
 

 
Nr. 68 

Självständigt arbete i miljö‐ och  
vattenteknik 15 hp, 1TV017 

Juni 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett klimatneutralt Ihus 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albin Bergström Bostner, Petra Borg, Cecilia Melén, 
Emelie Olofsson, Erik Söderberg och Mirea Wolff 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Markus Wallin 
Institutionen för geovetenskaper, UU  
I Samverkan med Stuns Energi 



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Ärendelogg
Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. De som avrapporteras med en rapport ingår även i rapportloggen.

Projekt: Ett klimatneutralt IHUS år 2030 (68)

Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person Övriga medverkande 
personer

Ärendet slutfört Kommentarer

Beskrivning Ange datum då 
ärendet/uppgiften 
beslutades om.

Skriv i text vad ärendet uppgiften 
handlar om. T.ex. beräkna värdet på 
x, ta kontakt med person NN, göra 
presentation till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att 
resultera i en rapport ange tilltänkt 
rapportnummer. Annars ange kort 
resultatet av ärendet/uppgiften.

Ange vem som är 
ansvarig för att 
ärendet/uppgiften blir 
genomfört.

Ange datum då 
ärendet/uppgiften blev 
slutfört.

27/3 Mejla Marcus Wallin och boka möte
Möte bokat 9/4 kl. 13.00 i akvariet 
(två trappor upp) Erik Alla 28/3

27/3 Möte Ihus kl. 8.30 W-18-68/G-02 Alla 28/3

28/3
Kontakta Mirja ang möte med 

förvaltare Möte 11/4 kl. 13-14 Cecilia 3/4

29/3 Boka möte med STUNS (Mirja) Möte 12/4 kl. 9.30 Cecilia 3/4
Adressen är Dag 
Hammarsköldsväg 38

3/4
Boka projektmötesdatum med 

gruppen v.15 Möte 10/4 kl.08:15, Öland
Mirea Alla

4/4

9/4
Sammanställning av frågor till 

förvaltare W-18-68/L-15 Cecilia, Erik, Albin Alla, ej Emelie 12/4

Petra antecknade 
och ska skiva 
sammanfattning 

3/4 Skapa mötes- och deadlinekalender
Finns på den gemensamma driven och 
uppdateras löpande Mirea Alla 3/4

9/4
Mejla cecilia om vilken rapportstil vi 

ska använda
Cecilia meddelade att vi själva väljer vilken 
rapportstil vi vill använda Mirea 9/4

9/4
Petra ansvarar för att färdigställa W-

18-68/L-16 rapport Rapportkod W-18-68/L-16 Petra 10/4

9/4
Boka handledarmöte med Marcus 

Wallin 17/4 09:00 Akvariet Alla 9/4

9/4
Maila Mirja ang plats för möte 

med förvaltare 
Samma ställe som tidigare möte med IHUS 
Salagatan 18A Cecilia 9/4

10/4 Kontakta inköpare angående möte Frågor ska mailas till att börja med Erik 10/4

10/4 Presentation planering PowerPoint Mirea, Emelie, Petra 10/4
10/4 Maila frågor till inköpare Mail skickat Erik 10/4
11/4 Fråga Cecilia om rapportframsida Rapportframsida får inte ändras Mirea 11/4

13/4
Påminnelse om svar från inköpare

- skicka mail mån 16/4 Fick svar Erik 16/4

13/4 Bokning av nytt projektmöte
Möte bokas 16-04-18 efter Ihus möte, 
ingen lokal tillgänglig Cecilia 13/4

17/4
Kontakta Per ang. vidare kontakt 

med underentreprenörer Inget svar... påminnelse skickad Cecilia 17/4

17/4
Skapa standard mejl till 

entreprenörer ang klimatkalkyl Finns upplagt på driven Alla 17/4

17/4
Mejla NCC och Skanksa angående 

framtidsplaner för Scope 3 Inget svar Mirea 17/4
17/4 Mejla Inspira Väntar på kontaktperson från Ihus Albin och Erik 

17/4
Maila Maria ang. kompletternade 

uppgifter för energianvändning Nytt underlag ligger uppe på drive Emelie 17/4

18/4

Korrigera litteraturstudien med 
avseende på Marcus Wallins 

anteckningar
Ny rapport ligger uppe på drive samt 
studentportal Mirea 18/4

19/4
Mejla Per Gunnesson om revision av 

Ihus Finns nu på Drive Mirea 19/4
23/4 Sammanställa frågor till Ihus + mejla Uppdateras kontinuerligt på drive Mirea 26/4

26/4 Fråga Mirja om uppdatering

Uppgifter om fjärrkyla har lagts till på 
driven men vi väntar fortfarande på mer 
information samt enheter på fjärrkylan Mirea 26/4

25/4 Boka STUNS möte med Mirja
Möte 26/4 klockan 09:00, Dag 
hammarskjölds väg 38 Mirea 25/4

26/4 Boka möte med Marcus Wallin Möte bokat 12:30 2/5 i Akvariet Mirea 26/4

30/4
Boka möte med region Uppsala 
angående hållbar upphandling Möte bokas inte Mirea 7/5

4/5
Maila Mirja ang Revisisonsrapport 

som refernes Får använda den som referens Cecilia 7/5

7/5
Maila Marucs om möte angånede 

rapportstruktur Bokat in möte 13:00 7/5 Mirea 7/5
7/5 Boka STUNS presentations träning Inbokat 14:00 17/5 Petra 7/5

15/5
Mejla Marcus om rapportstruktur 
ang litteraturstudie i slutrapporten

Litteraturstudien får stå kvar under metod 
efter bakgrund Mirea 15/5

18/5
Ladda upp individuella rapporter på 

SP
Albin, Erik, Petra, Mirea, 
Emelie och Cecilia 30/5

18/5
Ladda upp mötesprotokoll och 
samarbetskontrakt på SP Cecilia 30/5

18/5
Mejla källor om lov att publicera 
namn En del ändringar i texten krävs Mirea, Emelie, Cecilia 25/5

23/5 Boka presentation med Ihus
Presentation sker efter sommaren genom 
kontakt med Mirja på STUNS Mirea 25/5

28/5
Mejla Cecilia angående lista över 
egen rapport Separat lista ska skapas Cecilia 28/5

28/5

Maila Marcus ang ny infomation i 
Diskussion efter kommentar under 
opponering Låter ny info stå kvar i avsnitt Diskussion Cecilia 28/5



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Rapportlogg
Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.
Projekt: Ett klimatneutralt IHUS år 2030 (68)

Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare
Beskrivning Ange rapportens kod

Programkod-År-
Projektnummer/Rapporttyp-
löpnummer

Skriv i text vad rapporten är. Datum då 
rapporten 
blev färdig.

Om rapporten ersätter en 
tidigare rapport ange dess 
dokumentkod.

Ange namnet/namnen på den/de som har skrivit 
rapporten.

Exempel: W-10-01/ L-01 T.ex. Labbrapport, 
projektgruppsprotokoll, teknisk 
rapport etc.

Slutrapport S W-18-68/S-01 Slutarapport, 1:a versionen 9/5 Emelie, Petra, Erik, Albin, Cecilia och Mirea
S W-18-68/S-02 Slutarapport, 2:a versionen 16/5 W-18-68/S-01 Emelie, Petra, Erik, Albin, Cecilia och Mirea
S W-18-68/S-03 Slutarapport, 3:e versionen 28/5 W-18-68/S-02 Emelie, Petra, Erik, Albin, Cecilia och Mirea
S W-18-68/S-04 Slutarapport, 4:e versionen 29/5 W-18-68/S-03 Emelie, Petra, Erik, Albin, Cecilia och Mirea

Administrativa rapporter: A W-18-68/A-01 Samarbetskontrakt 27/3 Mirea
Projektplaner, beslut om arbetsformer,
mötesstruktur inom projektet etc.

Projektgruppsprotokoll med P W-18-68/P-01 Projektmöte 180409 19/4 Mirea och Petra
ärendelogg (se flik nedan). P W-18-68/P-02 Projektmöte 180413 13/4 Mirea

P W-18-68/P-03 Projektmöte 180417 17/4 Petra
P W-18-68/P-04 Projektmöte 180423 23/4 Cecilia
P W-18-68/P-05 Projektmöte 180426 26/4 Erik
P W-18-68/P-06 Projektmöte 180502 2/5 Mirea
P W-18-68/P-07 Projektmöte 180507 7/5 Cecilia
P W-18-68/P-08 Projektmöte 180514 14/5 Erik
P W-18-68/P-09 Projektmöte 180518 18/5 Albin
P W-18-68/P-10 Projektmöte 180528 28/5 Emelie 

Grupp/aktivitetsrapport: G W-18-68/G-01
Sammanställning av frågor till 
förvaltare

Här redovisas resultatet från en G W-18-68/G-02 Sammanställning av frågor till Ihus 10/4 Petra

grupp/aktivitet (vanligen en milstolpe). G W-18-68/G-03
Litteraturstudie: Ett klimatneutralt 
Ihus 16/4 Emelie, Petra, Erik, Albin, Cecilia och Mirea

G W-18-68/G-04 Sammanställning av frågor till Maria Cecilia

G W-18-68/G-05
Reviderad litteraturstudie: Ett 
klimatneutralt Ihus 1.2 18/4 W-18-68/G-03 Emelie, Petra, Erik, Albin, Cecilia och Mirea

G W-18-68/G-06
Mini-litteraturstudie: 
Populärvetenskaplig sammanfattning 24/4 Emelie och Cecilia 

Arbetsrapport: L W-18-68/L-01 GRI 10/4 Erik och Albin
Allt "underarbete" inom en aktivitet L W-18-68/L-02 ISO-14001 11/4 Erik och Albin

som delrapporteras i en rapport kallas L W-18-68/L-03
Klimatneutralitet och 
klimatkompensering 13/4 Emelie

för en arbetsrapport. L W-18-68/L-04 Transport 13/4 Erik
Det kan bestå beräkningar, försök, L W-18-68/L-05 Tillverkning av material 13/4 Albin
programkod, ritningar osv. L W-18-68/L-06 Transport av tjänster 15/4 Cecilia
Hit räknas även interna protokoll L W-18-68/L-07 Livscykelanalys och klimatkalkyler 15/4 Mirea
 mm för gruppen/aktiviteten. L W-18-68/L-08 Framtidens trafik 12/4 Petra

L W-18-68/L-09 Vattenfalls fjärrvärme Petra
L W-18-68/L-10 Koldioxidutsläpp vid elanvändning Emelie (och Cecilia)
L W-18-68/L-11 Greenhouse gas protocol 28/4 Erik och Albin
L W-18-68/L-12 Vasakronan och miljöcertifieringar 25/4 Emelie
L W-18-68/L-13 Ihus fjärrvärme och elektricitet 24/4 Petra
L W-18-68/L-14 Sammanställning av frågor till Ihus 10/4 Petra

L W-18-68/L-15
Sammanställning av möte med 
förvaltare 23/4 Cecilia

L W-18-68/L-16
Sammanställning av uppföljningsmöte 
med Ihus 23/4 Cecilia

L W-18-68/L-17
Sammanställning av växthusgasutsläpp 
för olika fastighetsbolag 24/4 Emelie

L W-18-68/L-18 Kvantifiering av olika företag 13/5 Albin och Erik

L W-18-68/L-19
Kvantifiering av Ihus el- och 
energiförbrukning 24/4 W-18-68/L-13 Petra

L W-18-68/L-20 Introduktion IHUS 1/5 Cecilia
L W-18-68/L-21 Grön upphandling 26/4 Mirea
L W-18-68/L-22 LCA och klimatkompensering 3/5 Cecilia och Emelie
L W-18-68/L-23 Ihus vattenförbrukning 4/5 Petra

L W-18-68/L-24
Sammanställning av växthusgasutsläpp 
för olika fastighetsbolag 4/5 W-18-68/L-17 Emelie

L W-18-68/L-25 Avfallshantering 6/5 Cecilia
L W-18-68/L-26 Cirkulär ekonomi 15/5 Mirea
L W-18-68/L-27 Fördjupning av grön upphandling 8/5 Mirea
L W-18-68/L-28 Svar på opponering 28/5 Emelie, Petra, Erik, Albin, Cecilia och Mirea



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
S g

Dokumentkod
W-18-68/S-04g

Datum
18-05-29g

Ersätter
W-18-68/S-03g

Författare
Petra Borg, Albin Bost-
ner, Cecilia Melén, Emelie
Olofsson, Erik Söderberg
och Mirea Wolffg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Ett klimatneutralt Ihus
2030g

Sammanfattning

Det kommunala fastighetsbolaget AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat
Ihus, har som mål att bli klimatneutralt till år 2030. Definitionen av klimatneutralitet
är att de totala utsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Detta kan vara svårt
att uppnå i praktiken med enbart organisationsomställning, miljöledningssystem
och livscykelanalyser (LCA) då nästan alla delar i en verksamhet ger upphov till
växthusgasutsläpp i olika led.

Inledningsvis identifierades och kvantifierades direkta och indirekta utsläpp. Verk-
samheten delades därför in i olika sektorer för att underlätta arbetet. Dessa sektorer
valdes utifrån de utgifter som Ihus redovisar och delades upp i fem utgiftsposter.
Dessa var renovering, säkerhet, fastighetsskötsel, konsult och avfallshantering.
Företag vars verksamhet liknar den hos Ihus entreprenörer valdes ut för varje sektor.
Genom att sedan undersöka deras utsläpp och omsättning beräknades sektorns
utsläppsintensitet. Ihus utgiftsposter multiplicerades med motsvarande sektor och
utsläppen från Ihus kunde bestämmas.

Kvantifieringen av Ihus utsläpp resulterade i en åtgärdsplan med konkreta åtgärder
presenterade i en tidplan. Tidplanen bestod av tre milstolpar med fyra års mellan-
rum fram till 2030 då Ihus vill ha uppnått sitt mål med att bli klimatneutrala. Inom
de fyra första åren bör Ihus fokusera på åtgärder som är relativt enkla att utföra samt
åtgärder som lägger en grund för ett långsiktigt miljöarbete. Dessa inkluderar resur-
seffektivisering, specificerad fakturering, redovisning av entreprenörers transporter
samt uppföljningsmetod för upphandling. Fram till milstolpe 2 rekommenderas Ihus
att utföra LCA på relevanta delar av verksamheten, så som renovering, samt kräva
att entreprenörer redovisar direkta utsläpp i samband med upphandling. Cirkulär re-
surshantering bör även införas. Fram till milstolpe 3 kommer Ihus med hjälp av en
rad åtgärder enligt en åtgärdsplan att minska sina utsläpp. De utsläpp som kvarstår
efter år 2030 rekommenderas Ihus att kompensera. Även krav på att entreprenörer ska
redovisa indirekta utsläpp bör ställas fram till milstolpe 3.
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1 Inledning

Den växande oron för klimatförändringar som uppstått under de senaste decennierna
grundas till stor del i den ökande växthuseffekten. En förhöjd koncentration av växt-
husgaser i atmosfären bidrar till en ökad medeltemperatur på jorden, till följd av att
den värmestrålning som lämnar jordytan absorberas i atmosfären (Naturvårdsverket,
2017). Lösningen på problemet är att minska eller eliminera de utsläpp av växthusga-
ser som genereras av människan och hur detta ska ske är idag en omdiskuterad fråga.

Målet, enligt Parisavtalet, är att begränsa den globala ökningen av medeltempe-
raturen till 2°C jämfört med temperaturen under förindustriell tid som ägde rum
i slutet av 1800-talet (Naturvårdsverket, 2018; SMHI, 2016). För företag innebär
målet initialt att kvantifiering av växthusgasutsläpp måste ske och därefter måste
utsläppsreducerande åtgärder vidtas. Metoderna för kvantifiering av utsläpp varierar
och i dagsläget finns ingen gemensam standardiserad metod. Detta tillsammans med
att utsläpp genereras under en produkt eller tjänsts hela livscykel gör kvantifieringen
till ett omfattande arbete.

Utsläpp från fastighets- och byggsektorn stod år 2015 för 18 % av Sveriges totala växt-
husgasutsläpp (Boverket, 2018). Mängden utsläpp från denna sektor indikerar att åt-
gärder inom fastighetsförvaltning samt bygg är relevanta för arbetet att minska de
utsläpp som bidrar till den ökande växthuseffekten. Projektet ”Ett klimatneutralt Ihus
år 2030” är ett kandidatarbete utfört av sex studenter på Civilingenjörsprogrammet i
miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet. Till sin hjälp har de haft handledare på
både Uppsala universitet samt STUNS Energi, som är en stiftelse som arbetar med att
främja samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och samhället (STUNS,
u.å.).

1.1 Syfte

Syftet med projektet var att identifiera och kvantifiera växthusgasutsläpp inom olika
sektorer hos det kommunala fastighetsbolaget Ihus i Uppsala. Utifrån de kvantifierade
utsläppen samt en litteraturstudie skulle även en åtgärdsplan presenteras, med avsikt
att hjälpa Ihus att nå sitt mål att ha noll växthusgasutsläpp år 2030 (Nyhlén, 2018).

1.2 Mål och frågeställning

Målet med projektet är att Ihus ska bli klimatneutrala med avseende på växthusgaser
till 2030. För att uppnå detta mål krävs svar på följande frågeställningar:

• Vilka utsläpp har Ihus med avseende på växthusgaser i dagsläget beräknat i kol-
dioxidekvivalenter (CO2e) inom områdena el, fjärrvärme och vatten?

• Vilka indirekta utsläpp har Ihus med avseende på växthusgaser i dagsläget be-
räknat i koldioxidekvivalenter per miljon omsatt krona (CO2e/Mkr) inom om-
rådena renovering, konsulttjänster, fastighetsskötsel, avfallshantering och säker-
het?

• Vilka åtgärder krävs för att Ihus ska bli klimatneutrala till 2030?
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2 Bakgrund

2.1 AB Uppsala kommuns Industrihus, Ihus

AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat Ihus, är ett fastighetsbolag som grun-
dades 1972. Bolaget är ett fristående aktiebolag som helt ägs av Uppsala Stadshus
AB, som i sin tur ägs av Uppsala kommun. De förvaltar ett trettiotal fastigheter på
cirka 190 000 kvadratmeter runt om i Uppsala, där de hyr ut kontor samt industri-
och lagerlokaler till små och medelstora företag (Ihus, 2017a).

Ihus bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och har sedan år 2002 varit certifierat enligt
miljöledningsstandarden ISO 14001 (Ihus, 2017b). De har solcellspaneler installerade
på fyra av sina fastigheter samt ett mindre vindkraftverk (Solelsportalen, 2018) och
planerar att öka ytan med solcellspaneler för att nå en kapacitet på 1MW inom en
treårsperiod (Säfström, 2018). Något som är centralt för projektet är att Ihus ingår i
ett samarbete med flera företag och organisationer i Uppsala som arbetar mot reduce-
rade koldioxidutsläpp genererade från energianvändning (Uppsala klimatprotokoll,
2018a). De arbetar även med att främja val av material med låg klimatpåverkan samt
utveckla sätt att mäta och sätta mål för byggmaterials indirekta klimatpåverkan (Upp-
sala klimatprotokoll, 2018b).

2.2 Klimatneutralitet

För att hjälpa Ihus att bli klimatneutrala till år 2030 behöver först begreppet klimatne-
utralitet definieras. När något är klimatneutralt ska nettoutsläppen av växthusgaser
vara lika med noll (Beyer, 2008). För att ett land, verksamhet eller produkt ska bli kli-
matneutralt kan klimatkompensation vara nödvändigt (Lydén, 2010a).

2.2.1 Klimatkompensation

I Ihus arbete mot målet att bli klimatneutrala till år 2030 kommer delar av verksamhe-
ten där större utsläppsmängder identifierats behöva åtgärder som minskar utsläppen
av växthusgaser. Det är dock svårt att med endast åtgärder inom verksamheten bli
helt klimatneutrala då nästan alla delar i en verksamhet ger upphov till växthusgas-
utsläpp i olika led. Ett alternativ är därför klimatkompensering, vilket innebär att
verksamheten kompenserar för de utsläpp som de orsakat och inte lyckats reducera
med interna åtgärder (Lydén, 2010a).

Utsläppsrätter finns i många länder, det gäller då utsläpp av olika växthusgaser
men främst koldioxid. Den som äger en utsläppsrätt har rätt att släppa ut en mängd
växthusgaser motsvarande 1 ton CO2e (Gunnarsson, 2018). Både EU och FN tillhan-
dahåller utsläppsrätter (Lydén, 2010b), där Clean Development Mechanism (CDM)
och Voluntary Emission Reductions (VER) är exempel på projekt som genererar
utsläppsrätter (Energimyndigheten, 2016; Utsläppsrätt.se, u.å.). Projekt med god
kvalitet certifieras med Golden Standard (WWF, u.å.).

Klimatkompensering skulle kunna bli aktuellt efter att företaget gjort en livscykelana-
lys (LCA). Detta eftersom en LCA är en process skapad för att få en helhetsbild på en
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produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel. En LCA kan bygga på en rad in-
ternationella standarder som ingår i ISO 14040-serien (Ammenberg, 2012, p 441). LCA
är utformat till att definiera mål och syfte, identifiera möjliga förbättringsområden in-
om en livscykel, skapa en riskbedömning och sedan analysera resultatet som erhållits
från processen och göra en tolkning av resultatet. Standarden ISO 14044:2006 beskri-
ver ingående strukturen för LCA samt hur rapportering och kritiskt granskning bör
gå till (SIS/TK 207/AG 01, 2006a) medan ISO 14040:2006 mer övergripande beskriver
metoder och principer inom LCA (SIS/TK207/AG 01, 2006b).

2.3 Greenhouse Gas Protocol

Det blir allt vanligare för företag att använda sig av Greenhouse Gas Protocol (GHG
Protocol) för att rapportera sina växthusgasutsläpp. Detta framförallt för att det är
en internationell standard som ger både företaget och utomstående intressenter en
bra bild över de utsläpp som verksamheten orsakar. GHG Protocol har utvecklat
ett ramverk över hur utsläpp av växthusgaser ska rapporteras. De gaser som skall
rapporteras är de sex Kyoto-gaserna som innefattar CO2, SF6, CH4, N2O, HFCs,
PFCs. Dessa växthusgaser räknas om till CO2e beroende på gasens bidrag till
växthuseffekten. Till exempel är en metanmolekyl (CH4) 21 gånger starkare än en
koldioxidmolekyl och därför räknas en metanmolekyl som 21 CO2e medan en kol-
dioxidmolekyl räknas som 1 CO2e (Ranganathan, u.å.). Rapporteringen inom GHG
Protocol ramverk består av både direkta och indirekta utsläpp, dessa utsläpp delas
in i tre olika ’scopes’. Scope 1 och 2 är ett minimikrav som företag måste rapportera
enligt ramverket medan Scope 3 är frivilligt (Ranganathan, u.å.).

Inom scope 1 rapporteras de utsläppskällor som företaget eller organisationen själva
äger eller kontrollerar. Detta involverar:

• Generering av elektricitet, till exempel förbränning av bränslen.

• Fysisk och kemisk tillverkning, till exempel cement-och aluminiumproduktion.

• Transport av material, produkter, avfall och anställda. Detta gäller utsläpp från
företagets eller organisationens egenägda fordon.

• Flyktiga utsläpp, bland annat läckor av gaser från till exempel dåliga packningar,
metanläckor från mark och transport (Ranganathan, u.å.).

Inom scope 2 räknas alla växthusgaser som är associerade med elektricitetanvänd-
ningen inom företaget. Utsläppen som beräknas i scope 2 genereras inte inom
företaget eller organisationen utan vid anläggningen där elektriciteten produceras
(Ranganathan, u.å.).

Scope 3 räknar på alla de utsläpp som genereras på grund av företagets verksamhet
som inte ingår i scope 1 eller 2, till exempel:

• Utsläpp från tillverkning av inköpta material och bränslen i tidigare led.

• Transport av material och bränslen vilket är utförts av extern part.

• Jobbresor, pendling till jobb med mera.
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• Utsläppen som kan hänföras till avfallshantering. Detta berör avfall från drift av
löpande verksamhet, produktion av material och hantering av sålda produkter.
Avfallshanteringen kan kan bestå av förbränning, deponi och återvinning.

Scope 3 måste inte innefatta en fullständig livscykelanalys vilket gör att företag och
organisationer går olika långt i leverantörskedjan när de kategoriserar och bestämmer
utsläppen från scope 3. Scope 1 och 2 är utformade på så sätt att två företag inte kan
dubbelräkna utsläpp under samma scope. Men ett företags rapportering av scope 1
kan vara ett annat företags utsläpp från scope 2. Ett exempel på detta är Vattenfall som
producerar elektricitet. Utsläpp som är relaterat till produktionen av elektriciteten går
under scope 1 vid bedömning av Vattenfalls verksamhet medan vid bedömning av
Ihus verksamhet som använder elektriciteten hamnar utsläppen under scope 2. När
det kommer till scope 3 är det möjligt för olika företag att räkna samma utsläpp flera
gånger (Ranganathan, u.å.). En enkel illustration av hur olika utsläpp räknas för olika
företag kan ses i Figur 1.

Figur 1: Visar exempel på olika företag när det kommer till elproduktion och elan-
vändning samt hur de interagerar enligt GHG Protocol:

Företag A rapporterar utsläppen från produktionen av elektriciteten under scope
1, det vill säga en direkt utsläppskälla av 100 MWh.

Företag B rapporterar utsläppen från framtagandet av elektricitet under scope 3,
det vill säga en indirekt källa av 100 MWh.

Företag C rapporterar 95 MWh från framtagandet av elektriciteten under scope 3
och 5 MWh som använd elektricitet under scope 2.
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Företag D rapporterar 95 MWh av egen användning under scope 2 och 5 MWh som
användes indirekt för transporten av elektriciteten rapporteras under scope 3.

2.4 Kvantifiering

Företag som väljer att använda GHG Protocol kan göra sina rapporter offentliga via
en databank kallad Carbon Disclosure Project (CDP). På grund av att minimikravet av
rapporteringen enbart innefattar scope 1 och 2 innebär detta att scope 3 ofta utelämnas
eller bara delvis beräknas, trots att det oftast står för den största delen av utsläppen.
Andelen av utsläppen som kommer från scope 3 varierar beroende på företag och sek-
tor. Enligt olika undersökningar ligger andelen utsläpp från scope 3 på omkring 75-85
% av den totala mängden koldioxidutsläpp som ett företag orsakar (Huang et al., 2009;
Greenhouse Gas Protocol & Quantis, 2014). Det kan vara svårt att hitta information om
ett företags totala utsläpp då alla utsläppsområden inte alltid har täckts in. Det är of-
tast de stora företagen som har råd med att undersöka och rapportera deras utsläpp.
Samtidigt är Skandinavien en relativt liten marknad med relativt få stora företag vilket
leder till att urvalet av lämpliga verksamheter blir mindre.

