligt massbalansmetod ISCC.
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med ökad inblandning av förnybara råvaror. Dessutom har tandborstar i
biobaserad plast upphandlats till Folktandvårdens verksamhet.
Under året har andelen produkter i biobaserad plastråvara som används
inom Region Stockholms vårdverksamheter ökat, jämfört med alternativ i
fossil råvara. 2021 användes 20,7 miljoner skyddsförkläden varav 4,9
miljoner var biobaserade. Andelen biobaserade skyddsförkläden ökade
från åtta procent 2019 till 23 procent 2021. Övergången från fossil till
biobaserad plast i skyddsförkläden minskar klimatpåverkan med cirka
65 procent2. Andelen biobaserade bäddtextilier ökade från 32 procent 2020
till 35 procent 2021.
I upphandling av pappers- och plastartiklar upphandlades sopsäckar och
soppåsar i återvunnen plast. Genom ökad efterfrågan av återvunnen
plastråvara på marknaden skapas viktiga incitament för ökad insamling och
investeringar i högkvalitativ återvinning. Övergången till återvunnen
plastråvara jämfört med fossil minskar klimatpåverkan med cirka 25
procent2.
Danderyds sjukhus initierade under året ett pilotprojekt i samarbete med
en leverantör, där skyddsförkläden tillverkade i återvunnen plast sorterades
och återvanns igen. Det är ett viktigt initiativ för att minska behov av ny
plastråvara, öka robustheten och minska klimatpåverkan. Jämfört med
skyddsförkläden i fossil plastråvara som går till förbränning kan
skyddsförkläden tillverkade i återvunnen plast, och som återvinns igen,
minska klimatpåverkan med 77 procent3.

Sammanfattning för programperioden
Under programperioden har kravställning och innovation inom
upphandling bidragit till att produkter i biobaserad och återvunnen råvara
utvecklats och upphandlats till Region Stockholms vårdverksamheter.
Det har bidragit till att stimulera hållbar produktutveckling samt minskad
klimatpåverkan per produkt. Exempelvis är samtliga upphandlade soppåsar
och sopsäckar tillverkade i biobaserad eller återvunnen råvara.

Goodpoint 2020, Klimatpåverkan från livscykeln av polyetenbaserade engångsprodukter. RS 20190677.
3 Goodpoint 2020, Klimatpåverkan från livscykeln av polyetenbaserade engångsprodukter. RS 20190677.
2
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Därtill finns sedan tidigare en upphandlad återtagstjänst för IT-produkter
vilket möjliggör cirkulära produktflöden och som under 2021 gav en
minskad klimatbelastning om uppskattningsvis 1 400 ton
koldioxidekvivalenter.

Resurseffektiv användning av produkter
För att underlätta för verksamheterna att göra ett bättre miljöval vid
avrop finns ett miljömärkningssystem i MediCarriers katalog. Några
verksamheter har satt egna mål om att minska/öka andel produkter utifrån
märkningarna.

Sammanfattning för programperioden
Under programperioden har ett flertal projekt som drivits av medarbetare
inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna bidragit till en mer resurseffektiv
användning av produkter, exempelvis genom minskad användning av
material vid operation, och utbyte av plastprodukter till pappersprodukter.

Främja produkter fria från miljö- och
hälsofarliga ämnen
Ett prioriterat område inom miljöprogrammet är att främja produkter fria
från miljö- och hälsofarliga ämnen.
Som stöd i detta arbete har Region Stockholm två beslutade utfasningslistor
som ska tillämpas vid inköp och upphandling; ”Utfasningslista för miljöoch hälsoskadliga kemikalier i kemiska produkter” och ”Utfasningslista för
miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor” (LS 2015-1281).
För att undvika att ett problematiskt ämne byts ut mot ett annat
problematiskt ämne består utfasningslistorna både av specifika ämnen
som ska fasas ut och av ett antal kriterier, så kallade faroangivelser, som
specificerar vilka egenskaper ingående ämnen inte bör ha. Vid upphandling
väljs relevanta ämnen och faroangivelser ut för den specifika
upphandlingen.
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Tack vare kemikaliekrav i upphandling har exempelvis ämnesgruppen
ftalater samt allergiframkallande parfymämnen och konserveringsmedel
fasats ut från många upphandlade produkter.
Att fasa ut skadliga ämnen ur kemiska produkter och varor är ett långsiktigt
arbete som både kräver välformulerade kemikaliekrav som utvecklas i takt
med marknaden och marknadsdialog i de fall alternativa produkter eller
metoder saknas.
Region Stockholms kemikaliearbete sträcker sig långt bak i tiden. De första
utfasningslistorna antogs redan 2007 och Region Stockholm belönades
under 2021 med det internationella priset ”Future Policy Award” för arbetet
med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.
Under programperioden har Region Stockholm tillsammans med ett antal
regioner, inköpsorganisationer och sjukhus i de nordiska länderna samt
organisationerna Health Care Without Harm Europe, Chemsec och
European Environment Bureau arbetat fram en gemensam lista med
harmoniserade krav på ämnen som inte bör ingå i upphandlade produkter
inom hälso- och sjukvården. Listan ”European healthcare’s phase-out list
for chemicals of concern” lanserades i november 2021 av Health Care
Without Harm Europe4.

Stärka socialt ansvarstagande i
leverantörskedjan
Region Stockholm arbetar med efterlevnad av uppförandekoden för
leverantörer (LS 1303-0353) genom att identifiera riskområden, ställa
relevanta krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption samt följa upp utvalda leverantörer. Region Stockholm
medverkar i Sveriges regioners nationella samordning för hållbar
upphandling kring prioriterade riskområden.
Region Stockholm har under året anslutit sig till Ethical Trading Initiative
Sverige (ETI Sverige), som är ett flerpartsinitiativ som samlar företag,
fackliga organisationer civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra
Mer information om listan och kriterierna finns på Health Care Without Harms hemsida: New
chemicals of concern criteria for European healthcare | Health Care Without Harm (hcwh.org)
4
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goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.
Ett av syftena med Region Stockholms medlemskap är att tillsammans med
övriga stora kollektivtrafikbeställare delta i arbetsgruppen om hållbara
leveranskedjor för fordonsbatterier.
Sammanfattning för programperioden
Under programperioden har regionledningskontoret utrett väsentliga risker
för negativ påverkan på miljö och människa vid produktion av material till
bygg- och anläggningsprojekt5. Regionledningskontoret, i samarbete med
Locum, förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen
genomförde sedan ett pilotprojekt i syfte att följa upp en entreprenad och
en materialleverantör med utgångspunkt i riskanalysen. Projektet pågick
mellan 2019 och 2021 och det finns ett intresse från alla parter att
genomföra gemensamma revisioner av materialleverantörer av
högriskmaterial under 2022.
Locum, förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen har
under perioden konkretiserat rutinkrav i entreprenadkontrakt som är
harmoniserade med kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor.
I ett antal upphandlingar under programperioden har krav gällande
arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal utvecklats och ställts.

Uppföljning av ställda hållbarhetskrav
Regionledningskontoret säkerställer i samverkan med Region Stockholms
serviceförvaltning att krav ställs i samordnade upphandlingar. Antalet
uppföljningar begränsades kraftigt 2020–2021 på grund av covid-19.
Under hösten har regionledningskontoret genomfört avtalsuppföljning
avseende kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor på samordnade avtal
för bland annat två IT-leverantörer och två leverantörer av kirurgiska
instrument till Region Stockholm. Detta har skett i form av
kontorsrevisioner.

Region Stockholm, 2019, Risk, krav och uppföljning, Region Stockholms uppförandekod i bygg- och
anläggningsentreprenader, LS 2017-1331
5
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Under året har regionledningskontoret utfört miljöuppföljning av elva
samordnade avtal. Totalt har 28 leverantörer följts upp avseende
uppfyllnad av systematiskt miljöarbete samt de specifika miljökrav som
ställts i respektive avtal.
Utöver avtalsuppföljningar har regionledningskontoret genomfört en
fördjupad uppföljning av IT-leverantörer efter rapporter om allvarliga brott
mot uigurers och andra minoriteters mänskliga rättigheter i Kina. Inom
granskningen hittades inget bevis på att det förekommer tvångsarbete i
leveranskedjorna till IT-produkterna som köps in. Däremot är riskerna
fortsatt höga och dialog med leverantörer fortsätter under 2022.

Sammanfattning för programperioden
Under programperioden har 258 leverantörsuppföljningar utförts avseende
miljö på totalt 59 avtal. Vid uppföljningarna granskades leverantörens
strukturerade miljöarbete samt ett antal produkter och/eller tjänster
utifrån ställda miljökrav. Under perioden har även 54 leverantörer följts
upp avseende hållbara leveranskedjor på 37 avtal. Avtalsuppföljningarna
har genomförts som skrivbordsuppföljningar i form av granskning av
inkomna svar och verifikat och/eller revision på plats hos leverantören.
Under pandemin har revision i några fall fått genomföras digitalt. Under
programperioden genomfördes också fördjupade uppföljningar. En
uppföljning var till följd av fabriksrevisioner hos malaysiska handsktillverkare genomförda inom ramen för den nationella samordningen för
hållbar upphandling. Ytterligare två fabriksrevisioner genomfördes hos
leverantör och dennes underleverantör i Mexiko gällande
operationsartiklar.
Uppföljningarna visar att de flesta uppföljda leverantörerna arbetar på ett
strukturerat sätt med miljöfrågor, men att det i vissa fall förekommer
brister avseende specifika miljökrav på produkter eller tjänster. Det kan till
exempel handla om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter
eller avsaknad av verifikat som intygar att miljökrav uppfylls. Detta har lett
till sanktioner såsom vite och prisavdrag.
Uppföljningarna under programperioden har lett till en mer transparent
dialog med leverantörer vilket i förlängningen ger Region Stockholm ännu
större möjligheter att driva marknaden framåt mot miljövänliga produkter
och tjänster.
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Uppföljningarna avseende hållbara leveranskedjor har visat på brister i
leverantörers rutiner och processer för att identifiera, prioritera och
hantera risker avseende kränkningar av mänskliga rättigheter,
arbetstagares rättigheter, miljöbrott och korruption i leveranskedjan.
Region Stockholm arbetar i första hand med att kräva rättelse.
Resultatet av leverantörernas åtgärdsarbete blir förbättrade rutiner och
processer vilket leder till ett mer riktat förebyggande arbete samt en större
möjlighet att upptäcka och åtgärda avvikelser.
Åtgärdsarbetet har i vissa fall även lett till konkreta förbättringar av villkor
för arbetare i leveranskedjan, exempelvis för arbetare i malaysiska
handskfabriker.
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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.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

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.

Uppfyllt •

Indikator 1.1 Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter.

Uppfyllt •

Indikator 1.1 Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton
koldioxidekvivalenter
Region Stockholms klimatpåverkan6 under 2021 har minskat med
55 procent sedan 2011, från drygt 247 000 ton koldioxidekvivalenter 2011
till cirka 111 000 ton koldioxidekvivalenter 2021. Resultatet har därmed
överträffat målnivån om 50 procents minskning jämfört med basåret 2011.
Resultatet visar tydligt att det långsiktiga och systematiska miljöarbete som
Region Stockholms verksamheter och bolag genomfört lett till kraftfulla
minskningar av utsläppen. Minskningen har framförallt uppnåtts genom
energieffektivisering av transporter och fastigheter, förnybara drivmedel i
kollektivtrafiken och övriga transporter samt minskade utsläpp av lustgas
och anestesigaser inom hälso- och sjukvård.
Landbaserade transporter - tåg, buss och spårvagn - är märkta med
Bra Miljöval då de drivs till 100 procent med förnybar el och andra
förnybara drivmedel. Transporterna uppfyller även nya och hårdare krav
för persontransporter, bland annat spårbarhet för elbuss-batterier och
redovisning av farliga kemikalier i nya fordon.

