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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting –
slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöpolitiska
program 2007-2011, Miljö steg 5
Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson

Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till miljöredovisning år 2011.
Redovisningen är samtidigt en slutredovisning av landstingets miljöpolitiska
program, Miljö Steg 5.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting.

Landstingsstyrelsens motivering
Miljöredovisningen för 2011, som är slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2007-2011 – Miljö steg 5, visar att landstinget
bedriver ett offensivt och framåtsyftande miljöarbete med en mycket hög måluppfyllelse. Det görs genom att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan
och, som beställare, driva på en miljövänlig teknikutveckling. Konkreta och
mätbara mål gör att miljöarbetet kan utvärderas på ett tydligt sätt. Det är en
förutsättning för att vi också ska kunna nå de högt ställda målen.
I första hand är miljöredovisningen en redovisning till fullmäktige, men även
allmänhet, leverantörer och andra är tilltänkta målgrupper. Miljöredovisningen är också ett viktigt verktyg för verksamheternas arbete med att nå miljöprogrammets mål och för att identifiera utmaningar som måste lösas för att
innevarande miljöprogram ska kunna uppnås.
Andelen förnybara drivmedel är 49 procent och under målet 50 procent för
helåret 2011. Men ett framgångsrikt arbete 2011 resulterade i att landstingets
transporter, vid slutet av året, utfördes till 56 procent med förnybara drivme-
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del. Storstockholms lokaltrafik AB (SL), som står för den stora andelen trafik,
har genom flera åtgärder utökat andelen förnybar drivmedel under 2011. Antalet miljöbussar i SL:s bussflotta ökade med 321 biogas- och etanolbussar samt
211 bussar som drivs på 100 procent rapsmetylester (RME). Landstingets nådde mål om att kraftigt minska utsläppen av partiklar och kväveoxider samt att
arbeta systematiskt med att minska buller.
Utanför SL:s busstrafik finns verksamheter som har svårare att hitta förnyelsebara drivmedelslösningar, t.ex. AISAB, MediCarrier och Waxholmsbolaget
på grund av bristande alternativ på marknaden. Ett arbete pågår dock och inte
minst på båttrafikens område finns en potential att minska lokala miljöproblem från partiklar och utsläpp genom att hitta förnyelsebara bränsletyper.
Inom färdtjänstverksamheten ökar andelen miljöbilar till 76 procent jämfört
med 69 procent 2010. Av 660 bilar som landstinget äger eller leasar är nästan
nio av tio miljöbilar.
Landstinget når samtliga mål inom energiområdet. I princip all el och kyla för
lokaler och spårtrafik kommer från förnybara källor, så som vatten- och vindkraft. SL upphandlar grön fjärrvärme och har avtal om 100 procent av denna
ska vara förnybar, något som Locum och NKS undersöker som möjlighet inför
nästa upphandling. Projekt för att öka den småskaliga, miljövänliga energiproduktionen drivs av såväl Locum som SL och NKS.
Locums energianvändning minskar vilket sker främst genom att optimera befintliga system för belysning, ventilation med mera snarare än att göra nya
investeringar. NKS prioriterar energieffektivitet vid upphandlingar. SL påbörjade 2010 ett arbete med att kartlägga energianvändningen och möjliggöra
energieffektiviseringar. För landstingets IT-avdelning är energieffektivisering
en viktig aspekt vid planering av nya datahallar.
Installation av lustgasdestruktionsanläggningar har skett på samtliga förlossningskliniker. Landstingets utsläpp av lustgas är 76 procent lägre än 2002.
Efter fem år når landstinget målet att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier med god marginal. Mängden har minskat med 90 procent
jämfört med målet 25 procent.
Utsläpp av vissa miljöstörande läkemedel från reningsverken är däremot högre än 2005. För 18 av 22 läkemedel var tendensen höjda halter av läkemedelsrester i avloppsvattnet över tidsperioden 2005 till 2010. Det finns ingen tydlig
förklaring till varför halterna nu ökar, men konsumtionen av läkemedel ökar
generellt i samhället. Under 2010 togs en särskild handlingsplan för att minska miljöpåverkan från läkemedel fram. Det är en sammanställning över åtgärder som förvaltningar och bolag kan vidta för att minska utsläppen av miljö-
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störande läkemedel. Ett arbete med att ta fram en samlad regional miljöstrategi för vatten pågår.
Landstinget ställer i alla centrala upphandlingar krav på att det inte får förekomma avvecklingskemikalier. Målet om att inköp av varor och förbrukningsmaterial som innehåller landstingets utfasningskemikalier uppnås delvis.
En upphandling om krav på PVC-fritt sortiment är försenat och när nya avtalet
börjar gälla når landstinget målet. Andelen ekologiska livsmedel ökade 2011,
så att landstinget når 25 procent. Framför allt handlar det om mat till patienterna, där andelen ekologiskt är 24 procent, men även kaffe, te och frukt för
personalen.
Stockholms läns landsting bidrar till en mer hållbar energiproduktion, och till
att ny miljöteknik och nya marknader utvecklas. Det minskar miljö- och hälsoproblem i vår region men underlättar också för andra aktörer att följa efter.
Det visar att offentlig sektor har en viktig roll att agera föredöme och föregångare i miljöarbetet. Landstingets insatser bidrar också till Stockholmsregionens status som globalt miljöföredöme.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag från sammanträde den 28
augusti 2012 § 152, med MP-ledamöternas reservation, S-ledamöternas särskilda uttalande och tjänstgörande V-ersättarens särskilda uttalande . Protokollet justeras den 11 september 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2012
3. Miljöredovisning 2011 för SLL, den 4 maj 2012
4. Tillväxt- och regionplaneringsutskottets protokollsutdrag den 29 maj 2012,
med MP-ledamotens reservation, S-ledamöternas särskilda uttalande och
V-ersättarens särskilda uttalande
5. Miljö- och skärgårdsberedningens protokollsutdrag den 15 maj 2012, med
MP-ledamotens uttalande

Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Beslutsunderlag 1

2012-08-28

Datum för justering: 2012-09-11
Datum för anslag:
2012-09-12
--------------------------------------------------------------§ 152
Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting - slutredovisning av
Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
LS 1109-1201
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 juni 2012 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 29 maj 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
7 maj 2012.
MP-ledamöterna anmälde sitt tilläggsyrkande i tillväxt- och regionplaneringsutskottet
som tilläggsyrkande även i landstingsstyrelsen (bilaga).
S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren anmälde sina respektive särskilda uttalanden i tillväxt- och regionplaneringsutskottet som särskilda uttalanden även i landstingsstyrelsen (bilagor).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till sitt tilläggsyrkande.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag i tillväxt- och regionplaneringsutskottet.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av tjänstgörande V-ersättaren.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet
SLL tillväxt, miljö och regionplanering
Landstingsdirektören

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet
Miljöpartiet de Gröna
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Tillväxt och regionplaneringsutskottet föreslår Landstingsstyrelsen föreslå
Landstingsfullmäktige besluta:
att

anta förslaget till miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting
med nedanstående tillägg

att

överlämna miljöredovisning 2011 till landstingsfullmäktige för
fastställande med nedanstående tillägg

att

till förslaget lägga till:

Förvaltningen och verksamheten inom SLL har uppnått goda resultat på
många av de delområden som satts upp i Miljöprogram steg 5.
Två viktiga mål har dock inte uppnåtts, läkemedelsrester i vattnet och
miljöbedömning vid beslut. Vattnet är en nyckelresurs både för invånarna i
regionen och för bevarande av de naturliga livsmiljöerna i regionen. Arbete
med dessa frågor måste bli mer kraftfullt i synnerhet som det är de mest
miljöstörande ämnena vars nivå ej sjunkit. Effekter av läkemedelsrester kan
vara kraftiga med bland annat reproduktionsstörningar, snabbt sjunkande
pubertetsålder och oöverskådliga cocktaileffekter genom kombinationer av
olika ämnen.
Stockholms läns landsting står också inför stora investeringar och kommer
att behöva fatta ännu fler viktiga beslut i framtiden. Miljöbedömningar vid
beslut är en mycket viktig fråga som har oerhörd påverkan på landstingets
miljöprestanda och regionens naturresurser under lång tid framöver. Målet
gällande miljöbedömningar måste nås inom det snaraste.
För att Landstinget ska kunna vidareutveckla och förstärka sitt miljöarbete
och uppnå målen i "Miljö Steg 6" till utgången av 2016 behövs ytterligare
aktiva åtgärder genomföras inom ett antal Miljömålsområden. Det handlar
bl.a. om:

Stockholms läns landsting

Tillväxt, miljö och regionplanering
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Org.nr: 232100-0016
Fax: 08-737 25 66
www.regionplanekontoret.sll.se
E-post: registrator@regionplanekontoret.sll.se