2.5 Energi- och vattenförbrukning

I dagsläget köper Ihus sin elektricitet, fjärrvärme och -kyla från Vattenfall, och vattnet
levereras kommunalt. Kvantifieringen av Ihus energiförbrukning har delats upp i tre
områden: fjärrvärme, elektricitet och vatten. Relevanta nyckeltal för beräkningen av
utsläppen från dessa områden presenteras i Tabell 1.

Tabell 1: Nyckeltal för beräkning av koldioxidutsläpp från fjärrvärme, elektricitet och
vattenförbrukning.

Elförbrukning
VA-verk (kWh/m3)

Utsläpp el
(g CO2/kWh)

Utsläpp fjärrvärme
(CO2e/kWh)

CO2-neutral fjärrvärme
(kg CO2e/MWh)

1.6 1 8.56 2 196 3 -160 4

Fjärrvärme är ett system för att producera och fördela värme mellan hushåll och
industrier kopplade till värmeverket. Vatten värms upp med en central värmepanna
till nära kokpunkten och transporteras sedan i värmeisolerade rör till exempelvis
ett hushåll kopplat till värmeverket. Hettan från vattnet används för att värma upp
husets element. Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala har som mål att bli koldioxid-
neutralt till år 2030. I dagsläget har fjärrvärmen störst miljöpåverkan på grund av de

1Värdet för elförbrukningen från svenska VA-verk, det vill säga vattenverk och reningsverk (Lings-
ten, 2009).

2CO2-utsläppen, sett till hela elens livscykel. Uppgifter saknas för övriga växthusgasutsläpp eller
annan typ av miljöpåverkan (Vattenfall, 2017).

3Uppsala fjärrvärmeverks koldioxidutsläpp på 182 CO2e/kWh från förbränningen av bränsle och
ytterligare 14 CO2e/kWh från transport och produktion av bränslet (Energiföretagen Sverige, 2017).

4Den mängd CO2-utsläpp som kompenseras vid användning av "Koldioxidneutral värme och ky-
la"jämfört med vanlig fjärrvärme och kyla (Vattenfall u.å.a).
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växthusgasutsläpp som genereras vid värmeproduktionen. Uppsalas fjärrvärmeverk
genererar utsläpp dels från förbränningen av bränsle och från transport och pro-
duktion av bränslet (Energiföretagen Sverige, 2017). Ihus använder Vattenfalls tjänst
”Koldioxidneutral värme och kyla”, där utsläppen från fjärrvärmeproduktionens
direkta utsläpp kompenseras (Vattenfall u.å.a).

Vattenfall levererar elektricitet som har blandat ursprung och därmed olika miljöpå-
verkan. Ihus elektricitet är märkt ”Bra Miljöval – 100 % förnybart” och produceras till
95 % av vattenkraft och 5 % av vindkraft. En faktor att ta i beaktande är exempelvis
vattenkraftsdammarnas miljöpåverkan. Dammarna påverkar inte bara landskapet
och faunan i ett område, utan bidrar också till varierande grader av ökade kol-
och metanutsläpp. En annan betydande växthusgas som förekommer i Vattenfalls
verksamhet är svavelhexafluorid (SF6) som används som isolator i olika typer av
högspänningsutrustning. Vattenfall redovisar inga exakta siffror på mängden SF6 som
används i verksamheten, men även mycket små mängder kan ha stora konsekvenser
eftersom 1 ton SF6 motsvarar 22 800 ton CO2e (IPCC, 2007).

Växthusgasutsläpp som genereras av vattenförbrukning har en betydande inverkan
på klimatet, men kan samtidigt vara svårt att mäta. Variationerna i utsläpp av lustgas
och metan kan variera stort mellan olika vattenverk och även för samma vattenverk
under olika tidsperioder. Utsläppen av koldioxid beror främst på den energiförbruk-
ning som sker vid behandling och transport av vattnet (Arnell et al., 2017).

2.6 Grön offentlig upphandling

Ihus är ett företag som köper mycket av sina tjänster från externa entreprenörer.
Detta innebär att grön upphandling bör beaktas som styrmedel utöver de miljökrav
som Ihus redan ställer. Grön offentlig upphandling kallas internationellt Green
Public Procurement (GPP) och är ett politiskt styrmedel som används i syfte att
ställa miljökrav i offentlig upphandling. Vad gäller miljökrav som Ihus redan ställer
så implementerar Ihus miljöledningssystemet ISO 14001:2015 och ser till att deras
samarbetspartners håller en viss miljöstandard genom att sätta generella miljökrav.
Detta genom att kräva att riktlinjer följs inom minimering av förbrukning av na-
turresurser, minskad energianvändning vid nybyggnation och renovering, minskad
användning av miljöfarliga ämnen, miljöhänsyn vid inköp av material och drivmedel
samt prioritering av källsortering och återvinning (Byggvarubedömning, 2016).

Vid byggprojekt förväntas entreprenörer och projektörer använda material som
kategoriserats som rekommenderad eller accepterad enligt byggvarudeklarationen i
byggvarubedömningen, varav 10 % får lov att klassificeras som icke godkänd (Ihus,
2017c). I Sverige kan byggföretag som vill följa en viss miljöstandard använda sig
av Byggvarubedömningen (BVB). BVB är en icke vinstdrivande förening som verkar
för att tillhandahålla information om hållbarhetsbedömda varor. BVB:s bedömningar
görs på produkternas kemiska innehåll, dess livscykelanalys och redovisning av
bland annat bygg- och miljövarudeklaration samt säkerhetsdatablad (Byggvaru-
bedömningen, 2016). Ovan nämnda informationsunderlag hjälper sedan BVB att
klassificera produkter inom kategorierna rekommenderas, accepteras och undviks.
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Offentlig upphandling grundar sig på EU-direktiv och finns för att se till att val
av leverantör i en upphandling sker på affärsmässig grund och utan lojalitet mot
det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Beslutet om leverantör
ska grundas på vem som kan erbjuda den bästa produkten till de bästa villkoren
och där alla leverantörer ska kunna tävla på lika villkor (Konkurrensverket, u.å.).
När en myndighet bestämmer sig för att något bör upphandlas skapas först ett
förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget beskriver för leverantören vad det är
som upphandlas, hur anbudsutvärderingen ska gå till och vad myndigheten har för
kontraktsvillkor samt kvalitetsrelaterade krav och kriterier (Lundberg & Marklund,
2015). Vid upphandling kan krav och önskemål ställas på olika sätt. Vad gäller krav
kan obligatoriska krav ställas som entreprenören ska klara när anbudet lämnas in,
en annan form av obligatoriska krav är kontraktsvillkor som inte behövs uppfyllas
förrän tjänsten utförs (Miljöbyrån Ecoplan AB, 2013). I fallet med obligatoriska krav är
det den anbudsgivaren som lämnar in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och
samtidigt uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget som vinner upphandlingen.
Krav kan även formuleras som utvärderingskriterier och då vinner det anbud som
är bäst med avseende på pris viktat tillsammans med utvärderingskriterier inom
exempelvis klimatpåverkan (Lundberg & Marklund, 2015).

Enligt SFS 2016:1145 Lag om offentlig upphandling (LOU) 16:1 om utvärdering av
anbud och tilldelning av kontrakt måste en upphandlande myndighet ta det anbud
som är mest ekonomiskt fördelaktigt. I samma lag 17:1 om fullgörande av kontrakt
så gäller dock att ”En upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga,
sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras” och LOU
16:1 fastslår att en leverantörs anbud inte behöver beaktas om de inte kan uppfylla
myndighetens specificerade tillämpliga miljökrav. LOU 4:3 om allmänna bestäm-
melser säger vidare att den upphandlande myndigheten bör beakta miljöhänsyn,
och vidare i LOU 9:3 att miljöegenskaper kan ingå i prestanda- eller funktionskrav
i en upphandling. En upphandlande myndighet kan alltså ställa miljömässiga krav
för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa krav kan enligt LOU 15:15 vara att leve-
rantören ska kunna visa att de följer en, enligt LOU godtagbar, miljöledningsstandard.

Om leverantören har åsidosatt miljöskyldigheter har myndigheten rätt till, enligt LOU
13:3, att utesluta leverantör från att delta i upphandling. Myndigheten kan också krä-
va, enligt LOU 15:11 stycke 8, att få en utredning av en leverantörs tekniska kapacitet
i form av ”information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta
vid fullgörande av kontraktet”. I LOU:s definition av tekniska specifikationer som gäl-
ler offentliga byggentreprenadkontrakt så innefattas egenskaper om miljö- och klimat-
prestanda, detta innefattar även offentliga tjänst- eller varukontrakt. Som sammanfat-
tats så ger LOU möjligheten för offentliga myndigheter att specificera och sätta krav
på miljöegenskaper. Dock ska detta ske utan att ojämn konkurrens mellan leverantörer
uppstår vilket är en av de svårigheter Ihus kan komma att ställas inför vid skapandet
av gröna upphandlingar.
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2.7 Uppsalas miljöhänsyn i dess hållbarhetspolicy och riktlinjer in-
om offentlig upphandling

Hur Ihus förhåller sig till grön offentlig upphandling är inte bara beroende på LOU
utan även hur Uppsala kommun skriver sina riktlinjer. Enligt Uppsalas riktlinjer för
upphandling och inköp ska upphandlande leverantörer bidra till att kommunen och
Sverige uppnår sina miljömål (Uppsala kommun, 2018a). I kommunens hållbarhetspo-
licy vill dessutom Uppsala associeras till att vara en vägledande kraft för hållbar ut-
veckling. I denna policy specificeras sex principer som är viktiga för kommunens håll-
barhetsarbete. En av dessa principer är att de åtgärder som verkar mot en långsiktig
och strukturell förändring inom bland annat ekologisk hållbar riktning ska väljas i
första hand, samt att all verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling (Upp-
sala kommun, 2018b). Både Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2015) och regering-
en (Naturvårdsverket, 2013) har som miljömål att till år 2050 bli klimatneutrala med
hänsyn till växthusgaser. Region Uppsala har utöver riktlinjer om offentlig upphand-
ling även riktlinjer för hållbar offentlig upphandling. Följande är taget ur kommunens
styrdokument ”LUL 11.5 Riktlinjer för hållbar upphandling inom Region Uppsala”
och beskriver hur regionen kan minska negativ miljöpåverkan genom att:

• Region Uppsala ställer miljökrav vid upphandling.

• Leverantörer stimuleras till att utveckla mer miljöanpassade varor och tjänster i
och med ställda miljökrav.

• Region Uppsala använder sig av styrdokumentet Uppförandekod LUL 11.6 –
Uppförandekod för leverantörer"vid upphandlingar.

Vissa upphandlingar bedömer Region Uppsala som prioriterade. Vid dessa ska enhe-
ten för Hållbar Utveckling/Miljö i Region Uppsala uppföra krav och delta i arbets-
grupper, granska och utvärdera krav i anbud och för övriga upphandlingar vid be-
hov vara ett stöd för upphandlare samt bistå med uppföljning på ställda krav (Isling,
2017). Upphandlingar som anses vara prioriterade ur miljöperspektiv och som även är
relevant för Ihus är avfallhantering, städtjänster, kontorsutrustning, fordon och trans-
porttjänster, drivmedel, byggmaterial (löpande underhåll och mindre projekt), byg-
gande (entreprenader) och utrustning som medför användning av förbrukningsartik-
lar med miljöpåverkan. Utöver riktlinjer för prioriterade upphandlingar så beskriver
dokumentet arbetssätt och ansvar, generella principer, vad producentansvar innebär,
resurshållning med utrustning och produkter samt riktlinjer för innehåll i produkter.
När det kommer till resurshållning så ska livscykelkostnadsanalyser efterfrågas när
det är lämpligt (a.a).

2.8 Uppsalas Miljö- och klimatprogram 2014-2023

Som nämnts i avsnitt 2.6 så kan Ihus mål att bli klimatneutrala till 2030 uppnås med
hjälp av till exempel grön offentlig upphandling. Ett möjligt sätt att anpassa upphand-
lingarna är att steg för steg och år för år sätta stegrande krav på entreprenörerna i
upphandlingar. Dessa steg skulle exempelvis kunna sammanfalla med de miljö- och
klimatmål som Uppsala kommun sätter upp. Uppsala har skapat ett Miljö- och klimat-
program för 2014–2023 där åtta etappmål har satts upp. Följande utvalda etappmål är
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direkt tagna från Uppsalas Miljö och klimatprogram 2014–2023 och har direkt bäring
på klimatpåverkan:

• Etappmål 1: Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov
sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion
år 2020.

• Etappmål 2: Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och cirka 100
MW till år 2030.

• Etappmål 3: Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, maskinparken
och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år
2023. Snöröjning undantas från måluppfyllelse.

• Etappmål 4: Kommunens nämnder och styrelser har mål för energieffektivise-
ring för indirekt energianvändning som motsvarar minst 25 % minskning till år
2020 med startår 2014. Effektiviseringsmål för direkt energianvändning fastställs
efter utvärdering 2014. Kommunorganisationens direkta energianvändning ska
i absoluta mått sammantaget vara som mest oförändrad år 2020 jämfört med år
2014.

• Etappmål 7: Öka det hållbara byggandet och förvaltandet. Uppsala kommuns
arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande och förvaltan-
de har resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med
avseende på hållbart byggande år 2020.

• Etappmål 8: Uppsala kommun är år 2023 en av de bästa kommunerna i Sveri-
ge på miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv
samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet.

Övriga etappmål, som har direkt bäring på miljön men som inte har prioriterats då de
inte har direkt bäring på klimatet, är etappmål 5 och 6. Dessa etappmål redogör för
mål som handlar om 100 % ekologiska livsmedel 2030 respektive hållbar upphandling
för en giftfri miljö år 2020. Etappmålen som är listade i punktlistan ovan kan komma
att bli viktiga för Ihus framtida upphandlings-strategi för ett klimatneutralt Ihus och
för en eventuell upphandlingsplan. Enligt miljö- och klimatprogrammet så är ett
av de övergripande målen att vid 2020 ska de samlade utsläppen av växthusgaser
ha minskat med cirka 30 % (Uppsala kommun, 2015). Med koppling till etappmål
1 tros den största andelen utsläpp enligt ovan nämnda program kunna minskas
genom att Vattenfall kommer att bygga ett nytt biobränsleeldat verk istället för det
torveldade kraftvärmeverket, och Vattenfall förväntas ha en helt koldioxidneutral
värmeproduktion år 2030 (a.a).

Vad gäller etappmål 3 så har regeringen enligt ett kommittédirektiv (Dir. 2012:78)
som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Uppsala kommunfullmäktige
menar på att bygg- och anläggningsprojekt står för en stor del av Uppsalas transporter
liksom indirekta transporter som sker till följd av upphandlade tjänster och produkter.
Uppföljning av indirekt upphandlade transporter ska ske genom kommunstyrelsen
och direkt upphandlade transporter genom respektive upphandlande organisation.
Kommunfullmäktige anser att det kommer bli svårt att nå målet fossilbränslefria
fordon i etapp 3 på grund av begränsningar i LOU och att Uppsala kommun därför
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bör satsa på klimatneutrala transporter (Uppsala kommun, 2015). Vid bedömning av
etappmål 4 så beräknas den indirekta energianvändningen vara stor och att uppfölj-
ning bör ske genom att exempelvis relatera materialinköp till energianvändning i ett
livscykelperspektiv, på så sätt kan det i framtiden vara lättare vid upphandling att
ställa krav på en så kallad energibudget (a.a).

Många av etappmålen i Uppsala Miljö-och klimatplan 2014-2023 är relevanta för Ihus,
men särskilt relevant är etappmål 7 som behandlar bygg och förvaltning. EU har som
direktiv att alla nybyggnationer till 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader vilket
energiprestandadirektivet artikel 2(2) definierar som:

"En byggnad som har mycket hög energiprestanda, som bestäms i enlighet med bilaga
I. Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket
hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från
förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.”

De offentliga byggnaderna ska vara färdigställda nära-nollenergibyggnader till 2019
(Regeringen, 2012). Till år 2050 så beräknar Uppsala kommun att öka sin befolkning
till över 300 000 (Nygren & Wennblom, 2017) i jämförelse med 2017 då befolkningen
var 219 914 personer (Uppsala kommun, 2018c). Detta är alltså en ökning på cirka 36
% och således kommer det krävas en stor satsning på renovering och nybyggnation
i Uppsala. Uppsalas översiktsplan 2010 meddelar att kommunen ska ta fram ett pro-
gram för hur nybyggnationer och renoveringar ska byggas mer energieffektivt (Upp-
sala kommun, 2015) något som dock inte nämns i Uppsalas översiktsplan 2016. An-
svaret för programmet är kommunstyrelsen (MEX), plan- och byggnämnden, gatu-och
samhällsmiljönämnden, Uppsala Vatten och Avfall (a.a).

3 Metod

3.1 Litteraturstudie

Efter en första intervju med Ihus vice VD Maria Säfström (2018) framgick det att Ihus
har en mängd olika entreprenörer för bland annat renoveringar, underhåll och service
och att dessa inte har för vana att specificera material på fakturor. Materialval styrs
i projektering genom instruktioner om kvalitet och miljökrav som entreprenörerna
måste efterleva, men exakta mängder är inte alltid angivna. Efter ytterligare en inter-
vju med Säfström och ett möte med Ihus förvaltningschef Per Gunneson tillsammans
med energiansvarige Per-Erik Åhman lades fokus på att genom en litteraturstudie och
kvantifiering av Ihus utsläpp skapa en åtgärdsplan för 2018-2030. För mer detaljerad
beskrivning av kvantifiering läs avsnitt 3.2 och åtgärdsplanen i avsnitt 4.2.

3.2 Kvantifiering

Vid kvantifieringen av Ihus utsläpp relaterade till inköp av varor och tjänster inom
verksamheten studerades fem olika sektorer. Dessa sektorer var administrativt arbete,
renovering och bygg, fastighetsskötsel, säkerhet och avfallshantering. När utsläppen
för de olika områdena beräknades så analyserades först flera företag som represen-
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terade en viss sektor och hade liknande verksamheter. Till en början beräknades de
totala utsläppen från scope 1, 2 och 3 för varje verksamhet, men detta omvärderades
sedan. Scope 3 var ofta ofullständigt rapporterat och när väl rapportering fanns skilde
sig det stort vilka utsläppskällor som analyserats mellan de olika företagen. Istället
användes scope 1 och 2 som var mycket mer utförligt rapporterat och multiplicerades
med faktorn 5. Detta då undersökningar visar att scope 3 står för cirka 80 % av ett
företagens totala utsläpp (Greenhouse Gas Protocol & Quantis, 2014; Huang et al.,
2009). Detta skapade även större utrymme för att välja företag som exempelvis har sin
verksamhet här i Sverige eller i Norden vilket bättre efterliknar de tjänster som Ihus
använder.

När ett företags utsläpp skulle kvantifieras så analyserades också företagets omsätt-
ning för samma år. Det beräknade utsläppet dividerades sedan med omsättningen
och företagets utsläpp i ton CO2e/Mkr erhölls, vilket kan beskrivas som utsläppsin-
tensiteten. Ett medelvärde sammanställdes sedan av utsläppsintensiteten i vardera
sektor. För att beräkna utsläppen inom områdena multiplicerades slutligen Ihus
utgiftsposter med den associerade sektorns utsläppsintensitet. På detta sätt kunde
vardera sektions utsläpp beräknas och sedan visualiseras i cirkeldiagram.

För att kvantifiera CO2e-utsläppen från Ihus energi- och vattenförbrukning användes
nyckeltal från Vattenfall, se Tabell 1, samt en sammanställning över Ihus el-, vatten-
och värmeförbrukning under 2015-2017, se Bilaga 8.3 och 8.4. De fastigheter som
själva ansvarade för sin energi- och vattenförsörjning försummades under dessa
beräkningar.

Växthusgasutsläppen från värmeförbrukningen beräknades sedan genom att multi-
plicera Ihus egna data över förbrukad värme (MWh) med nyckeltal från Vattenfall för
utsläppt CO2e/kWh. En del av utsläppen kom också från den elektricitet som krävdes
för att driva fjärrvärmesystemets värmeväxlare, och mängden förbrukad elektricitet
(kWh) multiplicerades med nyckeltal för utsläpp g CO2e/kWh under elens livscykel.
Dessa utsläpp lades sedan ihop och därefter subtraherades 160 kg CO2e/MWh
bort för att kompensera för att fjärrvärmen producerats koldioxidneutralt. Koldioxid-
neutral de koldioxidutsläpp som genererats under produktionen klimatkompenserats.

Utsläppen från den totala elförbrukningen beräknades på samma sätt med hjälp av
Vattenfalls nyckeltal och data över Ihus elförbrukning, se Tabell 1.

Utsläppen CO2e från Ihus vattenförbrukning beräknades med hjälp av Ihus egna da-
ta över företagets vattenförbrukning, nyckeltal från Vattenfall samt siffror över den
elektricitet som går åt för att leverera 1 m3 vatten från vattenverket till kunden (Lings-
ten, 2009). Utifrån detta kunde mängden elektricitet som krävts för att möjliggöra Ihus
vattenförbrukning beräknas i kWh. Därefter beräknades utsläppet av CO2e med hjälp
av Vattenfalls nyckeltal.

3.3 Räkneexempel

Räkneexempel för Skanska utsläppsintensitet:
Skanskas utsläpp från scope 1 och scope 2 var 312 800 respektive 52 704 ton CO2e år
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2016. Detta blir totalt 365 504 ton CO2e. Samma år var intäkterna 145 365 Mkr. Genom
att dividera det totala utsläppen i ton CO2e med intäkterna i miljoner kronor erhålls
utsläppsintensiteten ton CO2e/Mkr. För Skanska blir detta 2.514 ton CO2e/Mkr. Se-
dan erhölls en schablonsiffra genom att multipliceras utsläppsintensiteten med fem,
detta tar då hänsyn till de indirekta källornas påverkan. Slutligen blir Skanskas ut-
släppsintensitet 12.57 ton CO2e/Mkr.
Beräkningen för Skanska skriven som ekvation

365504
145365

× 5 = 12.57 ton CO2e/Mkr (1)

4 Resultat

4.1 Kvantifiering

Genom att använda samma metod som i exempeluträkningen för Skanska, se avsnitt
3.3, så bestämdes utsläppsintensiteten för sektorerna av intresse. För att se mer infor-
mation om de företag som belyses i Tabell 2 se Appendix 8.6.

Tabell 2: Sammanställning över berörda företags intäkter och utsläpp. Källor se avsnitt
7.2.

Företag
Inkomster

(Mkr)

Utsläpp

scope 1

(ton CO2e)

Utsläpp

scope 2

(ton CO2e)

Utsläpp

scope 3

(ton CO2e)

Totala

utsläpp

(ton CO2e)

Utsläpps-

intensivitet

(ton CO2e/Mkr)

(från scope 1,2,3)

Utsläppsintensivitet

beräknat från 80 %

av scope 1 och 2

(ton CO2e/Mkr)

Säkerhet 15.36 (6.04) 1

Securitas 92 197 91 462 19 986 54 429 165 877 1.80 6.04

G4S 92 430 344 938 114 243 15 275 474 456 5.13 24.68

Bygg 17.1

Skanska 145 365 312 800 52 704 1 176 825 1 542 329 10.61 12.57

Veidekke 34 065 - 100 207 2 - - 14.70

NCC 54 608 221 780 44 185 4 772 24

Konsult 4.85 (6.09) 3

WSP 42 233 23 476 30 248 25 994 80 907 4.44 6.36

Accenture 276 600 27 203 263 050 290 253 797 094 2,88 5.25

ÅF 11 070 0 2 472 18 346 20 818 1.64 1.12

Tieto 15 751 100 20 879 9 989 30 968 1.97 6.66

Fastighets-

skötsel
4.51

ISS 110 377 106 353 13 848 17 556 137 757 1.25 5.45

Sodexo 210 062 99 163 50 747 7 980 700 8 130 610 38.7 3.57

Avfalls-

hantering
79.2

Suez 4 162 712 6 001 936 1 751 616 18 686 917 26 440 469 162.50 48.29

(81 207) (5 401 742) (175 162) (1 362 144) (8 536 756) (85.45)
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Genom att multiplicera Ihus utgiftsposter med utsläppsintensiteten för respektive sek-
tor så erhölls ett värde för vad Ihus utgifter generar i koldioxidutsläpp.

Tabell 3: Ihus utgiftsposter och utsläppsposter. Utsläpp hämtade från Tabell 2 och ut-
gifter tagna från Bilaga 8.1.

Sektor Utgifter (Mkr) Utsläpp (ton CO2e)

Säkerhet 0.85 5.1 5

Bygg 12.03 205.7

Konsult 4.74 28.9 6

Fastighetsskötsel 16.81 75.8

Avfallshantering 0.74 63.2 7

Totalt 35.17 374.1

1Värdet inom parentes är exkluderat värdet för G4S då det är orimligt högt.
2Veidekke redovisar scope 1 och 2 tillsammans.
3Värdet inom parentes är exkluderat värdet för ÅF då detta värdet är lågt i förhållande till resten.
4Värdena inom parentes är baserat på Suez rapportering om inkomster och utsläpp enbart för av-

fallshanterings delen. Värdet i sista kolumnen är inte multiplicerat med 5, detta då avfallshantering
anses vara sista ledet i materialets livcykel.

5Utgiftsposten säkerhet multiplicerades med värdet för utsläppsposten säkerhet exklusive G4S.
Detta då utsläppen från säkerhetsföretag borde likna dem från konsultföretag. Utsläppen borde även
vara mindre än från byggsektorn då säkerhetsbranschen är mindre materialintensiv än bygg.

6Utgiftsposten konsult multiplicerades med värdet för utsläppsposten konsult exklusive ÅF.
7Utgiftsposten avfallshantering multiplicerades med scope 3 värdet för utsläppsposten avfallshan-

tering då denna rapportering var fullständig från Suez sida och gav en mer rättvis bild av utsläppsin-
tensiteten.
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Figur 2: Visar utsläppskällorna för Ihus utgiftsposter. Visualiserade från Tabell 3.