6 Klimatmålet omfattar klimatutsläpp i form av köldmedia, lustgas och anestesigaser, energianvändning
för egna fastigheter samt kollektivtrafik och andra betydande resor och transporter med egna fordon
eller som utförs av upphandlade leverantörer. Beräkningar sker utifrån ett livscykelperspektiv på olika
bränslen, där även produktion och distribution av bränslen ingår.
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Många av Region Stockholms vårdfastigheter är byggda enligt
Miljöbyggnads kriterier och har preliminärt uppnått guld på många
indikatorer. 100 procent av elen som köps in till vårdfastigheter kommer
från förnybar el märkt med Bra Miljöval.
I redovisningen av mål 4 (anestesigaser), 8 (förnybara drivmedel),
11 (tjänsteresor) och 12 (verksamhets- och fastighetsenergi) ges fördjupad
information om olika delar av klimatmålet.
De största källorna för utsläpp inom Region Stockholm 2021 är kollektivtrafiken som står för 75 procent av utsläppen, följt av fastigheter med
16 procent och därefter övriga transporter och resor, se figur 1. I jämförelse
med klimatpåverkan från hela transportsektorn i Stockholms län utgör
kollektivtrafikens bidrag en liten andel och är med sina hundratusentals
passagerare per dag ett mycket resurs- och klimateffektivt färdmedel.
I jämförelse med Region Stockholms klimatpåverkan år 1990 som i en
utredning under föregående miljöprogram uppskattades till 388 000 ton är
resultatet 71 procent lägre. Basårsvärdet för år 1990 har inte uppdaterats
enligt den nya klimatberäkningsmodellen i Miljöprogram 2017–2021 och
det finns osäkerheter i jämförbarheten mellan klimatberäkningarna för
2011–2021 och 1990. Måluppfyllnad jämfört med 1990 kan därmed inte
bedömas fullt ut.
Utöver de direkta utsläpp av växthusgaser som omfattas av detta mål
innehåller miljöprogrammet även mål om att minska klimatpåverkan från
patientmåltider (se vidare mål 6) samt från bygg- och anläggningsprojekt
(se vidare mål 13).
7% 2%

16%
Fastigheter (el, värme, kyla och
köldmedia)
Kollektivtrafik
Övriga transporter och resor
75%

Figur 1. Andel av total klimatpåverkan, per område.

21 (62)

MILJÖREDOVISNING 2021
RS 2021-0610

22 (62)

2022-02-20

Tabell 2. Klimatpåverkan från Region Stockholms verksamheter (ton
koldioxidekvivalenter).
Utsläpp
2021

2020

2019

2011
(basår)

Förändring
mot basår

Fastigheter (indikator 12.1) *

17 891

17 643

22 848

34 635

-48 %

Kollektivtrafik (indikator 8.1)

83 552

81 207

91 634

193 178

-57 %

Övriga transporter
(del av indikator 8.1) **

7 418

8 109

6 695

9 423

-21 %

Medicinska gaser ***

2 499

3 255

2 931

5 634

-56 %

409

668

4 580

4 742
****

-91 %

111 359

110 882

128 688

247 612

-55 %

Källa till utsläpp

Tjänsteresor (indikator 11.1, dock har
indikator 11.1 basårsvärde 5 062 ton)
Summering

* Data från utsläpp från köldmedia är inkluderad.
** I övriga transporter inkluderas vårdrelaterade persontransporter, transporter inom ramavtalade tjänster, transporter av
konventionellt avfall och byggavfall, MediCarriers transporter och fordon samt resor i tjänsten med egna och leasade fordon.
*** Medicinska gaser omfattar lustgas samt anestesigaser (4.1)
**** 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.

Mål 2
År 2021 arbetar Region Stockholm systematiskt och effektivt
med klimatanpassning.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

År 2021 arbetar Region Stockholm systematiskt och effektivt med klimatanpassning.

Till stor del •

Indikator 2.1 Region Stockholm har en organisation för klimatanpassning och arbetar enligt
en beslutad klimatanpassningsplan.

Till stor del •

Indikator 2.1 Region Stockholm har en organisation för klimatanpassning
och arbetar enligt en beslutad klimatanpassningsplan.
För att undvika behov av plötsliga och dyra investeringar i och med ett
förändrat klimat har Region Stockholm har under programperioden
utvecklat metoder för ett systematiskt klimatanpassningsarbete, och
implementering pågår. Krav på klimatanpassning har inarbetats och
integrerats i den koncernövergripande risk- och sårbarhetsanalysen.
Risk-, och sårbarhetsanalysen, vilken även innefattar risker till följd av
ett förändrat klimat, innehåller en åtgärdsplan som fastställdes av
krisledningsnämnden 2019. Analysen utgör underlag i pågående revidering
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av regionens krisberedskapsplan, i vilken det bland annat anges att frågor
som rör funktionssäkerhet och byggnaders och lokalers robusthet ska
integreras i planeringsarbetet på alla nivåer i verksamheten. Krisberedskapsplanen var ursprungligen planerad att fastställas i samband med
budget 2021. Med anledning av pandemin har tidplanen förändrats och den
planeras istället att fastställas våren 2022.
Regionledningskontoret har under 2021 tagit fram ett metodstöd för
genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser som har tillgängliggjorts för
nämnder och bolag under hösten 2021. I detta beaktas även
klimatrelaterade risker.
Genom att inkludera risker till följd av ett förändrat klimat i verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser ska relevanta klimatrisker
identifieras. Därefter kan åtgärder som minskar risk för driftsstörningar
identifieras, prioriteras och genomföras.
Risk- och sårbarhetsanalyser för störning till följd av ett förändrat klimat
omfattar befintliga tillgångar, förvaltning samt drift, men även vid
investeringar. Processen ska vidare leda fram till konkreta åtgärdsplaner för
de identifierade riskerna.
Klimatanpassning är ett prioriterat område i Region Stockholms nya
Hållbarhetsstrategi (RS 2020-0779) och ingår fortsatt i Region Stockholms
övriga arbete med risk och sårbarheter, för effektiv total risk- och
sårbarhetshantering.
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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.
Mål och indikatorer
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.
Indikator 3.1 Region Stockholms uppföljning visar på minskade utsläpp
av miljöbelastande läkemedelssubstanser.
Indikator 3.2 Kassation av läkemedel minskar genom säkrare och effektivare
läkemedelshantering.

Måluppfyllelse
Till stor del •

Uppfyllt •
Till stor del •

Vårdverksamheter i Region Stockholm har under Miljöprogram 2017–2021
arbetat enligt Plan för läkemedel och miljö (LS 2017-0129), som har varit
en konkretisering av arbetet med mål 3. Verksamheterna har arbetat för att
minska utsläppen av utvalda miljöbelastande läkemedelssubstanser och för
att minska kassation av läkemedel genom säkrare och effektivare
läkemedelshantering.
Indikator 3.1 Region Stockholms uppföljning visar på minskade utsläpp
av miljöbelastande läkemedelssubstanser.
På Region Stockholms förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser (LS 2016-0634) listas de substanser som omfattas av målet och
indikatorn. Förteckningen finns på Region Stockholms webbplats
Janusinfo7. Till förteckningen finns även åtgärdsförslag för hur vårdgivare
kan arbeta för att minska användningen av respektive substans.
Vårdverksamheterna inom Region Stockholm har under Miljöprogram
2017–2021 arbetat med att minska sin användning, både avseende recept
och rekvisition, av substanser på förteckningen över miljöbelastande
läkemedelssubstanser. Varje verksamhet har valt ut substanser som är
7.https://janusinfo.se/download/18.5f0ead9216532d0a6a113e1f/1582279327814/Forteckning-overmiljobelastande-lakemedel.pdf
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relevanta för dem och som har varit medicinskt möjliga att minska och
satt upp lokala mål för dessa. Diklofenak som är ett smärtstillande och
inflammationsdämpande läkemedel, det blodtryckssänkande läkemedlet
felodipin och olika antibiotika är de vanligaste målsatta substanserna.
Tabell 2 sammanfattar förändringarna i användning av diklofenak och
felodipin som ett resultat av verksamheternas lokala mål.
Tabell 3. Användning av miljöbelastande läkemedelssubstanser (procent, mot
basår).
Verksamhet
Danderyds Sjukhus AB

Diklofenak

Felodipin

Basår

+7

-26

2016

Karolinska Universitetssjukhuset

-38

-47

2016

Södersjukhuset AB

-59

-53

2016

-57

-22

2018 för diklofenak
2019 för felodipin

-

-

-

-4

-70

2018

-44

-

2016

Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
TioHundra AB
Folktandvården Stockholms län AB

Stockholms läns sjukvårdsområde
-23
-11
2018
Resultatet mäts som procentuell förändring i DDD (definierad dygnsdos) relaterat till
förändring i vårdproduktion och omfattar både receptförskrivning och rekvisition.
Karolinska Universitetssjukhusets uppgifter även inneburit att planerade operationer har
behövt ställas in.