Besök oss: Västgötagatan
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- Att höja andelen förnybara bränslen - vissa av Landstingets
verksamheter uppvisar sjunkande siffror.
- Landstingets hybridbilar ska i ökad omfattning tanka miljöbränsle.
- Arbetet med att minska utsläpp av partiklar och kväveoxider bör
förstärkas särskilt inom Waxholmsbolaget. Ökad måluppfyllelse för
alternativt bränsle för sjötrafiken är ett viktigt medel för att nå detta.
- SL måste arbeta mer med att minska sin totala energianvändning
- Småskalig miljövänlig energiproduktion ligger ännu långt från
målsättningen. Här finns mycket att göra.
- Den ökande trenden för utsläpp av miljöstörande läkemedel måste
brytas. (8 av 22 läkemedel visar en ökande trend i uppmätt
avloppsvatten). Utfasningen av kemikalier måste utökas till att gälla hela
verksamheten.
- Alla förvaltningar ska uppfylla målen om integrering samt miljöhänsyn
vid beslut och att verksamheters högsta ledning involveras.
- Inköpen av artiklar som innehåller ämnen från landstingets
utfasningslista måste upphöra.
- Miljörevisionsutbildning ska fortsätta och Landstinget behöver egna
miljörevisorer.
- Den regionala utvecklingsplaneringen är ett viktigt verktyg för att nå en
långsiktigt hållbar livsmiljö. Det syns dock i princip omöjligt att uppnå
uppsatta klimatmål samtidigt som Förbifart Stockholm förordas.
Resurserna ska i stället allokeras till utbyggd kollektivtrafik i den
växande regionen.
- Folkhälsoarbetet behöver förstärkas för att uppnå god och jämlik hälsa
över hela länet.
- Andelen ekologisk mat ska fortsätta att öka, med målet 50% till 2016.
Leverantörerna måste bli lika medvetna om vikten av ekologisk mat som
landstingets personal.
- Miljöarbetet måste skötas lika noggrant av privata utförare som av
landstingets verksamheter.
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Landstinget har bedrivit ett ambitiöst och framåtsyftande miljöarbete.
Genom Miljö steg 5 har många verksamheter anpassats och ger en betydligt
mindre miljöpåverkan. Detta visar att miljöpolitik drivs framåt av offensiva
beslut och kontinuerligt arbete.
Det är genom framsynta gemensamma investeringar, som fjärrvärme och
tunnelbana, och deltagande arbetssätt som Stockholmsregionen nått
framgång på miljöområdet. I landstinget har ett aktivt miljöarbete effektivt
minskat miljöbelastningen från vår egen verksamhet. Den höga
måluppfyllelsen på de flesta områden är en framgång, samtidigt som det
oroar när vi inte når målen inom viktiga områden som läkemedelsrester i
vattenmiljön och miljöhänsyn i beslutsprocesser. Det är även problematiskt
att vi inte lyckas med landstingets viktigaste miljöinsats - att öka
kollektivtrafikens andel av resandet i regionen.
Landstingets miljöarbete ska vara effektivt både i att nå stora minskningar i
miljöpåverkan och i att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt. Ur det
perspektivet kan metoden för att uppnå målsättningen om förnybara
drivmedel ifrågasättas. Att efterkonvertera dieselmotorer till att bli körbara
på 100-procentig RME är inte nödvändigtvis den bästa miljöåtgärden.
Arbetet med vår egen trafiks klimatpåverkan måste ständigt utvecklas. När
biodrivmedel har så olika miljöeffekter räcker det inte med ett mål om
bränslebyte. Det måste även finnas en tanke om vilka drivmedel som är
bäst för miljön till en rimlig kostnad. Landstinget har tidigare varit ledande
i att driva på för att drivmedel ska vara hållbara både miljömässigt och
socialt. Det är tråkigt att detta arbete nu verkar ha fallit i glömska.
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Det är glädjande att landstinget uppnår miljömålen inom flera områden.
Det är även positivt att landstinget varit så framgångsrikt i att
kommunicera miljöarbetet till medarbetare, invånare och omvärld.
Det finns dock ett par områden där målen inte uppnåtts. Dessa är
läkemedelsrester i vattnet samt miljöbedömning vid beslut. När det gäller

läkemedelsrester i vattnet är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen
högre idag än 2005. Gjorda mätningar visar på höjda halter av 18
substanser. Detta är mycket otillfredsställande och ett potentiellt hot mot
känsliga vattenmiljöer och dricksvattenförsörjningen i länet.
Beträffande målet om miljöbedömningar vid beslut bör detta utvecklas och
förbättras så att de miljökonsekvensbedömningar som görs blir mer
heltäckande. Bland annat måste nya investeringar bedömas utifrån ett
livscykelperspektiv, där hänsyn tas till miljöpåverkan från både drift och
konstruktion av nya anläggningar.
Det finns också ett antal mål i det miljöpolitiska programmet där
ambitionerna måste höjas. Bland annat gäller detta målet om
kollektivtrafikens andelar av de motoriserade transporterna, som idag är
alltför lågt satt. Det finns idag en målkonflikt mellan den regionala
utvecklingsplanen och ambitionen om minskade utsläpp från
transportsektorn. I synnerhet gäller detta Förbifart Stockholm som kraftigt
försämrar förutsättningarna att minska bilberoendet och öka andelarna
kollektivtrafikresor.
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting följer årligen upp resultaten av miljöarbetet och
sammanfattar detta i en miljöredovisning. Bilagda miljöredovisning avser
2011 och är samtidigt en slutredovisning av landstingets miljöpolitiska
program, Miljö Steg 5, som gällde åren 2007 till och med 2011.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2012
Miljöredovisning 2011, den 4 maj 2012
Ärendets beredning
Ärendet bereds i landstingsstyrelsens Miljö- och skärgårdsberedningen och
i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anta förslaget till miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting
att överlämna miljöredovisning 2011 till landstingsfullmäktige för
fastställande.
Förvaltningens förslag och motivering
Förvaltningen har tagit fram förslag till miljöredovisning för landstingskoncernen avseende år 2011, med utgångspunkt från det av fullmäktige
fastställda miljöprogrammet Miljö Steg 5. År 2011 är sista året för Miljö
Steg 5, då samtliga mål ska vara uppnådda, vilket innebär att 2011 års
redovisning även är en slutredovisning av miljöprogrammet.
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Miljöredovisningen kommer, efter beslut, att publiceras i form av tryckt
publikation.
Miljöredovisning 2011 visar att landstingets miljöarbete är framgångsrikt.
Inom områdena transporter, energi, lustgas och kemikalier når landstinget
samtliga mål. Landstinget når dock inte målet om läkemedelsrester i vatten.
Inom området produkter når landstinget tre av målen helt och ett av målen
delvis. Vad gäller mål i miljöprogrammet som avser styrning av miljöarbetet (s k styrmedel) når landstinget samtliga mål helt utom det som
avser miljöbedömning vid beslut, som landstinget når delvis.
I första hand är miljöredovisningen en redovisning till fullmäktige avseende
målen i Miljö Steg 5, men även allmänhet, leverantörer och andra är
tilltänkta målgrupper. För att dessa intressenter ska få en bakgrund och ett
sammanhang till miljöarbetet kommer den tryckta publikationen även
innehålla avsnitt med olika fakta om landstinget. Till den versionen av
miljöredovisningen tillkommer även avsnitt så som sammanfattning, förord
och intervjuer med olika intressenter.
Landstingets miljöredovisning följer den internationella standarden för
hållbarhetsredovisning, GRI (Global Reporting Initiative), och uppgifterna
granskas av auktoriserad revisor.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för landstingets ekonomi.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Peter Haglund
Tf direktör SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering
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Miljöredovisning 2011
Transporter
Mål: år 2011
• utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter med
förnybara drivmedel
• är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider kraftigt
reducerade och det bedrivs ett systematiskt bullerreduktionsarbete
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5

Utfall 2011

Utförs minst hälften av landstingets transporter med
förnybara drivmedel?
Är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider
kraftigt reducerade?
Bedriver SL ett systematiskt bullerreduktionsarbete?

Ja
Ja
Ja

Trafiknämnden är det politiska organ som ansvarar för hela
kollektivtrafiken. Det omfattar buss- och spårtrafik, kollektivtrafik till sjöss
och färdtjänst. Tillsammans utgör dessa huvuddelen av landstingets
transporter. Men även hemsjukvård, ambulans och varudistribution är
verksamheter med betydande transporter.
Ett framgångsrikt arbete 2011 resulterade i att landstingets transporter, vid
slutet av året, utfördes till 56 procent med förnybara drivmedel.
Landstinget nådde även målen om att kraftigt minska utsläppen av
partiklar och kväveoxider samt att arbeta systematiskt med att minska
buller.

Förnybara drivmedel ökade kraftigt 2011
Landstingets förvaltningar och bolag äger eller leasar omkring 660 bilar och
nästan nio av tio är miljöbilar 1 . De flesta av fordonen finns bland
verksamheter som bedriver hemsjukvård.
Landstingets totala bränsleförbrukning motsvarar drygt 95 tusen
kubikmeter flytande drivmedel, av vilken busstrafiken står för 85 procent.
Räknat på årsförbrukning är andelen förnybart bränsle för landstingets
transporter 49 procent då merparten av SL:s nya miljöbussar sattes i drift
under andra halvan av 2011.
1

Landstingets definition av miljöbil följer den så kallade nationella definitionen – enligt
förordningen (2007:380) om miljöbilspremie.
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2 Andel förnybart drivmedel för landstingets transporter, volymprocent av
årsförbrukning
2011
2010
2009
2008
Busstrafik
*56
38
35
34
Kollektivtrafik till sjöss
4
3
3
3
Färdtjänst
25
23
20
24
Ambulans m m
7
8
7
8
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
36
44
39
29
MediCarrier
18
17
19
23
TioHundra
54
53
54
49
Övriga
13
13
14
Iu
Totalt
49
33
31
31
AB Storstockholms lokaltrafik, SL, planerar, beställer och följer upp kollektivtrafik till
land, d v s busstrafik och färdtjänst samt spårtrafik. Waxholmsbolaget har i uppdrag att
driva den kollektiva sjötrafiken.
Ambulans m m omfattar de ambulanstransporter, liggande persontransporter, akutbilar
samt transport av avlidna som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlar.
Bland övriga transporter ingår alla övriga rapporterande förvaltningar/bolag. Från och
med 2009 ingår även transporter inom ramen för centrala avtal avseende
omhändertagande av specialavfall och textilservice, samt vissa av Locums
avfallstransporter.
Baserat på uppgifter från Energimyndigheten för 2011 är andelen förnybart i bensin 4,8
%, diesel 5,1 % och E85 82 % (avser riket). Enligt uppgift från Statistiska centralbyrån
utgör biogas 69 % av fordonsgasen i Stockholms län. Etanol för busstrafiken (ED95)
räknas som 95 % förnybart.
I beräkningar görs antagandet att en normalkubikmeter gasformiga bränslen motsvarar
en liter flytande bränsle.
* Vid Käppalaverket uppstod 2011 ett överskott av biogas för SL, som försåldes bl a till
AGA, samtidigt som leverans av biogas till bussdepån i Gubbängen blev försenad och
ersattes med naturgas. Då försåld volym biogas överstiger förbrukad mängd naturgas
redovisar SL all förbrukad gas som biogas, enligt en s k grön gas-princip.
I u = Ingen uppgift.