Tabell 4: Ihus utsläpp fördelat på diverse poster.

Utsläppsområden Utsläpp ton CO2e/år

El/fjärrvärme/vatten 344.7

Beräknade Indirekta 374.1

Nyproduktion 1 1487.7

Totalt: 2206.5

Ihus intäkter var 168 miljoner kronor år 2016 (Aktiebolaget Uppsala Industrihus AB,
2018). Beräkning med schablon erhålls utsläppsintensiteten till 344.3

168 = 2.05× 5 = 10.24
ton CO2e/Mkr. Genom att istället använda de totala uträknade utsläppen erhölls
följande utsläppsintensitet 2206.5

168 = 13.13 ton CO2e/Mkr.

1Investeringarna i nyproduktion beräknades från årsredovisningen (Aktiebolaget Uppsala Indu-
strihus AB, 2018) sedan har summan för löpande renoveringar subtraherats. Summan som erhölls mul-
tiplicerades med utsläppsintensiteten för byggverksamhet.
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Figur 3: Ihus olika utsläppsposter. Visualiserat från Tabell 4.

4.2 Åtgärdsplan

Ovan bakgrundsstudie och kvantifiering av Ihus utsläpp har resulterat i en åtgärds-
plan. Denna åtgärdsplan delas upp i tre milstolpar med fyra års mellanrum fram till
2030. De specificerade åtgärderna har inga års-specifika deadlines utan är tänkt att
färdigställas inom tidsintervallet de har tilldelats. För utförligare förklaring och dis-
kussion om de olika åtgärderna som presenteras se avsnitt 5.3.

Tabell 5: Åtgärdsplan för år 2018-2030.

2018-2022 2022-2026 2026-2030

Uppföljningsmetod Livscykelanalys Kompensera

Specificerad fakturering Upphandlingskrav:
direkta utsläpp

Upphandlingskrav:
indirekta utsläpp

Logga transporter Matchningsprocess Resurseffektivisering

Resurseffektivisering Resurseffektivisering

Milstolpe 1: År 2022
Inom de fyra första åren bör Ihus fokusera på åtgärder som är relativt enkla att utföra
samt åtgärder som lägger en grund för ett långsiktigt miljöarbete. Dessa åtgärder
inkluderar resurseffektiviseringar så som fortsatt renovering av fastigheter för att göra
dem mer energisnåla och andra energibesparingar som exempelvis smart teknik
som kan minska elanvändningen. En annan aspekt av detta är att arbeta för att
uppmärksamma hyresgästerna på fördelarna med att arbeta mer energisnålt och
förstå vikten av att bland annat källsortera. Detta är åtgärder som bör arbetas med
kontinuerligt under hela perioden fram till 2030. Åtgärderna specificerad fakturering
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samt redovisning av entreprenörers transporter lägger grunden för att Ihus ska kunna
göra korrekt kvantifiering av sina direkta och indirekta utsläpp. För att följa upp
effekterna av dessa åtgärder bör Ihus slutligen skapa en uppföljningsmetod så att de
nya åtgärderna kan analyseras och effektiviseras.

Milstolpe 2: År 2026
Då avfall och renovering är två av de tre största utsläpsskällorna bör Ihus im-
plementera cirkulär resurshållning. Inom avfall och renovering innebär detta en
matchningsprocess mellan Ihus avfall och företag som kan använda dessa till nya
resurser. En fortsättning på kvantifieringen av Ihus utsläpp inkluderar att Ihus gör
en livscykelanalys över valt renoveringsprojekt för att få en överblick av ett projekt
som inte grundar sig på schablonsiffror. Detta blir ett värdefullt underlag för Ihus
i framtida beräkningar av växthusgasutsläpp. Samtidigt bör Ihus skärpa sina upp-
handlingskrav i förfrågningsunderlaget genom att kräva att entreprenörer redovisar
direkta utsläpp.

Milstolpe 3: År 2030
Målet om ett klimatneutralt Ihus kommer inbegripa ett visst mått av klimatkompense-
ring. Summan som i slutändan behöver kompenseras beror på hur väl åtgärderna som
har föreslagits för Ihus fungerar i slutet av tolvårsperioden. För att Ihus ska kunna kla-
ra av sitt mål om att bli klimatneutrala 2030 måste Ihus även ställa krav, helst i början
av perioden 2026-2030, att entreprenörer ska redovisa indirekta utsläpp.

5 Diskussion

5.1 Kvantifiering

I Figur 3 är det tydligt att den största delen av Ihus utsläpp kommer från nypro-
duktion. Vid möten med Ihus så kom det fram att denna källa har de relativt bra
koll på då detta kan styras när projekten upphandlas. Vi har därför valt att inte
fokusera på nyproduktion trots att den är den enskilt största utsläppskällan. Däremot
är den fortfarande relevant för att kunna jämföra Ihus utsläppsintensitet med andra
fastighetsföretag, och är därför med i resultatet.

Vidare visar Figur 2 att majoriteten av utsläppen från Ihus inköpta tjänster, exklusive
nyproduktion, är renoveringar. Detta följs av fastighetsskötsel och sedan avfallshante-
ring. Att renoveringar är en så pass stor del av utsläppen beror på att det är en grund
för fortsatt utveckling av Ihus verksamhet. Renoveringar kommer därför att fortsätta
att vara en stor utgiftspost även i framtiden. Ihus borde därför främst fokuseras på att
minska utsläppsintensiteten från utgiftsposten renoveringar, genom att bland annat
ställa högre krav på byggföretagens utsläpp. Den mest utsläppsintensiva utgiftspos-
ten kan ses i Tabell 2, vilket är avfallshantering med 85.45 ton CO2e/Mkr. Att minska
mängden avfall som Ihus genererar, är därmed viktigt för att minska de totala utsläp-
pen.
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5.2 Jämförelse med andra fastighetsföretag

I Bilaga 8.7 är en rad stora fastighetsföretag i Sverige sammanställda som har liknan-
de verksamhet som Ihus. Värt att notera är att Ihus har en omsättning på 168 Mkr
medans Vasakronan som är det största fastighetsföretaget hade en omsättning på 6251
Mkr (Allbolag.se, 2016a; Aktiebolaget Uppsala Industrihus AB, 2018). Vid jämförelse
är det framförallt Vasakronans siffror som är relevant då dem har rapporterat sina sco-
pe 3 utsläpp mest utförligt. Vasakronans utsläppsintensitet summerades till 14.61 ton
CO2e/Mkr, detta kan jämföras med Ihus utsläpp på 13.13 CO2e/Mkr då scope 3 siff-
rorna användes. I Ihus siffror är de stora utsläppsposterna medräknade dock ej några
mindre så som interna transporter. Vi ser att dessa siffrorna ligger relativt nära varand-
ra, dock finns det såklart osäkerheter i Vasakronans rapportering precis som det finns
osäkerheter i Ihus, så en jämförelse rakt av är inte rimlig. Trots detta styrker siffrorna
att metoden som användes borde ge en relevant uppskattning av Ihus utsläpp.

5.2.1 Byggföretag

För att kontrollera trovärdigheten av den framtagna utsläppsintensiteten från bygg-
företagen undersöktes utsläppsintensiteten från nybyggnation av flerbostadshus. Vid
nyproduktion av flerbostadshus går det åt cirka 550 kg CO2e/m2 lägenhetsarea. Dessa
siffror inkluderade byggprocessen och markentreprenaden (IVA Sveriges byggindu-
strier, 2014). Priserna för en nyproducerad flerbostadshus per kvadratmeter varierar
beroende på om det byggs hyresrätter eller bostadsrätter. Produktionskostnaden i
Sverige ligger i snitt på 45 040 kr/m2 lägenhetsarea (SCB, 2016). Detta betydde att
utsläppen per kvadratmeter ligger på 0.0122 kg CO2e/kr. Detta gav ett utsläpp på
12.2 ton CO2e/Mkr investerat vid byggnation av flerbostadshus.

Ett av projekten som undersöktes i rapporten från IVA och Sveriges byggindustrier
hette Blå Jungfrun och bestod av fyra hus och totalt 97 lägenheter. Byggnaderna
uppfyllde kriterierna för passivhus. Efter projektet sammanställdes utsläppen från
respektive kategori under byggprocessen, från platta till färdigt hus, detta inklu-
derade ej markarbeten. 50 % av utsläppen kunde hänföras till betong, bruk och
armering, 20 % trävaror, byggskivor och byggplåt, 5 % isolering, 8 % diverse bränslen
och resterande utsläpp kom från mindre poster såsom inredning, VVS, elektricitet
etcetera. (IVA Sveriges byggindustrier, 2014).

Beräkningarna över Skanskas utsläpp från scope 3 samt schablonen, där scope 1 och 2
utsläppen multiplicerades med 5, bestämdes till 10.61 respektive 12.57 CO2e/Mkr. Ut-
släppen från byggnationen av flerbostadshus summerades till 12.2 ton CO2e/Mkr. Vi
ser att dessa siffrorna ligger relativt nära varandra, vilket betyder att utsläppssiffrorna
från byggverksamheten stämmer relativt bra. Dock så är Ihus typ av projekt inte fler-
bostadshus utan den delen vi är intresserade av är renoveringar. Detta innebär ofta att
stommen och plattan står kvar vilket borde betyda att mängden betong som används
är mindre. Detta i sin tur borde leda till att utsläppen från Ihus renoveringar är lägre
än dem från ett nyproducerat flerbostadshus. Betongen,bruk och armering i exemplet
kvarteret Blå Jungfrun stod för hela 50 % av utsläppen (IVA Sveriges byggindustri-
er, 2014). Dessutom var kvarteret även ett så kallat passivhus med tjockare väggar
än ett normalt flerbostadshus och har då förmodligen mer betonganvändning än ett
normalt flerbostadshus samt var plattan i betong medräknad. Detta leder sannolikt
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till att utsläppsposten renoveringar från Ihus ha ett något lägre utsläppsintensitet än
den beräknad för Skanska och flerbostadshus. Ännu en sak att ta i beaktning är att in-
täkter/utsläpp från Skanska inte enbart är från byggverksamheten. Skanska har även
andra intäktsområden såsom fastighetsutveckling/försäljning av fastigheter som ökar
intäkterna. Dock står byggverksamheten för den stora majoriteten av intäkterna och
utsläppen (Skanska, 2018).

5.2.2 Avfallshantering

Att hitta företag som representerar den svenska marknaden var svårt. Många av bo-
lagen som undersöktes hade verksamheter som spretade mycket med många olika
intäktsområden och var då inte längre representativa. Ett företag som däremot har
rapporterat alla utsläpp enligt scope 3 och beskrivit vilken verksamhet de kommer
från är Suez. Suez rapporterar tydligt i både scope 1, 2 och 3 vilken del av verksam-
heten som står för hur stor del av utsläppen. Detta gör det lätt att få en korrekt bild
över utsläppen som enbart kan hänföras till avfallshanteringen. De är även tydliga
i årsredovisningen hur stor del av omsättningen som kommer från avfallshantering.
Genom att lägga ihop alla utsläpp från avfallshanteringen, inklusive scope 3, och de-
la på omsättningen erhölls en utsläppsintensitet på 79.2 ton CO2e/Mkr. Vi valde att
använda detta värde då det ansågs mer representativt för de verkliga utsläppen än
schablonsberäkningen. Detta då avfallshanteringen är sista steget i materialets livscy-
kel och om Suez rapporteringen är korrekt tillkommer inga fler utsläpp. Alltså mycket
av de utsläpp som tillkommer vid avfallshanteringen ligger under Suez scope 1 och 2
rapportering. Då Suez har hanterat färdig materialet borde ej flera utsläpp tillkomma
och därmed blir det fel att använda schablonen i detta fall.

5.2.3 Energi- och vattenförbrukning

Med grund i resultatet som presenteras i Tabell 4 kan det konstateras att Ihus största
belastning av växthusgasutsläpp troligen inte kommer från företagets vattenförbruk-
ning. Märk väl att dessa utsläpp dock endast beräknats med grund i den elektricitet
som krävs för att framställa 1 m3 dricksvatten (Lingsten, 2009). Utsläpp som produ-
ceras under framställningen och reningen av förbrukat vatten är mycket svåra att
beräkna då de varierar stort mellan olika VA-verk och olika tidsperioder, varför dessa
utsläpp försummats i denna rapport. De reella utsläppen av CO2e är därför troligen
större än vad som presenterats här.

Vattenfalls fjärrvärmetjänst "Koldioxidneutral värme och kyla"är utlovat koldi-
oxidneutral, men det är viktigt att notera att endast energiproduktionens direkta
utsläpp tagits i beaktande vid utformning av tjänsten. De koldioxidutsläpp som
sker i andra led i värdekedjan kompenseras inte av Vattenfall, och inte heller andra
typer av växthusgasutsläpp kompenseras. Tjänsten kan därför inte anses vara helt
klimatneutral. Ändå är tjänsten ett bra alternativ till vanlig fjärrvärme och minskar
Ihus miljöpåverkan.

Värt att notera är också att en mindre andel av Ihus elektricitet utgörs av egenpro-
ducerad el från vindkraft och solcellspaneler. Detta har försummats i beräkningarna
av koldioxidutsläpp i denna rapport, eftersom exakta siffror på detta förhållande
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saknats. De verkliga utsläppen från elförbrukningen borde därför vara något lägre.
För beräkningarna i denna rapport har all elektricitet antagits vara producerad av
Vattenfall.

Liksom fjärrvärmen är elektriciteten inte heller helt klimatneutral med avseende på
växthusgasutsläpp. Även om koldioxidutsläppen kan anses vara relativt låga, särskilt
i förhållande till utsläppen från uppvärmning av fastigheterna, så måste man ha i åtan-
ke att elektriciteten som framställs av Vattenfall har andra miljökonsekvenser än bara
koldioxidutsläpp. Exempelvis utsläpp av svavelhexaflourid, som är en mycket potent
växthusgas, sker i en viss utsträckning i produktionen av el från vattenkraft. Inom
vattenkraft kan det också förekomma utsläpp av metan och koldioxid från kraftverks-
dammarna men i vilken utsträckning det gäller för just Vattenfall är svårt att avgöra i
dagsläget. Sammantaget utgör Vattenfall i dagsläget trots allt troligen det bästa alter-
nativet som energileverantör till Ihus.

5.2.4 Andra osäkerheter vid kvantifiering

Det finns en rad svårigheter och osäkerheter med metoden att undersöka företag
inom respektive sektor och använda dessa som referens för vad en utgiftspost borde
generera i utsläpp. Först var tanken att scope 3 skulle analyseras hos de företagen
som ansågs vara av relevans för Ihus, men detta skapade vissa problem. För det första
var det svårt att hitta företag som rapporterat scope 3 då enbart scope 1 och 2 var
minimikravet. Ytterligare ett problem var att intäkterna för delen av verksamheten
som var av intresse utgör en mindre del av de totala intäkterna för företaget som
studerades. Detta innebär att siffrorna över intäkter och utsläpp inkluderar delar
av verksamheten som inte är representativ för de tjänster som Ihus anlitar. Detta
förminskade urvalet och vi var tvungen att bortse från vissa företag som annars hade
varit en bra spegling av de tjänster och entreprenörer som Ihus köper in. Dock så
speglar företagen som tillslut har valts, även om det ibland var svårt att hitta, de
tjänster som vi var ute efter. Vi var även tvungna att klumpa ihop vissa utgiftsposter
som var väldigt specifika till större poster för att underlätta arbetet och göra det
mer lätthanterligt. En sådan post är fastighetsskötsel där det spretar en del vad som
ingår. Det var även svårt att veta exakt vad som ingår i alla utgiftsposterna. Detta har
gjort att det är svårt att komma fram till specifika åtgärder inom en del sektorer, en
sådan sektor var fastighetsskötsel. I bilaga 8.1 redovisas vilka utgiftsposter som tillhör
respektive sektor.

Vid genomgång av företagens redovisningar över deras scope 3 utsläpp insågs att
företagen gjorde olika bedömningar angående vilka områden som var relevanta att
rapportera. Vissa företag ansåg att en del områden inte var relevanta medan andra
företag ansåg att de var relevant, detta trots att företagen var verksamma inom samma
bransch och förmodligen hade liknande utsläpp. Detta kan ses tydligare i Bilaga 8.2 för
de företagen som studerats och vad de har valt att rapportera. På grund av detta gick
vi över till att enbart använda scope 1 och 2 i beräkningarna för att sedan multiplicera
med schablonbeloppet som sa att scope 1 och 2 enbart stod för cirka 20 % av utsläppen.

Även om GHG Protocol har tydliga riktlinjer över vad som ska ingå i scope 1
och 2 kan det skilja mellan företag vad de räknar med. Ännu en sak som skiljer
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från företag till företag är hur säker den underliggande data som användes vid
beräkningar av utsläppen är. Vissa har data direkt från deras leverantörer medan
andra använder schablonsiffror för att bestämma sina utsläpp. Schablonsiffran som
vi har använt oss av säger att enbart 20 % av utsläppen från företaget kommer från
scope 1 och 2 är en väldigt generell siffra uträknad över en mängd sektorer. Denna
schablonsiffra har visat sig stämma i en rad studier och forskningsrapporter vilket
stärker använingen .

Ännu en svårighet med att kolla på stora bolag som har verksamhet i olika länder
är bland annat att elproduktionens utsläppsintensitet skiljer sig åt från land till land.
Generellt sätt har Sverige en låg utsläppsintensitet i förhållande till andra länder
vilket betyder att siffrorna vi får fram från de globala företagen kanske inte exakt
speglar företagets verksamhet i Sverige som Ihus köper in. Ytterligare osäkerheter
förekommer då vi räknar om ett företags omsättning till kronor från exempelvis pund
och dollar. Då valutakurser kan variera flera procent från år till år så påverkar det
också värdet vi får fram från företaget vars utsläpp vi utvärderar.

5.3 Åtgärdsplan

När åtgärdsplanen skapades lades åtgärdspunkterna i milstolpar så att mål som la en
grund för framtida miljöarbete låg i milstolpe 1, varav strängare mer djupgående mål
lades i milstolpe 2 och 3. I milstolpe 1, 2 och 3 nämns resurseffektivisering. Detta är
något som Ihus redan arbetar med och på så sätt bör det inte vara en större ansträng-
ning att fortsätta och förbättra denna åtgärdspunkt. Anledningen till att denna åtgärd
ligger under alla tre milstolpar är för att Ihus uppmanas hålla sig uppdaterade med
ny teknik som bidrar till resurseffektivisering. Vidare är det viktigt för Ihus att snabbt
komma igång med en noggrannare kvantifiering av deras växthusgasutsläpp, därför
ingår specificerad fakturering i milstolpe 1 då en ny faktureringsstandard kommer
ut 2019. För kvantifieringens skull ligger även Ihus loggning av entreprenörers
transporter i samma milstolpe. Då nya miljökrav inom upphandling kommer ställas
är det viktigt att Ihus så tidigt som möjligt arbetar fram en uppföljningsmetod varav
denna åtgärdspunkt även den ligger i milstolpe 1.

I den sista etappen, milstolpe 3, så skärps kraven ytterligare på Ihus entreprenörer då
de bör redovisa indirekta utsläpp. På så sätt får Ihus en överblick av utsläppens hela
värdekedja. Detta är nödvändigt för att Ihus ska får en sådan korrekt bild som möjligt
över sina utsläpp och kunna kompensera för de utsläpp som fortfarande genereras. I
följande avsnitt kommer en mer utförlig presentation och diskussion av ovan nämnda
åtgärdsförslag.

5.3.1 Grön offentlig upphandling

Det är vår bedömning att Ihus bör använda upphandling som verktyg för att sätta
strängare krav på sina entreprenörer. Detta då Ihus är ett kommunalt bolag som
köper in en stor del varor och tjänster som måste gå via offentlig upphandling. Bolag
inom Uppsala kommun sköter sina egna upphandlingar (Riktlinjer för upphandling
och inköp, 2018). Detta tillsammans med stöd av SFS 2016:1145 lag om offentlig
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upphandling (LOU), Uppsalas hållbarhetspolicy, Uppsalas riktlinjer för hållbar
upphandling, Uppsalas Miljö- och klimatprogram 2014–2023 och regeringens mål
om att bli klimatneutrala till 2050, bör ge Ihus utrymme till att miljöanpassa de
upphandlingar som upprättas mellan Ihus och deras entreprenörer. Ett exempel på
detta och en åtgärd inom fastighetsskötsel är att ställa krav på entreprenörerna som
har hand om trädgårdsskötsel att enbart använda elverktyg.

Beräkning av Ihus växthusgasutsläpp med hjälp av grön offentlig upphandling
Då Ihus i sin strävan efter att bli klimatneutrala 2030 delvis är begränsade av upp-
handling med entreprenörer blir det svårt att räkna ut Ihus faktiska utsläpp och hur
mycket de behöver minska/kompensera för att bli klimatneutrala. Det första steget
bör för Ihus vara att skapa metoder som gör kvantifiering växthusgasutsläpp lättare.
En av svårigheterna när det kommer till kvantifiering av utsläpp är att Ihus vid
upphandling inte själva bestämmer kvalitet och typ av material utan låter entreprenör
välja material med hänvisning till byggvarubedömningen. Detta hade inte varit ett
större problem för kvantifiering av utsläpp ifall entreprenörerna redovisade exakta
mängder och typ av material. I möte med Ihus förvaltningschef Per Gunnesson och
energiansvarige Per-Erik Åhman (2018) har det dock framgått att fakturorna från
entreprenörer inte är specificerade i detta hänseende. Ihus bör således förändra sin
fakturamall för att få en bättre överblick över växthusgasutsläpp och hur det relaterar
till ton CO2e/Mkr. Detta kan göras i samband med den nya faktureringsstandarden
som gäller från och med 1 April 2019. Den nya standarden deklarerar att upphand-
lande myndigheter ska få fakturor skickade till sig elektroniskt som en effekt av
EU:S direktiv 2014/55/EU (Regeringskansliet, 2018). Swedish Standard Institute (SSI)
har tagit fram den svenska versionen av standarden som är uppdelad i flera delar,
bland annat SS-EN 16931–1:2017 som beskriver basmodellen för hur de elektroniska
fakturorna ska utformas. Standarden anger även hur de elektroniska fakturorna kan
skrivas mer detaljerat om så önskas vilket Ihus bör tillämpa inom sin verksamhet. Vår
rekommendation är att Ihus, i samband med den nya faktureringsstandarden, senast
år 2019 tagit fram en fakturamall som ger en mer detaljerad överblick av de produkter
som upphandlas .

Vid vår beräkning av Ihus totala växthusgasutsläpp så finns en rad osäkerheter
som främst beror på att referensföretagens detaljnivå vid redovisning av indirekta
utsläpp varierar, se avsnitt 5.2.4. För att Ihus ska bli koldioxidneutrala 2030, och
uppnå Uppsalas Miljö- och klimatprograms etappmål 1–8, så behöver de beräkna
sina utsläpp med en större noggrannhet. För att detta ska kunna ske behövs det bättre
informationsunderlag om vad entreprenörerna släpper ut i direkta och indirekta
utsläpp, varav detaljerade fakturor är en av lösningarna. En annan metod är att vid
upphandling ställa krav i förfrågningsunderlaget på att entreprenörer ska redovisa
sina egna utsläpp enligt Ihus vald standardiserad metod. Beräkning av indirekta
utsläpp är svårt då det kräver en ingående livscykelanalys och på så sätt även innebär
en merkostnad för entreprenör, se avsnitt 5.3.2. Ett sådant krav skulle dock leda till
att Ihus får en korrekt överblick över sina utsläpp och ju fler företag som kvantifierar
sina utsläpp desto lättare blir det med tiden att beräkna indirekta utsläpp. En stegvis
upptrappning av krav av redovisning ger tid för omställning och ger en bättre
förutsättning för branschomställning (Helldén, 2017).
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Redovisning av entreprenörers transport i anbud till upphandling
Ihus satsar på miljövänlig teknik inom deras interna transporter genom att satsa på
elbilar för fastighetsförvaltningen och uthyrningen samt på sikt även för drifttekni-
kerna (Ihus, 2016). Dock har Ihus rapporterat svårigheter med att logga sina entrepre-
nörers transporter. Detta leder till att ett av de områden som är svårast för Ihus att
beräkna är de indirekta transporterna. I enlighet med etappmål 3 om klimatneutrala
upphandlade transporter 2030 i Uppsalas Miljö- och klimatprogram 2014- 2023 (Upp-
sala kommun, 2015) bör ett av Ihus framtida krav vara redovisning av entreprenörers
miljöpåverkan inom transportsektorn. För att nå etappmål 3 är LOU och Lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) rele-
vanta. Entreprenörers redovisning av intern transport skulle vara till hjälp för beräk-
ning av Ihus indirekta utsläpp. Vi rekommenderar även Ihus att följa de gemensamma
miljökraven för entreprenader som Trafikverket tagit fram i ett samarbete mellan Gö-
teborg, Malmö och Stockholm (Trafikverket, 2018). I detta samarbete har mallar tagits
fram som stöd i hur entreprenörer kan redovisa sina transporter genom redovisning
av:

• Typ av fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor

• Drivmedel i mindre projekt

• Produktvalsanalys

• Material

Samarbetet har utmynnat i rapporten ”Gemensamma miljökrav för entreprenader
2018” och har skapats för att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid
genomförande av entreprenader. Kraven gäller entreprenören och underentreprenörer
i alla led som berör uppdraget från beställare. Miljökraven behandlar krav inom syste-
matiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel, lätta fordon, tunga fordon, arbetsmaskiner,
kemiska produkter samt material och varor. Utöver kraven så krävs redovisning inom
varje sektor. Redovisning rörande transport innefattar (Trafikverket et al., 2018):

• Drivmedel: dokumentation av typ av drivmedel, förteckning av använda mäng-
der och kvaliteter av el och drivmedel.

• Tunga fordon: fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläpps-
klass (Euroklass).

• Arbetsmaskiner: maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie- eller typbe-
teckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämplig (stegklass), motorbyte.