Flera vårdverksamheter uppnådde stora minskningar redan under
föregående miljöprogramsperiod, vilket i en del fall inneburit att
målsättningen under Miljöprogram 2017–2021 har varit att bibehålla en
redan låg användning.
Merparten av verksamheterna har minskat sina målsatta substanser även
under denna miljöprogramsperiod.
Ett flertal verksamheter har minskat användningen av felodipin med mer
än 20 procent. TioHundra AB har minskat användningen med 70 procent,
vilket till stor del beror på en informationsinsats som genomfördes mot
patienter som behandlas med felodipin. Patienterna informerades om
felodipins miljöbelastande egenskaper och merparten valde då att byta till
ett annat läkemedel. Felodipin rekommenderas inte i Kloka listan.
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Många verksamheter har även minskat användningen av diklofenak, i ett
flertal fall med över 40 procent. Diklofenak är inte heller rekommenderat i
Kloka listan.
För vissa verksamheter har minskningen av diklofenak varit liten, och för
Danderyds sjukhus AB har användningen ökat lite. Skälet till detta är
främst att receptförskrivning av en specifik beredningsform av diklofenak
har varit nödvändig då det alternativa läkemedlet som tidigare använts inte
längre finns på marknaden. Åtgärder har vidtagits för att förskrivningen
fortsatt ska vara så låg som möjligt.
Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset har, utöver
diklofenak och felodipin, arbetat med att minska användningen av
antibiotikan ciprofloxacin. Minskningen har varit 27 procent sedan 2019
respektive 15 procent sedan 2016. För Karolinska Universitetssjukhuset
avser minskningen endast recept då statistik saknas för rekvisition.
TioHundra AB har arbetat med att minska användningen av det
blodsockersänkande läkemedlet glibenklamid (–64 procent) och citalopram
som används vid depressioner (–10 procent).
Utöver minskad förskrivning av diklofenak har Folktandvården arbetat med
två sorters antibiotika. Där har förskrivningen av amoxicillin minskat med
39 procent och av erytromycin med 95 procent jämfört med 2016.
S:t Eriks Ögonsjukhus har haft fokus på två antibiotika, azitromycin och
tetracyklin, samt diklofenak. Då deras användning av substanserna är
väldigt låg har ingen kvantitativ uppföljning genomförts.
Genomgående har verksamheternas arbete med indikator 3.1 omfattat
informationsinsatser och utbildningar till berörd personal avseende de
målsatta substansernas miljöbelastande egenskaper. Regelbundna
uppföljningar har genomförts, vilket tillsammans med samverkan och
återkoppling till olika delar av verksamheten har bidragit till att öka
följsamheten till de lokala målen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fört in krav i avtal med geriatrik,
närakuter, akutsjukhus, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och
specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) om att arbeta med att minska
användningen av substanser på förteckningen.
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Region Stockholm har sedan 2005 låtit provta och analysera halter av
läkemedelsrester i vatten. Under miljöprogramsperioden har vattenprover
årligen tagits i inkommande, respektive renat vatten vid Henriksdal,
Bromma och Käppala avloppsreningsverk, samt i recipienten från Saltsjön
och i en gradient ut i skärgården.
Vissa substanser har detekterats i alla prover av utgående, renat
avloppsvatten. Det är diklofenak (smärtstillande, inflammationsdämpande), irbesartan (blodtryckssänkande), oxazepam (lugnande,
ångestdämpande), trimetoprim (antibiotika) och venlafaxin (antidepressivt
läkemedel). För dessa kan ingen tydlig stigande eller sjunkande trend
utläsas, förutom för diklofenak som uppvisar ökade halter över
femårsperioden. I ytvatten är det bara trimetoprim som har detekterats
varje år.
2017, 2019 och 2021 har prover tagits från inkommande råvatten och
utgående renat dricksvatten vid Norsborg, Lovö och Görvälns vattenverk.
I dessa prover är det färre substanser som detekterats, men flukonazol
(svampmedel), karbamazepin (epilepsiläkemedel) och trimetoprim har
hittats i merparten av proverna. Halterna i dricksvatten är överlag mycket
låga och det finns inget som tyder på att de utgör någon hälsorisk.
Indikator 3.2 Kassation av läkemedel minskar genom säkrare och
effektivare läkemedelshantering.
Att minska onödig kassation av läkemedel ger flera positiva effekter. Dels
minskar mängden läkemedelsavfall, dels ger det på sikt även ett minskat
behov av läkemedelstillverkning. Dessutom bidrar åtgärder för en minskad
kassation ofta också till en säkrare och mer effektiv läkemedelshantering,
vilket är positivt från patientsynpunkt, samt att kostnader för såväl inköp
som kassation av läkemedel minskar.
En viktig del i arbetet med att minska onödig kassation är att arbeta
förebyggande för att inköpta läkemedel ska användas innan utgångsdatum.
Under miljöprogramsperioden har verksamheterna arbetat med detta på ett
flertal sätt, exempelvis genom förbättrad datumkontroll i läkemedelsförråd,
märkning av läkemedel som närmar sig utgångsdatum och gemensamma
sällanläkemedelsförråd.
För att undvika överbeställningar och skapa bättre överblick i läkemedelsförråden har många verksamheter gått över till att ha anpassade
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bassortiment av läkemedel. Många har även övergått till att sortera
läkemedlen i ATC-kodsordning. Allt fler har anställda farmaceuter eller
specifika läkemedelsenheter som arbetar med att optimera läkemedelssortimentet, samordna beställningar och förbättra lagerhållningen vilket
också bidrar till bättre uppföljning och ökad kontroll.
På grund av pandemin har arbetet med kassationsförebyggande åtgärder
ibland behövt prioriteras ner under de två sista åren av
miljöprogramsperioden.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fört in krav på åtgärder som bidrar
till en minskad onödig kassation av läkemedel i avtal med privata
vårdgivare inom områden som hanterar stora mängder läkemedel, som
ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), SPSV (specialiserad palliativ
slutenvård), akutsjukhus och geriatrik.
Stickprovsmätningar av mängden läkemedel som kasseras på grund av att
utgångsdatum passerats har genomförts under programperioden på
Danderyds Sjukhus och på Karolinska Universitetssjukhuset. Mätningar
gjordes före och efter genomförda åtgärder för utvärdering av effekt.
På Danderyds Sjukhus minskade mängden läkemedel som kasserades med
73 procent 2021 jämfört med 2018. Åtgärderna omfattade bland annat
arbete med att optimera läkemedelsinköp, framtagande av bassortiment av
läkemedel, ökat antal hållbarhetskontroller, gemensamma förråd för
sällanläkemedel och inköp av läkemedelsautomater. De inför även succesivt
läkemedelsservice i egen regi med farmaceuter som bland annat arbetar
med ovanstående åtgärder.
Karolinska Universitetssjukhuset har inte fullt ut kunnat genomföra
mätningarna som planerat. Det beror bland annat på personalbrist och på
flyttar i samband med öppnandet av Nya Karolinska Solna. Dessutom
visade det sig vid mätningarna att de valda vårdenheterna främst använde
läkemedel där det inte gick att få fram nödvändiga uppgifter i den valda
måttenheten DDD (definierad dygnsdos). Kassationsmätningar
genomfördes ändå på fem vårdenheter under 2021. Mätningarna går inte
att relatera till 2018 års mätningar, men resultaten visar på stor variation i
kasserad andel, mellan 0,7 upp till 25 procent av den inköpta mängden.
Genomgående var den kasserade andelen lägre på enheter som hade
anställda farmaceuter. Karolinska Universitetssjukhuset har arbetat med
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ett flertal av tidigare nämnda åtgärder, men på grund av pandemin har det
kassationsförebyggande arbetet inte kunnat prioriteras upp.

Mål 4
År 2021 har Region Stockholms klimatpåverkan från utsläpp av
anestesigaser minskat med 40 procent i jämförelse med år 2011.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

År 2021 har Region Stockholms klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser
minskat med 40 procent i jämförelse med år 2011.

Uppfyllt •

Indikator 4.1 Klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser, ton koldioxidekvivalenter.

Uppfyllt •

Indikator 4.1 Klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser, ton
koldioxidekvivalenter.
Region Stockholm länge arbetat aktivt för att minska utsläppen av
anestesigaser då de har stor påverkan på klimatet.
Jämfört med 2020 har klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser
minskat med nio procent. Under perioden 2017–2021 har Region
Stockholms åtgärder lett till att den totala klimatpåverkan från utsläpp av
anestesigaser minskat med 57 procent jämfört med basåret 2011. Målvärdet
om 40 procents minskning har därmed uppnåtts med god marginal.
Inom Region Stockholm används numera endast anestesigasen sevofluran.
Tidigare användes även desfluran, men då dess klimatpåverkan är betydligt
större än sevoflurans har alla vårdverksamheter inom Region Stockholm
valt att sluta använda den8.
Den stora minskningen jämfört med basåret 2011 är både ett resultat av att
desfluran inte längre används och att vårdverksamheterna sedan många år
arbetat med att optimera arbetsmetoder och förbättra flödestekniker.
Pandemin har till viss del påverkat resultaten under 2020 och 2021. Under
2020 var det periodvis brist på andra anestesi- medel, vilket medförde
större beställningar av sevofluran för vissa sjukhus. Detta resulterade i ett

8

Tidigare användes även isofluran, men då den numera endast används inom forskning så omfattas den
inte av målet.
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minskat inköpsbehov under 2021. Pandemin har även inneburit att
planerade operationer har behövt ställas in.
Tabell 4. Klimatpåverkan från anestesigaser.
Typ av anestesigas och
klimatpåverkan

2021

2020

2019

2011

Desfluran
Använd mängd (liter)

0

0

32

87

Klimatpåverkan
(ton koldioxidekvivalenter)

0

0

248

687

Sevofluran
Använd mängd (liter)

1 012

1 109

1 113

1 742

Klimatpåverkan
(ton koldioxidekvivalenter)

1 211

1 326

1 332

Total klimatpåverkan
1 211
1 326
1 580
(ton koldioxidekvivalenter)
*Klimatpåverkan från 21 liter isofluran ingår i totalen för 2011

Förändring
mot 2020

Förändring
mot 2011

-

-100 %

2 084

-9 %

-42 %

2 827
*

-9 %

-57 %

Mål 5
År 2021 har Region Stockholm effektiviserat textilhanteringen
samt minskat miljöpåverkan från användning av engångs- och
flergångstextiler.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

År 2021 har Region Stockholm effektiviserat textilhanteringen samt minskat
miljöpåverkan från användning av engångs- och flergångstextiler.

Till stor del •

Indikator 5.1 Miljöhänsyn inkluderas i Region Stockholms klädregler.

Till stor del •

Indikator 5.2 Andelen kläder som är uteliggande i verksamheterna i mer
än 30 dagar.

Uppfyllt •

Indikator 5.1 Miljöhänsyn inkluderas i Region Stockholms klädregler.
Arbetet med att inkludera miljöhänsyn9 i Region Stockholms klädregler på
koncernövergripande nivå har på grund av pandemin varit pausat men
kunde återupptas under hösten 2021. Vid programtidens utgång har målet

Med miljöhänsyn menas ett förtydligande av i vilka vårdsituationer flergångstextilier är att föredra ur
miljösynpunkt och samtidigt är ett fullgott alternativ ur patientsäkerhetssynpunkt.
9
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inte uppnåtts men miljöhänsyn i klädregler beräknas vara inkluderat på
koncernövergripande nivå under 2022.
Majoriteten av förvaltningar och bolag har inkluderat miljöhänsyn i sina
lokala klädregler, exempelvis att flergångsoperationskläder ska användas i
första hand. Andra åtgärder har varit att vid begränsa urvalet av textilier vid
beställning, beroende på användningsområde. Implementering av rutiner
för att följa upp att klädreglerna efterföljs återstår.
Under 2021 har cirka 1,33 miljoner engångstextilier10 använts i
vårdverksamheterna vilket är en minskning med 21 procent jämfört med
2020. Klimatpåverkan från användningen av engångstextilier minskar
därmed under året och är en fortsättning på 2020 års nedåtgående trend.
Exempelvis är klimatpåverkan från engångsoperationstextilier elva gånger
större per användningstillfälle än motsvarande flergångsalternativ.
Produktgrupperna operationskläder, rockar/overaller och värmejackor står
för den största minskningen, medan förbrukningen av operations-set och
bäddtextilier ökar något. Verksamheterna har under året arbetat aktivt med
att minska användningen av engångstextilier och att istället främja
flergångsalternativ, det har även varit brist på engångstextilier på grund av
leveransproblem under pandemin. Exempel på åtgärder är ändrade
klädregler, informationsaktiviteter och ransonering.
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 under
2021 och målvärdet för programperioden uppnås. Andelen kläder som är
uteliggande11 i Region Stockholms verksamheter i mer än 30 dagar har
minskat från i genomsnitt 33,3 procent 2017 till 22,8 procent 2021, med
mål om att vara mindre än 25 procent.

10
11

Avser operationskläder, rockar/overaller, värmejackor, operations-set och bäddtextilier

Uteliggande plagg används, ligger i förråd och personliga skåp eller har ännu inte transporterats till
tvätt.
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Figur 2. Andel kläder uteliggande i mer än 30 dagar, 2017–2021 (procent).