SL överträffade tidigare prognoser
Antalet miljöbussar ökade med 321 biogas- och etanolbussar samt 211
bussar som drivs på 100 procent rapsmetylester (RME). Genomslaget för
RME-bussar var över förväntan. Tidigare fanns RME i SL-trafiken endast
som en låginblandning (5 %) i diesel. Trafikoperatörerna i de nya avtalen
valde att från start ha en högre andel förnybart drivmedel än vad som
krävdes. Detta gör att SL överträffar tidigare prognoser och når i december
hela 63 procent förnybart drivmedel.
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3 SL:s bussflotta (antal fordon per den 31 december)
2011
2010
2009

2008

2007

Dieselbussar
Etanolbussar
Biogasbussar
RME-bussar

1 441
424
64
0

1 450
390
51
0

960
768
229
211

1 374
545
131
0

1 495
418
103
0

Dieselbussarna har en inblandning av 5 procent RME i bränslet.

Miljöutmaningar
Inom färdtjänstverksamheten ökade andelen etanol-, gas- och hybridbilar
från 69 procent 2010 till drygt 76 procent. Ändå når
färdtjänstverksamheten inte målet. En förklaring är att hybridbilarna utgör
en relativt stor andel, och dessa drivs med bensin. Uppfattningen är att det
är svårt för landstinget att ställa krav gentemot taxibranschen på en viss
andel förnybart drivmedel.
Waxholmsbolaget har behov av en syntetisk förnybar diesel för att öka
andelen förnybart, men fortfarande finns inget passande alternativ.
Däremot arbetar Waxholmsbolaget på andra sätt för att minska sin
klimatpåverkan (se faktaruta).
MediCarrier har legat under 20 procent förnybart drivmedel de senaste tre
åren, men uppger att andelen sannolikt skulle vara högre om det var bättre
tillgång på biogas, eller om det fanns lätta lastbilar med etanoldrift på
marknaden.
Inom ambulanssjukvården finns idag endast ett fåtal fordon som drivs med
alternativt bränsle, men i den upphandling som genomfördes 2011 ställdes
krav på 65 procent förnybart till 2016.

Hälsostörande utsläpp och buller minskar
Waxholmsbolaget arbetar med att minska utsläpp av partiklar och
kväveoxider genom exempelvis sparsam körning, bättre motorteknik och
katalytisk efterbehandling av avgaserna. SL minskar utsläppen av partiklar
och kväveoxider till stor del genom att äldre bussar fasas ut och att andelen
bussar med förnybara bränslen ökar. Även färdtjänstens utsläpp minskar,
delvis beroende på strängare utsläppskrav på nya fordon. Kollektivtrafikens
utsläpp av partiklar och kväveoxider, relaterat till antal personkilometer,
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blir sammantaget 45 respektive 22 procent lägre än 2006 och målet var att
minska med minst 15 procent 2 .
SL arbetar systematiskt för att minska buller från verksamheten och gjorde
2011 bland annat utvärderingar av bullerdämpande åtgärder. Testerna
visade på vissa möjligheter att reducera buller. En handlingsplan för
bullerskyddsåtgärder fastställdes, som bygger på den stora
bullerkartläggningen av SL:s spårtrafik som gjordes 2010. SL arrangerade
även ett seminarium om buller, tillsammans med bussbranschen, och
ställde bullerkrav vid upphandlingen av nya spårvagnar.
4 Kollektivtrafikens utsläpp, ton
2011
*2010
Partiklar
20
24
Kväveoxider
1 518
1 651

2009
29
1 667

2008
30
1 768

2007
31
1 787

2006
34
1 780

Kollektivtrafikens utsläpp omfattar busstrafik, kollektivtrafik till sjöss och färdtjänst.
* Uppgifter avseende 2010 har justerats efter att SL upptäckt ett fel i beräkningen.

Energi
Mål: år 2011
• har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000 (SL har
2006 som basår)
• kommer all el och kyla från miljöanpassade källor
• kommer minst 75 % av värmen från förnybara källor som ger låga utsläpp
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5

Utfall 2011

Är energianvändningen oförändrad eller lägre jämfört med år
2000?
Kommer all el och kyla från miljöanpassade källor?
Kommer minst 75 % av värmen från förnybara källor som ger
låga utsläpp

Ja
Ja
Ja

Landstingets verksamheter kräver ett stort lokalbestånd och stora mängder
energi i form av värme, kyla och elektricitet, inte minst för alla
vårdfastigheter som Locum AB förvaltar. Även SL förbrukar energi, för
spårtrafiken och för sina lokaler, som till exempel bussterminaler och
spårdepåer.
Landstinget når samtliga mål inom energiområdet. Energianvändning för
Locums och SL:s lokaler är lägre än basåret. I princip all el och kyla för
2

Förutom att utsläppen de facto minskade beror resultatet också delvis på att man nu har
ett bättre underlag kring vilka motortyper som används inom färdtjänstverksamheten.
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lokaler och spårtrafik kommer från förnybara källor, så som vatten- och
vindkraft. 3

Lägre energianvändning i lokalerna
Locums användning av värme, el och kyla är lägre än år 2000, både totalt
och per kvadratmeter. Relaterat till trafikarbetet – som mäts i
personkilometer – är även SL:s energianvändning något lägre än basåret.
Dock ingår fler förvaltningsobjekt nu i mätningarna, så att SL:s
energianvändning totalt ändå är högre (se tabell 2).
2 Energianvändning för Locums och SL:s lokaler
Energianvändning 2011
Värme, el och
KWh/
KWh/
kyla, MWh
kvm
pkm
Locum
444 682
229
--SL
245 400
--0,048
Summa
690 082
-----

Energianvändning basår
Värme, el och
KWh/
kyla, MWh
kvm
490 725
251
230 195
--720 920
---

KWh/
pkm
--0,049
---

Locum har 2000 som basår, medan SL jämför med 2006. SL:s siffror för basåret är justerade
till följd av uppdaterad mätning. I Locums uppgift för basår ingår ej kyla.
Locums energianvändning avser de fastigheter som förvaltas av Locum och som landstinget
långsiktigt planerar att äga, så kallade strategiska fastigheter. SL:s energianvändning i tabellen
ovan inkluderar el, värme och kyla för fastigheter som ägs av SL; tunnelbanestationer, bussoch spårdepåer, bussterminaler samt vissa pendeltågs- och lokalbanestationer.
Uppgifterna är normalårskorrigerade och avser uppvärmd yta BTA (bruttoarea).
Ordförklaring: Personkilometer, pkm, är ett mått på trafikarbetet för SL. Kilowattimmar,
kWh och megawattimmar, MWh (1 000 kWh) är mått på använd energi.

Energieffektivisering är i fokus
Landstinget har ett särskilt miljönätverk för de mest energiintensiva
verksamheterna. Där ingår, förutom Locum och SL, även Nya Karolinska
Solna-förvaltningen (NKS), landstingets centrala IT-avdelning samt SLSO,
som bedriver småskalig vårdverksamhet i ett stort antal lokaler. Samtliga
prioriterar energieffektiviseringsarbetet. Eftersom det rör sig om olika slags
verksamheter innebär det också olika typer av åtgärder.
Locum genomför löpande åtgärder för energieffektivisering, till exempel
genom att anpassa drifttider för belysningssystem och ventilation, justera
luftflöden och tilluftstemperaturer och att tilläggsisolera. Cirka hälften av
energianvändningen i de lokaler som Locum förvaltar står emellertid
verksamheterna själva för. Därför ger också Locum råd till hyresgästerna,

3

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

Diarienummer
LS 1109-1201

8 (27)
MILJÖREDOVISNING 2011
2012-05-04

exempelvis sjukhus och vårdcentraler, om hur de kan medverka till att
minska energianvändningen.
SLSO arbetar med att åstadkomma beteendeförändringar hos personalen,
men även att till exempel köpa in resurssnåla vitvaror och byta till
lågenergilampor.
NKS prioriterar energieffektivitet vid upphandling, både avseende själva
byggnaden men även till exempel IT-system och medicinsk utrustning. SL
påbörjade 2010 ett arbete med att kartlägga energianvändningen och
möjliga energieffektiviseringar. För landstingets centrala IT-avdelning är
energieffektivisering en viktig aspekt vid planering av nya datahallar.

Förnybar el, kyla och värme
Locum upphandlar enbart el baserad på vattenkraft. Många av Locums
leverantörer av fjärrkyla har en hög förnybar andel. Emellertid saknas en
gemensam modell för beräkning av utsläpp och Locum kan därför inte få in
jämförbara uppgifter från leverantörerna och därmed inte heller redovisa
andel förnybar kyla. För den trafik där SL ansvarar för spåranläggningarna,
det vill säga tunnelbana och lokalbanor, uppfyller elen
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och härrör från vattenkraft (95 %)
samt vindkraft (5 %). Även för pendeltågstrafiken är all elektricitet förnybar
(100 % vattenkraft).
3 Elektricitet och kyla för lokaler och spårtrafik 2011
Elektricitet
Kyla
Totalt,
Andel
Totalt, Andel
MWh
förnybar MWh
förnybar
Locum
192 924
100 % 24 244
Iu
SL:s lokaler
125 800
100 %
2 200
100 %
SL:s spårtrafik 432 889
100 %
----Totalt
751 613
100 % 26 444
Iu

Elektricitet och kyla
Totalt,
Andel
MWh
förnybar
217 168
Iu
128 000
100 %
432 889
100 %
778 057 Minst 97 %

För kyla till Locums lokaler går det inte att få fram tillförlitliga värden för förnybar andel.
Om all Locums kyla antas vara icke förnybar blir andelen förnybar elektricitet och kyla för
Locum och SL 97 %.
I elanvändning för SL:s spårtrafik ingick tidigare hjälpsystem för tågdrift (till exempel
signalsystem, växelvärme och tunnelbelysning), men det redovisas sedan 2010 istället som
elektricitet till SL:s lokaler. Angiven energianvändning för spårtrafik är inklusive
kraftförluster.