Uppföljning av grön upphandling
Upphandling med miljöhänsyn kan ha ett flertal positiva miljöeffekter. Men effekterna
kan vara svåra att kvantifieras då det inte alltid är lätt att veta vilka effekter som är
en konsekvens av upphandling och vilka som är en effekt av andra styrmedel och
marknadskrafter (Dalhammar & Leire, 2017, p 42). I dagsläget så hjälper enheten för
hållbar utveckling/miljö hos Region Uppsala till vid behov med uppföljning av krav
inom upphandling (Isling, 2017) men ingen uppföljning sker av upphandlingarnas
kort- och långsiktig miljöeffekter. Revisionsfirman KPMG konstaterade 2017 att
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upphandlingarna inom Uppsala kommun inte har någon regelbunden uppföljning
av hur leverantörerna lever upp till ställda krav förutom när det gäller F-skatt och
kreditvärdighet (KPMG, 2017).

Som ett led i Ihus upphandling med miljöhänsyn bör därför en metod för uppfölj-
ning med hänsyn till kort- och långsiktiga miljöeffekter skapas. På detta sätt kan
Ihus kartlägga hur väl deras upphandlingar fungerar och kontinuerligt uppdatera
utformningen av sina upphandlingar på ett sätt som ger störst miljöeffekt. Idag finns
ingen standardiserad metod för uppföljning av upphandlingar (Dalhammar & Leire,
2017, p 28). För att veta hur man bäst ska följa upp upphandlingsstatistik så bör Ihus
därför hålla sig uppdaterade med upphandlingsmyndighetens kommande studie om
vilka inköpsvärden som är möjliga och lämpliga att samla in. Detta uppdrag kommer
senast redovisas 28 februari 2019 (Regeringskansliet, 2018). SNS Analys av offentlig
upphandling som styrmedel visar att myndigheter med tydliga uppföljningsrutiner
ökar sannolikheten till att få in anbud som kvalificerar till utvärdering. Detta ef-
tersom leverantörer troligen tolkar myndigheter som har tydliga uppföljningsrutiner
som mer seriösa och därför skickar in bättre genomarbetade anbud (Lundberg &
Marklund, 2015).

Merkostnad för grön upphandling
Skärpning av krav i upphandling behöver inte nödvändigtvis innebära en högre kost-
nad för den upphandlande enheten. I och med att miljökraven skärps så kan exem-
pelvis energi och bränsleförbrukning minska genom att använda mer energieffektiva
material samt strängare krav på fordon och drivmedel vilket i sin tur leder till en kost-
nadsbesparing. Enligt PwC visar insamling av data på att det inom Sverige speciellt
finns kostnadsbesparingar att göra vid gröna upphandlingar inom transport, lokal-
vård och byggnation (PwC et al., 2009, p 61). I ett tidigt skede av marknaden kan en
grön upphandling leda till en merkostnad för den upphandlande enheten då det inte
finns lika mycket produkter att välja på och konkurrensen är lägre (Dalhammar & Lei-
re, 2017, p 35). Dock så sker det just nu en ökande miljömedvetenhet hos företag och
konsumenter (Svensk Handel, 2016) samt harmonisering av miljökrav i samhället där
EU, nationer, regioner och kommuner skärper sina miljökrav för att kunna ställa om
till ett fossilfritt samhälle. En slutsats av denna trend är att den ökade medvetenheten
indirekt borde leda till högre konkurrens då fler företag miljöanpassas vilket i sin tur
leder till kostnadsbesparingar för kommun i upphandling. Enligt Dalhammar & Leire
(2017) kan merkostnader uppstå på grund av:

• Kostnader för att ta fram riktlinjer och arbetsmaterial.

• På kort sikt: minskad konkurrens på grund av ökat hållbarhetskrav.

• Höga kontrollkostnader för att kontrollera vissa krav.

• För många och komplicerade krav kan leda till en merkostnad för entreprenör
som måste komma fram med nya och eventuellt dyra lösningar.

• Ökade juridiska kostnader om fler överklagar upphandlingar på grund av
strängare miljökrav.
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Generellt är det komplicerat att dra några slutsatser om grön upphandling leder till en
merkostnad eller inte. Detta beror på land, marknadsfaktorer, stor eller liten kommun,
vad för typ av produkt som ska upphandlas och så vidare. Ihus bör därför göra en
egen analys över om en omställning med strängare miljökrav kommer leda till en
merkostnad. Värt att nämna är att en grön upphandling är ett miljöpolitiskt styrmedel
utformat till att nå samhällets miljömål, och att det således kan vara nödvändigt att
betala ett högre pris då kostnaden vägs mot övriga ansvarsområden i den offentliga
sektorn (Lundberg & Marklund, 2015).

5.3.2 Klimatkompensation

I åtgärdsplanen, se avsnitt 4.2, presenteras klimatkompensation som en möjlighet för
Ihus att nå sitt mål att bli klimatneutrala till 2030. Klimatkompensation nämns först
vid milstolpe 3 med syfte att kompensera för de utsläpp som Ihus själva inte kunnat
reducera med valda åtgärder. Det är även möjligt att kompensera för mindre projekt
under tidens gång och en lämplig metod för att kvantifiera utsläppen är att utföra
livscykelanalys.

Livscykelanalys (LCA)
En LCA tar fram bedömnings- och redovisningsmaterial om produkters miljöpå-
verkan, där produkter kan vara både varor och tjänster, se avsnitt 2.2.1. För att Ihus
ska få en mer tillförlitlig prognos av de utsläpp av växthusgaser som verksamheten
genererar rekommenderas att LCA utförs inom relevanta delar av verksamheten,
exempelvis vid renovering av Ihus fastigheter som enligt vår utsläppsberäkning är en
av de stora utsläppskällorna för verksamheten, se avsnitt 4.1 Figur 2.

Kostnaden för Ihus att utföra LCA är beroende av flera faktorer, bland annat de-
taljeringsgrads, komplexitet och användning av LCA:n. En LCA tar allt från några
dagar till flera månader att utföra. Vanligtvis kostar en LCA cirka 200 000 kronor
(Zackrisson, 2018).

Klimatkompensation i praktiken
För att veta hur mycket utsläpp som behöver kompenseras måste initialt en klimat-
beräkning utföras, det vill säga en beräkning av företagets klimatpåverkan genom
kvantifiering av utsläpp. Det finns ett flertal beräkningstjänster, bland annat där GHG
Protocol används som underliggande ramverk, se avsnitt 2.3. För att Ihus ska nå målet
att bli klimatneutrala till år 2030 är det de störta och betydande utsläppsposterna
inom scope 3 som är väsentliga att identifiera och kvantifiera.

Om Ihus själva har resurser att utföra klimatberäkningar och hitta en lämplig metod
för att klimatkompensera rekommenderas att välja projekt certifierade med Golden
Standard för att säkerställa kvaliteten på projektet. En annan aspekt som är relevant
vid val av metod för klimatkompensering är om den valda metoden räknas som
en avdragsgill kostnad eller inte. Normalt avdragsgilla kostnader är sådana som är
unisona med företagets driftkostnader, exempelvis konsulttjänster för klimatberäk-
ningar, klimatredovisning eller livscykelanalyser (Finansdepartementet, 2016). Enligt
beslut fattat av Högsta finansdomstolen (2014) anses frivilliga projekt (VER) inte var
en avdragsgill kostnad medan CDM-projekt som omsätts i EU:s och FN:s system för
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att klimatkompensera är det. Klimatkompensationen är endast avdragsgill om den
köpta tjänsten genererar en specifik motprestation. Avgörande är om kompensationen
är till någon nytta för företagets organisation eller inte (Patay, 2016) (Högsta förvalt-
ningsdomstolen, 2014).

Om företaget själva inte har möjlighet att utföra klimatberäkningen kan konsultbolag
anlitas. Det finns flera etablerade konsultbolag som erbjuder både klimatberäkningar,
klimatkompensationer och att ta fram en åtgärdsplan som hjälper företaget att nå sina
klimatmål. Enligt Nord (2018) på företaget Tricorona, som är ett företagsom arbetar
med klimatberäkningar och kompensation är priset på klimatkompensation beroen-
de av flera faktorer. Vid stora volymer som ska kompenseras från 1000 ton och uppåt
är det möjligt att kompensera genom de mest kostnadseffektiva projekten från cirka
40 kr/ton CO2e (exklusive moms). Det är dock sällsynt med så pass billiga projekt,
särskilt de som lever upp till en standard som ställer högre krav. Kostnaden för kli-
matkompensation beror dock inte enbart på vilken standard ett projekt lever upp till,
utan även på andra faktorer. Generellt sett ligger priset omkring cirka 80-290 kr/ton
CO2e, beroende på projekt och volym.

5.3.3 Resurseffektivisering

Det finns ett antal sätt för Ihus att effektivisera sin resursanvändning och på så sätt
bidra till minskade växthusgasutsläpp. Det är värt att notera, att utsläppen från upp-
värmningen av Ihus fastigheter minskat mellan 2015-2017. Detta är en positiv utveck-
ling, som exempelvis kan bero på bättre värmeisolering efter renovering i fastighetsbe-
ståndet. I dagsläget bidrar värmeförbrukningen med cirka 343.8 ton CO2e om året till
Ihus totala växthusgasutsläpp, en siffra som skulle kunna minskas genom exempelvis:

• Fortsatt renovering av Ihus fastighetsbestånd med fokus på värmeisolering
och fönster: Bristfällig värmeisolering i väggar och dåliga fönster är de största
källorna till eventuellt värmespill. Rum som är dåligt isolerade tar längre tid att
värma upp och håller värmen sämre. Fönster med hög värmegenomgångsko-
efficient släpper lätt igenom värmen och orsakar då ett stort värmeläckage. En
renovering skulle därför på längre sikt innebära en vinst för Ihus både vad gäller
utsläpp av växthusgaser och rent ekonomiskt genom minskade uppvärmnings-
kostnader.

• Påverka hyresgästen: 68 % av Ihus hyresgäster anser visserligen att hållbarhets-
frågor är viktiga (Intertek, 2017), men om möjligt borde Ihus ändå försöka på-
verka sina hyresgäster mer för dessa ska arbeta medvetet mot att minska sin
energiförbrukning. Det kan handla om något så enkelt som att sänka rumstem-
peraturen några grader eller undvika att ha fönster öppna i längre perioder.
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• Energieffektiv nyproduktion: Vid nyproduktion bör de mest energisnåla ma-
terialen användas i väggar och fasader för att främja en effektiv uppvärmning.
Även fastighetens läge och utformningen bör anpassas för att vara så effektivt
som möjligt, till exempel genom antal och storlek på fönster och dörrar.

Under 2015-2017 har elförbrukningen minskat något för varje år, med genomsnittliga
utsläpp på cirka 40.53 ton CO2e/år. Denna positiva utveckling kan främjas genom att
påverka både Ihus och hyresgästernas egen verksamhet genom exempelvis:

• Hållbar utrustning: Den mest effektiva elektroniska utrustningen ur miljö- och
energisynpunkt bör användas för att på så sätt minska elförbrukningen. Detta
kan till exempel gälla glödlampor, datorer och mobiltelefoner.

• Utveckling av egen elproduktion: Även om koldioxidutsläppen från Vattenfalls
elektricitet kan anses vara relativt låga, så bör man ha i åtanke att den har andra
miljökonsekvenser. Till exempel utsläpp av den kraftiga växthusgasen SF6 sker
i viss utsträckning och det kan även förekomma utsläpp av metan från el fram-
ställt genom vattenkraft, vilket utgör cirka 95 % av den energimix som levereras
till Ihus. Utsläppen av dessa gaser skulle kunna minskas eller rent av elimineras
om Ihus fortsätter att utveckla sin egen produktion av el.

• Energisparare: I kontorslandskap med mycket elektronisk utrustning i form av
exempelvis datorer, skrivare med mera, kan en så kallad ”standby killer” som
stänger av strömmen till utrustningen vid dagens slut ge en stor energibespa-
ring. Utrustning som fortsätter att dra ström då de står i standby eller fortsätter
vara kopplade till eluttag är annars en stor eltjuv.

• Belysning: På samma sätt som ikopplad elektronisk utrustning, så är onödig
belysning en stor källa till extra elförbrukning. Ihus bör överväga till exempel
rörelsesensorer kopplade till kontorsbelysningen så att belysningen endast an-
vänds när den verkligen behövs. Detta tillsammans med energisparare skulle ge
både en ekonomisk och miljömässig vinst.

Trots att bruksarealen (BRA) har minskat från mätseriens start till dess slut, så har
vattenförbrukning i Ihus fastigheter ökat något för varje år vilket i sin tur medfört
en ökning av växthusgasutsläppen med cirka 6.5 % under perioden 2015-2017. I ge-
nomsnitt har detta inneburit ett växthusgasbidrag på cirka 0.404 ton CO2e. Detta kan
tyckas vara relativt lågt, men är troligen även en grov underskattning av vattenför-
brukningens verkliga miljöpåverkan, som tros vara flera gånger större. Det är därför
viktigt att Ihus för en öppen dialog inom företaget och även med hyresgästerna för att
öka medvetenheten kring detta.
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5.3.4 Avfallshantering

Inom sektorn avfall innefattas utsläpp av växthusgaser som genererats i samband
med avfallshantering i Ihus kontorsverksamhet och drift. Där ingår bland annat
brännbart, wellpapp, kontorspapper, glas, metall och komposterbart (Engman, 2018).
Ihus hyresgäster ansvarar själva för det avfall som uppkommer, vilket ger Ihus
begränsade möjligheter att påverka hanteringen av detta. Hyresgästernas avfall
räknas därför inte heller in i kvantifieringen av avfall som utförts. På Ihus kontor
förekommer i regel endast sortering av brännbart, returpapper och komposterbart
(Ihus, 2017d). En förbättringspotential finns där även plastförpackningar, metall och
glas sorteras. Detta går även i linje med Uppsalas mål, som beskrivs i Avfallsplan
för Uppsala kommun 2014-2022, om ökad materialåtervinning där utsortering
av metall, plast och papper ska vara 30 % år 2022, samt att utsortering av förpack-
ningsmaterial av tidning och glas ska vara 85 % till samma år (Uppsala kommun, u.å.).

Dagens samhälle är idag uppbyggt på linjär ekonomisk tillväxt. Med detta menas
en ekonomi där produkter säljs, används och sedan slängs. Cirkulär ekonomi, även
kallat kretsloppsekonomi, grundar sig på återvinning och effektivt resursutnyttjande.
Effektivt resursutnyttjande kan ske genom att flera produktionsprocesser kombineras
och att en verksamhets restmaterial kan återbrukas i en annan verksamhet (Natio-
nalencyklopedin, u.å.). Maria Pantsar, direktör inom avdelningen kolneutral cirkulär
ekonomi på forskningsinstitutet Sitra, menar på att en övergång till cirkulär ekonomi
skulle medföra cirka tre miljarder euro i mervärde till den finska ekonomin (Längberg,
2017). Detta är en indikator på de ekonomiska mervärden Ihus skulle kunna bidra
med till Uppsala kommun, genom att satsa på återvinning och resurseffektivisering.

Avfall som inkluderar kontorsverksamhet är en sektor som står för 17 % av Ihus
utsläpp och sektorn Renovering står för 54 %, se avsnitt 4.1. Inom Renovering är
en okänd del av de beräknade utsläppen från renoveringsavfall. Avfallshanteringen
kan regleras med hjälp av krav vid upphandling, se avsnitt 2.6, och då är det bland
annat relevant att säkerställa hur Ihus avfall hanteras. I nuläget är det Uppsala Vatten
och Avfall som tar hand om Ihus avfall (Uppsala Vatten och Avfall, 2015), men Ihus
bör undersöka möjligheter till att återanvända avfall genom exempelvis cirkulär
ekonomi. På så sätt kan en stor del av Ihus växthusgasutsläpp minskas och Ihus
hjälper samtidigt Uppsala kommun att nå sitt mål om att materialåtervinningen ska
öka. Målet står med i Uppsalas avfallsplan och är ett, enligt Uppsala kommun, ett
viktigt led i ett hållbart och resurseffektivt samhälle (a.a).

Intertek (2017) skriver i den senaste sammanfattade revisionsrapporten att Ihus haft
en ökning av avfall från cirka 70 ton till 272 ton det senaste året. Anledningen till
den höga ökningen anses vara att statistiken från entreprenören som hämtar avfallet
inte är pålitliga. Det skulle därför behövas krav på bättre redovisning av denna typ
av siffror, vilket är något som behandlas under upphandling, se avsnitt 2.6. Ihus
måste då vara medvetna om att krav på redovisning i specifikt system kan komma att
bekostas av Ihus själva.

Vid renovering finns det flera faktorer som påverkar den totala mängden utsläpp
av växthusgaser. Att hantera det avfall som uppstår vid renovering på ett hållbart
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sätt är viktigt för att undvika spridning av miljöfarliga ämnen, men också för att ha
möjlighet att återvinna bygg- och anläggningsmaterial. På så sätt minskar beroendet
av naturresurser och energi sparas. Detta är en metod för att minska ett företags
indirekta utsläpp vid renovering (NCC, 2018). Ett exempel på hur hållbar återvinning
av bygg- och anläggningsmaterial sker idag är NCC Recycling. NCC erbjuder i och
med NCC Recycling en tjänst som både tar hand om avfallet på ett säkert sätt samt
återvinner och återanvänder det som är möjligt (NCC, 2018). Ett förslag till Ihus
är att implementera cirkulär ekonomi för att minska sina växthusgasutsläpp från
renoveringsavfall. Ett givande projekt skulle vara att ta fram en matchningsprocess
för deras renoveringsavfall där andra företag kan ta del av det material som Ihus
annars skulle ha slängt. Detta kan sammanfattas med att när en avfallsprodukt hittar
rätt köpare så blir den värdefull.

6 Slutsats

Trots osäkerheterna vid kvantifiering ger metoden som används en uppskattning och
en bild över var den största delen av Ihus indirekta utsläpp kommer ifrån. Även om
osäkerheten kring de kvantifierade utsläppen är relativt hög så ger det fortfarande
ett underlag för att förstå var åtgärderna borde riktas för att minska de indirekta
utsläppen. Det ger även ett underlag till att förstå vad som behövs för att kunna
kvantifiera de indirekta utsläppen på ett sätt med mindre osäkerheter. Om fler företag
i leverantörskedjan skulle vara intresserade av att ta fram utsläppssiffror för just sina
företag skulle det underlätta för Ihus att faktiskt uppskatta de exakta utsläppen som
de själva orsakar.

För att Ihus lättare ska uppnå målet att bli klimatneutrala till år 2030 har åtgärdsplanen
delats upp i tre milstolpar. Efter varje milstolpe stegras åtagandena. I slutet av de tolv
åren måste en utvärdering av återstående utsläpp ske för att på så sätt kunna bedö-
ma om målet om klimatneutralitet har uppnåtts. Om inte så kan klimatkompensering
krävas.
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7.2 Källor tabeller och bilagor

För fullständiga källor se avsnitt 7.

7.2.1 Tabell 2.

Accenture: (Accenture, 2017), (CDP Accenture, 2017)

G4S: (G4S, 2018), (CDP G4S, 2017)

ISS: (ISS, 2017), (CDP ISS, 2017)

NCC: (NCC, 2018)

Securitas: (Securitas AB, 2018) (CDP Securitas, 2017)

Skanska: (Skanska, 2018), (CDP Skanska AB, 2017)

Sodexo: (Sodexo, 2017), (CDP sodexo, 2017)

Suez: (Suez, uå), (CDP Suez, 2017)

Tieto: (Tieto, 2018), (CDP TIETO, 2017)

Veidekke: (Veidekke, 2018)

WSP: (WSP, 2018) (CDP WSP, 2018)

ÅF: (AB ÅF, 2018), (CDP ÅF, 2018)
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7.2.2 Tabell 4

El-/fjärrvärmekällor: Bilaga 8.3, 8.4, (Vattenfall, u.å.b), (Energiföretagen Sverige,
2017), (Vattenfall u.å.a).

Vatten: Bilaga 8.5, (Lingsten, 2009)

Beräknade indirekta: Se tabell 3

Nyproduktion: (Aktiebolaget Uppsala Industrihus AB, 2018) samt Figur 2

7.2.3 Bilaga 8.2

(CDP Accenture, 2017)

(CDP Castellum, 2016)

(CDP G4S, 2017)

(CDP ISS, 2017)

(CDP Securitas, 2017)

(CDP Skanska AB, 2017)

(CDP Sodexo, 2017)

(CDP Suez, 2017)

(CDP TIETO, 2017)

(CDP WSP, 2018)

(CDP ÅF, 2018)
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8 Appendix

8.1 Bilaga 1

Utgiftsposter (Ihus, 2018).

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Medel Fastighetsskötsel total1

Renhĺllning och städning 5160 1 881 831 2 535 365 2 475 538 2 099 488 2 248 056 16 808 288

Fastighetsskötsel vinter 5164 1 781 877 1 833 581 3 378 181 723 583 1 929 305

Fastighetsskötsel sommar 5165 1 028 129 1 063 166 1 223 530 1 279 006 1 148 458 Avfall total2

Sophämtning 5166 791 444 725 256 747 652 697 461 740 453 740 453

Hissar 5168 244 830 203 028 217 644 292 564 239 517

Drift löpande Bygg 5170 2 403 951 3 856 976 3 615 973 2 957 589 3 208 622

Drift löpande VS 5171 1 224 224 1 300 608 1 311 808 1 252 215 1 272 214 Säkerhet total3

Drift löpande El 5172 2 262 669 1 904 256 2 214 994 1 661 554 2 010 868 854 479

Drift löpande Vent 5173 2 459 666 2 261 368 2 121 167 1 754 464 2 149 166

Drift löpande Mark 5174 452 504 565 604 671 622 959 994 662 431

Drift löpande Kyla 5175 388 567 377 954 585 092 539 835 472 862

Drift löpande Brand 5176 1 703 899 1 551 902 1 352 268 1 259 091 1 466 790

Bevakning 5189 1 010 165 962 110 781 145 664 495 854 479

Bygg total

Renovering 13 500 000 8 800 000 13 800 000 12 033 333 12 033 333

Konsult total

Advokatkostnader 323 780 205 227 132 389 250 669 228 016 4 735 801

Främmande tjänster övrigt 745 500 1 489 870 1 374 509 1 821 440 1 357 830

Förbrukningsmaterial 52 704 50 724 173 908 145 467 105 701

Kontorsmaterial 77 957 89 891 65 495 52 479 71 455

Konsultarvode 1 398 716 873 695 1 816 820 178 464 1 066 924

Konsultarvode IT 1 262 430 748 463 1 005 447

Konsultarvode marknad 190 815 355 633 273 224

Konsultarvode revisiorer 164 349 313 418 110 400 172 450 190 154

Konsultarvode revisorer ej avd 222 500 222 500

Revision 201 500 308 200 173 500 175 000 214 550

1Fastighetsskötsel ingår kontonummer 5160, 5164, 5165, 5168, 6170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175,
5176.

2Inom avfall total ingår kontonummer 5166.
3Inom säkerhet total ingår kontonummer 5189.
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8.2 Bilaga 2

Sammanställning av rapportering för scope 3. Se källor i källhänvisning 7.2.

Företag

Purchased

goods and

services

Capital

goods

Fuel-and-energy-

related activities

(not included in

Scope 1 or 2)

Upstream

transportation

and distribution

Waste generated

in operations

Business

travel

Employee

commuting

Upstream

leased assets

Downstream

transportation

and distribution

Säkerhet

Securitas(2016)

relevant

calcultade

26087

Relevant,

not calculted

relevant

calculated

17140

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

calculated

11202

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

G4S(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant
Relevant,

not calculated

Relevant,

calculated

15275

Relevant,

not calculated
Not relevant Not relevant

Bygg

Skanska(2016)

Relevant,

calculated

1085272

Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

77662

Not relevant

Relevant,

calculated

11817

Relevant,

calculated

410

Not relevant

Konsult

WSP(2016)
Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

calculated

25994

Relevant,

not calculated
Not relevant Not relevant

Accenture(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

506841

Not relevant Not relevant Not relevant

ÅF(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

8596

Not relevant,

calculated

9750

Not relevant Not relevant

Tieto(2015)

Relevant,

not

calculated

Relevant,

not

calculated

Not relevant Not relevant

Relevant,

not

calculated

Relevant,

calculated

9989

Not relevant Not relevant Not relevant

fastighetsskötsel

ISS(2016)
Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Relevant,

calculated

17556

Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Sodexo(2016)

Relevant,

calculated

7970909

Not relevant Not relevant

Relevant,

not

calculated

Relevant,

not

calculated

Relevant,

calculated

9791

Relevant,

not

calculated

Not

evaluated
Not relevant

Sophämtning

Suez

Relevant,

calculated,

606179

Relevant,

calculated

698000

Relevant,

calculated

398857

Relevant,

calculated

762715

Relevant,

calculated

383761

Relevant,

calculated

2916

Relevant,

calculated

38061

Not relevant

Relevant,

calculated

195179

Företag

Processing

of sold

products

Use of sold

products

End of life

treatment

of sold

products

Downstream

leased assets
Franchises Investments Other Scope 1 Scope 2

Säkerhet

Securitas(2016) Not relevant Not relevant Not relevant
Relevant,

not calculated
Not relevant

Relevant,

not calculated
Not relevant 91462 19986

G4S(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 304938 114243

Bygg

Skanska(2016) Not relevant Not relevant Not relevant
Relevant,

calculated 1664
Not relevant Not relevant Not relevant 312800 52704

Konsult

WSP(2016) Not relevant
Relevant,

not calculated
Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 23476 30248

Accenture(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 27203 313141

ÅF(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 0 1125

Tieto(2015) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not evaluated Not evaluated 100 20879

fastighetsskötsel

ISS(2016) Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated 106353 13848

Sodexo(2016) Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated 99163 50747

Sophämtning

Suez Not relevant

Relevant,

calculated

1570425

Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

502268

6001936 175161642 (47)
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8.3 Bilaga 3

Sammanställning över värmeförbrukningen i Ihus fastigheter år 2015-2017, (Ihus, 2018).
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8.4 Bilaga 4

Sammanställning över elförbrukningen i Ihus fastigheter år 2015-2017 (Ihus,2018).
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8.5 Bilaga 5

Sammanställning över vattenförbrukningen i Ihus fastigheter år 2015-2017 (Ihus, 2018).
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8.6 Bilaga 6

8.6.1 Byggföretag

Skanska är en byggkoncern som har verksamhet världen runt. Verksamheten inriktar
sig på byggverksamhet, bostadsutveckling, fastighetsutveckling och infrastruktur-
utveckling. Den största verksamheten ligger i byggsektorn där allt från småhus till
stora infrastrukturprojekt. Skanska är ett av Sveriges största byggföretag och har stor
del av marknaden i norden. De har även en miljöpolicy där de har som mål att bli
klimatneutralt till 2050 och har därför redan nu en ganska bra klimatrapportering
(Skanska, 2017).