Under året har berörda verksamheter genomfört åtgärder för att
effektivisera textilhanteringen och därmed skapat förutsättningar att nå
målet under programperioden. En närmare och mer frekvent dialog mellan
leverantör, avtalscontroller och verksamheterna har generellt varit en stor
bidragande orsak till det goda resultatet. Exempel på genomförda
aktiviteter är olika informationsinsatser till medarbetarna, arbete med
lageroptimering och kontinuerlig uppföljning inom verksamheterna. Andra
åtgärder har syftat till att ha större kontroll på hur många plagg som tas ut
per gång och hur länge de varit uteliggande, exempelvis inköp av Texiskåp
och användning av chipavläsaren ”Hållkoll”.
En bidragande parameter har även varit de ekonomiska incitament som
måluppfyllnad har gett genom textilleverantörens och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens bonustrappa. Genom att öka genomströmningen
av textilier inom verksamheterna har svinnet av personaltextilier minskat.
Verksamheterna har under 2021 betalat för svinnet själva, vilket även
inneburit ett ökat fokus.
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Tabell 5. Andel kläder uteliggande i mer än 30 dagar, per verksamhet (procent).
2021

2020

2019

Förändring
mot 2020

SLSO

29,8 %

34,1 %

37,7 %

-12,6 %

S:t Eriks ögonsjukhus

18,5 %

23,4 %

27,5 %

-20,9 %

Danderyds sjukhus

21,8 %

28,0 %

29,0 %

-22,1 %

Folktandvården

14,7 %

19,6 %

19,7 %

-25,0 %

Karolinska Huddinge

23,8 %

29,7 %

31,2 %

-19,9 %

Karolinska Solna

24,4 %

34,1 %

41,5 %

-28,4 %

Karolinska Danderyd

23,7 %

23,8 %

25,1 %

-0,4 %

Nya Karolinska *

18,3 %

14,1 %

15,1 %

29,8 %

TioHundra

15,3 %

20,1 %

20,4 %

-23,9 %

Södertälje sjukhus

16,2 %

24,8 %

28,6 %

-34,7 %

Södersjukhuset
Årsmedelvärde alla verksamheter

18,8 %

21,9 %

23,0 %

-14,2 %

22,8 %

27,5 %

Verksamhet

29,7 %
-17,1 %
**
*Endast personalkläder medräknade i statistik 2019, patienttextilier medräknade från och med oktober
2020.
** I Miljöredovisning 2019 redovisades årsmedelvärdet av andelen plagg som legat ute mer än 30 dagar
uppgå till 31,1 procent, vilket har korrigerats till 29,7 procent då data för Nya Karolinska inkluderats.

Omsättningshastighet är ett kompletterande mått på resurseffektivitet i
textilhanteringen och mäter hur många gånger textilier12 i genomsnitt
roterar i verksamheterna. Ju högre mått desto bättre. År 2020 ökade
omsättningshastigheten till 12,5 i jämförelse med 11,8 föregående år.
Tabell 6. Omsättningshastighet för kläderna.

Omsättning, gånger per år

2021

2020

2019

Förändring
mot 2020

12,5

11,8

13,9

6%

Avser bäddtextilier, hygientextilier, kökstextilier, operationstextilier, patienttextilier och
personaltextilier.
12
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Mål 6
År 2021 serveras hållbara patientmåltider i Region Stockholm.
Mål och indikatorer
År 2021 serveras hållbara patientmåltider i Region Stockholm.
Indikator 6.1 Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av måltidstjänster och livsmedel.

Måluppfyllelse
Till stor del •
Uppfyllt •

Indikator 6.2 Andelen ekologiska livsmedel, i procent.

Till stor del •

Indikator 6.3 Klimatpåverkan från patientmåltider, ton koldioxidekvivalenter.

Till stor del •

Indikator 6.4 Andel av mängden mat som slängs, i procent.

Ej uppfyllt •

Indikator 6.5 Mängden matsvinn, ton.

Uppfyllt •

Indikator 6.6 Andelen lokalproducerade livsmedel, i procent.

Ej mätbar

Indikator 6.1 Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av
måltidstjänster och livsmedel.
I Region Stockholms plan för hållbara patientmåltider (LS 2017-0128)
specificeras de hållbarhetskrav som ska ställas vid upphandling av
måltidstjänster och livsmedel. Vissa krav är obligatoriska att ställa och
andra är rekommenderade. Exempel är krav på djurskydd, låg
antibiotikaanvändning i djurproduktion samt olika krav för att minska
miljöpåverkan vid produktion av livsmedel.
Under 2021 har Södersjukhuset AB, Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge och TioHundra AB upphandlat måltidstjänster och livsmedel.
De obligatoriska hållbarhetskraven har ställts i alla tre upphandlingarna.
Därutöver har Södertälje Sjukhus AB nya avtal trätt i kraft under året och
Danderyds Sjukhus AB påbörjat en upphandling som kommer att slutföras
under 2022.
Under Miljöprogram 2017–2021 har samtliga vårdverksamheter som
serverar patientmåltider genomfört, eller påbörjat, upphandlingar där
samtliga obligatoriska hållbarhetskrav är ställda. Därtill har även de
rekommenderade kraven ställts i varierande omfattning.
Indikator 6.2 Andelen ekologiska livsmedel, i procent.
För 2021 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50
procent. Årets resultat är 49 procent ekologiskt vilket innebär att målet för
2021 inte har uppnåtts helt (se tabell 7). Andelen ekologiska livsmedel i
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patient-måltider beräknas utifrån inköpskostnaden för ekologiska livsmedel
som andel av totala inköp av livsmedel. Totalt serverades cirka 2,8 miljoner
patientmåltider under 2021.
Orsaken till att målet inte uppfylls helt är främst att tillgången på
ekologiska livsmedel har varit begränsad under 2021 på grund av problem
relaterade till pandemin. Trots att målet inte har nåtts helt har alla
vårdgivare arbetat målmedvetet och framgångsrikt med att öka andelen
ekologiska livsmedel under miljöprogramsperioden. 2016 var andelen 36
procent för Region Stockholm.
Tabell 7. Andel ekologiska livsmedel i patientmåltiderna (procent).
Verksamhet

2021

2020

2019

Danderyds sjukhus AB

49 %

45 %

46 %

Stockholms läns sjukvårdsområde

48 %

45 %

40 %

Karolinska universitetssjukhuset AB

49 %

46 %

44 %

Södertälje sjukhus AB

47 %

51 %

43 %

TioHundra AB

50 %

42 %

46 %

Södersjukhuset AB

48 %

48 %

46 %

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

53 %

68 %

58 %

Capio S:t Görans sjukhus

55 %

51 %

48 %

Övriga privata vårdgivare *

48 %
**

36 %

35 %

Totalt
49 %
44 %
42 %
* Uppgifter saknas från några privata vårdgivare.
** På grund av förändrade rapporteringskrav i samband med pandemin redovisas
uppgifter enbart för sista halvåret.

Indikator 6.3 Klimatpåverkan från patientmåltider, ton
koldioxidekvivalenter.
Målet är att klimatpåverkan från patientmåltider per portion13 ska
haminskat med 20 procent år 2021 jämfört med år 2016. Resultatet för
2021 är att klimatpåverkan har minskat med 18 procent (se tabell 8 nedan),
vilket innebär att målet inte uppnås helt.
Skillnaderna mellan verksamheterna är stora och utsläppen per portion
varierar från 1,5 kilo koldioxidekvivalenter som minst till 3,1 kilo
13

Klimatpåverkan från alla livsmedel som köps in under året summeras och divideras med antalet
portioner, vilket är antalet serverade luncher och middagar. Klimatpåverkan per portion inkluderar
därför även frukost, mellanmål och kvällsmat, vilket gör att den inte är jämförbart med motsvarande
värden beräknade för enskilda måltider.
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koldioxidekvivalenter som mest. SLSO och Capio S:t Görans Sjukhus
är de som redovisar lägst klimatpåverkan per portion under 2021.
Dessa verksamheter uppvisar även den största minskningen under
miljöprogramsperioden, med 46 respektive 32 procent.
Verksamheterna har under flera år arbetat aktivt för att minska
klimatpåverkan från patientmåltiderna och resultatet är positivt trots att
målet inte uppnås helt.
Åtgärder som genomförts har bland annat innefattat klimatberäkning av
maträtterna och en minskning av matsvinnet. Klimatåtgärder har även
genomförts vid menyval och menyplanering och innefattar bland annat att
öka andelen vegetariska alternativ och att välja protein- och kolhydratkällor
samt mejeriprodukter med låg klimatpåverkan.
Tabell 8. Klimatpåverkan från patientmåltider
Klimatpåverkan från patientmåltider

2021

2020

2019

2016
Basår

Förändring
mot 2016

Totalt i Region Stockholm
(ton koldioxidekvivalenter)

4 802

4 213

4 512

5 623

-15 %

2,3

2,2

2,4

2,8

-18 %

Per portion
(kg koldioxidekvivalenter)

Tabell 9. Klimatpåverkan från patientmåltider år 2021, per verksamhet.
Inköpta
livsmedel (kg)

Klimatpåverkan
(ton CO2e)

Antal
portioner

Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

51 238

108

48 997

2,2

Stockholms läns sjukvårdsområde

699 812

1319

857 613

1,5

Karolinska Universitetssjukhuset

886 000

1465

472 207

3,1

Södersjukhuset AB

612 000

982

348 218

2,8

Danderyds sjukhus AB

373 170

664

266 011

2,5

Södertälje Sjukhus AB *

140 000

255

118 770

2,1

Verksamhet

Klimatpåverkan
/ portion (kg CO2)

S:t Eriks Ögonsjukhus AB *

5 290

9

4 721

1,9

Capio S:t Görans sjukhus *

217 491

419

270 707

1,5

Totalt
2 985 001
5 221 2 387 244
* Estimerade värden används för total mängd inköpta livsmedel och koldioxidekvivalenter totalt utifrån
uppgifter från tidigare år då inte samtliga leverantörer har haft möjlighet att ta fram underlag för 2021.
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Indikator 6.4 Andel av mängden mat som slängs, i procent.
Målet är att maximalt 15 procent av portionsvikten slängs år 2021. Resultat
blev 20 procent. Södersjukhuset AB är den enda verksamhet som uppfyller
indikatorn med ett portionssvinn på tolv procent.
Indikatorn för att minska portionssvinnet har varit ett utvecklingsmål där
verksamheterna har arbetat för att bättre anpassa måltidssituationen till
patienternas behov och förutsättningar. För att minska portionssvinnet
krävs ett arbete med helheten kring måltiderna och verksamheterna har
arbetat aktivt med det under miljöprogramsperioden.
Tabell 10. Matsvinn från patientmåltider 2021, per verksamhet (procent).
Vikt serverad
mat (kg)

Vikt slängd
mat (kg)

Svinn (%)

Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

17 196

3 822

22 %

Stockholms läns sjukvårdsområde

332 625

74 618

22 %

Karolinska Universitetssjukhuset

222 315

45 826

21 %

Södersjukhuset AB

Verksamhet

191 520

23 800

12 %

Danderyds Sjukhus AB

95 232

20 855

22 %

Södertälje Sjukhus AB

67 160

13 870

21 %

926 048

182 791

20 %

Totalt

Indikator 6.5 Mängden matsvinn, ton.
Indikator 6.5 omfattar allt matavfall från patientmåltider som uppkommer i
verksamheterna till skillnad från indikator 6.4 som enbart omfattar
matavfall från serverade portioner vid lunch och middag. Beräkningen av
mängden matsvinn görs genom stickprovsmätningar som utförs av
verksamheterna 1–3 gånger per år. För att indikatorn ska vara uppfylld ska
mängden matsvinn från patientmåltider ha minskat med 40 procent år
2021 jämfört med 2017. 2021 hade matsvinnet minskat med 44 procent.
Under miljöprogramsperioden har verksamheterna arbetat med
information och utbildning av personal för att optimera sina beställningar,
ökat möjligheterna för patienterna att välja vad de vill äta samt uppmuntrat
till att servera mer energi- och proteinrik kost men i mindre portioner,
vilket gör att patienterna orkar äta upp samtidigt som de får i sig mer
näring och energi. Södersjukhuset har startat upp kök i egen regi, vilket har
lett till stora minskningar av matsvinnet under miljöprogramperioden. De
verksamheter som har måltidstjänstleverantörer har kontinuerligt arbetat
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tillsammans med dem på olika sätt för att minska matsvinnet. Under 2021
har Karolinska Universitetssjukhuset i Solna genomfört ett pilotprojekt för
en mer patientanpassad frukostservering, vilket resulterade i kraftigt
minskat svinn från patientfrukostar.
Tabell 11. Matsvinn från patientmåltider (ton).
2021