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

2011
Värme
totalt,
MWh
227 514
117 400
344 914

Andel
förny
bar
87 %
87 %
87 %

2010
Andel
Värme
totalt,
förny
MWh
bar
227 738
76 %
121 600
84 %
349 338
79 %

2009
Andel
Värme
totalt,
förny
MWh
bar
242 938
75 %
115 600
82 %
358 538
77 %

2008
Andel
Värme
totalt,
förny
MWh
bar
255 056
71 %
112 587
89 %
367 643
77 %

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

Läkemedel
Mål: år 2011
• är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen i utsläppen från
reningsverken eller i ytvatten lägre än år 2005
• är utsläppen av lustgas minskade med 75 % jämfört med år 2002
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5

Utfall 2011

Är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen i utsläppen
från reningsverken lägre än 2005?
Är utsläppen av lustgas 75 procent lägre än 2002?

Nej
Ja

Landstinget arbetar för att minska miljöbelastningen från läkemedel. Bland
annat genom att ta miljöhänsyn vid förskrivning och minska vårdens
läkemedelsavfall. Landstinget använder lustgas som smärtlindring vid
framför allt förlossningar, men även till exempel operationer och i
Folktandvården.
Landstingets utsläpp av lustgas är 76 procent lägre än 2002 4 . Däremot är
utsläppen av miljöstörande läkemedel från reningsverken högre än 2005.

4

I denna beräkning är hänsyn tagen till att det var fler förlossningar 2011 samt att
förlossningssjukhusens lustgas för övrig medicinsk användning är exkluderad, eftersom
den ligger utanför arbetet inom Miljö Steg 5.
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Högre nivåer av miljöstörande läkemedel
Landstinget mäter årligen mängderna av vissa läkemedel i utloppsvattnet
från avloppsreningsverk i länet. Landstingets provtagningar 2011 visar på
höjda halter för 18 substanser och minskade nivåer för fyra, jämfört med
2005. Resultatet skiljer sig från tidigare mätningar då flertalet substanser
visade en minskande trend. Det finns ingen tydlig förklaring till varför
halterna nu ökar, men konsumtionen av läkemedel ökar generellt i
samhället.
Förutom att mäta i utloppsvattnet från reningsverken mäter landstinget
även läkemedelsrester i dricksvatten och ytvatten. Resultatet av 2011 års
provtagning i dricksvatten visar liksom tidigare att det förekommer
läkemedelsrester i vårt dricksvatten, men i låga koncentrationer. 5

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

Minska läkemedelsavfallet
Ett exempel på hur landstinget arbetar för att minska läkemedelsavfallet är
ett projekt på Karolinska universitetssjukhuset, som handlar om säkrare
läkemedelshantering. Projektet som har tre delar; läkemedelsautomater,
där 43 stycken nu installerats, slutenvårdsdos som finns på sju avdelningar
och apoteksfärdiga antibiotikasprutor med cirka 70 000 doser per år.
Förväntad miljöeffekt är mindre mängd läkemedelsavfall, då ett resultat av
projektet är sortimentsbegränsning som i sin tur ger mindre mängd
läkemedel som kasseras på grund av utgången hållbarhet.
På Södersjukhuset pågår ett projekt med gemensamt förråd för sällan
använda läkemedel, också för att minska risken att läkemedel passerar bäst
före-datum. Danderyds sjukhus har ett streckkodsystem för
läkemedelsavfall, så att kostnaden fördelas på avdelningarna, vilket är ett
incitament för att minska avfallet. På TioHundra pågick 2011 en studie vid

5

Resultaten från landstingets mätningar redovisas mer utförligt på www.sll.se/miljo.
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sju avdelningar för att undersöka möjliga sätt att minska
läkemedelsavfallet.

Lustgasdestruktion på samtliga förlossningssjukhus
De nya lustgasdestruktionsanläggningarna vid Södersjukhuset och
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna var i drift hela 2011. Södertälje
sjukhus satte sin i drift i april. Danderyds sjukhus och Karolinska i
Huddinge har sedan tidigare destruktionsanläggningar, vilket betyder att
landstingets samtliga förlossningssjukhus nu destruerar lustgas som
används vid förlossning. Under 2011 avvecklades lustgasanvändningen helt
vid S:t Eriks Ögonsjukhus och S:t Görans sjukhus.
Anläggningarna destruerar minst 95 procent av den uppsamlade gasen.
Utmaningen är i stället att öka uppsamlingen av lustgas och där har det stor
betydelse hur kvinnan använder andningsmasken under förlossningen.
Därför fortsatte landstinget 2011 att utbilda personal vid
förlossningsavdelningar och mödravårdscentraler om rätt andningsteknik
för att öka uppsamlingen av lustgas. Detta har även en positiv inverkan på
arbetsmiljön för personalen.
3 Utsläpp av lustgas från förlossning och övrig medicinsk användning, kilogram
2011
2010
2009
2008
2007
2002
Danderyds sjukhus
*4 342
2 211
5 438
6 803
7 701
8 100
309
308
Folktandsvården
240
338
412 *1 473
Stockholms län
3 344
5 783
Karolinska
6 100
7 046
9 012 14 759
universitetssjukhuset
S:t Eriks Ögonssjukhus
42
285
225
562
482
1 425
Södersjukhuset
1 808
6 051
5 560
4 389
5 760
4 800
Södertälje sjukhus
726
1 296
1 350
1 800
3 150
2 498
TioHundra
23
24
24
26
27
331
Totalt
10 593 15 959 18 937
20 964 26 544 33 386
Uppgifter om lustgasutsläpp avser all användning på platsen, så att till exempel Danderyds
sjukhus inkluderar BB Stockholm och att sjukhustandvård ingår i uppgift för respektive
sjukhus. Uppgifterna i tabellen omfattar dels användning inom förlossning och dels övrig
medicinsk användning, även den vid förlossningssjukhusen. Förvaltningar och bolag
exkluderar den lustgas som skickas i retur till leverantören, eftersom den återanvänds.
* Vid Danderyds sjukhus orsakade tekniska problem ett driftstopp mellan 1 juni och 31
augusti 2011.
** Folktandvården saknar uppgift för 2002 och redovisar istället siffror som avser 2004.

Kunskap och erfarenhetsutbyte
Läkare och andra med förskrivningsrätt utbildas kontinuerligt om
läkemedels miljöpåverkan. Sedan finns det ett nätverk inom landstinget för
att utbyta kunskap och erfarenheter och på andra sätt samverka för att

Diarienummer
LS 1109-1201

12 (27)
MILJÖREDOVISNING 2011
2012-05-04

minska miljöpåverkan från läkemedel. Landstinget arbetar även
tillsammans med andra landsting och regioner kring dessa frågor. För att
minska klimatpåverkan från lustgasanvändning inom vården finns också
nätverk inom landstinget, liksom ett nationellt samarbete.

Kemikalier
Mål: år 2011
• har 25 % av kemikalier och kemiska produkter på utfasningslistan fasats
ut
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Utfall 2011
Har 25 % av de miljö- och hälsofarliga kemikalierna fasats
Ja
ut?
Kemikalier och kemiska produkter används inom många av landstingets
verksamheter. Exempelvis i vården och tandvården, på laboratorier och för
underhåll av fordon och fastigheter. Vissa av kemikalierna är miljö- och
hälsofarliga och därför startade landstinget 2007 ett målinriktat arbete för
att få bort dessa kemikalier.
Efter fem år når landstinget målet att minska användningen av miljö- och
hälsofarliga kemikalier med god marginal. Mängden har minskat med drygt
90 procent! 6

Ett målinriktat utfasningsarbete
Sedan 2007 arbetar sjukvården och tandvården med att fasa ut kemikalier.
Första steget i arbetet var att identifiera vilka miljö- och hälsofarliga
kemikalier som användes. Efter inventeringen gjordes en prioritering
utifrån miljö- och hälsorisker. Därefter togs beslut om att de farligaste
kemikalierna skulle fasas ut, och en utfasningslista för landstinget
upprättades. På denna lista finns sammanlagt 23 utfasningskemikalier som
används inom vården. Av dessa är 7 så kallade avvecklingsämnen, som helt
ska vara borta 2011. Därtill finns en separat lista med 64 ämnen för
laboratorieverksamhet. Några verksamheter, främst laboratorier, har
tidsbegränsad dispens för att använda vissa avvecklingsämnen när inga
alternativ finns. Många gånger rör detta kemikalier som används vid
analyser för diagnostik av vissa sjukdomar. 7

6

Minskningen är 93 % om endast verksamheter med uppgift om basår inkluderas i
beräkningen och 91 % om första tillgängliga uppgift används som basårsvärde (se tabell 2
nedan).
7
Se rapport Utfasning av farliga kemikalier – i enlighet med Stockholms läns landstings
miljöprogram Miljö Steg 5.
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Hösten 2011 påbörjades ett arbete med att uppdatera utfasningslistan i och
med landstingets nya miljöpolitiska program.