Veidekke är en byggkoncern som är verksam i Sverige, Norge och Danmark. Precis
som Skanska så ligger deras största verksamhet i byggsektorn och har i snitt cirka
700-800 byggprojekt igång samtidigt men även en del fastighetsutveckling. Videkke
inriktar sig på alla sorters projekt, från mindre vägar och hus till skolor, allmänna
byggnader och renoveringar (Veidekke, 2018).

NCC är ett multinationellt byggföretag som har den största delen av verksamheten
i norden. De utvecklar och bygger allt från bostadshus till allmänna byggnader och
vägar, NCC knoppade av sin fastighetsutvecklings del år 2016 och är numera ett mera
renodlat byggföretag (NCC, 2018).

8.6.2 Administrativa företag

WSP är ett konsultföretag som är inriktade speciellt på anläggning och byggverksam-
het men även på transport och infrastruktur. Företaget finns i cirka 40 länder och är
därför väldigt spritt över världen. WSP har cirka 10 % av sina medarbetare i Sverige
(WSP, 2018).

Accenture är ett företag som arbetar mestadels med informationsteknik, digitalisering
och optimering av verksamheter. Accenture har verksamhet över hela världen med
cirka 490 000 anställda. I Sverige har Accenture ett dotterbolag vid namn Accenture
AB vilken till störta del har tillhåll i Malmö, Göteborg och Stockholm (Accenture,
2017).

ÅF är ett konsultföretag inom industri, infrastruktur och energi. ÅF är idag ett av
Sveriges största konsultföretag och har kontor i över 30 länder världen över. År 2016
var 8 500 anställda hos företaget (AB ÅF, 2018).

Tieto är ett IT-konsultbolag verksamma i Sverige och Finland. I företaget ingår både
konsultverksamhet och utveckling och har cirka 14 000 anställda (Tieto, 2018).

8.6.3 Fastighetsskötsel

ISS är ett av Sveriges och nordens största tjänsteföretag som inriktar sig på facility
management, mat och dryck, teknik-och energitjänster, städtjänster och kontorstjäns-
ter. Verksamheten är verksam i 77 länder med cirka 490 000 anställda. Cirka 50 %
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av företagets inkomster kommer från städ vilket följs av driftoptimering för andra
företag och catering (ISS, 2017).

Sodexo är en av världens största multinationella företag med verksamhet i över 80 län-
der. Verksamheten inriktar sig till största del på catering och fastighetsskötsel. Fastig-
hetsskötseln involverar städ, utomhusunderhåll och avfallsunderhåll (sodexo, 2017).

8.6.4 Säkerhetsföretag

Securitas är ett säkerhets företag vilket är multinationellt i 50 länder med cirka 18 %
av verksamheten i Europa. Koncernen är baserad i Stockholm och inriktar sig främst
på larmövervakning till företag (Securitas AB, 2018).

G4S är världens största säkerhetsföretag sett till intäkter med verksamhet i mer än
125 länder. Företaget erbjuder tjänster inom säkerhetspersonal, övervakningssystem,
respons vid alarm och till och med fängelsetransporter. G4S Sverige köptes 2014 av
sektor alarm och därav har ingen direkt verksamhet i Sverige (G4S, 2017).

8.6.5 Avfallshantering

Suez är ett avfallshanterings företag med verksamhet över stora delar av världen. Suez
delar in sin verksamhet i två områden, avfallshantering och vatten. Omsättningen för
respektive område står för cirka 50 % var. Suez rapporterar utsläppen för respektive
del av verksamheten i CDP (Suez, u.å.).

8.7 Bilaga 7

Tabell 6: Sammanställning av olika fasighetsbolags växthusgasutsläpp och växthus-
gasutsläpp per miljonerkronor (Allbolag.se, 2016a; Allbolag.se, 2016b; Klövern, 2015b;
Vasakronan, 2016; CDP Castellum, 2016; Klövern, 2015a).

Vasakronan [2016] Castellum [2016] Klövern [2015]

Scope 1 [ton] 202 639 1 060

Scope 2 [ton] 726 19 454 10 996

Scope 3 [ton] 90 441 842 1 078

Totala utsläpp [ton] 91 369 20 935 13 134

Scope 3 ton CO2/Mkr 14.617 4.615 4.832
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vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
A g

Dokumentkod
W-18-68/A-01g

Datum
2018-03-27g

Ersätter
-g

Författare
Mirea Wolffg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Samarbetskontraktg
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Samarbetskontrakt

1 Arbetsinsats

Arbetstiderna sätts till 09:00-16:00. Platsspecifikt till Geo till en början men inte senare
under projektets gång. Flexibilitet finns.

2 Projektmöte

Projektmöte hålls varje måndag och torsdag klockan 09:00. Absolut närvaro- och för-
beredelseplikt gäller för alla men vid sjukdom kan undantag ges. Möten kan hållas
oftare vid behov. Sekreterare och mötesansvarige utses genom rotation som utgår från
upprättad kontaktlista.

3 Projektledning

Projektledaruppdraget ska ha en koordinerande roll och roteras veckovis mellan Ce-
cilia Melén och Mirea Wolff. Om fler vill vara projektledare under projektets gång går
detta bra och tas då upp under kommande projektmöte.

4 Informationsplikt

Förseningar och eventuell frånvaro måste anmälas till en eller flera av gruppens med-
lemmar.

5 Miljön i projektet

Det ska råda en vänlig stämning där vi lyssnar på varandra. Om det finns missnöje i
gruppen bör detta tas upp snarast på projektmötena. Det är viktigt med positiv och
öppen kommunikation.

6 Behandling av ärenden på mötena

Vi bör så långt som möjligt diskutera oss fram till enighet i de frågor som är uppe till
behandling. Om det inte är möjligt att nå enighet kan omröstning användas där det är
majoritetens beslut som gäller.

7 Kontroll av utveckling av projekt

Uppföljning av utveckling av projektet samt utvärdering av arbetsinsatsen är en fast
punkt vid varje projektmöte. På projektmötena kan vi värdera var och ens insats samt
utdela både beröm och saklig kritik.

1 (1)



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-01g

Datum
18-04-09g

Ersätter
-g

Författare
Petra Borg och
Mirea Wolffg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180409g

Tid: 13:37
Plats: Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Cecilia Melén, Erik Söderberg, Albin Bergström
Bostner, Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport

• Dålig koll men optimistisk

• Reflektionsdokument nämndes, uppföljning

• En liten översikt av GRI har skapats

• Saker och ting börjas kännas lite klarare

• Bra med handledarmöte

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
Lägger in i stället för Gantt-schema

§ 3 Gå igenom ärendeloggar/kontakt med Mirja

• Petra ansvarar för sammanställning av anteckningarna från mötet med IHUS
28/3.

• Nytt möte med Marcus inbokat 17/4

• Möte med förvaltaren (IHUS) onsdag kl. 13-14. Cecilia mejlar Mirja och frågar
om lokal.

• Möte med Mirja torsdag kl. 8.30 på Dag Hammarskjöldsvägen.

• Finns nu en mötes- och deadlinekalender under mappen Plandok. i driven.



§ 4 Innehållsförteckning av mappar
Finns nu ett dok. med innehållsförteckning över innehållet i Ihus-mappen. Skulle
vara bra om det fanns i övriga mappar också.

§ 5 Reflektionsmapp i Drive
Reflektionsdok ska samlas i en mapp i Driven (utöver att de skickas till studentporta-
len varje vecka). Påminnelse till de som inte hunnit skicka in reflektionsdokument för
första projektveckan att göra det.

§ 6 Frågor till förvaltare
Tas upp i gruppen i morgon 10/4

§ 7 Tidsplanering/ Gantt-schema
Finns ett nytt GANTT-schema.

§ 8 Utdelning av nya områden/uppgifter till nästa möte
Vi kan inte utdela nya områden/ uppgifter innan vi har gjort klart planering

§ 9 Lokalbokning inför nästa möte
Möte på onsdag 10-12. Hugger ett ledigt rum.
Fredag kl. 9.15 i Värmlands.

§ 10 Övrigt
Punkt till nästa möte: “Regler för rapportskrivning”

Vid protokollet
Mirea Wolff
Petra Borg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-02g

Datum
18-04-13g

Ersätter
-g

Författare
Mirea Wolffg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180413g

Tid: 10.40
Plats: Pegeln, Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Cecilia Melén, Erik Söderberg, Albin Bergström
Bostner, Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport

• Rapporten känns under kontroll

• Håller på att fixa LaTex rapportmall

• Känns lite oklart med rapportuppdelning

• Flera har problem med Zotero

• Vi behöver gå igenom vad vill vi presenterna till Maria

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
Vi behöver planera in tid till frågor till Maria på Ihus, förhoppningsvis klarar det upp
vissa frågetecken.
Petra och Emelie hjälper Mirea med underlag till klimatkalkyler.
Vi bokar in projektmöte på måndag (16-04-18) efter möte med Ihus.
Uppföljning behöver ske med inköpare på Ihus ang frågor om inköp. I fall inte
kontakt skett innan måndag kväll (16-04-18) ska Erik mejla igen till inköpare.
Rapporterna till litteraturstudien ska in i helgen så att alla kan läsa genom respektive
delar. På måndag (16-04-18) sätts litteraturstudien ihop.

§ 3 Gå igenom ärendeloggar
Rapporterna som rapporterats klara i rapport/ärende-loggen kan inte läggas upp på
studentportalen innan LaTex-mallen är klar.

§ 4 Utdelning av nya områden/uppgifter till nästa möte
Utdelning av nya områden tas upp på nästa projektmöte efter möte med Ihus
(16-04-18).



§ 5 Lokalbokning inför nästa möte
Finns inget ledigt.

§ 6 Övrigt
Alla bör läsa igenom Ihus-rapporter tills nästa möte med Ihus.

Vid protokollet
Mirea Wolff



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-03g

Datum
18-04-17g

Ersätter
-g

Författare
Petra Borgg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180417g

Tid: 09.10
Plats: Micro, Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Cecilia Melén, Erik Söderberg, Albin Bergström
Bostner, Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport
Litteraturrapporten inskickad, nu börjar nästa del av projektet. Intressant studiebesök
hos Ihus.

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
Projektplaneringen måste korrigeras i enlighet med kompletterande information från
gårdagens möte med Maria på Ihus.

§ 3 Gå igenom ärendeloggar
Fått svar från inköparen. Ärendelogg OK.

§ 4 Möte med Marcus
Idag kl 10. Berätta kort om hur vi ligger till och att vi ska korrigera vår projektplan.
Kan gå igenom vår specificerade frågeställning.

§ 5 Utdelning av nya områden/uppgifter till nästa möte
Måste korrigera planeringen först, vilket sker i eftermiddag.

§ 6 Lokalbokning inför nästa möte
Måndag 23/4 efter mittredovisningen. Ingen lokal bokad.

Vid protokollet
Petra Borg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-04g

Datum
18-04-23g

Ersätter
-g

Författare
Cecilia Meléng

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180423g

Tid: 10.25
Plats: Värmlands, Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Cecilia Melén, Erik Söderberg, Albin Bergström
Bostner, Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport
Känns överlag bra, men lite oklart med åtgärdsplanen.
Ligger lite efter i planeringen, men nästan i fas!
Väntar på svar på mail för att kunna färdigställa delrapporter.

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
Gå igenom Gantt-schema för att Cecilia ska bli mer insatt efter resa.
Lagt till del om introduktion av Ihus.

§ 3 Gå igenom ärendeloggar
Cecilia sammanställer mötet med förvaltarna istället för Petra.
Maila Mirja om frågor och kontaktpersoner - dokument med frågor på driven.

§ 4 Dokument “utfall driftkostnader” som Maria skickade i torsdags. Ska vi lägga
ihop alla som heter “drift löpande ..”?
Förtydligande hur dokumenten och kategorierna hör ihop av Erik.
Tieto och ÅF (andra konsulter) - klumpas ihop till en kategori med IT och konsulter.
Där läggs även advokater och revisorer till. Kontorsmaterial räknas också in eftersom
det handlar om så små summor, dock väldigt viktigt att vara tydliga med antaganden.
Redovisa även utsläppen för respektive kategori som en tårta i slutrapporten.

Utfall 2014-2016: Slå ihop alla Drift. . . men ska förtydliga i mail till Mirja.

§ 5 Utdelning av nya områden/uppgifter till nästa möte
Introduktion av Ihus inkl. mapp samt dokument för slutrapport - Cecilia



§ 6 Lokalbokning inför nästa möte
Nästa möte torsdag 26/4 - ingen ledig lokal

§ 7 Övrigt Lediga Valborg och 1:a maj!

Vid protokollet
Cecilia Melén



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-05g

Datum
18-04-26g

Ersätter
-g

Författare
Erik Söderbergg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180426g

Tid: 10.00
Plats: fd Pegeln, Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Cecilia Melén, Erik Söderberg, Albin Bergström
Bostner, Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport
Emelie avslutar rapporten om gröna hyror. Petra kollar på fjärrkyla. Erik och Albin
hoppas att bli klara med kvantifieringen på fredag.
Mirea lite smått stressad, fortsätter kolla på upphandlingar.
Cecilia fortsätter med info om Ihus.

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
Kolla på klimatkompensering och kostnader. Lägga in det vi gör i GanttSchemat.
INGEN jobbar på Valborg.

§ 3 Gå igenom ärendeloggar
Ärendelogg ok.

§ 4 Utdelning av nya områden/uppgifter till nästa möte
Redan gjort. Mirea och Cecilia har fått nya områden.

§ 5 Lokalbokning inför nästa möte
Värmland bokat mellan 9 och 16 onsdag den 2:a maj.

§ 6 Övrigt
Emelie föreslår te och frukt och avslutar mötet.

Vid protokollet
Erik Söderberg



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-06g

Datum
18-05-02g

Ersätter
-g

Författare
Mirea Wolffg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180502g

Tid: 09.40
Plats: Micro, Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Erik Söderberg, Albin Bergström Bostner,
Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport
Svårt att hitta något konkret till åtgärdsplanen då företag och bolag skriver mer
generellt om miljömål. Behöver eventuellt ändra strategi och släppa undersöka
kommun och bolag.
Kvantifiering av utsläpp går åt rätt håll, svårt att komma fram till en korrekt siffra
men kommer kunna ge förslag på åtgärder utifrån detta.

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
Åtgärdsgrupp kör brainstorming (möte) så att vi kan komma fram till något.
Kvantifierings-gruppen påbörjar slutrapport.

§ 3 Gå igenom ärendeloggar
Intet nytt under solen.

§ 4 Lokalbokning inför nästa möte
Bokar ej lokal, litar på ödet. Bokar nytt möte 09:00 04-05-18.

Vid protokollet
Mirea Wolff



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-07g

Datum
18-05-07g

Ersätter
-g

Författare
Cecilia Meléng

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180507g

Tid: 09.20
Plats: Micro, Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Cecilia Melén, Erik Söderberg,
Albin Bergström Bostner, Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport
Lite mindre stressade nu, men känns lite oklart när det kommer till rapportens
upplägg. Kan kolla med Marcus om vi fastnar.

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
Under dagen ska alla läsa igenom varandras rapporter och reflektera över hur delarna
kan länkas samman. Börja dock med att göra ett skelett i rapporten för att fokusera
på rätt delar. Börja dagen imorgon 8/5 med att diskutera kring reflektioner och åsikter.

§ 3 Gå igenom ärendeloggar
Mirea mailar Marcus om möte för hjälp med småfix i rapporten.

§ 4 Lokalbokning inför nästa möte
Möte imorgon 8/5 troligtvis i Micro om det är ledigt.

§ 5 Övrigt
Kakan som Petra bakat MÅSTE ätas upp!
Alla tar ansvarar för att fixa referenser och smått i sina rapporter och laddar upp de
fixade rapporterna i driven och studentportalen.

Vid protokollet
Cecilia Melén



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
P g

Dokumentkod
W-18-68/P-08g

Datum
18-05-14g

Ersätter
-g

Författare
Erik Söderbergg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Projektmöte 180514g

Tid: 09.30
Plats: Korridoren, Geocentrum

Närvarande personer: Mirea Wolff, Cecilia Melén, Erik Söderberg,
Emelie Olofsson, Petra Borg

Dagordningen för projektgruppsmöte:

§ 1 Mårunda och reflektion/lägesrapport
Vi mår bra, allmänt har vi njutit av solen i helgen.

§ 2 Planering/ändringar/åtgärder
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Sammanfattning

Det kommunala fastighetsbolaget Ihus har som mål att bli klimatneutralt till 2030. För
att uppnå klimatneutralitet så är definitionen att de totala utsläppen av växthusgaser
ska vara lika med noll. Då detta kan vara svårt att uppnå i praktiken behövs olika
typer av kompensationsåtgärder och en organisationsomställning med hjälp av mil-
jöledning och livscykelanalyser. Kvantifiering och redovisning av de växthusgaser en
organisation bidrar till görs genom livscykelanalys vars struktur och definition åter-
finns i ISO 14040-serien, Global Reporting Initiative samt miljöledningssystem såsom
ISO 14001. Dessa system ger en grund till att kritiskt kunna granska de växthusutsläp-
pen som en organisation bidrar med och på så sätt kunna arbeta mot klimatneutralitet.

Upphov till växthusgasutsläpp har i denna studie begränsats till tillverkning av
material och direkta samt indirekta transporter då dessa kategorier ansetts mest
relevant för studiens problemformulering. Vid tillverkning av material kan utsläppen
för att tillverka samma vara variera mellan olika länder beroende på dess utsläpp-
sintensitet. När det gäller utsläpp från transporter så har transportsättet och sträckan
visat sig vara av stor betydelse för den slutgiltiga mängden koldioxid som en vara
bidrar med. I framtiden kommer en omställning krävas från fossila till förnybara
bränslen och för detta behövs både ny teknik samt samhällsplanering i form av ny
miljöstyrning och miljözoner.
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1 Inledning

Ihus, AB Uppsala kommuns industrihus, är ett kommunalt fastighetsbolag i Uppsala-
kommun som har som mål att bli klimatneutralt till 2030. Ihus arbetar kontinuerligt
med hållbarhetsarbete (Hållbarhetsarbete | Ihus, 2017) och vill nu undersöka vilka in-
direkta växthusgasutsläpp de har som de inte tidigare haft möjlighet att kvantifiera.
Denna litteraturstudie är tänkt att ge en teoretisk bakgrund så att en åtgärdsplan för
Ihus skall kunna skapas tillsammans med kvantifiering av deras befintliga utsläpp.
Utifrån underlag från Ihus så fokuseras litteraturstudien på definition och undersök-
ning av klimatneutralitet, miljöstandarder och redovisningssystem, produktion och
transport samt framtida omställning inom transportsektorn.

2 Klimatneutralitet

När något är klimatneutralt är de totala utsläppen av växthusgaser lika med noll (Bey-
er, 2008). Ett land, verksamhet eller produkt är exempel på saker som kan vara klimat-
neutrala. Landet, verksamheten eller produkten påverkar alltså inte klimatet genom
utsläpp. Detta är dock svårt att uppnå då nästan allting ger upphov till utsläpp av
växthusgaser. För att bli klimatneutral kan man klimatneutralisera, klimatbalansera
eller klimatkompensera. Dessa ord har samma betydelse, det vill säga att man kom-
penserar för mängden koldioxidutsläpp man orsakat (Lydén, 2010a). De vanligaste
sätten att klimatkompensera genom trädplantering eller köp av utsläppsrätter.

2.1 Utsläppsrätter

Utsläppsrätter finns i många länder, det gäller då utsläpp av olika växthusgaser men
oftast koldioxid. En utsläppsrätt kallas även ibland reduktionsenhet och den som äger
denna får släppa ut växthusgaser som motsvarar ett ton koldioxid. EU tillhandahåller
de vanligt förekommande utsläppsrätterna, dessa kallas EUA. Även FN har ett om-
fattande system för utsläppsrätter (Lydén, 2010b). Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton
minskade koldioxidutsläpp (Utsläppsrätt.se, u.å.).

2.1.1 EU:s utsläppsrätter (EUA)

EU-kommissionen har bestämt att det ska finnas en gräns på hur många utsläppsrät-
ter det europeiska handelssystemet har. För att klimatkompensera genom utsläpps-
rätter köper man då en eller flera av EU:s utsläppsrätter. Detta leder då till att antalet
utsläppsrätter som finns kvar minskar för de företag som hör till handelssystemet (Ut-
släppsrätt.se, u.å.).

2.1.2 FN:s utsläppsrätter

FN driver en egen handel av utsläppsrätter som lätt kan blandas ihop med EU:s
utsläppsrätter. FN:s utsläppsrätter är definierade i Kyotoprotokollet och kan kallas
utsläppsenheter eller reduktionsenheter men går under det samlade namnet Kyoto-
enheter (Utsläppsrätt.se, u.å.).
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Clean Development Mechanism
I kompensationssamanhang är Clean Development Mechanism (CDM) den vanligaste
typen av flexibla mekanismer som är definierade i Kyotoprotokollet (Utsläppsrätt.se,
u.å.). CDM handlar om att rika industriländer, som har stora utsläpp, bekostar
åtgärder i utvecklingsländer som leder till minskade utsläpp att växthusgaser och en
hållbar utveckling. De utsläppsminskningarna som länderna bidrar till kan de sedan
tillgodoräkna sig (Lydén, 2010c). Utsläppsrätterna som skapas kallas för Certified
Emission Reduction (CER). CDM har sina brister. Det finns mycket regler att förhålla
sig till och det som rör administration tar lång tid. CDM-styrelsen som godkänner
CDM-projekt i utvecklingsländer har inte heller arbetat så fort de senaste åren
(Utsläppsrätt.se, u.å.).

Joint Implementation
Joint Implementation (JI) kan grovt översättas till ”gemensamt genomförande” och
fungerar ungefär på samma sätt som CDM. Det som skiljer de åt är att JI-projekt
minskar utsläppen i industriländer istället för i utvecklingsländer. Reglerna liknar
varandra både i CDM och JI. JI-projekt skapar även de utsläppsrätter, dessa kallas för
Emission Reduction Unit (ERU) (Utsläppsrätt.se, u.å.).

Voluntary Emission Reductions
Voluntary Emission Reductions (VER) översätts till Frivillig kontrollerade projekt.
VER är förkortningen för en utsläppsrätt vars projekt kontrolleras frivilligt och det
finns inga specifika regler för vilka projekt som får klassas som VER. Kontrollen av
VER-projekt sker ofta med samma upplägg som FN-systemet (Utsläppsrätt.se, u.å.).

Gold standard
Utsläppsrätter med hög kvalitet märks med golden standard. Det ställs då höga krav
på projektens totala samhälls-och miljöpåverkan. Ska man klimatkompensera ska
man leta efter just den här märkningen på utsläppsrätterna (Lydén, 2010d). Golden
standard utvecklades i och med att vissa CDM-projekt i utvecklingsländer inte visat
sig vara så bra som man trott. Organisationer som till exempel WWF skapade då en
så kallas vip-CDM även kallad golden standard (Utsläppsrätt.se, u.å.).

2.2 Trädplantering

Trädplantering är, bland företag, en vanlig åtgärd för kompensation av växthusgasut-
släpp. Det är en billigare variant av kompensation. Man betalar då för trädplantering
som oftast sker i utvecklingsländer. Träden, men även andra växter, tar upp och binder
koldioxid i en viss mängd. Man tänker sig då att de nya träden kommer kompensera
för de dåliga växthusgaserna man släppt ut. Det är väldigt sällan som myndigheter
kontrollerar planteringarna och detta gör att det finns en risk att träden aldrig blir
planterade och alltså inte existerar. Detta kan förklara anledningen till att det ofta är
billigare med trädplantering än kompensation på annat sätt (Utsläppsrätt.se, u.å.).

Även fast träd planteras så minskar inte växthusgaserna. Detta för att fossil koldioxid
hela tiden tillförs till kretsloppet. Träd är en naturlig källa av koldioxid medan fossila
bränslen är en källa till koldioxid som lagrats utanför det naturliga kretsloppet
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(Boberg, 2017). En annan nackdel med trädplanteringar är att den kan vara skadlig
för området där träden planteras. Landsbygdsbefolkningen i utvecklingsländer kan
även bli tvingade att lämna sina hem för att industriländer ska kompensera för sina
utsläpp (Utsläppsrätt.se, u.å.).

3 Miljöstandarder och GRI

När en organisation vill strukturera upp, kvantifiera, analysera och redovisa sin mil-
jöpåverka finns det en rad internationella standarder (ISO-standarder) samt redo-
visningssystem som är utformade för detta arbete. Ovan nämnda steg är nödvän-
diga för att skapa en klimatneutral organisation och i detta avsnitt studeras redo-
visningsverktyget Global Reporting Initiative, Miljöledningssystemet ISO 14001 samt
kvantifierings- och analysstandardserien ISO 14040.

3.1 Global reporting initiative

GRI som står för Global Reporting Initiative är ett internationellt oberoende stan-
dardorganisation. GRI finns till för att hjälpa företag, stater och organisationer att
på ett enkelt sätt förmedla och förstå sin påverkan på människor och miljö. Detta
involverar rapportering av bland annat mänskliga rättigheter, korruption och kli-
matförändringar. GRI används idag som standard över hela världen och intresset för
GRI är på uppgång. För att en rapport ska vara i linje med GRI standarden måste
den universella strukturen följas, detta garanterar att en viss kvalité på rapporten
upprätthålls där en översiktlig bild av företaget ges och hur aktuella och kommande
problem kommer att hanteras. Rapporten kan även byggas ut med ämnesspecifika
standarder inom ekonomiska, miljömässiga och sociala kategorier där företaget,
staten eller organisationen bedriver sin påverkan inom dessa områden (GRI, 2016a).

Inom environmental standards finns en rad olika miljökategorier som definierar hur
man ska redovisa bland annat energianvändning, utsläpp och vatten. Inom kategorin
emissions finns det en rad underkategorier som definierar hur utsläppen från företaget
ska redovisas. Inom denna kategori finns två underkategorier som involverar direkta
och indirekta källor till utsläpp av växthusgaser, vilket följer:

• Disclosure 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

• Disclosure 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Kategorin som behandlar de direkta utsläpp finns under kapitel 305-1 och involverar
bland annat utsläpp som kommer från förbränning av fossila bränslen vid transport
inom företaget. Denna transport inkluderar fraktning av material, arbetare och avfall
som företaget själva står för.