2019

2017 (basår)

Förändring
mot 2017

Matsvinn (ton)

226

346

402

-44 %

Antal portioner

2 387 244

2 043 109

2 174 602

+9 %

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 2021 ska vara minst
20 procent.
Resultat har inte kunnat redovisas på den nivån under programperioden.
Det är svårt att få fram uppgifter om var livsmedel är producerade på den
geografiska detaljnivån då det saknas tillräckligt stöd i lagstiftningen
avseende ursprungsmärkning. Flera av verksamheterna har dock kunnat
redovisa andelen svenskproducerade livsmedel som de har köpt in under
2021.
Många verksamheter arbetar på olika sätt för att öka andelen lokalproducerade livsmedel, exempelvis är nu all nötfärs som serveras på
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge lokalt producerad i Uppland.
Under 2021 var andelen svenskproducerade livsmedel för TioHundra AB
68 procent, för Södersjukhuset AB 61 procent och för S:t Eriks Ögonsjukhus
21 procent. Södertälje Sjukhus AB har kunnat redovisa livsmedel som
serverats till lunch och middag, där andelen svenskproducerat var 65
procent. Karolinska Universitetssjukhuset har kunnat redovisa uppgifter
om svenskproducerat för vissa delar av sina inköp.
Eftersom uppgifterna inte är fullständiga för samtliga verksamheter går det
inte att redovisa en rättvisande siffra för Region Stockholm som helhet.
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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.
Mål och indikatorer
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.
Indikator 7.1 Resvaneundersökningar om resor med cykel och gång samt digitala möten.
Indikator 7.2 Kollektivtrafikens marknadsandel
Måltal: Kollektivtrafikandelar ska öka enligt gällande trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län

Måluppfyllelse
Delvis •
Uppfyllt •
Ej uppfyllt •

Indikator 7.1 Resvaneundersökningar om resor med cykel och gång samt
digitala möten.
För att följa upp resor genomförs en resvaneundersökning var fjärde år.
Senaste undersökningen gjordes för 2019, vilken färdigställdes under 2020.
Andelen resor med cykel ökade från sju procent 2019 till tio procent 2020,
en ökning med tre procent jämfört med 2019 och basåret. Andelen resor till
fots ökade till 21 procent under 2019, en ökning med 15 procent jämfört
med basåret. Siffror för 2021 saknas för gång och cykel men målet
uppfylldes redan 2019 för gång och 2020 för cykel.
Under 2021 har den regionala cykelplanen (RS 2020-0867) reviderats.
Cykelplanens övergripande mål är att 20 procent av resorna i länet
ska göras med cykel till 2030. För att nå detta har fem strategiska
insatsområden identifierats; cykelinfrastruktur, trafikinformation,
kommunikation, kombinationsresor och samverkan folkhälsa. Under året
har även ett regionalt cykelbokslut tagits fram. Cykelbokslutet följer upp
genomförandet av gällande regional cykelplan. Bokslutet visar bland annat
att 22 kilometer av det regionala cykelnätet byggdes ut under 2020.
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Region Stockholm bedriver ett digitaliseringsarbete som bidrar till minskat
resande och ökad mobilitet. Under målperioden har antalet digitala
kontakter ökat mycket kraftigt.
Antal vårdkontakter på distans, det vill säga kontakter via videolänk,
telefon eller brev som motsvarar ett fysiskt besök, har ökat markant under
året. Antalet uppgår till ca 3,6 miljoner, vilket motsvarar ca 16 procent av
det totala vårdkontakterna för året. Resultatet visar på en ökning med 144
procent jämfört med 2020 och 298 procent jämfört med basåret 2017.
Digitala vårdkontakter har blivit ett viktigt verktyg för att kunna
tillhandahålla viss vård under pandemin.
Region Stockholms medarbetare genomför en stor mängd digitala
arbetsmöten internt och externt, vilket är effektivt sett till såväl tid som
ekonomi och klimatutsläpp. Andelen registrerade digitala arbetsmöten
ökade under 2021 med 39 % jämfört med 2020 till 809 000 digitala möten.
Översiktligt beräknat har dessa digitala möten sparat omkring 600 000
resor inom och utanför länet14.
Indikator 7.2 Kollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade
resorna
Målet för indikatorn är att kollektivtrafikens andel av de motoriserade
resorna ska öka från 49 procent som utgör basårsvärde från 2015. Målen i
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län, liksom i
miljöprogrammet, är 51,5 procent 2020 och 54 procent 2030.
Resvaneundersökningar görs inte årligen men resultat från 2019
(SL 2018-0116) visade att kollektivtrafikens andel av de motoriserade
resorna en vanlig vardag var 47,5 procent och därmed hade minskat något
mot 2015.
Med anledning av pandemin, som har resulterat i väsentligt förändrade
resvanor för länets invånare, genomfördes ytterligare en nationell
resvaneundersökning år 2020 där Region Stockholm deltog. I denna
mätning var kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i länet
29 procent, och övriga 71 procent var bilresor.

Antalet sparade resor har tagits fram med antagandet att 75 procent av de digitala mötena ersätter en
resa.
14
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Resultatet visar att det finns stora skillnader inom länet, i vissa områden
har resandet fortsatt nästan som innan pandemin, medan resandet har gått
ner mycket i andra områden. Under stora delar av pandemin uppmanades
invånare att inte resa med kollektivtrafiken om det inte var nödvändigt.
Samtidigt har trafikvolymen bibehållits för att minska risken för
smittspridning, vilket resulterat i att trafikförvaltningens intäkter har
minskat.
Ekonomin påverkar tillgång till de resurser som krävs för att nå övriga mål
med bland annat ett ökat kollektivt resande. Ett arbete har inletts för att
agera på de effekter som pandemin har orsakat genom ett fokuserat arbete
för att locka tillbaka resenärer.
Under 2021 har arbetet med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv fortsatt.
Bland annat har förslag till kollektivtrafikplan remitterats och planen ska
antas i början av 2022. Kollektivtrafikplanen tar upp hur kollektivtrafiken i
regionen bör utvecklas för att möta de behov och nå de mål som finns i den
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) och det
regionala trafikförsörjningsprogrammet. Vidare har åtgärder som ökar
framkomligheten och kortar restiderna med buss genomförts.
Viktiga åtgärder är även de investeringar i ny kollektivtrafikinfrastruktur
som är beslutade. Upprustning och utbyggnad av Roslagsbanan,
förbättringar på Röda linjen, utbyggnad av tunnelbana mot Nacka,
Arenastaden, Barkarby och Älvsjö liksom förlängning av Tvärbanan är
några av de viktiga investeringsprojekten.
Det kollektiva resandet i länet har fortfarande en mycket hög
marknadsandel sett i internationell jämförelse. Minskningen från år 2015,
redan innan pandemin, visar dock att konkurrenskraften för kollektivtrafikresor jämfört med bilresor inte har utvecklats i nivå med uppsatta mål
under programperioden.
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Mål 8
År 2021 sker Region Stockholms transporter till 95 procent
med förnybara drivmedel.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

År 2021 sker Region Stockholms transporter till 95 procent med förnybara drivmedel.

Delvis •

Indikator 8.1 Andelen förnybar energi för transporter, i procent

Delvis •

Indikator 8.1 Andelen förnybar energi för transporter, i procent.
Andelen förnybara drivmedel uppgår till 91 procent 2021, vilket är en
minskning från föregående år. De stora trafikslagen busstrafik och
spårbunden kollektivtrafik står tillsammans för 87 procent av den totala
energianvändningen och uppgår till 96 respektive 100 procent i andel
förnybart.
Då kollektivtrafiken med buss- och spårtrafik utgör en huvuddel av
transporterna, påverkas inte helheten nämnvärt av förändringar inom de
mindre transportområdena, även om de är viktiga förbättringar inom
respektive sektor.
Biodiesel står för den största andelen av biodrivmedlen, vilken successivt
har ökat år för år. Inom till exempel SL:s busstrafik utgör biodiesel år 2021
cirka 80 procent av energianvändningen.
Användningen av etanol (ED95) i busstrafiken minskar för varje år.
Totalekonomiskt är detta drivmedel det dyraste att använda eftersom
servicekostnaderna är relativt höga, mycket beroende på att etanolen sliter
på motorerna.
I takt med att fler elbussar kommer in i bussflottan förväntas också
användningen av biogas minska med tiden.
När trafikförvaltningens leveransavtal för biogas går ut år 2026 kan
trafikutövarna för buss välja fritt om de vill fortsätta med biogas och då kan
kostnaden ha en betydelse för val av drivmedel. Mycket tyder på att el
successivt kommer att väljas i kommande trafikupphandlingar inom vägoch sjöburen kollektivtrafik. I trafikförvaltningens elbussprognos bedöms
att 50–80 procent av bussflottan är elektrifierad 2030.
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Det är i huvudsak nationella och internationella styrmedel samt
prisutvecklingen inom drivmedelsbranschen som har varit avgörande för
att målet om andel förnybar energi inom sjötrafiken inte nåtts. Detta har i
sin tur inneburit att målet 95 procent för den totala andelen förnybara
drivmedel inom kollektivtrafiken inte heller har gått att nå.

Tabell 12. Andel förnybar energi för transporter (procent).
2021

2020

2019

2011 (basår)

Busstrafik

96 %

97 %

96 %

47 %

Kollektivtrafik till sjöss

54 %

50 %

18 %

5%

Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) *

40 %

39 %

43 %

24 %

100 %

100 %

100 %

100 %

11 %

7%

0%

-

Spårbunden kollektivtrafik
Spår- och arbetsfordon för spårunderhåll
Vårdrelaterade persontransporter **

37 %

33 %

24 %

6%

Transporter inom ramavtalade tjänster

100 %

90 %

92 %

5%

Egna och leasade fordon (tjänsteresor)

41 %

33 %

33 %

34 %

Transport av konventionellt avfall

98 %

98 %

90 %

26 %

100 %

100 %

98 %

-

92 %

98 %

93 %

16 %

Transport av byggavfall
MediCarrier AB

Total andel förnybart
91 %
92 %
89 %
* Uppgifterna om mängden drivmedel i färdtjänsten har 2019 och 2020 beräknats enligt
schablonvärden från Transportstyrelsens fordonsregister för de vanligast förekommande
fordonsmodellerna inom varje drivmedelstyp.
** För vårdrelaterade persontransporter har resultat för 2019 används i 2020 års
miljöredovisning och resultat för 2018 i 2019 års miljöredovisning. Detta då uppgiftslämnaren
haft svårt att inkomna med underlag inför beräkningarna.

Mål 9
Energianvändningen för kollektivtrafiken har minskat med 10
procent år 2021 och med 15 procent år 2030, i jämförelse med år
2011
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

Energianvändningen för kollektivtrafiken har minskat med 10 procent år 2021 och med 15
procent år 2030, i jämförelse med år 2011.