De farligaste kemikalierna är borta
Landstingets årliga användning av utfasningskemikalier har minskat med 1
ton och de mest miljö- och hälsofarliga, avvecklingsämnena, används inte
alls längre (se tabell 2).
Under 2011 bytte Danderyds sjukhus ut ett rengöringsmedel med dlimonen och en ny diskdesinfektor köptes in så att medlet med
glutaraldehyd kunde avvecklas. Därmed används inte längre några
utfasningskemikalier på sjukhuset. Inte heller Capio S:t Görans sjukhus,
SLSO, Södersjukhuset eller TioHundra använder några av ämnena på
utfasningslistan. Karolinska Universitetssjukhuset bedriver förutom vård
även omfattande laboratorieverksamhet, och det är där nästan all
användning av utfasningskemikalier sker. S:t Eriks Ögonsjukhus har också
laboratorieverksamhet och i samband med inventeringen vid årsskiftet fann
man mindre mängder av några ämnen på landstingets utfasningslista.
Folktandvården följer sin avvecklingsplan för kemikalier, men upptäckte
vid inventeringen i december att det fanns kvar små mängder av
avvecklingsämnet dibutylftalat – sammanlagt 10 gram i hela
Folktandvården. De kliniker som berörs är informerade om att materialet
ska tas bort. Därtill har Folktandvården dispens för två avvecklingämnen:
glutaraldehyd och fluorvätesyra.
2 Användning av utfasningskemikalier, kilogram/liter
Förvaltning/bolag
Använd mängd kemikalier
2011
Capio S:t Görans
sjukhus
Danderyds sjukhus
Folktandvården
Stockholms län
Karolinska
universitetssjukhuset
Aleris Diagnostik
Unilabs
SLSO
S:t Eriks
Ögonsjukhus
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
TioHundra

2010

2009

2008

Basår

Förändring jämfört
med basår
Kilogram/
Procent
liter
Iu
Iu

0

0

50

Iu

Iu

0
0,8

7
1,3

15
8,5

204
11

295
24

-295
-23

-100
-96

67,7

51

87

93

502

-434

-87

31
0,3
0
2,1

71
1
0,4
2,5

Iu
1,4
Iu
2,2

Iu
Iu
Iu
Iu

Iu
Iu
Iu
Iu

Iu
Iu
Iu
Iu

Iu
Iu
Iu
Iu

0
2,2
0

0,1
0,6
0

6
67
0

9
167
0

30
167
0

-30
-165
0

-100
-99
0

Uppföljningen avser landstingets förvaltningar och bolag, samt tre privata vårdgivare som
bedöms vara kemikalieintensiva. Dessa tre är Aleris Diagnostik AB, Unilabs AB och Capio
S:t Göran AB. Basår är 2006 eller 2007.
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Drivkrafter för kemikaliearbetet i vården
Miljöprogrammets mål, tillsammans med utfasningslistan och den årliga
uppföljningen, är viktiga drivkrafter för sjukhusens arbete med att fasa ut
farliga kemikalier. Ett annat skäl till att kemikaliearbetet är så inarbetat är
att det är kopplat till ett ekonomiskt incitament i avtalet med hälso- och
sjukvårdsnämnden. Om inte sjukhusen uppfyller avtalskravet om utfasning
av farliga kemikalier minskas vårdgivarens totala ersättning med 0,15
procent.
Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier är också en
arbetsmiljöfråga. En riskbedömning ska genomföras i verksamheten för att
inte utsätta personal för onödiga risker och bedömningen ska ligga till
grund för beslut om förebyggande åtgärder, och detta regleras av
arbetsmiljölagen och dess föreskrifter 8 . Vid en granskning som
landstingsrevisorerna genomförde 2011 framkom att dessa föreskrifter inte
är implementerade fullt ut. Då framkom även brister vad gäller att undvika
andra farliga kemikalier, som inte finns med på landstingets utfasningslista
och som eventuellt kan finnas i verksamheterna.

Kemikalier för fastigheter och fordon
Byggvarubedömningen, BVB, är ett system med kriterier för
miljöbedömning av byggvaror, där produkterna bedöms avseende ingående
kemiska ämnen och utifrån livscykelkriterier. Locum och NKS använder
BVB som ett verktyg för att undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier inom
bygg- och fastighetsverksamhet. Deras uppföljning visar att leverantörerna
i huvudsak uppfyller kraven.
SL ställer kemikaliekrav i relevanta upphandlingar och har en
verksamhetsrutin för att säkerställa att kraven ställs på likartat sätt i olika
upphandlingar. Uppföljningen av trafikentreprenörernas
kemikalieanvändning görs främst genom insamling av
kemikalieförteckningar via en fordonsdatabas. Sedan en produkt med
blyaftenat byttes ut 2010 finns inga utfasningsämnen kvar i SL:s
verksamhet. Även Waxholmsbolaget uppger att inga utfasningsämnen
används i deras verksamhet.

8

Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS 2000:4).
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Produkter
Mål: år 2011
• prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och
inköp
• har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som innehåller landstingets
utfasningskemikalier upphört
• är 25 % av landstingets måltider baserade på ekologiskt framställda
produkter
• har användningen av byggmaterial som innehåller ämnen upptagna på
Locums avvecklingslista upphört
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Utfall 2011
Prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid
upphandling och inköp?
Har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som
innehåller landstingets utfasningskemikalier upphört?
Är 25 % av landstingets måltider baserade på ekologiskt
framställda produkter
Har användningen av byggmaterial som innehåller
avvecklingsämnen upphört?

Ja
Delvis
Ja
Ja

Landstinget använder stora volymer varor och förbrukningsmaterial. Detta
medför en miljöpåverkan, dels ur ett resursförbrukningsperspektiv och dels
genom en risk för spridning av miljöfarliga kemikalier. Landstinget är en av
landets största upphandlare av måltider. Även livsmedel innebär en
miljöbelastning i form av till exempel energianvändning och avfall.
Landstinget når mycket goda resultat vad gäller att minska
miljöbelastningen från användningen av varor, livsmedel och byggmaterial
och når de flesta målen inom detta miljömålsområde. När det gäller
upphandling av tjänster ställer dock landstinget inte alltid kemikaliekrav.
Därutöver är det bara sortimentet av sugslangar och sugset för operation
som ännu inte är fritt från miljöstörande ftalater.

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

Landstinget fasar ut miljö- och hälsofarliga kemikalier
i varor
I arbetet med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier tog landstinget
2008 fram en utfasningslista, som dels omfattar kemikalier och kemiska
produkter, dels kemikalier i varor och förbrukningsartiklar. I
utfasningslistan finns kemikalier som inte alls får förekomma, så kallade
avvecklingsämnen. Vid upphandling ska landstinget således ställa krav på
att dessa ämnen inte finns i produkten.
Liksom förra året ställdes krav i alla centrala upphandlingar på att det inte
får förekomma avvecklingskemikalier. Även SL, NKS och Locum ställer
relevanta kemikaliekrav vid upphandlingar. Övriga förvaltningar och bolag
gör inte ofta egna upphandlingar av varor med farliga kemikalier, men är
ändå medvetna om att krav ska ställas när så är relevant. När det gäller
upphandling av tjänster – där varor och förbrukningsartiklar förekommer –
ställer emellertid landstinget inte alltid krav om att miljö- och hälsofarliga
kemikalier inte får förekomma.
Landstingets utfasningslista innehåller, förutom avvecklingsämnen, även
kemikalier som ska fasas ut på sikt, så kallade minskningsämnen. När det
gäller varor och förbrukningsartiklar är det exempelvis PVC och ftalater.
Där har landstinget satt upp ett antal delmål om att minska användningen
av dessa ämnen i några produkter. Så som framgår av tabell 2 nådde inte
landstinget målen för sugkatetrar samt sugslangar och sugset för operation.
Detta beror på att den nya upphandlingen av sugkatetrar, där landstinget
ställde krav på PVC-fritt sortiment, är försenad. Det nya avtalet börjar gälla
den 1 april 2012 och då når landstinget målet. Vad gäller sugslangar och
sugset byttes en del av sortimentet ut vid årsskiftet 2011/2012 vilket
innebär att landstinget då nådde cirka 91 procent ftalat-fritt.
Landstinget beslutade redan 1997 att avveckla polyvinylklorid, PVC. Idag är
det dock inte möjligt att helt avveckla varken PVC eller ftalater, eftersom
tillgången på alternativa produkter fortfarande är begränsad. Därför klassar
landstinget PVC och ftalater som minskningsämnen. Särskilt viktigt är att
få bort de mest miljö- och hälsofarliga ftalaterna, till exempel DEHP. Ett
positivt trendbrott 2011 är därför att en del leverantörer nu helt börjar
frångå ftalater och ersätter dem med andra mjukgörare, som är bättre ur
miljö- och hälsosynpunkt.
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2 Uppföljning av landstingets delmål om PVC och ftalater 2011, antal inköpta artiklar
Produkt
PVC
PVC-fri
Ftalat-fri
Totalt
Andel
Mål
Raka
254 030
760 775
--1 014 805 75 % PVC-fri
100 %
sugkaterar
Hydrofila
856 533
2 106 475
--2 963 008 71 % PVC-fri
20 %
tappnings
katetrar
Sugslangar
181 745
1 350
148 481
183 095 81 % ftalat100 %
och sugset
fri
Undersökn
7 800 900 78 557 590
--- 86 358 490 91 % PVC-fri
90 %
ingshands
kar
I statistiken ingår avrop som landstingets förvaltningar och bolag samt vissa privata
vårdgivare gör från MediCarriers sortiment. Där ingår även inköp som Danderyds sjukhus
gör via sitt eget sterilförråd samt produkter som f.d. LINK Stockholm, numera OneMed
Sverige AB, distribuerar till patienter i hemmet. PVC-fria artiklar är alltid fria från ftalater
och MediCarriers sortiment av undersökningshandskar i PVC (ovan) är också fria från
ftalater.