Under kapitel 305-3 behandlas de indirekta utsläppen. Dessa utsläpp är en konsekvens
av företaget men kommer inte från källor som företaget äger eller kontrollerar. Dessa
utsläpp delas upp i ‘upstream’ och ‘downstream’. Uppströms utsläpp består av bland
annat inköpta material och tjänster, transporten av dessa, personalresor och perso-
nalens pendling till jobbet. Nedströms utsläpp består av transport och distribution
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av produkter tillverkat av företaget, återvinning av produkten och användningen av
produkten. (GRI, 2016b)

3.2 Miljöledningssystem

ISO 14001 är en miljöledningsstandard som används internationellt av över 300 000 or-
ganisationer. Standarden lämpar sig till alla sorters av företag och organisationer, oav-
sett storlek och område. ISO 14001 hjälper företaget att se över deras miljöpåverkan
inom fler olika områden som till exempel luftföroreningar, sophantering, vatten och
avloppsrening. Miljöstandarden kräver inte att några specifika miljöprestanda upp-
nås utan bygger på att företaget hela tiden jobbar på förbättringar inom miljöområdet.
Med ISO reglerna ges ett ramverk som är internationellt erkänt så att alla företag och
organisationer som har anslutit sig till dessa regler beräknar exempelvis koldioxidut-
släpp på samma sätt. Däremot för att bli ISO 14001 certifierad så ställs det krav på
organisationen, detta involverar både miljörapportering och arbete med miljöförbätt-
ringarna (International Organization & amp; for Standardization, 2015). Enligt SIS,
Swedish standard institute, som utfärdar ISO certifieringarna i Sverige, ställs följande
krav på organisationen eller företaget för att uppnå certifieringen (Detta är ISO 14001):

• Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den stan-
dard som ska tillämpas

• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet

• Systemet är beskrivet

• System och beskrivning underhålls löpande

• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat
certifieringsorgan

Dessa krav hjälper företaget att:

• kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan

• sätta upp konkreta miljömål för förbättringar

• få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet

• införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål

• kontrollera att miljöarbetet fungerar

• kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet

• gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering

• införa styrande rutiner för miljöarbetet.

(Swedish standards institute, uå)
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3.3 Livscykelanalys och klimatkalkyler

En livscykelanalys (LCA) tar fram bedömnings- och redovisningsmaterial om pro-
dukters miljöpåverkan (Selfene, 2018). För att veta vilket material som minst bidrar till
växthusgasutsläpp, om det finns något sätt att optimera en varas produktion och om
man överanvänder resurser etc. så är miljöinriktad LCA är en metod som steg för steg
analyserar en produkts livscykel. Med hjälp av LCA kan klimatkalkyler skapas som
ger en bedömningsgrund för beslutstagare inom miljörelaterade problemställningar.

LCA bygger på en rad internationella standarder som ingår i ISO 14040-serien
(Ammenberg, 2012, p 441). LCA är utformat till att definiera mål och syfte, identifiera
möjliga förbättringsområden inom en livscykel, skapa en riskbedömning och sedan
analysera resultatet som erhållits från processen och göra en tolkning av resultatet.
Standarden ISO 14044:2006 beskriver ingående strukturen för LCA samt hur rap-
portering och kritiskt granskning bör gå till (SIS/TK 207/AG 01, 2006a) medan ISO
14040:2006 mer övergripande beskriver metoder och principer inom LCA (SIS/TK
207/AG 01, 2006b). Inom ISO serien finns ytterligare mer specifika standarder som
hanterar LCA inom vattenpåverkan (ISO 14046:2014), kvantifiering och identifiering
av växthusgaser (ISO/TR 27915:217) samt ramverk för betongstrukturer (ISO 13315-
4:2017) m.fl.

3.3.1 ISO 14044:2006

Defintion och omfattning
Detta är det första steget i en LCA-studie där studiens omfattning och syfte bestäms.
Hur omfattande studien blir beror på hur detaljerat livscykeln analyseras. En defi-
nition måste också göras av vad som är målet med studien (SIS/TK 207/AG 01, 2006a).

Inventeringsanalys
Livscykelinventeringsanalysen är den andra fasen (LCI), och innebär att man samlar
in ut- och indata på ett sådant sätt att målet med den definierade studien kan uppnås
och att problemformuleringen kan besvaras. (SIS/TK 207/AG 01, 2006a).

Miljöpåverkansbedömning
Efter att data har samlats in görs en bedömning av dess information. Fasen kallas för
LCIA och står för Life Cycle Impact Assessment. För att kunna bedöma data måste
den först klassificeras, t.ex. genom vad för slags miljöproblem den tillhör. Sedan
sker karakterisering av data där lämplig enhet väljs för att beskriva det problem
som studeras. Om klimatpåverkan är en kategori så är en lämplig enhet exempelvis
koldioxidekvivalenter (Ammenberg, 2012, pp 444–445).

Livscykeltolkning
I den sista fasen tolkas LCA:n och en bedömning görs av den information som tagits
fram. Detta för att kunna svara på studiens problemformulering som fastställts i den
första fasen ”Definition och omfattning”. Denna information kan sedan fungerar som
beslutsunderlag för beslutsfattare (SIS/TK 207/AG 01, 2006a) och fungera som grund
för vidare klimatkalkyler (Klimatkalkyl, 2018).
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3.3.2 Databaser och mjukvara

En LCA behöver data över direkta och indirekta utsläpp för den produkt som är av
intresse. Det existerar just nu ett flertal databaser som innehåller data och ramverk
för att skapa livscykelanalyser och ett flertal är under uppbyggnad (LCA data base |
Swedish Life Cycle Center, u.å.):

• CPM LCA Database

• European Reference Life Cycle Database (ELCD)

• The life Cycle Data Network (LCDN)

• The Global LCA Data Acess Network (GLAD)

Europeiska Unionen har exempelvis skapat en "infrastruktur"(LCDN) för att få åt-
komst till LCA-data som tillhandahålls av ELCD-databasen. Från ELCD-data kan se-
dan LCA-studier skapas i ett försök till att arbeta enligt den internationella standarden
för LCA (ISO 14040-serien). Vem som helst kan ladda upp data som möter ett visst mi-
nimumkrav. (JRC launches an online Life Cycle Data Network – call for contributions,
2014). Som nämnts ovan finns alltså data tillgängligt från ett flertal olika databaser. Åt-
komsten till dessa databaser varierar då vissa tar en avgift för data-set medan andra är
gratis. Ett exempel är företaget openLCA som tillhandahåller en gratis LCA-mjukvara
(Why we started the development of openLCA, 2018). Till denna mjukvara så kan gra-
tis ELCD-data användas medan annan data såsom från GaBi LCA Database kostar
pengar.

3.3.3 Klimatkalkyler

LCA-studien ger som nämnts ovan ett informationsunderlag som kan redovisas
genom klimatkalkyler. En klimatkalkyl ger i sin tur beslutsunderlag vid till exempel
val av varor, material och tjänster. Ett exempel på detta är NCC som skapat en egen
klimatkalkyl från programmet GaBi. GaBi är ett LCA-verktyg som NCC använt
för att skapa ett klimatkalkylprogram med hjälp av Excell. NCC:s klimatkalkyl
beräknar miljöpåverkan för utbyte eller förnyelse av VA-system och andra ledningar
(Bennewitz, 2016). Energy Analysis Program (EAP) är ett annat program som med
hjälp av LCA analyserat produkter och beräknat dess miljöpåverkan i form av
energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Dessa produkter har karakteriserats
och använder enheterna MJ/kr och kg (koldioxidekvivalenter)/kr. Totalförsvarets
Forskningsinstitut (FOI) har i rapporten ”Nya energi- och växthusgas- intensiteter
för 192 varor och tjänster” använt EAP för att ta fram beräkningar av energi- och
växthusgasintensiteter för ett visst antal produkter som enligt SCB 2006 representerar
192 vanliga produktutgifter. Dessa intensiteter har tagits fram genom att studera
indirekt energiåtgång och växthusgasutsläpp (Johansson et al., 2010). Andra forsk-
ningsprojekt inom byggkonstruktion och LCA har tagit fram listor på byggmaterial
och dess koldioxidekvivalenter där material per kg korrelerats till kg CO2 utsläpp.
Dessa kalkyler har sedan använts till att bygga klimatsmarta hus (González & García
Navarro, 2006).
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3.3.4 Byggvarubedömningen

I Sverige kan byggföretag som vill följa en viss miljöstandard använda sig av Bygg-
varubedömningen (BVB). BVB är en icke vinstdrivande förening som verkar för att
tillhandahålla information om hållbarhetsbedömda varor. BVB:s bedömningar görs
på produkternas kemiska innehåll, dess livscykelanalys och måste kunna redovisa
följande (Byggvarubedömningen, 2016):

1. Byggvarudeklaration eller motsvarande som följer eBVD2015

2. Miljövarudeklaration (EPD)

3. Säkerhetsdatablad (kemiska produkter)

4. Producentintyg (endast nödvändigt för produktnivån ”rekommenderas”)

5. Certifikat gällande hållbart skogsbruk (för produkter som innehåller träråvara)

6. CE-märkning/ dokument om efterlevnad av RoHS direktivet (2011/65/EU) för
produkter som innehåller elektronik

7. Emissionsrapport/ certifikat för emissioner till inomhusmiljö (nödvändigt för
inomhusmaterial och produkter)

8. Annan information som tillför kundnytta så som

• Produktfaktablad

• Prestandadeklaration

• Monteringsanvisning

• Drift- och skötselinstruktion

Ovan information ger ett underslag för BVB att klassificera produkter inom katego-
rierna miljörekommendationerna Rekommenderas, Accepteras och Undviks. Byggva-
rudeklarationen och EPD är särskilt utmärkande då de båda arbetar med LCA (Jarne-
hammar et al., 2016) samt (Vad är en EPD®? - Miljövarudeklarationer - Productspeci-
fika regler (PCR)).

4 Produktion och transport

Mycket av de varor som köps idag är importerade, därför måste även de utsläpp
som produkten utgör utanför landet som varan köptes i utvärderas. För att då få
en fullständig bild av vad varan resulterar i för utsläpp av växthusgaser måste
utsläppen även analyseras i tidigare led. Den största delen av utsläppen som sker
i varans livscykel inträffar innan produkten når konsumtionslandet (Utsläpp av
växthusgaser - konsumtion). Detta involverar både tillverkningen av varan och sedan
frakten. I Sverige har de inhemska utsläppen minskat sedan 1990 medan de utländska
utsläppen på grund av den svenska konsumtionen har ökat. Detta gör att det är allt
viktigare att undersöka och analysera de utsläpp som associeras med import av varor.
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4.1 Tillverkning av material

Vid en analys av varans utsläpp undersöks först av allt tillverkningen av produkten.
När en vara tillverkas krävs det energi både för att skapa basmaterialet, vilket
produkten består av, och montering eller tillverkning av varan i fabrik. Beroende på
var produkten tillverkas kommer olika mängd energi att behövas och vart denna
energin kommer ifrån har stor påverkan på utsläppen som varan resulterar i. För att
kunna minska utsläppen av växthusgaser vid inköp av produkter eller material är det
viktigt att veta just hur mycket energi som krävs när produkten produceras och var
denna energi kommer ifrån. Med hjälp av att veta utsläppen som är associerad med
produkten kan inköparen välja ett land eller region som medför de lägsta utsläppen
av växthusgaser för varan. Det blir även enklare när ett företag eller organisation ska
göra en miljöanalys om de vill veta hur stor andel av utsläppen materialinköpen står
för inom verksamheten.

Ett sätt för att analysera detta är att använda sig av hur utsläppsintensivt ett land är.
Detta räknas ut genom att kolla på utsläppen av växthusgaser per BNP. Ett förenklat
sätt att göra detta är att först räkna ut energin och utsläppen som associerat med en
vara. Sedan jämförs utsläppsintensiteten från landet som varorna köps in till med
landet där varorna tillverkas. Utgångspunkten är alltså från energin som det skulle ta
att tillverka produkten eller materialet i landet och sedan jämförs utsläppsintensiteten
från olika länder ifall tillverkning av varan där skulle resultera i ett högre eller längre
utsläpp. Detta kan dock ge missvisade siffror då olika länder har olika effektiva fabri-
ker, antingen skulle det kunna ta mer eller mindre energi att producera en liknande
vara än här i Sverige vilket då skulle påverkas utsläppen (Utsläpp av växthusgaser -
konsumtion, 2017).

Av den import som äger rum idag till Sverige importeras ca 80% av varorna från
Europa och utanför Europa är det Kina som är störst. Från SCB kan även de 10 länder
som Sverige importerar mest ifrån hämtas (SCB, 2018). Dessa data ger en god grund
när utsläppen vid tillverkningen ska utvärderas. Från världsbanken kan data om hur
mycket utsläpp av koldioxid per BNP som ett land har erhållas (Worldbank, 2018).
Genom att kolla på informationen både från SCB och världsbanken kan utsläppsin-
tensiteten från de viktigaste länder som Sverige importerar ifrån jämföras, se tabell 1.
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Tabell 1: . Visar summan som Sverige 2017 spenderades på import, utsläppsintensi-
teten 2014 för de största importörerna till Sverige och utsläppsintensiteten per land
jämfört med Sverige. (SCB, 2018; Worldbank, 2018)

Land
Import till Sverige

i miljarder kronor

CO2 emissions

(kg per PPP $ of GDP) 2014

Utsläpp vid

tillverkning jämfört

med Sverige

Sverige - 0,096 -

Tyskland 231 0,189 1.97

Nederländerna 111 0,204 2.13

Norge 107 0,140 1.46

Danmark 86 0,124 1.29

Storbritannien

och Nordirland
63 0,160 1.67

Belgien 62 0,187 1.95

Kina 60 0,562 5.85

Finland 57 0,209 2.18

Frankrike 48 0,114 1.19

Polen 47 0,294 3.06

4.2 Transport

År 2010 stod transport av gods för 2108 megaton av koldioxidutsläpp vilket är un-
gefär 7% av världens totala utsläpp (International transport forum, 2016). Av de va-
ror som Sverige importerar kommer cirka 80% från andra länder inom Europa och
70% från andra EU länder. Störst import har vi från Tyskland följt av Nederländerna,
Norge, Danmark, Storbritannien, Belgien och först på 7e plats kommer Kina (Import
och export – Sveriges ekonomi beroende av handel, 2017). Detta betyder att det är
framförallt transportmönstren inom EU som är viktigt för transportens del av de in-
direkta utsläppen. Inom EU ser transporten av gods ut på följande sätt. (Räknat i ton
gods*transporterad kilometer).
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Figur 1: Godstransport fördelat på transportsätt i % (European union road federation,
2018).

I Figur 1 utläses att 49% av godset inom EU transporteras via vägnätverket. Nästan
alla varor som transporteras hamnar någon gång under dess färd på en lastbil eller
annan transport som går på väg. Detta då den stora fördelen med vägtrafik är att den
når hela vägen till beställaren. En annan anledning till att välja lastbil är att det är mer
flexibelt och kan lättare anpassas till kundens behov. Tåg är bättre för stora mängder
gods som ska transporteras till ett och samma ställe. Problemet är att det tar längre tid
att transportera en vara fram till kund då först måste rätt tåg gå till rätt terminal för att
sedan oftast skicka godset med lastbil sista biten fram till kund. Sjötransport är ännu
långsammare än tåg och landsväg och även den involverar oftast omlastningar till
andra transportmedel innan den når slutkunden. (Andersson, 2015) Mängden utsläpp
som en transport orsakar beror till still del på vilket transportmedel som väljs.

10 (19)



W-18-68/G-05

Tabell 2: Utsläpp från olika transportmedel (McKinnon, 2010)

CO2 NOx

Flyg 656 3253

Lastbil Euro 1 72 683

Euro 2 69 755

Euro 3 72 553

Euro 4 70 353

Euro 5 66 205

Tåg Diesel 35 549

El 18 32

Båt Upström 49 839

Nedström 29 506

I siffrorna från tabell 2 finns en del saker att ta hänsyn till, den nya klassningen på
lastbilar Euro 6 är inte med i listan då denna studien gjordes innan dessa togs i bruk
i större skala. Dessa lastbilar är bättre för miljön än Euro 5. Elektriciteten skiljer sig
åt mellan länderna som tågen går igenom. Detta innebär att det är bättre med el tåg i
vissa länder, sämre i andra. Det tas inte hänsyn till utsläppen som krävs för att under-
hålla infrastrukturen som krävs för att transportmedlet ska fungera. Lastbilar kräver
vägar hela vägen och dessa vägar kräver underhåll och då också mer utsläpp. Medans
båtar går på havet och kräver då ingen större mängd infrastruktur förutom hamnar.
Detsamma gäller flygtransport som enbart behöver flygplatser. Det har heller inte tagit
hänsyn till att i vissa fall transporteras flyg och båtfrakt tillsammans med passagera-
re.(McKinnon, 2010)

5 Omställning inom transportsektorn

5.1 Fordonsutveckling

Sverige har som mål att år 2050 vara klimatneutralt med avseende på växthusgaser
och därmed inte längre bidra till den rådande växthuseffekten. Denna vision kräver
nödvändiga omställningar inom flera områden i samhället, bland annat inom trans-
portsektorn (Naturvårdsverket, 2013). Denna omställning kräver både ny teknik,
energieffektivare fordon, mer eldrift, biodrivmedel, andra hållbara bränslealternativ
samt samhällsplanering som resulterar i minskat transportbehov (Naturvårdsverket,
2017).

För att bedöma fordons totala klimatpåverkan måste påverkan under hela livscykeln
betraktas och enligt (Borén, 2016) är elbilar ett mer miljövänligt alternativ än bilar
med förbränningsmotorer, förutsatt att elbilen drivs på grön el. Det krävs dock
att hela livscykeln studeras då produktionen av elbilar kräver mer energi än bilar
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med förbränningsmotorer på grund av komponenter som bland annat större och
effektivare batterier.

En viktig del i omställningen för att uppnå klimatneutralitet inom transportsektorn
är den ökande användningen av eldrivna fordon (Naturvårdsverket, 2017). Utöver
de höga halter koldioxid som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen har
förbränningsmotorer betydligt längre verkningsgrad än elmotorer. Av den energi som
tillförs ett fordon med dieselmotor används endast cirka 20 % till att driva fordonet
framåt, medan resterande energi försvinner främst som värme, men även under
tomgång och som drivlineförluster. I en elbil nyttjas omkring 80 % av motsvarande
mängd energi för att driva bilen framåt (Power Circle, u.å.).

Energianvändningen i personbilar fram till 2050 uppskattas minska med 70 % mot
idag tack vare ökad användning av energieffektivare fordon i form av elbilar och
laddhybridbilar. Sedan 2010 har antalet elbilar och även laddhybridbilar i Sverige
nära fördubblats för varje år, vilket är en positiv trend som förväntas fortsätta. Den
stora omställningen från förbränningsmotorer till elbilar och laddningshybrider
beräknas ske mellan 2030 och 2050 (Naturvårdsverket, 2013).

Användandet av elbilar har bäst lämpats för transport av kortare sträckor på grund av
begränsad räckvidd och långa laddtider. Detta är något som kontinuerligt förbättras
med utvecklad teknik, vilket även sänkt kostnaden (Magnusson och Berggren, 2014).
Enligt (Naturvårdsverket, 2017) förväntas elbilar vara ekonomiskt konkurrenskraftiga
med bensin- och dieselbilar inom fem till tio år.

Det är troligt att den globala transportsektorn kommer genomgå många förändringar
under kommande decennium, bland annat väntas försäljningen av personbilar mins-
ka med cirka 22 % i USA, Europa, Indien och Kina samtidigt som människor reser
cirka 65 % längre sträckor än innan (eftersom bildelningstjänster och taxiverksamhet
väntas öka), detta enligt en studie av IHS Markit (Björklund, 2017). Samtidigt väntas
fordonsflottan vara fortsatt till stora delar beroende av fossila bränslen, kanske så
mycket som över 80 % på en global skala, medan endast ca 19 % av de nya bilarna är
renodlade elbilar.

Däremot kan andelen elbilar vara högre på vissa välutvecklade marknader, en för-
hoppning som delas av Sveriges regering som satt som mål att Sveriges fordonsflotta
skall vara helt fossiloberoende redan år 2030. För att detta mål skall kunna nås måste
dock elbilsförsäljningen på den svenska marknaden öka markant. I dagsläget är det
laddhybriderna som ökar mest (Ekman, 2016).

Elektrifiering av personbilar har gjort framsteg sedan sekelskiftet. Motsvarande
framsteg har däremot inte skett inom tunga fordon. Den dominerande motortekniken
är fortfarande dieselmotorn även då vissa framsteg ändå skett. Utveckling sker inom
bränsleeffektivisering av befintliga samt nya dieselmotorer för att uppnå befintliga
emissionskrav. För att nå målet med ett fossilfritt Sverige 2030 krävs dock att ytterli-
gare utveckling sker. Ett första steg kan vara att övergång till laddningshybrider där
el kombineras med diesel. Denna variant lämpar sig bra i stadsmiljö på grund av
mycket start och stopp, bromsning och acceleration som då drivs av el. Nästa steg
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kan vara omställning till laddbara hybrider som kan gå längre sträckor på ren eldrift
då laddning sker från elnätet vid laddningsstationer och inte enbart laddning under
färd som i vanliga hybridfordon. Detta leder dock till en ökad kostnad på grund av
behov av större energilager samt behov av laddningsstationer (Brännlund et al., 2010).

Enligt (Naturvårdsverket, 2013) kommer övergången från fossila bränslen till el för
tyngre fordon ske via en omställning till biodrivmedel. Biodrivmedel anses vara nära
klimatneutrala då den koldioxid som släpps ut vid förbränning åter tas upp av växter
och binds in i biomassan. Ett annat argument är att lika mycket koldioxid frigörs vid
förbränning av biomassan som vid nedbrytning av det organiska materialet i naturen
(Bioenergiportalen, 2012). Vid användning av biogas som drivmedel finns ytterligare
reduktion av växthusgaser i form av minskade utsläpp av metan. Denna reduktion
sker i framställningen av biogas genom den rötningsprocess som sker då organiskt
material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö (Brännlund et al., 2010).

5.2 Samhällsplanering

Inom Uppsala kommun finns det ett antal platser med transportinfrastruktur som är
av riksintresse varav Europaväg 4 (E4) är en av dem. Så länge dessa platser kvarstår
som riksintresse har Uppsala kommun uttryckligen meddelat att inga tillstånd för
bebyggelse som kan inskränka på funktionen av dessa vägsträckor utfärdas (Uppsala
kommun, 2016). Det är då inte osannolikt att anta, att trafiksituationen på dessa vägar
inom Uppsala kommun inte kommer förändras nämnvärt de kommande åren.

I Uppsalas stadskärna är trafiksituationen mer ansträngd med smala gator och många
enkelriktade körbanor, med begränsad framkomlighet som följd. Dessutom finns det
idag en miljözon i Uppsala stadskärna som sträcker sig ungefär från Kyrkogatan till
Väderkvarnsgatan i väst-östlig riktning och Luthagesesplanaden till Strandbogatan i
nord-sydlig riktning.

Miljözonen innebär att fordon med en nettovikt på över 3,5 ton som t.ex. lastbilar
och tunga bussar regleras baserat på fordonets miljöklassning, och bestämmer hur
länge fordonet ifråga får hållas i drift inom miljözonen (Uppsala kommun et al., 2013).
Miljöklasserna berättar mängden utsläpp av koloxider, kolväten och kväveoxider från
bilen ifråga, och är det miljöklassningssystem som används i Sverige (Transportsty-
relsen, u.å.). Trafiksituationen i centrum påverkas även av de expansionsplaner som
lagts fram av Uppsala kommun i den översiktsplan som presenterades 2016 (Uppsala
kommun, 2016). I översiktsplanen presenteras hur Uppsala stad skall byggas ut och
förbättras som en stad att bo och arbeta i fram till år 2050. Staden beräknas växa med
ca 60 000 bostäder och arbetsplatser, och stora omstruktureringar av Uppsalas kollek-
tivtrafik med nya busslinjer och resecentrum planeras.
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5.3 Ny miljöstyrning

Enligt nya regler från svenska regeringen är även miljözoner som skall reglera per-
sonbilar tänkta att implementeras nationellt år 2020 (Regeringskansliet, 2018). Detta
innebär bland annat att äldre dieselbilar, som släpper ut avsevärt högre mängder
kväveoxider än nyare modeller, skulle förbjudas i den andra miljözonen medan
den första miljözonen fortsatt endast reglerar tyngre fordon. Kraven i den andra
miljözonen väntas sedan skärpas redan 1 juni 2022 för att utesluta alla modeller som
inte klassas som Euro 6. Även elhybrider och fordonsgasbilar omfattas av dessa regler.
I den tredje zonen kommer endast Euro 6-fordon samt el- och bränslecellsbilar att
tillåtas. Organisationer så som Motormännen motsätter sig de nya regelverken och
menar att det istället borde ställas högre krav på biltillverkarna (Motormännen, 2018).

Regeringen beslutade i slutet av 2017 att införa ett så kallat bonus malus-system som
ett steg i arbetet mot visionen om ett fossilfritt Sverige 2030 samt ett klimatneutralt
Sverige 2050. Bonus malus-systemet kommer träda i kraft den 1 juli 2018 med syfte
att minska transportsektorns klimatpåverkan och beroende av fossila bränslen,
genom ökad andel miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Den befintliga
fordonsflottan påverkas inte av systemet som endast berör nya personbilar, lätta
bussar samt lätta lastbilar.

För fordon drivna på fossila bränslen i form av bensin och diesel höjs fordonsskatten
under tre år från att bilen blivit skattepliktig första gången. Fordon som drivs med
bränslen som etanol och fordonsgas får ingen förhöjd fordonsskatt då dessa drivs
med alternativa drivmedel. Förhoppningen är att styra fler att välja fordon med lägre
utsläpp vid nyköp.

Den befintliga femåriga skattebefrielsen för miljöbilar tas i och med det nya systemet
bort samtidigt som den rådande supermiljöbilspremien ersätts av en bonus gällande
bilar med mycket låga utsläpp. Den nya bonusen får högst motsvara 25 % av bilens
nypris och kommer att höjas från den befintliga premien på 40 000 kronor enligt
supermiljöbilspremien till 60 000 kronor för fordon med noll-utsläpp. Ytterligare
kommer även gasbilar ha möjlighet till en bonus på 10 000 kronor, till skillnad från
idag då dessa bilar inte får ta del av supermiljöbilspremien.