Ej uppfyllt •

Indikator 9.1 Energianvändning för kollektivtrafik per personkilometer.
Måltal: Ska ha minskat med 10 procent år 2021 och med 15 procent år 2030, i jämförelse
med år 2011

Ej uppfyllt •

MILJÖREDOVISNING 2021
RS 2021-0610

44 (62)

2022-02-20

Indikator 9.1 Energianvändning för kollektivtrafik per personkilometer.
Energianvändningen för kollektivtrafiken var 2021, 0,294 kWh per
personkilometer. Det är en ökning med nio procent från föregående år och
en ökning med 30 procent jämfört med basåret 2011.
Målet om att energianvändningen för kollektivtrafiken per personkilometer
ska ha minskat med tio procent år 2021 jämfört med år 2011 uppnås inte.
Resandemönstret för länets invånare har väsentligt förändrats under 2020
och 2021 som en konsekvens av pandemin. Det har inneburit att antalet
påstigande och personkilometrar kraftigt minskat jämfört med tidigare år,
samtidigt som energianvändningen absoluta tal ligger på samma nivå som
tidigare. Därigenom ses en ökad energianvändning per personkilometer.
Trafikförvaltningen arbetar systematiskt med att effektivisera
energianvändningen inom kollektivtrafiken för spår-, väg- och sjötrafiken.
Åtgärder som har genomförts är till exempel krav på energieffektivisering i
avtalen med busstrafikutövare, upprustning av enheter för värme och
ventilation samt möjlighet att väsentligt minska förbrukning när C20
tunnelbanefordonen inte är i drift genom vilolägesfunktion samt mjukare
styrning av värme och kylsystemen i pendeltågen vilket gett färre
kundklagomål och energibesparing.
Flera busstrafikutövare har rapporterat en total energieffektivisering i sin
busstrafik under år 2021, vilket bedöms vara huvudanledningen till varför
energianvändningen i busstrafiken har minskat jämfört med år 2020, trots i
stort sett samma totala trafikutbud.
Tabell 13. Energianvändning för kollektivtrafiken.

Energianvändning
kWh per personkilometer

2021

2020

2019

2011
(basår)

Förändring
mot 2020

Förändring
mot 2011

Måltal

0,294

0,269

0,190

0,226

+9%

+ 30 %

0,203
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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.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

År 2021 har mängden miljö- och hälsofarliga kemikalier för drift och underhåll av
kollektivtrafiken minskat med 30 procent, i jämförelse med år 2017.

Ej uppfyllt •

Indikator 10.1 Mängden utfasningskemikalier, i kilogram eller liter

Ej uppfyllt •

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).
Haltgränsen för att räknas som ett ingående ämne i en kemisk produkt är
0,1 viktprocent och alla förbuds- och utfasningsämnen som förbrukats imer
än 0,01 kilogram eller liter under året redovisas.
Trafikutövare samt drift- och underhållsentreprenörer för spåranläggningar
står för den största delen av förbrukningen av de ämnen, produkter och
varor som trafikförvaltningen ska rapportera. Trafikförvaltningen har
kartlagt vilka ämnen, och mängder av förbuds- och utfasningsämnen, som
förekommer i avtalad drift och underhåll av kollektivtrafiken.
Mängden inrapporterade utfasningsämnen inom trafikförvaltningens
verksamhet visar en ökning med 46 procent jämfört med basåret 2017 och
mängden förbudsämnen har ökat med 269 procent. Därmed uppfylls inte
målet om 30 procents minskning under programperioden. Mängden
utfasningsämnen har dock minskat under 2021 jämfört med de två senaste
åren 2020 och 2019. Det går däremot inte utläsa en trend, i och med att
resultatet har varierat de senaste tre åren.
Eftersom trafikförvaltningen rapporterade en stor ökning av förbuds- och
utfasningsämnen under 2019, jämfört med 2017, genomförde förvaltningen
en utredning under 2020. Förvaltningen jämförde inrapporterade uppgifter
för alla trafik-, drift- och underhållsavtal och kunde konstatera att
kemikalieanvändningen hade ökat i de flesta trafikavtal.
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Trafikförvaltningen har även fört dialog med trafikutövare som menar att
ökningen bland annat kan bero på ökat underhåll av bussar (som till stor
del beror på fordonens ålder), periodiskt underhåll som inte sker årligen,
succesivt förbättrad inrapportering av kemikalieförbrukning, byte av
kemiska produkter (vilket kan medföra förändrad förbrukning) och
systemfel i kemikaliehanteringssystemen. Till följd av utredningen har även
basårsvärdet reviderats under programperioden.
I och med stora osäkerheter i inrapporterade data är det svårt utvärdera
måluppfyllnad. Miljömålet har dock bidragit till framsteg i och med att
målet har gett trafikförvaltningen och dess trafikutövare succesivt bättre
kunskap om kemikalieanvändning inom drift och underhåll av
kollektivtrafiken.
Trafikförvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på frågan, men menar
samtidigt att målet behöver formuleras om för att ta hänsyn till fler
aspekter, som periodicitet för underhåll.
Tabell 14. Mängd utfasningskemikalier som används.

Mängd utfasningsämnen
(kilogram eller liter)
Antal förbudsämnen som används

2021

2020

2019

2017
(basår)

Förändring
mot 2017

17 276

22 588

20 033
*

11 821
*

+ 46 %

2

3

3

2

-

153

160

29*

+ 269 %

Mängd förbudsämnen
107
(kilogram eller liter)
* Värdet för 2017 och 2019 reviderades under 2020

Mål 11
År 2021 har klimatpåverkan från Region Stockholms
tjänsteresor minskat med 25 procent i jämförelse med år 2016.

Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

År 2021 har klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor minskat med 25 procent
i jämförelse med år 2016.

Uppfyllt •

Indikator 11.1 Klimatpåverkan från tåg- och flygresor, ton koldioxidekvivalenter.

Uppfyllt •
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Indikator 11.1 Klimatpåverkan från tåg- och flygresor, ton
koldioxidekvivalenter.
Utsläppen från Region Stockholms tjänsteresor med flyg och tåg har
minskat ytterligare under 2021 jämfört med den redan låga nivån 2020,
och jämfört med basåret 2016 har klimatpåverkan från tjänsteresor minskat
med 92 procent. Klimatpåverkan till följd av tjänsteresor härrör näst intill
uteslutande från flygresor men inbegriper även resor med taxi, flygbuss och
tåg. Totalt har cirka 5 300 tåg- och flygresor genomförts under 2021, mätt
som antal resplansrader, varav 69 procent med tåg och 31 procent med flyg.
Pandemin är den starkast bidragande orsaken till resultatet, och skillnaden
är stor mot 2019 då 34 000 tåg- och flygresor genomfördes, varav
59 procent med tåg och 41 procent med flyg.
Redan före 2021 använde flera av Region Stockholms verksamheter
hjälpmedel för att underlätta resfria möten, exempelvis Skype och olika
IT-stöd för videosamtal. Pandemin har påverkat resultatet kraftigast men
även ökad tillgång till digitala verktyg har bidragit till såväl minskad
klimatpåverkan som sparad restid och kostnader. Under året har
Region Stockholm dessutom reviderat sin riktlinje för möten och resor
(RS 2020-0784) med syfte att tydligare koppla resans klimatpåverkan till
valet av resform.
Tabell 15. Klimatpåverkan från tjänsteresor.

Utsläpp, koldioxid-ekvivalenter
(ton)*

2021

2020

2019

2016
(basår)

Förändring
mot 2020

Förändring
mot 2016

409

667

4 580

5 062

-39 %

-92 %

Utsläpp per kilometer
135
140
175
188
-4 %
-25 %
(gram CO2e/km)
*Data levererade 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.
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3.5 Miljömål för fastigheter och
anläggningar
Mål 12
Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region
Stockholm har minskat med 10 procent år 2021 och med 30
procent år 2030, i jämförelse med år 2011.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm har minskat med
10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, i jämförelse med år 2011.

Uppfyllt •

Indikator 12.1 Energianvändning, kilowattimmar per kvadratmeter (A-temp).

Uppfyllt •

Indikator 12.1 Energianvändning, kilowattimmar per kvadratmeter
(A-temp).
Det systematiska energieffektiviseringsarbetet i fastigheter ägda av Region
Stockholm har resulterat i att verksamhets- och fastighetsenergi har
minskat med 13 procent jämfört med basåret 2011. Därmed har målvärdet
om tio procents minskning till 2021 uppnåtts. Energianvändningen har
ökat med 2,5 procent jämfört med 2020.

Fastigheter för allmän kollektivtrafik
Totalt har värme-, el- och kylanvändningen ökat med två procent relativt
2020 men minskat med cirka 17 procent relativt 2011. Detta medför att mål
tolv uppnåtts med god marginal för kollektivtrafikens fastigheter.
Den ökade energianvändningen under 2021 beror bland annat på den kalla
vintern vilket medfört att sex bussdepåer har ökat värmeanvändning med
över 350 MWh per depå. Elanvändningen har ökat på Norsborgs
tunnelbanedepå som följd av att verksamheten där dragit igång helt. Därtill
har elanvändningen på pendeltågsstationen Stockholm City och på fyra
bussdepåer ökat mer än 350 MWh per fastighet. Ingen väsentlig reduktion
av energiförbrukning har skett för något trafikslags fastigheter under 2021
(tunnelbana, lokalbana, pendeltåg eller buss).
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Flera objekt har också reducerad förbrukning av el och värme bland annat
till följd av att fler trafikutövare tagit in energispecialister för att svara upp
mot krav på systematiskt energiledningsarbete.
Några av de strategiska effektiviseringsaktiviteter som utförts under år
2021 är:
Uppstart av systematisk energisamverkan genom internt samverkansforum där depåförvaltare från olika deltrafikslag ingår.
Behovsstyrning av luftväxling har vidareutvecklats på fler depåer med
fortsatt stor lönsamhet och minskad energi.
Behovsformulering för datadriven uppföljning/ energieffektivisering med
fokus på fastigheter och anläggningar har presenterats för utvecklings- och
investeringsråd med syftet att tas vidare för utveckling till färdiga beslut till
IT stöd.
Former och framgångsfaktorer för en effektiv samverkansgrupp bestående
av trafikförvaltningen, trafikutövare och driftentreprenör för tunnelbanedepåer ses över. Gruppen har fokus på att effektivt ta fram, föreslå,
genomföra, delfinansiera och optimera energisparåtgärder vidare.
Arbetet med automatiserad insamling av mätdata och förfinad mätarstruktur som startade år 2018 har fortgått under året. Fokus under 2021
har legat på att sprida arbetet från energistrateger till affärsförvaltare och
driftentreprenörer.

Landstingsfastigheter AB
Locum AB, som förvaltar fastigheter ägda av Landstingsfastigheter AB,
nådde det satta energimålet för år 2021 och därmed för hela målperioden
2017–2021, genom att energianvändningen minskade med tolv procent
jämfört med basåret 2011.
Under programperioden har Locum utvecklat det systematiska
energiarbetet i stor omfattning och upprättar numera bland annat årligen
objektspecifika energiplaner utifrån den övergripande målnivån.
Energiplanen beskriver fastighetsobjektets energimål, historiska utfall,
prognos, kommande åtgärder och händelser som påverkar energianvändningen i fastigheterna samt hur det förhåller sig till hela Locum.
Detta följs upp månatligen i automatiserade förvaltningsrapporter.
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Ett genomgripande förbättringsarbete genomfördes 2018 där energistatistik, areor och definition av energianvändning tydliggjordes.
Energikartläggningar har kontinuerligt genomförts och Lagen (2014:266)
om energikartläggning i stora företag har inarbetats i processerna under
perioden. En stor del av identifierade åtgärdsförslag inom Locum kommer
från dessa energikartläggningar. Kartläggningar kommer även fortsättningsvis vara en central del i det fortsatta energiarbetet för att nå
målsättningen till år 2030.