Ekologiska livsmedel
Andelen ekologiska livsmedel ökade 2011, så att landstinget når 25 procent.
Framför allt handlar det om mat till patienterna, där andelen ekologiskt är
24 procent, men även kaffe, te och frukt för personalen. En del av
patientkosten levereras från köket i Rosenlunds sjukhus, där andelen
ekologiskt är cirka 19 procent.
Den största delen av patientkosten tillhandahålls av en centralt upphandlad
leverantör, som erbjuder två kategorier: dels färdiga måltider, dels varor
som varje avdelning kan köpa in själv för till exempel frukost och
mellanmål. Statistik visar att andelen ekologiskt är betydligt högre när
vårdpersonalen själva väljer (32 %), jämfört med måltiderna från
leverantören (18 %). Detta medvetna val bland personalen är avgörande för
att landstinget når målet.
3 Ekologiska livsmedel inom landstinget
2011
2010
Andel ekologiska
25 %
24 %
livsmedel

2009
10 %

2008
9%

2007
3%

Andel ekologiska livsmedel är beräknat utifrån inköpskostnader. Underlaget till resultaten i
tabellen är inte komplett och jämförbarheten mellan åren är begränsad. I första hand saknas
uppgifter för 2011 om patientmåltider för TioHundra, men även S:t Eriks Ögonsjukhus, och
för SLSO är uppgifterna ej kompletta.
Avseende 2011 ingår livsmedel till en total kostnad på cirka 77 Mkr.

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

Miljöledning
Mål: år 2011
• fortsätter alla landstingets verksamheter att ha miljöledningssystem som
är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och som styr såväl mot landstingets
övergripande mål som mot lokala miljömål
• är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie verksamhetsstyrning
• ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocesserna
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Har alla landstingets förvaltningar och bolag certifierade
miljöledningssystem?
Är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie
verksamhetsstyrning?
Ingår miljöhänsyn som en naturlig del i
beslutsprocesserna?

Utfall 2011
Ja
Ja
Delvis

Syftet med miljöledningssystemen är att arbeta strukturerat och målstyrt
för att minska miljöpåverkan.
Samtliga förvaltningar och bolag har miljöledningssystem enligt ISO 14001
och miljöhänsyn är integrerad i centrala processer för verksamhetsstyrning,
även om det finns ytterligare steg att ta mot ökad integrering i ett flertal
verksamheter. Nästan alla förvaltningar och bolag har rutiner för
miljöbedömning vid beslut, men dessa tillämpas inte alltid fullt ut.

Certifierade och integrerade miljöledningssystem
Sedan 2006 har samtliga förvaltningar och bolag inom landstinget egna
verksamhetsanpassade miljöledningssystem, certifierade enligt ISO 14001.
Miljöledningsarbetet hos landstingets verksamheter styrs delvis av
relevanta målområden i Miljö Steg 5, men innefattar även egna
verksamhetsanpassade mål.
Miljöarbetet ska vara integrerat hos förvaltningar och bolag, det vill säga
vara en naturlig del i de centrala delarna av verksamheten. Granskningar
under åren visar att miljöledningsarbetet steg för steg blir alltmer integrerat
i ordinarie verksamhetsstyrning.
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En handfull verksamheter valde att bygga upp ett nytt integrerat
verksamhetssystem där miljö ingår bland andra frågor, som kvalitet och
arbetsmiljö. De flesta förvaltningar och bolag valde dock att integrera
miljöhänsyn i några utvalda processer, som exempelvis upphandling och
verksamhetsplanering.
AISAB och SLSO är exempel på verksamheter som byggt upp nya
integrerade ledningssystem, som bland annat omfattar miljöfrågor.
AISAB:s integrerade verksamhetssystem omfattar miljö (ISO 14001),
kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001 samt AFS 2001:1). SLSO
har ett system som integrerar miljö, patientsäkerhet och arbetsmiljö. På sikt
ska även informationssäkerhet integreras. Även NKS-förvaltningen, Locum
och MediCarrier arbetar sedan flera år med integrerade ledningssystem.
Målet att miljöledningssystemen ska vara integrerade i ordinarie
verksamhetsstyrning är formulerat så att det lämnar utrymme för egen
tolkning. Icke desto mindre visar uppföljningen att samtliga verksamheter
har integrerat miljöledningen helt eller i viktiga delar av ordinarie
verksamhetsstyrning.

Miljöbedömning vid större beslut
Förvaltningar och bolag ska ta miljöhänsyn vid relevanta beslut i styrelse
eller i nämnd genom att inför beslutet göra en miljökonsekvensbedömning
enligt en fastställd rutin. Exempel på relevanta beslut kan vara beslut om
flytt eller förändring av en verksamhets innehåll eller omfattning.
Alla verksamheter har någon form av rutin för att göra
miljökonsekvensbedömningar inför beslut. Dock är rutinen, för några
förvaltningar och bolag, begränsad till att enbart gälla vissa beslut, som till
exempel beslut över en beloppsgräns eller vid investeringar. I
landstingsstyrelsen tas större beslut som kan beröra alla verksamheter
inom landstinget och utifrån beslutsunderlag, eller tjänsteutlåtanden, som
inte bara bereds av LSF. Uppföljningar som genomförts av besluten inom
LSF visar att användningen av rutinen ökar och även att dokumentationen
av genomförd bedömning blir allt utförligare, men fortfarande finns behov
av att förbättra tillämpningen av rutinen.

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

Upphandling
Mål: år 2011
• genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och beställningar med
relevanta miljökrav som följs upp
• skärps miljökraven kontinuerligt för de miljöprioriterade
upphandlingarna
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Utfall 2011
Genomförs alla miljöprioriterade upphandlingar och
beställningar med relevanta miljökrav som följs upp?
Skärps miljökraven kontinuerligt för de miljöprioriterade
upphandlingarna?

Ja
Ja

Landstingets upphandlingsvolym 2011 var drygt 33 miljarder kronor. De
centrala upphandlingarna av varor och tjänster samt sjuk- och tandvård,
fastighetsverksamhet och trafik står för i princip hela upphandlingsvolymen
2011.
Sammantaget bedöms landstingets mål om upphandling vara uppnådda.
Vid upphandling ställer landstinget miljökrav, som beaktar miljöhänsyn
enligt miljöprogrammet och som är relevanta och proportionerliga. Det
finns också ett etablerat arbete för att följa upp och kontinuerligt skärpa
miljökraven.

Upphandling, uppföljning och ständig förbättring
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, upphandlar landstingets hälsooch sjukvård. HSF har i sin roll som beställare stor möjlighet att påverka
miljöarbetet i vården. Vilka miljökrav som gäller för vårdgivarna och vilka
uppföljningsfrågor de ska besvara framgår av varje vårdavtal eller av
respektive regelbok, om det handlar om vårdval.
SL är en beställarorganisation och handlar upp trafik- och
teknikentreprenörer. Vid upphandling av trafik ställs alltid miljökrav och
vid övriga upphandlingar ställs miljökrav när så är relevant. Miljökraven
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utvecklas och skärps fortlöpande. Bland annat har SL i senare
trafikupphandlingar infört krav på certifierat miljöledningssystem. I vissa
upphandlingar är miljö ett utvärderingskriterium, vilket gör det möjligt att
premiera anbud som har en högre ambitionsnivå på miljöområdet än
andra. SL följer upp miljökraven genom en omfattande
revisionsverksamhet.
Vid de centrala upphandlingarna ställer LSF relevanta miljökrav som sedan
följs upp, samtidigt som kraven kontinuerligt skärps. Arbetet sker i
samverkan mellan miljöavdelningen och upphandlingsavdelningen och
styrs genom rutiner i miljöledningssystemet och andra dokument, så som
landstingets utfasningslista.
Byggnationen av Nya Karolinska Solna universitetssjukhus (NKS) startade
sommaren 2010 och planeras vara helt klar 2017. Vid uppförandet av
sjukhuset ställs miljökrav i alla upphandlingar, som minst uppfyller målen i
Miljö Steg 5. Under 2011 konstaterades att de krav som rör byggnation –
utifrån status vid årsskiftet – bedöms vara uppfyllda. Bland dessa kan
nämnas utfasning av kemikalier och kemiska produkter.
Bland övriga förvaltningar och bolag är det framför allt Locum och
verksamheter inom vården som emellanåt gör egna upphandlingar. Under
2011 genomförde till exempel Folktandvården upphandlingar av dentala
förbrukningsmaterial och röntgenutrusning. Då skärptes kraven bland
annat vad gäller kemikalieinnehåll och uppföljning av leverantörens
miljöarbete.
Sammanfattningsvis når alltså landstinget, i allt väsentligt, de mål om
upphandling som finns i Miljö Steg 5. Men arbetet kan utvecklas, inte minst
vad gäller att följa upp samt att systematiskt arbeta för att höja nivån på
miljökraven.

Kommunikation
Mål: år 2011
• känner alla landstingets anställda till hur miljöprogrammet berör deras
arbete
• är landstingets bolag och förvaltningar kända i sina respektive
verksamhetsområden som föregångare inom miljöområdet
• har landstinget deltagit i minst ett externt samarbete per
miljömålsområde, där man arbetat för att bidra till lösningar på
miljöproblemen
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1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5

Utfall 2011

Känner alla anställda till hur miljöprogrammet berör deras
arbete?
Är landstinget känt som föregångare inom miljöområdet?
Sker externa samarbeten inom samtliga miljömålsområden?

Ja
Ja
Ja

Landstingets miljöarbete bidrar till att skapa friskare luft och renare vatten
till nytta för länets invånare. Det är vad landstinget arbetar för att uppnå
och det som landstinget vill kommunicera till medarbetare och invånarna i
Stockholm. 2007 antog landstinget en kommunikationsstrategi för att
förbättra sin kommunikation i miljöfrågor internt och externt.
Landstingets förvaltningar och bolag bedriver ett strukturerat arbete för att
skapa kännedom om miljöprogrammet bland sina anställda. Landstinget är
känt som en föregångare inom miljöområdet och genom olika samarbeten
med externa intressenter utvecklas lösningar på miljöproblem som berör
landstingets verksamhet.