Totalt förväntas det nya systemet underlätta omställningen från fossila bränslen till
hållbara förnybara bränslen (Regeringskansliet, 2017).
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Sammanfattning

Syftet med att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av ett naturveten-
skapligt arbete är bland annat att öka tillgängligheten av arbetet. Vid utformning
av denna populärvetenskapliga text är det viktigt att anpassa innehåll och språk till
målgrupper som inte direkt kan ta åt sig av den ursprungliga rapportens innehåll.

En populärvetenskaplig sammanfattning ska ha en kort och kraftfull rubrik som ska
beskriva vad texten kommer handla om. Sammanfattningen ska även ha en ingress
och därefter en brödtext. Ingressen ska ta upp godbitarnaäv arbetet, det vill säga re-
sultatet, slutsatsen och problemet.
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Inledning

Att skriva populärvetenskapligt innebär att presentera innehållet i ett arbete på ett
sätt som är begripligt för personer som inte är insatta i ämnet sedan tidigare. Syftet
med att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av ett naturvetenskapligt ar-
bete är bland annat att öka tillgängligheten av arbetet. Detta görs genom att anpassa
innehåll och språk till målgrupper som inte direkt kan ta åt sig av den ursprungliga
rapportens innehåll (Brändén, u.å.). Utöver ökad tillgänglighet är sammanfattningen
även ett sätt för rapportens författare att reflektera över arbetet och betrakta det ur ett
bredare perspektiv (Lindgärde, 2014).

Innehåll

Vid utformning av en populärvetenskaplig sammanfattning blir första utmaningen
att fånga läsarens intresse. Då det första läsaren möts av är sammanfattningens rubrik
bör denna vara både kort och uttrycksfull. Enligt Lindgärde (2014) kan rubriken
ses om en ”supersammanfattning” av vad texten kommer handla om. För att sedan
bibehålla läsarens intresse sammanfattas det viktigaste av innehållet i en ingress eller
introduktion. Ingressen ska endast vara några meningar och innehålla ”godbitarna”
från arbetet för att locka till vidare läsning. Alltså ska resultatet, slutsatsen och
problemet, som annars brukar vara sist i arbetet, beskrivas redan i ingressen. Även
fast både rubrik och ingress endast utgörs av några meningar är det värdefullt att
lägga ner lite extra tid på just dessa delar (Lindgärde, 2014).

Sammanfattningens huvuddel utgörs av brödtexten (Lindgärde, 2014). Det är fördel-
aktigt att ha en tydlig bild av målgruppen och utifrån det välja ut innehåll och sortera
sakinnehållet så det passar den valda målgruppen. Här är det viktigt att få med alla
relevanta bitar av arbetet för att göra det begripligt för läsaren (Brändén, 2010). Enligt
Lindgärde (2014) är följande nyckelord och frågeställningar till hjälp vid disponering
av sammanfattningen:

• Resultat: Tidigt i rapporten kan det vara bra att besvara frågorna ”Vad har arbetet
innefattat?” samt ”Har det resulterat i något intressant?”.

• Behov: Vilken frågeställning har legat till grunden för arbetet?

• Nytta: Varför är arbetet relevant?

• Tillämpning och konsekvens: Hur kommer arbetet användas i framtiden?

Metodbeskrivningen ska hållas väldigt kort och finnas långt ner i texten. Om någon
skulle vilja upprepa experimentet/arbetet får de läsa slutrapporten (Lindgärde, 2014).

För att få en bra rytm i texten kan mängden information som presenteras varieras.
Stycken med hög informationstäthet måste varvas med något mer informationsfattiga
stycken för att skapa ett behagligt tempo för läsaren (Brändén, u.å.).
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Språk

När man skriver en populärvetenskaplig sammanfattning ska ett varierande språk
användas, det vill säga att ord och begrepp som återkommer i texten varieras (Lind-
gärde, 2014). För att läsaren lättare ska kunna följa med och förstå texten ska konkreta
beskrivningar och inte allt för mycket siffror användas (Brändén, u.å.).

I största möjliga mån ska facktermer och svåra ord undvikas. De flesta facktermer och
svåra ord kan ofta bytas ut mot enklare ord som på ett mer vardagligt språk beskriver
termerna (Brändén, u.å.). Om de inte kan bytas ut ska dem förklaras väl så läsningen
flyter på. Eventuellt kan man ha ett snabblexikon i slutet av sammanfattningen (Lind-
gärde, 2014).

Skrivtips

Några ytterligare skrivtips från Lindgärde (2014):

• Variation av korta och långa meningar för att få bra flyt i läsningen. Tänk på att
korta meningar är lättare att läsa.

• Läs texten högt för dig själv både under arbetes gång och när sammanfattningen
är klar för att kunna omformulera meningar och resonemang.

• Be någon utomstående som inte är insatt i ämnet läsa sammanfattningen för att
säkerställa att alla kan förstå den.

• Vilken ordning man föredrar att skriva sammanfattningen i är individuell. Vissa
föredrar exempelvis att börja med brödtexten och andra med introduktionen.
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GRI som står för Global Reporting Initiative är ett internationellt oberoende standar-
dorganisation. GRI finns till för att hjälpa företag, stater och organisationer att på ett
enkelt sätt förmedla och förstå sin påverkan på människor och miljö. Detta involverar
rapportering av bland annat mänskliga rättigheter, korruption och klimatföränd-
ringar. GRI som standard används idag över hela världen och ökar i intresse. För
att en rapport ska vara i linje med GRI standarden måste den universella strukturen
följas, detta garanterar att en viss kvalité på rapporten upprätthålls där en översiktlig
bild av företaget ges och hur aktuella och kommande problem kommer att hanteras.
Rapporten kan även byggas ut med ämnesspecifika standarder inom ekonomiska,
miljömässiga och sociala kategorier där företaget, staten eller organisationen bedriver
sin påverkan inom dessa områden.(GRI, 2016a).

Inom environmental standards finns en rad olika miljökategorier som definierar hur
man ska redovisa bland annat energianvändning, utsläpp och vatten. Inom kategorin
emissions finns det en rad underkategorier som definierar hur utsläppen från företaget
ska redovisas. Inom Emissions finns det två kategorier som involverar direkta och
indirekta källor till utsläpp av växthusgaser, vilket följer:

• Disclosure 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

• Disclosure 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Kategorin som behandlar de direkta utsläpp finns under kapitel 305-1 och involverar
bland annat utsläpp som kommer från förbränning av fossila bränslen vid transport
inom företaget. Denna transporten inkluderar fraktning av material, arbetare och
avfall som företaget själva står för.

Under kapitel 305-3 behandlas de indirekta utsläppen. Dessa utsläpp är en konsekvens
av företaget men kommer inte från källor som företaget äger eller kontrollerar. Dessa
utsläpp delas upp i ‘upstream’ och ‘downstream’. Uppströms utsläpp består av bland
annat inköpta material och tjänster, transporten av dessa, personalresor och perso-
nalens pendling till jobbet. Nedströms utsläpp består av transport och distribution
av produkter tillverkat av företaget, återvinning av produkten och användningen av
produkten. (GRI, 2016b)
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ISO 14001 är en miljöledningsstandard som används internationellt av över 300 000 or-
ganisationer. Standarden lämpar sig till alla sorters av företag och organisationer, oav-
sett storlek och område. ISO 14001 hjälper företaget att se över deras miljöpåverkan
inom fler olika områden som till exempel luftföroreningar, sophantering, vatten och
avloppsrening. MIljöstandarden kräver inte att några specifika miljöprestanda uppnås
utan bygger på att företaget hela tiden jobbar på förbättringar inom miljöområdet.Med
ISO reglerna ges ett ramverk som är internationellt erkänt så att alla företag och orga-
nisationer som har anslutit sig till dessa regler beräknar exempelvis koldioxidutsläpp
på samma sätt. Däremot för att bli ISO 14001 certifierad så ställs det krav på organi-
sationen, detta involverar både miljörapportering och arbete med miljö förbättringar-
na (International Organization & amp; for Standardization, 2015). Enligt SIS, Swedish
standard institute, som utfärdar ISO certifieringarna i Sverige, ställs följande krav på
organisationen eller företaget för att uppnå certifieringen (Detta är ISO 14001):

• Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den stan-
dard som ska tillämpas

• Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet

• Systemet är beskrivet

• System och beskrivning underhålls löpande

• Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat
certifieringsorgan

Dessa krav hjälper företaget att:

• kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan

• sätta upp konkreta miljömål för förbättringar

• få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet

• införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål

• kontrollera att miljöarbetet fungerar

• kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet

• gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering

• införa styrande rutiner för miljöarbetet.

(Swedish standards institute, uå)
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Att vara klimatneutral innebär att man kompenserar för alla sina utsläpp av växthus-
gaser och därmed blir de totala utsläppen lika med noll. För att bli klimatneutral kan
man klimatneutralisera, klimatbalansera eller klimatkompensera. Orden betyder sam-
ma sak. När man kompenserar för sina utsläpp kan det göras på flera olika sätt. Bland
annat genom att köpa utsläppsrätter/reduktionsenheter eller trädplantering. När man
köper utsläppsrätter/reduktionsenheter ska man leta efter märkningen golden stan-
dard. Golden standard får bara projekt som har höga krav på sig och där med hög
standard.
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1 Definition av klimatneutralitet

När något är klimatneutralt är de totala utsläppen av växthusgaser är lika med noll
(Beyer, 2008). Ett land, verksamhet eller produkt är exempel på saker som kan va-
ra klimatneutrala. Landet, verksamheten eller produkten påverkar alltså inte klimatet
genom utsläpp. Detta är dock svårt att uppnå då nästan allting ger upphov till utsläpp
av växthusgaser. För att bli klimatneutral kan man klimatneutralisera, klimatbalansera
eller klimatkompensera. Dessa ord har samma betydelse, det vill säga att man kom-
penserar för mängden koldioxidutsläpp man orsakat (Lydén, 2010a). Detta kan göras
på flera olika sätt.

2 Utsläppsrätter/ reduktionsenheter

Utsläppsrätter finns i många länder, det gäller då utsläpp av olika växthusgaser men
oftast koldioxid. En utsläppsrätt kallas även ibland reduktionsenhet och den som äger
denna får släppa ut växthusgaser som motsvarar ett ton koldioxid. EU tillhandahåller
de vanligt förekommande utsläppsrätterna, dessa kallas EUA. Även FN har ett om-
fattande system för utsläppsrätter (Lydén, 2010b). Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton
minskade koldioxidutsläpp (Utsläppsrätt.se, u.å.).

2.1 EU:s utsläppsrätter (EUA)

EU-kommissionen har bestämt att det ska finnas en gräns på hur många utsläppsrät-
ter det europeiska handelssystemet har. För att klimatkompensera genom utsläpps-
rätter köper man då en eller flera av EU:s utsläppsrätter. Detta leder då till att antalet
utsläppsrätter som finns kvar minskar för de företag som hör till handelssystemet (Ut-
släppsrätt.se, u.å.).

2.2 FN:s utsläppsrätter

FN driver en egen handel av utsläppsrätter som lätt kan blandas ihop med EU:s ut-
släppsrätter. FN:s utsläppsrätter är definierade i Kyotoprotokollet och kan kallas ut-
släppsenheter eller reduktionsenheter men går under det samlade namnet Kyotoen-
heter (Utsläppsrätt.se, u.å.).

2.2.1 Clean Development Mechanism

I kompensationssamanhang är Clean Development Mechanism (CDM) den vanligaste
typen av flexibla mekanismer som är definierade i Kyotoprotokollet (Utsläppsrätt.se,
u.å.). CDM handlar om att rika industriländer, som har stora utsläpp, bekostar åtgär-
der i utvecklingsländer som leder till minskade utsläpp att växthusgaser och en håll-
bar utveckling. De utsläppsminskningarna som länderna bidrar till kan de sedan till-
godoräkna sig (Lydén, 2010c). Utsläppsrätterna som skapas kallas för Certified Emis-
sion Reduction (CER). CDM har sina brister. Det finns mycket regler att förhålla sig
till och det som rör administration tar lång tid. CDM-styrelsen som godkänner CDM-
projekt i utvecklingsländer har inte heller arbetat så fort de senaste åren (Utsläpps-
rätt.se, u.å.).
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2.2.2 Joint Implementation

Joint Implementation (JI) kan grovt översättas till ”gemensamt genomförande” och
fungerar ungefär på samma sätt som CDM. Det som skiljer de åt är att JI-projekt mins-
kar utsläppen i industriländer istället för i utvecklingsländer. Reglerna liknar varandra
både i CDM och JI. JI-projekt skapar även de utsläppsrätter, dessa kallas för Emission
Reduction Unit (ERU) (Utsläppsrätt.se, u.å.).

2.2.3 Voluntary Emission Reductions

Voluntary Emission Reductions (VER) översätts till Frivillig kontrollerade projekt.
VER är förkortningen för en utsläppsrätt vars projekt kontrolleras frivilligt och det
finns inga specifika regler för vilka projekt som får klassas som VER. Kontrollen av
VER-projekt sker ofta med samma upplägg som FN-systemet (Utsläppsrätt.se, u.å.).

2.2.4 Gold standard

Utsläppsrätter med hög kvalitet märks med golden standard. Det ställs då höga krav
på projektens totala samhälls-och miljöpåverkan. Ska man klimatkompensera ska man
leta efter just den här märkningen på utsläppsrätterna (Lydén, 2010d). Golden stan-
dard utvecklades i och med att vissa CDM-projekt i utvecklingsländer inte visat sig
vara så bra som man trott. Organisationer som till exempel WWF skapade då en så
kallas vip-CDM även kallad golden standard (Utsläppsrätt.se, u.å.).

3 Trädplantering

Trädplantering är, bland företag, en vanlig åtgärd för kompensation av växthusgasut-
släpp. Det är en billigare variant av kompensation. Man betalar då för trädplantering
som oftast sker i utvecklingsländer. Träden, men även andra växter, tar upp och
binder koldioxid i en viss mängd. Man tänker sig då att de nya träden kommer
kompensera för de dåliga växthusgaserna man släppt ut.Det är väldigt sällan som
myndigheter kontrollerar planteringarna detta gör att det finns en risk att träden
aldrig blir planerade och alltså inte existerar. Detta kan förklara anledningen till att
det ofta är billigare med trädplantering än kompensation på annat sätt.

Även fast träd planteras så minskar inte växthusgaserna. Detta för att fossil koldioxid
hela tiden tillförs. Alltså ökar kretsloppet av koldioxid. En annan nackdel med
trädplaneringa är att den kan vara skadlig området där träden planteras. Lands-
bygdsbefolkningen i utvecklingsländer kan även bli tvingade att lämna sina hem för
att industriländer ska kompensera för sina utsläpp (Utsläppsrätt.se, u.å.).
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1 Inledning

2 Resultet

År 2010 stod transport av gods för 2108 mega ton av koldioxidutsläpp vilket är unge-
fär 7% av världens totala utsläpp (International transport forum, 2016). Av de varor
som Sverige importerar kommer cirka 80% från andra länder inom Europa och 70%
från andra EU länder. Störst import har Sverige från Tyskland följt av Nederländer-
na, Norge, Danmark, Storbritannien, Belgien, först på 7e plats kommer Kina (Import
och export – Sveriges ekonomi beroende av handel, 2017). Detta betyder att det är
framförallt transportmönstren inom EU som är viktigt för transportens del av de in-
direkta utsläppen. Inom EU ser transporten av gods ut på följande sätt. (Räknat i ton
gods*transporterad kilometer).

Figur 1: Godstransport fördelat på transportsätt (European union road federation,
2018)

Hela 49% av godset inom EU transporteras via vägnätverket. Nästan alla varor
som transporteras hamnar någon gång under dess färd på en lastbil eller annan trans-
port som går på väg. Detta då den stora fördelen med vägtrafik är att den når hela
vägen till beställaren. En annan anledning till att välja lastbil är att det är mer flexi-
belt och kan lättare anpassas till kundens behov. Tåg är bättre för stora mängder gods
som ska transporteras till ett och samma ställe. Problemet är att det tar längre tid att
transportera en vara fram till kund, detta då man måste först ha ett tåg som går till rätt
terminal för att sedan skicka godset med lastbil sista biten fram till kund. Sjötransport
är långsammare än tåg och landsväg och även den involverar oftast omlastningar till
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andra transportmedel innan den når slutkunden. (Andersson, 2015) Mängden utsläpp
som en transport orsakar beror till stor del på vilket transportmedel som väljs.

Tabell 1: Utsläpp från olika transportmedel (McKinnon, 2010)

CO2 NOx

Flyg 656 3253

Lastbil Euro 1 72 683

Euro 2 69 755

Euro 3 72 553

Euro 4 70 353

Euro 5 66 205

Tåg Diesel 35 549

El 18 32

Båt Upström 49 839

Nedström 29 506

I siffrorna från tabell 1 finns en del saker att ta hänsyn till, den nya klassningen på
lastbilar Euro 6 är inte med i listan då denna studien gjordes innan dessa togs i bruk
i stor skala. Dessa lastbilar är bättre för miljön än Euro 5. Elektriciteten skiljer sig åt
mellan länderna som tågen går igenom. Detta innebär att det är bättre med el tåg i
vissa länder, sämre i andra. Man tar heller inte hänsyn till utsläppen som krävs för att
underhålla infrastrukturen som krävs för att transportmedlet ska fungera. Lastbilar
kräver vägar hela vägen och dessa vägar kräver underhåll och detta innebär utsläpp.
Medans båtar går på havet och kräver ingen större mängd infrastruktur förutom ham-
nar. Samma gäller för flygtransport som enbart behöver flygplatser. Man har heller
inte tagit hänsyn till att i vissa fall transporteras flyg och båtfrakt tillsammans med
passagerare.(McKinnon, 2010)
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sintensiva dessa länder är.
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1 Tillverkning av material

Mycket de varor som köps idag är importerade, därför kan man inte bara räkna på de
utsläpp som produkten gör i landet som varan köptes i. För att då få en fullständig
bild av vad varan resulterar i för utsläpp av växthusgaser måste utsläppen även
analyseras i tidigare led. Den största delen av utsläppen som sker i varans livscykel
inträffar innan produkten når konsumtionslandet (Utsläpp av växthusgaser - kon-
sumtion). Detta involverar både tillverkningen av varan och sedan frakten. I Sverige
har de inhemska utsläppen minskat sedan 1990 medan de utländska utsläppen på
grund av den svenska konsumtionen har ökat. Detta gör att det är allt viktigare att
undersöka och analysera de utsläpp som associeras med import av varor.

Vid en analys av varans utsläpp undersöks först av allt tillverkningen av produkten.
När en vara tillverkas kärvs det energi både för att skapa basmaterialet, vilket
produkten består av, och montering eller tillverkning av varan i fabrik. Beroende på
var produkten tillverkas kommer olika mängd energi att behövas och vart denna
energin kommer ifrån har stor påverkan på utsläppen som varan resulterar i. För att
kunna minska utsläppen av växthusgaser vid inköp av produkter eller material är det
viktigt att veta just hur mycket energi som krävs när produkten produceras och var
denna energi kommer ifrån. Med hjälp av att veta utsläppen som är associerad med
produkten kan inköparen välja ett land eller region som medför de lägsta utsläppen
av växthusgaser för varan. Det blir även enklare när ett företag eller organisation ska
göra en miljöanalys om de vill veta hur stor andel av utsläppen materialinköpen står
för inom verksamheten.

Ett sätt för att analysera detta är att använda sig av hur utsläppsintensivt ett land är.
Detta räknas ut genom att kolla på utsläppen av växthusgaser per BNP. Ett förenklat
sätt att göra detta är att först räkna ut energin och utsläppen som associerat med en
vara. Sedan jämförs utsläppsintensiteten från landet som varorna köps in till med
landet där varorna tillverkas. Man utgår alltså energin som det skulle ta att tillverka
produkten eller materialet i landet och sedan jämförs utsläppsintensiteten från olika
länder ifall tillverkning av varan där skulle resultera i ett högre eller längre utsläpp.
Detta kan dock ge missvisade siffror då olika länder har olika effektiva fabriker,
antingen skulle det kunna ta mer eller mindre energi att producera en liknande vara
än här i Sverige vilket då skulle påverkas utsläppen (Utsläpp av växthusgaser -
konsumtion, 2017).

Av den import som äger rum idag till Sverige importeras ca 80% av varorna från
Europa och utanför Europa är det kina som är störst. Från SCB kan även de 10 länder
som Sverige importerar mest ifrån hämtas (SCB, 2018). Dessa data ger en god grund
när utsläppen vid tillverkningen ska utvärderas. Från världsbanken kan data om hur
mycket utsläpp av koldioxid per BNP som ett land har erhållas (Worldbank, 2018).
Genom att kolla på informationen både från SCB och världsbanken kan utsläppsin-
tensiteten från de viktigaste länder som Sverige importerar ifrån jämföras, se tabell 1.
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Tabell 1: . Visar summan som Sverige 2017 spenderades på import, utsläppsintensi-
teten 2014 för de största importörerna till Sverige och utsläppsintensiteten per land
jämfört med Sverige. (SCB, 2018; Worldbank, 2018)

Land
Import till Sverige

i miljarder kronor

CO2 emissions

(kg per PPP $ of GDP) 2014

Utsläpp vid

tillverkning jämfört

med Sverige

Sverige - 0,096 -

Tyskland 231 0,189 1.97

Nederländerna 111 0,204 2.13

Norge 107 0,140 1.46

Danmark 86 0,124 1.29

Storbritannien

och Nordirland
63 0,160 1.67

Belgien 62 0,187 1.95

Kina 60 0,562 5.85

Finland 57 0,209 2.18

Frankrike 48 0,114 1.19

Polen 47 0,294 3.06
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Sverige har som miljömål att vara fossilfritt till år 2030 och klimatneutrala till år 2050.
Denna omställning kräver framsteg inom flera områden i samhället och inte minst
inom transportsektorn. Omställningen från fossila till förnybara bränslen förväntas
ske i flera steg och en förutsättning för att nå klimatmålen är ökande användning av
elktrifierade fordon. Utvecklingen av elektrifiering av personbilar går kontinueligt
framåt, medan likande framsteg inte skett för tunga fordon. Övergången från fossila
till förnybara bränslen för tyngre fordon förväntas därmed ske via en omställning till
biodrivmedel.

Med ny miljöstyrning från regeringens sida i form av ett bonus malus-system är am-
bitionen att underlätta omställningen från fossila till hållbara förnybara bränslen.
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1 Inledning

Sverige har som mål att år 2050 vara klimatneutralt med avseende på växthusgaser
och därmed inte längre bidra till den rådande växthuseffekten. Denna vision kräver
nödvändiga omställningar inom flera områden i samhället, bland annat inom trans-
portsektorn (Naturvårdsverket, 2013). Denna omställning kräver både ny teknik,
energieffektivare fordon, mer eldrift, biodrivmedel, andra hållbara bränslealternativ
samt samhällsplanering som resulterar i minskat transportbehov (Naturvårdsverket,
2017).

För att bedöma fordons totala klimatpåverkan måste påverkan under hela livscykeln
betraktas och enligt (Borén, 2016) är elbilar ett mer miljövänligt alternativ än bilar
med förbränningsmotorer, förutsatt att elbilen drivs på grön el. Det krävs dock att
hela livscykeln studeras då produktionen av elbilar kräver mer energi än bilar med
förbränningsmotorer på grund av komponenter som bland annat större och effektiva-
re batterier.

2 Resultet

2.1 Omställning från fossila till förnybara bränslen

En viktig del i omställningen för att uppnå klimatneutralitet inom transportsektorn
är den ökande användningen av eldrivna fordon (Naturvårdsverket, 2017). Utöver
de höga halter koldioxid som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen har
förbränningsmotorer betydligt längre verkningsgrad än elmotorer. Av den energi
som tillförs ett fordon med dieselmotor används endast cirka 20 procent till att driva
fordonet framåt, medan resterande energi försvinner främst som värme, men även
under tomgång och som drivlineförluster. I en elbil nyttjas omkring 80 procent av
motsvarande mängd energi för att driva bilen framåt (Power Circle, u.å.).

Energianvändningen i personbilar fram till 2050 uppskattas minska med 70 procent
mot idag tack vare ökad användning av energieffektivare fordon i form av elbilar och
laddhybridbilar. Sedan 2010 har antalet elbilar och även laddhybridbilar i Sverige
nära fördubblats för varje år, vilket är en positiv trend som förväntas fortsätta. Den
stora omställningen från förbränningsmotorer till elbilar och laddningshybrider
beräknas ske mellan 2030 och 2050 (Naturvårdsverket, 2013).

Användandet av elbilar har bäst lämpats för transport av kortare sträckor på grund av
begränsad räckvidd och långa laddtider. Detta är något som kontinuerligt förbättras
med utvecklad teknik, vilket även sänkt kostanden (Magnusson och Berggren, 2014).
Enligt (Naturvårdsverket, 2017) förväntas elbilar vara ekonomiskt konkurrenskraftiga
med bensin- och dieselbilar inom fem till tio år.

Elektrifiering av personbilar har gjort framsteg sedan sekelskiftet. Motsvande fram-
steg har däremot inte skett inom tunga fordon. Den dominerande motortekniken är
fortfarande dieselmotorn även då vissa framsteg ändå skett. Utveckling sker inom
bränsleeffektivisering av befintliga samt nya dieselmotorer för att uppnå befintliga
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emissionskrav. För att nå målet med ett fossilfritt Sverige 2030 krävs dock att ytterli-
gare utveckling sker. Ett första steg kan vara att övergång till laddningshybrider där
el kombineras med diesel. Denna variant lämpar sig bra i stadsmiljö på grund av
mycket start och stopp, bromsning och acceleration som då drivs av el. Nästa steg
kan vara omställning till laddbara hybrider som kan gå längre sträckor på ren eldrift
då laddning sker från elnätet vid laddningsstationer och inte enbart laddning under
färd som i vanliga hyrbidfordon. Detta leder dock till en ökad kostnad på grund av
behov av större energilager samt behov av laddningsstationer (Brännlund et al., 2010).