Verksamhetsenergi
Under 2021 har Locum fortsatt det långsiktiga arbetet med att effektivisera
användningen av verksamhetsenergi. Ett samverkansprojekt har
genomförts på delar av S:t Görans sjukhus under året. Verksamhetens
energianvändning har visualiserats för att löpande följa upp resultatet av
verksamhetens arbete med beteendeförändringar. Resultatet av projektet
visar en minskning med åtta procent av verksamhetsenergin.
Locum arbetar med att effektivisera användningen av verksamhetsenergin
ur flera olika perspektiv såsom informationsspridning, tillhandahållande av
verktyg, samverkan, tydliggörande av verksamhetsenergins inverkan och
rena tekniska åtgärder. Flera kommunikationsinsatser kring verksamhetsenergi och inomhusklimat har utförts under programperioden. På
locum.se tillhandahålls verktyg och informationsmaterial, till hyresgästerna. Där finns bland annat energispartips, mall för energirond,
informationsmaterial om inomhusklimat, goda exempel med mera.
Det har också löpande under programperioden genomförts tekniska
åtgärder som bidrar till en minskning av verksamhetsenergi, exempelvis
belysningsstyrning och byte till mer energieffektiva belysningskällor.
Tabell 16. Energianvändning för värme, kyla och el i lokaler (kWh/m2 A-temp).
2021

2020

2019

2011*
(Basår)

Måltal

Landstingsfastigheter AB

213

208

209

241

217

Fastigheter för allmän kollektivtrafik **

194

188

201

233

210

Ägare

Total energianvändning
205
200
206
237
213
* Basårsvärden räknades om 2018.
** 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.
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Mål 13
Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen
i Region Stockholms bygg- och anläggningsprojekt beaktats och
begränsats.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen i Region Stockholms byggoch anläggningsprojekt beaktats och begränsats.

Uppfyllt •

Indikator 13.1 Region Stockholm har en koncernövergripande plan för att
begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt

Uppfyllt •

Indikator 13.1 Region Stockholm har en koncernövergripande plan för att
begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt.
En plan för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt har
implementerats i form av fastställda indikatorer med tillhörande målvärden
i Region Stockholms budget, samt en vägledning för arbetet15.
Budgetindikatorerna har styrt mot att utveckla systematiska arbetssätt, dels
genom att införa målstyrt klimatarbete i utvalda stora projekt och dels
genom att utveckla kravställning för reducerad klimatpåverkan som kan
tillämpas standardiserat vid upphandling av material, produkter eller
entreprenader. Samtliga budgetindikatorer för att begränsa klimatpåverkan
i bygg- och anläggningsprojekt uppnåddes 2021 (se Årsredovising 2021,
RS 2021-0610, avsnitt 5.2), och miljöprogrammets mål bedöms därmed
som uppnått.
Målet berör förvaltning för utbyggd tunnelbana, trafikförvaltningen och
Locum AB. Samtliga har ett aktivt klimatarbete och systematiska arbetssätt
har utvecklats under programperioden.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana bedriver ett aktivt och systematiskt
arbete med att begränsa tunnelbaneutbyggnadens klimatbelastning.
Samtliga projekt inom förvaltningens verksamhet omfattas av målet om att
reducera klimatpåverkan från utbyggnaden med minst 25 procent.

15

LS 2017-0837 Vägledning för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt.
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Målsättning om minskad klimatbelastning och ökad resurseffektivitet har
implementerats genom bland annat framtagande av styrande dokument för
projekten avseende planering, projektering och produktion, som anger hur
och vad som ska uppnås i respektive skede. Förvaltningen mäter reducering
av klimatbelastningen genom att summera samtliga reduceringsåtgärders
koldioxidekvivalenter och jämföra storleken av dessa mot den klimatbelastning som hade funnits om inte reduceringsåtgärderna hade
implementerats. Målet har varit att reduceringsåtgärderna när projekten är
utbyggda ska summera till 25 procent av den totala belastningen. Några
exempel på lösningar i projekten är; lokalt återanvändande av bergmassor,
klimatkrav i upphandlingar, optimeringar av anläggningar, ruttoptimering
av transporter, klimatkrav på produkter och trästomme istället för stål och
betong. Förvaltningen har infört nya klimatreducerande krav som ska
tillämpas vid upphandling av entreprenader inom installationer samt bana,
el, signal och tele. För specifika upphandlingar av hissar eller rulltrappor
finns även krav på att klimatpåverkan av installerade produkter ska
redovisas genom miljövarudeklarationer.
Under 2021 har arbetet med att systematiskt identifiera
förbättringsåtgärder avseende minskad klimatpåverkan fortsatt. Bland
annat har projektet Tunnelbana till Älvsjö analyserat klimatbelastningen
och energianvändning ur ett livscykelperspektiv från anläggandet av de två
olika lokaliseringsalternativen. Klimatbelastningen var ett av utvärderingskriterierna vid lokalisering och den sammanlagda växthusgasutsläppen från
anläggandet av den beslutade lokaliseringen uppgår till cirka 99 000 ton
koldioxidekvivalenter, vilket är drygt fem procent lägre än alternativet.
I en prognos har förvaltningens förbättringsåtgärder uppskattats ge
klimatreduktioner om 77 500 ton koldioxidekvivalenter, motsvarande en
minskning av klimatpåverkan med 31 procent från tunnelbaneutbyggnaden
(exklusive Älvsjö-linjen).

Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen har utvecklat systematik för att minska klimatpåverkan
från förvaltningens bygg- och anläggningsprojekt, och implementering
pågår. Under år 2021 har 16 projekt i sin kravställning och/eller i
samverkan med entreprenör planerat eller genomfört åtgärder med syfte att
reducera klimatpåverkan i byggprocessen. Av dessa har sex stycken målsatt
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att reducera klimatpåverkan med minst 15 procent. Trafikförvaltningen har
även arbetat aktivt med att implementera standardiserade klimatkrav för
material under året.
Under 2021 har klimatberäkningar använts i minst tre pågående projekt
och en marknadsundersökning har genomförts för att ge en bild av
marknadens prissättning på klimatreducerade material. Dessa underlag har
haft en viss påverkan på projektens arbete med att minska klimatpåverkan,
men de sedan lång tid beslutade projektbudgetarna och projektbeställningarna har satt ramarna för hur stor inverkan dessa underlag kunnat ge.
Att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt är ett viktigt
miljöområde för trafikförvaltningen. Förvaltningen kommer att vidareutveckla styrning och arbetssätt för att begränsa klimatpåverkan i
byggprocessen. Arbetet kommer att fortsätta med att ta fram stöd för
projekten och att öka kunskapen hos nyckelpersoner.

Locum AB
Locum arbetar systematiskt med kravställning och uppföljning av miljökrav
i avtal, styrdokument och genom projektspecifika miljöprogram.
Anpassning av kraven sker utifrån respektive projekts förutsättningar, men
exempelvis ingår krav på fordon och arbetsmaskiners miljöprestanda och
inventering för att identifiera möjliga material för återanvändning.
Arbetet med att vidareutveckla kravställningar och arbetssätt har pågått
under programperioden för att ytterligare fokusera på klimatpåverkan.
En utredning har genomförts för att ta fram nya mål relaterade till
klimatpåverkan i byggprojekten, och klimatkalkylering med olika
avgränsning har genomförts i fem större byggprojekt. Locum har även
fastställt och implementerat krav om att material och produkter i
byggprojekt ska inneha godkänd miljövarudeklaration samt beslutat om
nya krav på klimatreducerande åtgärder i projekt som omfattas av
Miljöbyggnad.
Klimataspekten har varit prioriterad under hela projekteringen av den nya
vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus. Ett antal åtgärder har undersökts
för att minska dess klimatpåverkan. I förfrågningsunderlag har krav ställts
på aluminium med lågt koldioxidutsläpp, vilket ger en reducerad
klimatpåverkan på cirka 70 procent jämfört med ett generiskt värde.
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Klimatreducerande åtgärder såsom stomme av trä och lokal bergskross av
massor har utretts, men utgått på grund av förutsättningar i projektet och i
projektets omgivning.
I dagsläget när delar av produktionen gått igång bedrivs ett aktivt arbete för
att synliggöra och förbättra klimatpåverkan ytterligare, både vid produktval
och åtgärder kopplade till exempelvis transporter. Betyg Silver ska uppnås
på indikator 15 i Miljöbyggnad 3.0 (stommens och grundens klimatpåverkan). Det innebär att produktspecifika miljövarudeklarationer ska
finnas för de material som utgör minst 50 procent av klimatpåverkan i
stomme och grund.

Mål 14
År 2021 har Region Stockholm ökat materialåtervinningen i
bygg- och anläggningsprojekt, samt genomfört åtgärder för att
förebygga avfall.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

År 2021 har Region Stockholm ökat materialåtervinningen i bygg- och anläggningsprojekt,
samt genomfört åtgärder för att förebygga avfall.

Till stor del •

Indikator 14.1 Region Stockholm arbetar för att förebygga avfall och öka
materialåtervinningen i bygg- och anläggningsprojekt.

Till stor del •

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. Sortering skapar goda förutsättningar för materialåtervinning.
Miljöprogrammets mål lägger fokus på högkvalitativ materialåtervinning,
vilket innebär att material återvinnas för att kunna ersätta nya material i så
hög grad som möjligt. Målet innebär samtidigt att regionen ska arbeta
systematiskt för att minska avfallsmängderna, exempelvis genom
resursoptimering eller återanvändning av material. Enligt tillämpningsanvisning för uppföljning av miljöprogrammet (LS 2016-1486) är målet
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nått om berörda nämnder och bolag har beslutat om lokala mål och
åtgärder samt om det bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för
genomförande av åtgärder enligt beslut. Åtgärderna omfattar ökad
materialåtervinning för prioriterade fraktioner, avfallsförebyggande
insatser vid nybyggnations-, ombyggnations respektive anläggningsprojekt,
Styrning och genomförande av miljöarbete i bygg- och anläggningsprojekt
sker på olika sätt inom berörda förvaltningar och bolag. Det systematiska
arbetet avseende avfallsförebyggande åtgärder och materialåtervinning
inom Locum och förvaltningen för utbyggd tunnelbana bedöms uppnå
målet. Trafikförvaltningen uppvisar en hög sorteringsgrad av avfall, men
det systematiska arbetet avseende förebyggande och materialåtervinning
bedöms inte fullt ut uppnå målet.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Begränsning av avfall och ökad materialåtervinning är en integrerad del av
förvaltning för utbyggd tunnelbanas systematiska arbete med målsättning
att minska klimatbelastningen samt öka resurseffektiviteten i projekten.
Förvaltningen har framtagna krav kring materialåtervinning och
avfallsförebyggande åtgärder som finns med i upphandlingen av
entreprenaderna. Dessa krav möjliggör även uppföljning av avfallsströmmarna i förvaltningens entreprenader. Förvaltningen använder
Ceequal som ett verktyg och arbetsmetodik för hållbarhetsfrågor, där
resurshantering ingår. Arbetssättet enligt Ceequal går hand i hand med
åtgärder för resurseffektivisering och begränsad klimatpåverkan.
Tunnelbaneutbyggnaden producerar stora mängder schaktmassor och
masshanteringen är en väldigt viktig fråga för förvaltningen då hanteringen
står för en betydande del av utbyggnadens klimatpåverkan. Under året har
återanvändning av bergmassor fortsatt försvårats av osäkerheter kring hur
vissa tillsynsmyndigheter klassificerar bergmassorna. Förvaltningen för en
aktiv dialog med vägledande myndigheter om vilka åtgärder som behövs för
att öka återanvändningen. Bland annat inom regeringens uppdrag till
Naturvårdsverket om att utreda hanteringen av schaktmassor och annat
naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Kvarvarande oklarheter leder fortfarande till att befintliga upplag
i närområdet inte kan användas, transporterna ökar och återanvändningen
minskar.
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I region Stockholm finns ett stort behov av bergmassor till infrastruktur och
bostadsbyggande och under kommande år förväntas ett underskott att
uppstå. Regionen har under 2021 medverkat i Länsstyrelsens projekt
Regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor för
Stockholms län och bidragit med kartläggning av genererade massor och
behov av massor. Projektets kartläggning visar ett långsiktigt behov av
bergmassor inom länet vilket indikerar att användningen av materialet kan
anses vara säkerställd under lång tid framöver.