Miljökommunikationsplaner i alla verksamheter
Det är viktigt att alla anställda förstår sin roll i miljöarbetet. Därför arbetar
förvaltningar och bolag aktivt med kommunikation till personalen om hur
miljöprogrammet berör deras arbete. Som en grund för arbetet har samtliga
förvaltningar och bolag en rutin i miljöledningssystemet, en särskild
handlingsplan eller motsvarande, som styr arbetet med intern
miljökommunikation.
Interna och publika webbplatser och arbetsplatsträffar är viktiga kanaler
för att kommunicera miljöarbetet inom förvaltningar och bolag, liksom
utbildning av personalen. Landstinget tillhandahåller både en
webbutbildning och olika lärarledda utbildningar samt miljöfrukostar och
seminarier för att öka kännedomen om landstingets miljöarbete.
Miljöfrukostar och seminarier erbjuds några gånger per termin, med cirka
60-80 deltagare per tillfälle. Miljöutbildningar genomfördes 2011 vid 35
tillfällen med sammanlagt 744 deltagare. Arrangemangen är i första hand
för den egna personalen, men är även öppna för till exempel privata
vårdgivare.

Landstinget är en föregångare
Hösten 2011 lät landstinget göra en attitydundersökning bland olika
intressenter. Där instämde 73 procent av respondenterna i hög grad i
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påståendet att landstinget är en föregångare och banbrytande inom
miljöområdet medan 64 procent i hög grad instämde i påståendet att
landstingets miljöarbete är framgångsrikt jämfört med andra landsting.
Resultaten hade överlag förbättrats jämfört med motsvarande
undersökning 2006. Undersökningen genomfördes i form av
telefonintervjuer med nyckelpersoner internt och externt.
Generellt sett är de internt intervjuade mycket positiva till landstingets
miljöarbete. Miljöarbetet ses som framåtdrivande, i framkant, banbrytande,
ambitiöst och omfattande. Även de externt intervjuade är i stort sett mycket
positiva till landstingets miljöarbete och beskriver det som framgångsrikt,
långsiktigt och ansvarstagande. Det framkommer även en del
förbättringsområden. Det framgår tydligt att de externa respondenterna
önskar att landstinget ökar kommunikationen kring miljöarbetet mot
allmänheten. De negativa rösterna internt anser att landstinget detaljstyr
miljöarbetet för mycket och borde decentralisera mer. En annan synpunkt
är att landstinget borde arbeta mer med att få med sig fler personer i alla
olika delar av organisationen.

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

Landstinget samarbetar externt
Landstinget är aktiv i olika externa nätverk, samarbeten och projekt, för att
utveckla lösningar som bidrar till att minska miljöbelastningen från
verksamheterna.
SL leder EU-projektet Baltic Biogas Bus, som syftar till att öka
biogasanvändningen i städer kring Östersjön. 9
Locum har olika externa samarbeten i energirelaterade frågor, till exempel
med Västfastigheter och Region Skåne, som handlar om statstik och
mätmetoder för energianvändning. Locum är också medlem i Belok, ett
9

Se www.balticbiogasbus.eu
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samarbete mellan 16 stora fastighetsägare, som startades av
Energimyndigheten och har i uppdrag att driva utvecklingsprojekt om
energieffektivisering och miljöfrågor.
LSF leder det nationella lustgaskonsortiet, som verkar för minskade utsläpp
av lustgas från vårdrelaterade verksamheter 10 . LSF och Karolinska
Universitetssjukhuset deltar även i landstingens nationella nätverk för
läkemedel och miljö samt den nationella substitutionsgruppen för
kemikalier respektive kemikalier i varor.
Ett nytt projekt, som beviljades EU-stöd 2011, handlar om att ta fram PVCfria blodpåsar. I projektet, som leds av Jegreliusinstitutet, deltar Karolinska
Universitetssjukhuset och fyra tillverkningsföretag.

Miljömedicinsk forskning och utveckling
Mål: år 2011
• tillämpas resultaten från den arbets- och miljömedicinska forskningen i
landstingets beslutsprocesser
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5

Utfall 2011

Tillämpas resultaten från den arbets- och miljömedicinska
forskningen i landstingets beslutsprocesser?

Ja

Folkhälsoarbetet bland landstingets förvaltningar och bolag styrs av en
policy, mål och handlingsplan. Där betonas bland annat vikten av tillgång
till rent vatten, frisk luft samt en god inom- och utomhusmiljö. För att ge
kunskapsstöd har landstinget bland annat en miljömedicinsk verksamhet
som forskar, kartlägger och analyserar hur olika miljöfaktorer påverkar
folkhälsan.
Genomförd uppföljning visar att förvaltningar och bolag arbetar enligt
handlingsplanen för folkhälsa och att det finns en koppling mellan
landstingets miljöarbete och länsinvånarnas hälsa.

Landstingets folkhälsoarbete
Folkhälsoarbetet i landstinget bygger på den folkhälsopolicy som antogs
2005. En del av policyn handlar om god miljö, det vill säga att arbeta för att
den miljörelaterade hälsan förbättras. För att kunna genomföra policyn

10

Se www.lustgaskonsortiet.se
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finns en handlingsplan för folkhälsoarbetet i landstingets förvaltningar och
bolag, ”Handling för hälsa”, som uppdaterades 2011.
Under 2011 genomfördes en uppföljning av föregående handlingsplan, som
täckte åren 2008-2010. Den visade att planen gav ökad legitimitet för
folkhälsofrågorna och att flertalet av åtgärderna i planen var genomförda av
landstingets förvaltningar och bolag.

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

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

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

Landstingets miljöarbete bidrar till bättre folkhälsa
Det finns en stark koppling mellan landstingets miljöarbete och
länsinvånarnas hälsa. Inte minst när det gäller luftföroreningar och buller,
som påverkar risken för sjukdomar i luftvägar, hjärta och kärl. Arbetet med
att förbättra luftkvaliteten i barnmiljöer är prioriterat och där bidrar
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kollektivtrafiken genom att antalet biogasbussar och etanolbussar ökar
samt att det finns en hög andel miljöbilar inom färdtjänsten som kör på
förnybara bränslen. Genom att ställa miljökrav vid upphandling kan
landstinget bidra till minskad användning av miljö- och hälsofarliga
kemikalier.
Flera miljöfaktorer som påverkar hälsan i Stockholms län är strukturella till
sin karaktär och det förebyggande miljöarbetet är därför i många avseenden
kopplat till regional planering. Betydelse har även landstingets arbete för en
bättre global miljö, som i sin tur kan ha en positiv påverkan på klimat och
sjukdomsmönster. Med den miljömedicinska forskningen bidrar
landstinget även i form av expertstöd i såväl regionala som nationella och
internationella sammanhang.

Regional planering
Mål: år 2011
utgör den regionala utvecklingsplanens mål och åtgärder för en långsiktigt
hållbar livsmiljö en grund för landstingets strategiska planering
1 Uppföljning av mål i Miljö Steg 5
Genomför landstinget de åtgärder för en långsiktigt hållbar
livsmiljö som föreslås i miljöprogrammet?

Utfall 2011
Ja

Landstinget ansvarar för att ta fram en regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS, som hanterar långsiktig samhällsplanering,
med bland annat mål om en långsiktigt hållbar miljö. Den nu gällande
planen är RUFS 2010, som antogs i landstingsfullmäktige 2010. Från 1
januari 2011 ansvarar landstingsstyrelsen för regionplaneringen och ett
Tillväxt och regionplaneringsutskott samt en Miljö- och
skärgårdsberedning inrättades.
Eftersom RUFS 2010 är en utvecklingsplan för hela regionen behöver
landstinget samverka för att genomföra planen. Under 2011 fortsatte
landstinget samarbetet med länets kommuner och andra regionala aktörer
kring genomförandet av RUFS. SL är en betydelsefull aktör och bidrar till
en hållbar miljö, bland annat genom att utveckla kollektivtrafiken.

Planering för en långsiktigt hållbar miljö
Den fortsatt starka befolkningstillväxten i Stockholmsregionen kräver
utbyggnad av bostäder och infrastruktur – vilket innebär ett stort
resursutnyttjande initialt. Samtidigt är en befolkningstät region positivt ur
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miljösynpunkt eftersom det skapar förutsättningar för ett effektivt
resursutnyttjande på längre sikt.
Stockholmsregionen behöver minska sina klimatutsläpp kraftigt de
närmaste decennierna för att nå EU:s och Sveriges klimatmål. Landstinget
deltar i den regionala dialogen kring detta. Under året fortsatte bland annat
arbetet med ett handlingsprogram för energi och klimat, i samverkan med
Kommunförbundet i Stockholms län, Länsstyrelsen med flera, för att lyfta
regionalt viktiga klimat- och energifrågor.

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

Fler som reser kollektivt – men något färre nöjda
Antalet påstigande i kollektivtrafiken på land var 718 miljoner 2011 (2010:
702 miljoner). Det utökade utbudet av kollektivtrafik tillsammans med
positiv befolkningstillväxt och ett högre bensinpris bidrog till fler
kollektivtrafikresenärer.
Effekterna av den ökande befolkningen syns emellertid i resultaten från
SL:s kundundersökningar. Även de avstängningar som sker i trafiken på
grund av upprustningar och nybyggnation kan bidra till upplevelsen av
ökad trängsel. Andelen nöjda i SL-trafiken sjönk något och är 72 procent.
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöpolitiska
program 2007-2011,
Miljö Steg 5
LS 1109-1201
Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-05-15.
Följande yrkanden framställdes
dels av ordföranden m fl att utskottet beslutar föreslå landstingsstyrelsen
besluta att anta förslaget till miljöredovisning 2011 för Stockholms läns
landsting samt överlämna miljöredovisning 2011 till landstingsfullmäktige
för fastställande,
dels tilläggsyrkande av MP-ledamoten att utskottet beslutar föreslå
landstingsstyrelsen besluta i enlighet med bilaga 5.
Ordföranden fann att utskottet hade bifallit sitt m fls yrkande.
Ordföranden ställde därefter proposition om bifall eller avslag till
tilläggsyrkandet och fann det avslaget.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet beslutade sålunda i enlighet med
förvaltningens förslag
att föreslå landstingsstyrelsen besluta att anta förslaget till
miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting, samt
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att överlämna miljöredovisning 2011 till landstingsfullmäktige för
fastställande.
MP-ledamoten anmälde reservation tillförmån för sitt tilläggsyrkande.
S-ledamöterna anmälde särskilt uttalande, bilaga 6.