Locum AB
Locum har sedan tidigare kartlagt aktiviteter som enligt studier bidrar till
att reducera mängden byggavfall. Exempelvis används BIM-modeller,
(Building Information Modeling), vid projektering, standardiserade typrum
har tagits fram och Byggvarubedömningen används för att kontrollera och
dokumentera produkters innehåll. 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 möjligt, exempelvis teknisk
livslängd, lagkrav och projektets tidplan.
Locum har haft målsättningen att uppnå en sorteringsgrad om minst 90
procent i byggprojekt. Målet uppnåtts samtliga år inom
programperioden. 2020 skedde omfattande ändringar i
avfallslagstiftningen vilket innebär att det numera finns utpekade
fraktioner som måste sorteras ut på byggarbetsplatserna. Syftet med
utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både
förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka.
Under 2021 har Locum beslutat om att införa ytterligare krav och
målsättningar kopplat till avfallsminimering och materialåtervinning i
byggprojekt. För materialåtervinningsgraden i byggprojekt finns en
målsättning om att på sikt uppnå 70 procent. För byggprojekt som ska
certifieras enligt Miljöbyggnad är målsättningen att begränsa byggavfallet
till 55 kg/kvm BTA16 . Under 2021 introducerades även appen Locum
Market, vilken ger fastighetsverksamheten möjlighet att dela överblivet
material och utrustning mellan sjukhusen.

16

BTA; kilo per kvadratmeter byggd bruttoarea.
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Trafikförvaltningen
I trafikförvaltningens projekt ligger sorteringsgraden generellt på en god
nivå. År 2021 var sorteringsgraden för inrapporterade mängder från
trafikförvaltningens bygg- och anläggningsprojekt 98 procent. Utmaningar
finns med att ha kontroll på hela avfallskedjan nedströms.
När det gäller ökat återbruk (cirkulärt byggande och anläggning)
förekommer i många fall, speciellt inom spårtrafiken, särskilda utmaningar
på grund av ökade tekniska krav, vilket försvårar arbetet med återbruk av
till exempel räls och spårmakadam och komponenter i signalsystem. De
ökade tekniska kraven hänger både ihop med ökade säkerhetskrav och med
att vissa nya fordon är tyngre än tidigare modeller. Under året har därför
ett förslag på arbete för att kartlägga lämpliga produkter, komponenter och
material för återbruk inom trafikförvaltningens verksamhet tagits fram. För
att nå målet att minska avfall och nå ökat återbruk och materialåtervinning
krävs att krav och beställningar i framtiden anpassas så att möjligheterna
till avfallsminimering i projekten ökar.

Mål 15
Region Stockholm bedömer material och produkter som
används vid ny- och ombyggnation enligt
Byggvarubedömningens kriterier. 2021 ska 90 procent av
material och produkter vara bedömda och år 2021 är minst
90 procent accepterade eller rekommenderade.
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

Region Stockholm bedömer material och produkter som används vid ny- och ombyggnation
enligt Byggvarubedömningens kriterier. 2021 ska 90 procent av material och produkter
vara bedömda och år 2021 är minst 90 procent accepterade eller rekommenderade.

Till stor del •

Indikator 15.1 Andelen material och produkter som har bedömts enligt
Byggvarubedömningens kriterier, i procent.

Till stor del •

Indikator 15.2 Andelen accepterade eller rekommenderade material och produkter av de som
har bedömts enligt Byggvarubedömningens kriterier.

Till stor del •
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Indikator 15.1 Andelen material och produkter som har bedömts enligt
Byggvarubedömningens kriterier, i procent.
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 miljö- och hälsofarliga ämnen. Att registrera
och följa upp produkter är ett långsiktigt arbete som minskar miljöpåverkan
och bidrar till en sund inomhusmiljö. Det är också en förutsättning för en
cirkulär ekonomi.
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.
Locum och förvaltningen för utbyggd tunnelbana har rapporterat en
hög andel bedömda material som ligger över målvärdet för 2021. För
trafikförvaltningen har antal bedömda material och produkter ökat stort
under programperioden, men uppgifter om totala antalet använda material
och produkter saknas. Därmed har andel bedömda material och produkter
inte kunnat fastställas för trafikförvaltningen.
Tabell 17. Andel material och produkter som har bedömts enligt
Byggvarubedömningens kriterier.
2021

2020

2019

2018
(basår)

Måltal

98 % *

99,8 % *

99 % *

98 %

90 %

Trafikförvaltningen

i.u. **

i.u. **

i.u. **

i.u. **

50 %

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

94 % *

95 %
***

100 % ***

100 %
***

50 %

Locum
Trafiknämnden

* Omfattar pågående och avslutade projekt.
** Uppgifter om totala antalet använda material och produkter saknas.
*** Omfattar avslutade projekt.

Locum AB
Locum rapporterar andel registrerade material och produkter för pågående
och avslutade projekt. Rapporteringen omfattar de material och produkter
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som specificeras i Locums styrdokument för Byggvarubedömningen 17.
Under slutet av 2021, fanns 4597 material och produkter registrerade och
av dem har 98 procent bedömts enligt Byggvarubedömningens kriterier.
Målet om 90 procent bedömda material och produkter har därmed
överträffats under hela programperioden.

Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen redovisar andel bedömda material och produkter av
de som är inlagda i Byggvarubedömningens dokumentationssystem.
Trafikförvaltningen har under programperioden, tillsammans med
förvaltning för utbyggd tunnelbana, tagit fram interna styrdokument som
förtydligar vilka material och produkter som omfattas av kravet på
bedömning. Det saknas dock information om antal material och produkter
som omfattas av kravet men som inte har dokumenterats i
Byggvarubedömningen, och därmed kan trafikförvaltningen inte mäta
måluppfyllnad.
Under 2021 fanns 10 707 material och produkter registrerade och av dessa
har 88 procent bedömts. Trafikförvaltningen rapporterade 884 registrerade
material och produkter år 2018. Därmed har antalet produkter som
registrerats i Byggvarubedömningen ökat stort under programperioden,
vilket är positivt.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Förvaltning för utbyggd tunnelbana rapporterar 94 procent bedömda
material och produkter18 och överträffar därmed miljöprogrammets mål,
om 50 procent bedömda material och produkter. Förvaltningen menar att
den höga andelen bedömda material och produkter kan förklaras med att
entreprenaderna som genomförts under programperioden bestått av få
material och produkter, samt få komplexa produkter. Kommande
entreprenader kommer kräva både fler material och produkter, samt större
andel komplexa produkter, vilket kommer innebära utmaningar.

17

Under 2020 gjordes en uppdatering för att följa kraven i Miljöbyggnad 3.0 och generellt tydliggöra
gränsdragningar, varför produkter som omfattas av både nuvarande styrdokument (”Riktlinje för
produkt- och materialval”) och tidigare styrdokument (”Övergripande anvisning för produkt- och
materialval, bedömningskriterier”) redovisas i statistiken.
18

Förvaltningen tillämpar en översättningsnyckel mellan Byggvarubedömningens kriterier och andra
vedertagna materialvalsdatabaser som Basta och SundaHus. Det innebär att produkter som är godkända
i Basta eller SundaHus inkluderas i andel bedömda och accepterade material och produkter.
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Indikator 15.2 Andelen accepterade eller rekommenderade material och
produkter av de som har bedömts enligt Byggvarubedömningens
kriterier.
Målvärdet för Region Stockholm är att 90 procent av de material och
produkter som bedömts ska vara bedömda som accepterade eller
rekommenderade19 år 2021. Resultatet är 88 procent och därmed uppfylls
inte målet på koncernnivå för Region Stockholm. Locum och förvaltning för
utbyggd tunnelbana överträffar dock målvärdet, och trafikförvaltningen,
som står för en stor andel av produkterna och materialen på koncernnivå,
når nästan upp till målvärdet.
Tabell 18. Andel accepterade eller rekommenderade material och produkter, av
de som har bedömts enligt Byggvarubedömningens kriterier.
2021

2020

2019

2018
(basår)

Måltal

93 %

93 %

94 %

92 %

90 %

Trafikförvaltningen

85 %

85 %

82 %

83 %

90 %

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

93 %

92 %

89 %

91 %

90 %

Totalt

88 %

88 %

91 %

91 %

90 %

Locum
Trafiknämnden

Locum AB
Locum rapporterar att 93 procent bedömda material och produkter är
accepterade eller rekommenderade och Locum överträffar målet om
90 procent accepterade eller rekommenderade produkter.

Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen redovisar att 85 procent av bedömda material och
produkter är accepterade eller rekommenderade. Förvaltningen är därmed
på god väg mot 90 procent accepterade eller rekommenderade produkter,
även om målvärdet för programperioden inte uppfylls.
Som tidigare nämnts har trafikförvaltningen under programperioden tagit
fram interna styrdokument som förtydligar vilka material och produkter

Alla produkter bedöms utifrån kemiskt innehåll och livscykelpåverkan. Bedömningen utgår från 29
delkriterier för miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt 6 huvudområden för miljöpåverkan vid
produktens produktions-, användnings- och rivningsfas. En produkt kan få totalbedömningen
rekommenderas, accepteras eller undviks. Mer information om kriterier och bedömning finns på
Byggvarubedömningens hemsida: www.byggvarubedomningen.se
19
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som omfattas av kravet på bedömning. Vissa produkter och material
omfattas inte av kravet, exempelvis på grund av säkerhets- och/eller
kvalitetskrav, och det finns idag ingen möjlighet att särskilja bedömda
produkter som omfattas av undantag från resterande bedömda produkter.
Därmed kan en del av produkterna som inte är accepterade eller
rekommenderade vara produkter som omfattas av undantag. Enligt
trafikförvaltningen kan dessa undantag vara en delförklaring till att målet
om 90 procent ej nås. Ytterligare en utmaning som rapporteras är att
många anläggningsprodukter saknas i Byggvarubedömningen.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Förvaltning för utbyggd tunnelbana rapporterar att 93 procent av bedömda
material och produkter är accepterade eller rekommenderade, därmed
överträffas miljöprogrammets mål om 90 procent accepterade eller
rekommenderade produkter.
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3.6 Riktlinjer för miljöarbete
Region Stockholms riktlinjer för miljöarbete (LS-2015-0092) innehåller ett
antal styrande principer som nämnder och bolag ska arbeta utifrån för att
minska sin miljöpåverkan. De styrande principerna sätter basnivån för
Region Stockholms miljöarbete inom exempelvis kemikalier,
lustgasdestruktion och avfall.
Den löpande uppföljningen sker lokalt, inom ramen för respektive
miljöledningssystem. En fördjupad uppföljning av riktlinjerna gjordes i
samband med miljöredovisningen 2019 (RS 2019-0242). Resultatet av
uppföljningen visade en generellt god verksamhetsintegrering och
efterlevnad av riktlinjerna.
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