V-ersättaren anmälde ersättaryttrande, bilaga 7.
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Tillväxt och regionplaneringsutskottet föreslår Landstingsstyrelsen föreslå
Landstingsfullmäktige besluta:
att

anta förslaget till miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting
med nedanstående tillägg

att

överlämna miljöredovisning 2011 till landstingsfullmäktige för
fastställande med nedanstående tillägg

att

till förslaget lägga till:

Förvaltningen och verksamheten inom SLL har uppnått goda resultat på
många av de delområden som satts upp i Miljöprogram steg 5.
Två viktiga mål har dock inte uppnåtts, läkemedelsrester i vattnet och
miljöbedömning vid beslut. Vattnet är en nyckelresurs både för invånarna i
regionen och för bevarande av de naturliga livsmiljöerna i regionen. Arbete
med dessa frågor måste bli mer kraftfullt i synnerhet som det är de mest
miljöstörande ämnena vars nivå ej sjunkit. Effekter av läkemedelsrester kan
vara kraftiga med bland annat reproduktionsstörningar, snabbt sjunkande
pubertetsålder och oöverskådliga cocktaileffekter genom kombinationer av
olika ämnen.
Stockholms läns landsting står också inför stora investeringar och kommer
att behöva fatta ännu fler viktiga beslut i framtiden. Miljöbedömningar vid
beslut är en mycket viktig fråga som har oerhörd påverkan på landstingets
miljöprestanda och regionens naturresurser under lång tid framöver. Målet
gällande miljöbedömningar måste nås inom det snaraste.
För att Landstinget ska kunna vidareutveckla och förstärka sitt miljöarbete
och uppnå målen i "Miljö Steg 6" till utgången av 2016 behövs ytterligare
aktiva åtgärder genomföras inom ett antal Miljömålsområden. Det handlar
bl.a. om:

Stockholms läns landsting

Tillväxt, miljö och regionplanering
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Org.nr: 232100-0016
Fax: 08-737 25 66
www.regionplanekontoret.sll.se
E-post: registrator@regionplanekontoret.sll.se

Besök oss: Västgötagatan

Pendeltåg Stockholms

2. T-bana Medborgarplatsen,

Södra, Buss 59 & 66

Stockholms läns landsting
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- Att höja andelen förnybara bränslen - vissa av Landstingets
verksamheter uppvisar sjunkande siffror.
- Landstingets hybridbilar ska i ökad omfattning tanka miljöbränsle.
- Arbetet med att minska utsläpp av partiklar och kväveoxider bör
förstärkas särskilt inom Waxholmsbolaget. Ökad måluppfyllelse för
alternativt bränsle för sjötrafiken är ett viktigt medel för att nå detta.
- SL måste arbeta mer med att minska sin totala energianvändning
- Småskalig miljövänlig energiproduktion ligger ännu långt från
målsättningen. Här finns mycket att göra.
- Den ökande trenden för utsläpp av miljöstörande läkemedel måste
brytas. (8 av 22 läkemedel visar en ökande trend i uppmätt
avloppsvatten). Utfasningen av kemikalier måste utökas till att gälla hela
verksamheten.
- Alla förvaltningar ska uppfylla målen om integrering samt miljöhänsyn
vid beslut och att verksamheters högsta ledning involveras.
- Inköpen av artiklar som innehåller ämnen från landstingets
utfasningslista måste upphöra.
- Miljörevisionsutbildning ska fortsätta och Landstinget behöver egna
miljörevisorer.
- Den regionala utvecklingsplaneringen är ett viktigt verktyg för att nå en
långsiktigt hållbar livsmiljö. Det syns dock i princip omöjligt att uppnå
uppsatta klimatmål samtidigt som Förbifart Stockholm förordas.
Resurserna ska i stället allokeras till utbyggd kollektivtrafik i den
växande regionen.
- Folkhälsoarbetet behöver förstärkas för att uppnå god och jämlik hälsa
över hela länet.
- Andelen ekologisk mat ska fortsätta att öka, med målet 50% till 2016.
Leverantörerna måste bli lika medvetna om vikten av ekologisk mat som
landstingets personal.
- Miljöarbetet måste skötas lika noggrant av privata utförare som av
landstingets verksamheter.
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miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Landstinget har bedrivit ett ambitiöst och framåtsyftande miljöarbete.
Genom Miljö steg 5 har många verksamheter anpassats och ger en betydligt
mindre miljöpåverkan. Detta visar att miljöpolitik drivs framåt av offensiva
beslut och kontinuerligt arbete.
Det är genom framsynta gemensamma investeringar, som fjärrvärme och
tunnelbana, och deltagande arbetssätt som Stockholmsregionen nått
framgång på miljöområdet. I landstinget har ett aktivt miljöarbete effektivt
minskat miljöbelastningen från vår egen verksamhet. Den höga
måluppfyllelsen på de flesta områden är en framgång, samtidigt som det
oroar när vi inte når målen inom viktiga områden som läkemedelsrester i
vattenmiljön och miljöhänsyn i beslutsprocesser. Det är även problematiskt
att vi inte lyckas med landstingets viktigaste miljöinsats - att öka
kollektivtrafikens andel av resandet i regionen.
Landstingets miljöarbete ska vara effektivt både i att nå stora minskningar i
miljöpåverkan och i att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt. Ur det
perspektivet kan metoden för att uppnå målsättningen om förnybara
drivmedel ifrågasättas. Att efterkonvertera dieselmotorer till att bli körbara
på 100-procentig RME är inte nödvändigtvis den bästa miljöåtgärden.
Arbetet med vår egen trafiks klimatpåverkan måste ständigt utvecklas. När
biodrivmedel har så olika miljöeffekter räcker det inte med ett mål om
bränslebyte. Det måste även finnas en tanke om vilka drivmedel som är
bäst för miljön till en rimlig kostnad. Landstinget har tidigare varit ledande
i att driva på för att drivmedel ska vara hållbara både miljömässigt och
socialt. Det är tråkigt att detta arbete nu verkar ha fallit i glömska.
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Det är glädjande att landstinget uppnår miljömålen inom flera områden.
Det är även positivt att landstinget varit så framgångsrikt i att
kommunicera miljöarbetet till medarbetare, invånare och omvärld.
Det finns dock ett par områden där målen inte uppnåtts. Dessa är
läkemedelsrester i vattnet samt miljöbedömning vid beslut. När det gäller

läkemedelsrester i vattnet är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen
högre idag än 2005. Gjorda mätningar visar på höjda halter av 18
substanser. Detta är mycket otillfredsställande och ett potentiellt hot mot
känsliga vattenmiljöer och dricksvattenförsörjningen i länet.
Beträffande målet om miljöbedömningar vid beslut bör detta utvecklas och
förbättras så att de miljökonsekvensbedömningar som görs blir mer
heltäckande. Bland annat måste nya investeringar bedömas utifrån ett
livscykelperspektiv, där hänsyn tas till miljöpåverkan från både drift och
konstruktion av nya anläggningar.
Det finns också ett antal mål i det miljöpolitiska programmet där
ambitionerna måste höjas. Bland annat gäller detta målet om
kollektivtrafikens andelar av de motoriserade transporterna, som idag är
alltför lågt satt. Det finns idag en målkonflikt mellan den regionala
utvecklingsplanen och ambitionen om minskade utsläpp från
transportsektorn. I synnerhet gäller detta Förbifart Stockholm som kraftigt
försämrar förutsättningarna att minska bilberoendet och öka andelarna
kollektivtrafikresor.
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Tjänsteutlåtande 2012-05-07.
Miljö- och skärgårdsberedningen beslutade i enlighet med förvaltningens
förslag
att

föreslå Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslå
landstingsstyrelsen besluta att anta förslaget till miljöredovisning
2011 för Stockholms läns landsting samt överlämna det till
landstingsfullmäktige för fastställelse.

MP-ledamoten anmälde särskilt uttalande, bilaga 4.

Vid protokollet
Börje Wredén
Exp till: Akten
Utdragsbestyrkande: Q
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Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting slutredovisning av Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
Miljö- och skärgårdsberedningen föreslår Landstingsstyrelsen föreslås
besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande och
fastställa miljöredovisningen för 2011, med beaktande av följande
särskilda uttalande.
För att Landstinget ska uppnå målen i "Miljö Steg 6" till utgången av 2016
behövs aktiva åtgärder genomföras inom vissa Miljömålsområden.
Det handlar bl.a. om
- Andelen förnybara bränslen där vissa av Landstingets verksamheter
uppvisar sjunkande siffror.
- Hybridbilar i ökad omfattning måste tanka miljöbränsle.
- Arbetet med att minska utsläpp av partiklar och kväveoxider bör
förstärkas särskilt inom Waxholmsbolaget.
- SL måste arbeta mer med att minska sin totala energianvändning
- Småskalig miljövänlig energiproduktion ligger ännu långt från
målsättningen. Här finns mycket att göra.
- Ökande trender för utsläpp av miljöstörande läkemedel. (8 av 22
läkemedel visar en ökande trend i uppmätt avloppsvatten).
- Alla förvaltningar ska uppfylla målen om integrering samt miljöhänsyn
vid beslut och att verksamheters högsta ledning involveras.
- Miljörevisionsutbildning ska fortsätta och Landstinget behöver egna
miljörevisorer.
- Den regionala utvecklingsplaneringen är ett viktigt verktyg för att nå en
långsiktigt hållbar livsmiljö. Det syns dock i princip omöjligt att uppnå
uppsatta klimatmål samtidigt som Förbifart Stockholm förordas.
Resurserna ska i stället allokeras till utbyggd kollektivtrafik i den
växande regionen.
- Folkhälsoarbetet behöver förstärkas för att uppnå god och jämlik hälsa
över hela länet.
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