Enligt (Naturvårdsverket, 2013) kommer övergången från fossila bränslen till el för
tyngre fordon ske via en omställning till biodrivmedel. Biodrivmedel anses vara nära
klimatneutrala då den koldioxid som släpps ut vid förbränning åter tas upp av växter
och binds in i biomassan. Ett annat argument är att lika mycket koldioxid frigörs vid
förbränning av biomassan som vid nedbrytning av det organiska materialet i naturen
(Bioenergiportalen, 2012). Vid användning av biogas som drivmedel finns ytterligare
reduktion av växthusgaser i form av minskade utsläpp av metan. Denna reduktion
sker i framställningen av biogas genom den rötningsprocess som sker då organiskt
material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö (Brännlund et al., 2010).

2.2 Ny miljöstyrning

Regeringen beslutade i slutet av 2017 att införa ett så kallat bonus malus-system som
ett steg i arbetet mot visionen om ett fossilfritt Sverige 2030 samt ett klimatneutralt
Sverige 2050. Bonus malus-systemet kommer träda i kraft den 1 juli 2018 med syfte
att minska transportsektorns klimatpåverkan och beroende av fossila bränslen,
genom ökad andel miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Den befintliga
fordonsflottan påverkas inte av systemet som endast berör nya personbilar, lätta
bussar samt lätta lastbilar.

För fordon drivna på fossila bränslen i form av bensin och diesel höjs fordonsskatten
under tre år från att bilen blivit skattepliktig första gången. Fordon som drivs med
bränslen som etanol och fordonsgas får ingen förhöjd fordonskatt då dessa drivs
med alternativa drivmedel. Förhoppningen är att styra fler att välja fordon med lägre
utsläpp vid nyköp.

Den befintliga femåriga skattebefrielsen för miljöbilar tas i och med det nya systemet
bort samtidigt som den rådande supermiljöbilspremien ersätts av en bonus gällande
bilar med mycket låga utsläpp. Den nya bonusen får högst motsvara 25 procent av
bilens nypris och kommer att höjas från den befintliga premien på 40 000 kronor en-
ligt supermiljöbilspremien till 60 000 kronor för fordon med noll-utsläpp. Ytterligare
kommer även gasbilar ha möjlighet till en bonus på 10 000 kronor, till skillnad från
idag då dessa bilar inte får ta del av supermiljöbilspremien.

Totalt förväntas det nya systemet underlätta omställningen från fossila bränslen till
hållbara förnybara bränslen (Regeringskansliet, 2017).
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En livscykelanalys (LCA) är ett bedömnings- och redovisningsmaterial för produkters
miljöpåverkan. För att veta vilket material som minst bidrar till växthusgasutsläpp,
om det finns något sätt att optimera en varas produktion och om man överanvänder
resurser etc. så är miljöinriktad LCA är en metod som steg för steg analyserar en pro-
dukts livscykel. Med hjälp av LCA, där LCA data finns tillgängligt i online-databaser,
kan klimatkalkyler skapas som ger en bedömningsgrund för beslutstagare inom mil-
jörelaterade problemställningar.
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1 Livscykelanalys och klimatkalkyler

LCA bygger på en rad internationella standarder som ingår i ISO 14040-serien (Am-
menberg, 2012, p 441). LCA är utformat till att definiera mål och syfte, identifiera möj-
liga förbättringsområden inom en livscykel, skapa en riskbedömning och sedan ana-
lysera resultatet som erhållits från processen och göra en tolkning av resultatet. Stan-
darden ISO 14044:2006 beskriver ingående strukturen för LCA samt hur rapportering
och kritiskt granskning bör gå till (SIS/TK 207/AG 01, 2006a) medan ISO 14040:2006
mer övergripande beskriver metoder och principer inom LCA (SIS/TK 207/AG 01,
2006b). Inom ISO-serien finns ännu mer specifika standarder som hanterar LCA in-
om vattenpåverkan (ISO 14046:2014), kvantifiering och identifiering av växthusgaser
(ISO/TR 27915:217) samt ramverk för betongstrukturer (ISO 13315-4:2017) med flera.

1.1 ISO 14044:2006

Defintion och omfattning
Detta är det första steget i en LCA-studie där studiens omfattning och syfte bestäms.
Hur omfattande studien blir beror på hur detaljerat livscykeln analyseras. En defi-
nition måste också göras av vad som är målet med studien (SIS/TK 207/AG 01, 2006a).

Inventeringsanalys
Livscykelinventeringsanalysen (LCI) är den andra fasen, och innebär att man samlar
in ut- och indata på ett sådant sätt att målet med den definierade studien kan uppnås
och att problemformuleringen kan besvaras (SIS/TK 207/AG 01, 2006a).

Miljöpåverkansbedömning
Efter att data i inventeringsanalysen har samlats in görs en bedömning av dess
information. Fasen kallas för LCIA och står för Life Cycle Impact Assessment. För att
kunna bedöma data måste den först klassificeras, exempelvis genom vad för slags
miljöproblem den tillhör. Sedan sker karakterisering av data där lämplig enhet väljs
för att beskriva det problem som studeras. Om klimatpåverkan är en kategori så är en
lämplig enhet exempelvis koldioxidekvivalenter (Ammenberg, 2012, pp 444–445).

Livscykeltolkning
I den sista fasen tolkas LCA:n och en bedömning görs av den information som ta-
gits fram. Detta för att kunna svara på studiens problemformulering som fastställts i
den första fasen ”Definition och omfattning”. Denna information kan sedan fungerar
som beslutsunderlag för beslutsfattare (SIS/TK 207/AG 01, 2006a) och som grund för
vidare klimatkalkyler (Sweden Green Building Council, 2018).
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1.2 Databaser och mjukvara

Ett flertal databaser som innehåller data och ramverk för att skapa livscykelanalyser
existerar eller är under konstruktion såsom:

• CPM LCA Database

• European Reference Life Cycle Database (ELCD)

• The life Cycle Data Network (LCDN)

• The Global LCA Data Acess Network (GLAD) (Swedish Life Cycle Center, u.å.)

Europeiska Unionen som exempelvis skapat LCDN är ett ramverk för att få åtkomst
till ELCD. Genom ELCD skapas LCA-studier i ett försök till att arbeta enligt den inter-
nationella standarden för LCA (ISO 14040-serien). Vem som helst kan ladda upp data
som möter ett visst minimumkrav (European Commission, 2014). Vissa av dessa data-
baser kräver en summa för att få åtkomst till dess information medan andra är gratis
(GreenDelta, 2018a). Gratis program så som OpenLCA finns också tillgängligt vilket
gör att LCA-studier är något som kan göras av industrier, konsulter, studerande samt
gemene man (GreenDelta, 2018b).

1.3 Klimatkalkyler

LCA-studien ger som nämnts ovan ett informationsunderlag som kan redovisas
genom klimatkalkyler. En klimatkalkyl ger i sin tur beslutsunderlag vid till exempel
val av varor, material och tjänster. Ett exempel på detta är byggföretaget NCC som
skapat en egen klimatkalkyl från programmet GaBi. GaBi är ett LCA-verktyg som
NCC använt för att skapa ett klimatkalkylprogram med hjälp av Excell. NCC:s
klimatkalkyl beräknar miljöpåverkan för utbyte eller förnyelse av VA-system och
andra ledningar (Bennewitz, 2016). Energy Analysis Program (EAP) är ett annat
program som med hjälp av LCA analyserat produkter och beräknat dess miljöpå-
verkan i form av energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Dessa produkter
har karakteriserats och använder enheterna MJ/kr och kg koldioxidekvivalenter/kr.
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har i rapporten ”Nya energi- och växthusgas-
intensiteter för 192 varor och tjänster” använt EAP för att ta fram beräkningar av
energi- och växthusgasintensiteter för ett visst antal produkter som enligt SCB 2006
representerar 192 vanliga produktutgifter. Dessa intensiteter har tagits fram genom
att studera indirekt energiåtgång och växthusgasutsläpp (Johansson et al., 2010).
Andra forskningsprojekt inom byggkonstruktion och LCA har tagit fram listor på
byggmaterial och dess koldioxidekvivalenter där material per kg korrelerats till
kg CO2-utsläpp. Dessa kalkyler har sedan använts till att bygga klimatsmarta hus
(González & García Navarro, 2006).
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1.4 Byggvarubedömningen

I Sverige kan byggföretag som vill följa en viss miljöstandard använda sig av Bygg-
varubedömningen (BVB). BVB är en icke vinstdrivande förening som verkar för att
tillhandahålla information om hållbarhetsbedömda varor. BVB:s bedömningar görs
på produkternas kemiska innehåll, dess livscykelanalys och måste kunna redovisa
följande (Byggvarubedömningen, 2016):

1. Byggvarudeklaration eller motsvarande som följer eBVD2015

2. Miljövarudeklaration (EPD)

3. Säkerhetsdatablad (kemiska produkter)

4. Producentintyg (endast nödvändigt för produktnivån ”rekommenderas”)

5. Certifikat gällande hållbart skogsbruk (för produkter som innehåller träråvara)

6. CE-märkning/ dokument om efterlevnad av RoHS direktivet (2011/65/EU) för
produkter som innehåller elektronik

7. Emissionsrapport/ certifikat för emissioner till inomhusmiljö (nödvändigt för
inomhusmaterial och produkter)

8. Annan information som tillför kundnytta så som

• Produktfaktablad

• Prestandadeklaration

• Monteringsanvisning

• Drift- och skötselinstruktion

Ovan information ger ett underslag för BVB att klassificera produkter inom katego-
rierna miljörekommendationerna Rekommenderas, Accepteras och Undviks. Byggva-
rudeklarationen och EPD är särskilt utmärkande då de båda arbetar med LCA (Jarne-
hammar et al., 2016 | EPD International, u.å.).
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Uppsala kommun har idag en miljözon som reglerar trafiken av lastbilar och tunga
bussar. Samtidigt lade svenska regeringen fram ett nytt regelverk 2018 som möjliggjör
implementeringen av miljözoner som reglerar även personbilar. På europeisk nivå fö-
reslås nya regler med syftet att minska koldioxidutsläppen i regionen och Sverige sik-
tar på att landet skall bli helt fossiloberoende 2030. Globalt kommer troligen försälj-
ningen av elbilar att öka, särskilt på vissa nischade marknader, men det krävs fort-
farande mycket arbete för att bryta dominansen av fossila bränslen, som spås vara
fortsatt mycket stor år 2040.
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1 Trafiksituationen i Uppsala

Inom Uppsala kommun finns det ett antal platser med transportinfrastruktur som är
av riksintresse: bland annat E4, Ostkustbanan och Dalabanan. Så länge dessa platser
kvarstår som riksintresse har Uppsala kommun uttryckligen meddelat att inga till-
stånd för bebyggelse som kan inskränka på funktionen av dessa vägsträckor utfärdas.
(Uppsala kommun, 2016) Det är då inte osannolikt att anta, att trafiksituationen på
dessa vägar inom Uppsala kommun inte kommer förändras nämnvärt de kommande
åren.
I Uppsalas stadskärna är trafiksituationen mer ansträngd med smala gator och många
enkelriktade körbanor, med begränsad framkomlighet som följd. Dessutom finns det
idag en miljözon i Uppsala stadskärna som sträcker sig ungefär från Kyrkogatan till
Väderkvarnsgatan i väst-östlig riktning och Luthagesesplanaden till Strandbogatan i
nord-sydlig riktning.

Figur 1: Karta över miljözonen i Uppsala kommun.

Miljözonen innebär att fordon med en nettovikt på över 3,5 ton som t.ex. lastbilar och
tunga bussar regleras baserat på fordonets miljöklassning, och bestämmer hur länge
fordonet ifråga får hållas i drift inom miljözonen. (Uppsala kommun et al., 2013) Miljö-
klasserna berättar mängden utsläpp av koloxider, kolväten och kväveoxider från bilen
ifråga, och är det miljöklassningssystem som används i Sverige. (Transportstyrelsen)
Trafiksituationen i centrum påverkas även av de expansionsplaner som lagts fram av
Uppsala kommun i den översiktsplan som presenterades 2016. (Uppsala kommun,
2016) I översiktsplanen presenteras hur Uppsala stad skall byggas ut och förbättras
som en stad att bo och arbeta i fram till år 2050. Staden beräknas växa med ca 60 000
bostäder och arbetsplatser, och stora omstruktureringar av Uppsalas kollektivtrafik
med nya busslinjer och resecentrum planeras.

2 Nya trafikregler

Enligt nya regler från svenska regeringen är även miljözoner som skall reglera per-
sonbilar tänkta att implementeras nationellt år 2020. (Regeringskansliet, 2018) Detta
innebär bland annat att äldre dieselbilar, som släpper ut avsevärt högre mängder kvä-
veoxider än nyare modeller, skulle förbjudas i den andra miljözonen medan den första
miljözonen fortsatt endast reglerar tyngre fordon. Kraven i den andra miljözonen vän-
tas sedan skärpas redan 1 juni 2022 för att utesluta alla modeller som inte klassas som
Euro 6. Även elhybrider och fordonsgasbilar omfattas av dessa regler. I den tredje zo-
nen kommer endast Euro 6-fordon samt el- och bränslecellsbilar att tillåtas.
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Organisationer så som Motormännen motsätter sig de nya regelverken och menar att
det istället borde ställas högre krav på biltillverkarna. (Motormännen, 2018)
Trafikverket lade nyligen fram ett förslag till en nationell plan för transportsystemet
2018-2029 där även förslag på ökade investeringar på riktade miljöåtgärder från da-
gens 7,8 miljarder till 10 miljarder kr ingår. Förslaget är nu på remiss och väntas fast-
ställas under våren 2018. (Fredriksson, 2017) En annan aspekt att ta i beaktande gäl-
lande framtida transport är den europeiska lagstiftningen. Europeiska kommissionen
presenterade i november 2017 ett nytt lagförslag för reglering av koldioxidutsläpp från
personbilar och ses som ytterligare ett led i EU:s arbete för att följa Parisavtalet. (CA-
BUZEL, 2017) Om förslaget går igenom, väntas de nya reglerna träda i kraft år 2025,
med ytterligare skärpning av kraven år 2030. Målet med lagförslaget är att minska
koldioxidutsläppen från personbilar i EU med 30 % jämfört med dagens nivå.
Det råder idag delade meningar bland Uppsalas beslutsfattare hur de nya miljözo-
nerna skall implementeras (Dahlbäck, 2018) men det är inte uteslutet att en sådan
utveckling av Uppsalas miljözon och/eller bilfria zoner skulle kunna ske. Sammanta-
get innebär detta att vi troligen kommer ser en ökad begränsning av fordonstrafiken i
svenska städer.

3 Framtidens trafik

Det är troligt att den globala transportsektorn kommer genomgå många förändringar
under kommande decennium, bland annat väntas försäljningen av personbilar minska
med cirka 22 % i USA, Europa, Indien och Kina samtidigt som människor reser cirka
65 % längre sträckor än innan (eftersom bildelningstjänster och taxiverksamhet väntas
öka), detta enligt en studie av IHS Markit. (Björklund, 2017)
Samtidigt väntas fordonsflottan vara fortsatt till stora delar beroende av fossila bräns-
len, kanske så mycket som över 80 % på en global skala, medan endast ca 19 % av de
nya bilarna är renodlade elbilar.
Däremot kan andelen elbilar vara högre på vissa välutvecklade marknader, en för-
hoppning som delas av Sveriges regering som satt som mål att Sveriges fordonsflotta
skall vara helt fossiloberoende redan år 2030. För att detta mål skall kunna nås måste
dock elbilsförsäljningen på den svenska marknaden öka markant. I dagsläget är det
laddhybriderna som ökar mest. (Ekman, 2016)
Det krävs alltså mycket arbete för att Sverige skall nå sitt mål, även om implemente-
ringen av miljözoner i svenska städer samt nya EU-gemensamma utsläppskrav kan
bidra till denna utveckling.
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1 Greenhouse gas protocol

GHG protocol har framtagit ett ramverk över hur utsläpp av växthusgaser ska
rapporteras. Ramverket och rapporteringen delas upp i både direkta och indirekta
utsläpp. Enligt GHG protocol delas dessa utsläpp in i 3 olika ’scopes’. Scope 1, scope 2
och scope 3. Scope 1 och 2 är ett minimikrav som företag måste rapportera enligt detta
ramverk. Scope 3 är frivilligt. De gaserna som skall rapporteras är de 6 Kyoto gaserna
som innefattar CO2,SF6,CH4,N2O,HFCs,PFCs. Dessa växthusgaser räknas ihop till
koldioxidekvivalenter beroende på gasens påverkan på växthuseffekten. Till exempel
är en metanmolekyl,CH4, 21 gånger starkare än en koldioxidmolekyl och därför
räknas en metanmolekyl som 21 koldioxidekvivalenter medan en koldioxidmolekyl
räknas som en (Ranganathan, uå).

Inom scope 1 rapporteras de utsläppskällor som företaget själva äger eller kontrollerar.
Detta involverar:

• Generering av elektricitet, detta innefattar förbränning av bränslen för att gene-
rera elektricitet

• Fysisk och kemisk tillverkning tex cement och aluminium produktion

• transportering av material, produkter, avfall och anställda. Detta gäller utsläpp
från företagets eller organisationens egenägda fordon

• flyktiga utsläpp, bland annat läckor av gaser från ex dåliga packningar, metan
läckor från mark och transport etc (Ranganathan, uå).

Inom scope 2 räknas alla växthusgaser som är associerade med elektricitet använd-
ningen inom företaget in. Utsläppen som beräknas i scope 2 sker i verkligheten inte
vid företaget eller organisationen utan vid anläggningen där elektriciteten skapas
(Ranganathan, uå).

Scope 3 räknar på alla de utsläpp som genereras på grund av företagets verksamhet
som inte ingår i scope 1 eller 2. Exempelvis

• Utsläpp från tillverkning av inköpta material och bränslen i tidigare led

• Transport för inköpta material och bränslen av extern part, jobbresor, pendling
till jobb mm.

• Utsläppen som kan hänföras till avfallshantering, detta berör avfall från löpande
verksamhet,produktion av material och hantering av sålda produkter. Detta kan
kan innefatta förbränning, deponi och återvinning.

Scope 3 innefattar inte en fullständig livscykelanalys vilket gör att företag och organi-
sationer går olika långt i värdekedjan när de kategoriserar och bestämmer utsläppen
från scope 3. Scope 1 och 2 är gjorde på ett sätt så att två företag inte kan räkna samma
utsläpp under samma scope. Men ett företags rapportering av scope 1 kan vara ett
annat företags scope 2 utsläpp. Ett exempel på detta är vattenfall som producerar el.
Utsläpp som är relaterat till produktionen av elektriciteten går under scope 1 vid be-
dömning av vattenfalls verksamhet medan vid bedömning av Ihus verksamhet som
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använder elen hamnar utsläppen under scope 2. Dock kan olika företag räkna sam-
ma utsläpp under scope 3 flera gånger (Ranganathan, uå). En enkel illustration av hur
olika utsläpp räknas för olika företag kan ses i figur xx.

Figur 1: Figur xx. Visar exempel på hur olika företag när det kommer till elproduktion
och användning och hur de interagerar med varandra.

Företag A rapporterar utsläppen från framtagandet av elen under scope 1 ,det vill
säga en direkt utsläppskälla av 100 MWh

Företag B rapporterar utsläppen från framtagandet av elen under scope 3, det vill
säga en indirekt källa av 100MWh

Företag C rapporterar 95 MWh från framtagandet av elen under scope 3 och 5 MWh
som använd el under scope 2

Företag D rapporterar 95 MWh av egen användning under scope 2 och 5 MWh som
användes indirekt för transporten av el rapporteras under scope 3

2 Referenser
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Sammanfattning

Hus med miljöcertifieringar ökar i intresse allt eftersom fler blir mer och mer miljö-
medvetna. Vasakronan är ett fastighetsbolag som jobbar mycket med miljö och miljö-
certifieringar. De jobbar med certifieringssystemen BREEAM, LEED, Green Building
och Miljöbyggnad. Certifieringssystemen passar olika typer av byggnader och funge-
rar på så sätt att olika miljöegenskaper på byggnaden poängsätts och en totalpoäng
räknas ut. För att sedan få byggnaden certifierad jämförs totalpoängen med maximala
antalet poäng. Det finns även klasser inom de flesta certifieringar, till exempel good,
very good, excellent och outstanding.
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1 Klimatneutrala hus växer

Fler och fler blir miljömedvetna och när husen har en miljöcertifiering ökar de i intres-
se. Hus som är miljöcertifierade ger en garanti att fastigheten är i framkant vad gäller
miljöarbete. En certifiering gör det även lättare för hyresgästen att jämföra med andra
alternativ (Vasakronan, u.å.). Fastigheter som är certifierade enligt internationella
metoder ser investerare, både från Sverige och internationellt, som en stor fördel
(Sweden Green Building Council, u.å.a).

Vasakronan är ett stort fastighetsbolag i Sverige som jobbar mycket med miljön i focus.
Vid årsskiftet 2017-2018 var 84% av deras byggnader miljöcertifierade (Vasakronan
och Intellecta Corporate, 2018). De jobbar med certifieringssystemen BREEAM, LEED,
Green Building och Miljöbyggnad (Vasakronan, u.å.).

2 BREEAM

BREEAM är skapat av the Building Research Establishment (BRE) och kommer
ursprungligen från Storbritannien. Ända sen 1990 har BREEAM funnits i flera omar-
betade versioner och är väldigt utbredd i Europa (Sweden Green Building Council,
u.å.a).

I Sverige används den svenska versionen av BREEAM. Den kallas BREEAM-SE
och har utvecklats av Sweden Green Building Council. BREEAM-SE är anpassad
till svenska standarder och regler vilket möjliggör att det går att certifiera svenska
byggnader efter en internationell metod (Sweden Green Building Council, u.å.a).

BREEAM certifierar enbart nyproducerade byggnader. Byggnaderna bedöms på
flera områden, till exempel energianvändling, vattenhushållning, inomhusklimat och
avfallshantering. Men i bedömningen ingår även projektledningen, byggmaterial, hur
nära byggnaden ligger allmänna kommunikationsmedel och föroreningar byggnaden
släpper ut. Är byggnaden innovativ i tekniska lösningar kan bonuspoäng fås(Sweden
Green Building Council, u.å.a).

Poängen sammanställs och för att få certifiering behövs 30 % av de maximala
poängen. Det finns olika nivåer och dessa är pass, good, very good, excellent och
outstanding. Det högsta betyget är outstanding och det krävs 85 % av maximala
poängen(Sweden Green Building Council, u.å.a).

För att projektet ska kunna registreras och certifieras måste en licensierad BREEAM-
SE-assessor anställas. Assessorn är inte med i projekteringsgruppen men kommer fun-
gera som projektets revisor (Sweden Green Building Council, u.å.a).

3 LEED

LEED har funnits sen år 1999 och är ett bedömningssystem som är väldigt känt. Det är
skapat av U.S Green Building Council som är en icke vinstdrivande förening (Sweden
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Green Building Council, u.å.b).

Genom att LEED har utvecklats mycket utifrån grundversionen har det kunnat an-
passats till byggnader av olika typer. Det går att använda LEED både för existerande
byggnader och i projektering-och driftstadiet. Kommersiella fastigheter certifieras of-
tast av den version av LEED som bedömer miljöprestandaden på byggnaden. Områ-
den man då kollar på är energianvändning, vattenanvändning, material, närmiljö och
inomhusklimat. Bonuspoäng kan fås för regionala hänsynstaganden och innovation i
projekt (Sweden Green Building Council, u.å.b).

4 Green Building

Mellan 2004 och 2014 var GreenBuilding ett initiativ av EU att snabbt förändra
energieffektiviseringen i fastighets-och byggssektorn. Den 1 juni 2010 fick Sweden
Green Building Council ta över ansvaret av GreenBuilding i Sverige och då togs
vissa krav bort. Detta gjorde certifiering av bostäder möjligt. GreenBuilding har växt
i Sverige och är numera ett känt varumärke för energibesparing (Sweden Green
Building Council, u.å.c).

Förvaltare och fastighetsägare som vill göra energianvändningen mer effektiv i sina
lokaler och bostäder kan använda sig av certifieringen GreenBuilding. För att få cer-
tifieringen krävs att byggnaden, jämfört med tidigare eller nybyggnadskraven i BBR,
använder 25 % mindre energi (Sweden Green Building Council, u.å.c).

5 Miljöbyggnad

Hållbara byggnader med bra miljöer att bo eller arbeta i kan få certifieringen Mil-
jöbyggnad. Det är en svensk certifiering och är ett av de mest använda i Sverige.
Certifieringen kan användas på flera olika typer av byggnader, allt ifrån flerbo-
stadshus och småhus till kontor och skolor. Eftersom Miljöbyggnad är skapad för
marknaden i Sverige så baseras det på svensk byggpraxis och bygg-och myndighets-
regler (Sweden Green Building Council, u.å.d).

Systemet för att certifiera är enkelt och kan användas på både befintliga och nya
byggnader. Betygen man kan få är guld, silver eller brons. En oberoende specialist
kommer granska och sedan godkänna miljöbyggnadscertifieringen(Sweden Green
Building Council, u.å.d).

En certifierad miljöbyggssamordnare rekommenderas att man anlitar. Detta för att cer-
tifieringsprocessen ska bli smidigare. Miljöbyggsamordnaren har utbildning i detta
och där med bra koll på vad som ska bedömas och redovisas(Sweden Green Building
Council, u.å.d).
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Ihus söker en tidsplan med någon typ av åtgärdsprogram för att kunna uppnå må-
let om ett klimatneutralt företag år 2030. Programmet skall innehålla tydliga milstol-
par, till att börja med t.ex. vid punkten 6 och 12 år, och får gärna i någon mån vara
baserat på GRI. Ihus önskar bli klimatneutrala med avseende på företagets växthus-
gasutsläpp. Där kan utsläppen förslagsvis delas upp i direkta och indirekta utsläpp.
Materialet till projektarbetet inhämtas från olika källor: en del information om före-
tagets energianvändning och liknande statistik skickas från Ihus, andra data hämtas
förslagsvis från Vattenfall (Ihus energileverantör) och genom intervju med t.ex. Ihus
fastighetsförvaltare. Angående begränsningar för arbetet så vill Ihus att vi främst kon-
centrerar oss på driften (t.ex. inköp av inventarier och köp av tjänster), transporter och
renoveringen av lokalerna. Ihus har en färdig plan för renoveringar under 5 års sikt.
Denna plan har Ihus fastighetsförvaltare ansvar för. Däremot är Ihus inte intresserade
av att ordna fler miljöcertifieringar till sina lokaler, eftersom det inte har någon positiv
inverkan på fastigheternas marknadspriser förutom på några gator i centrala Uppsala.
Ihus ser därför inget större värde i att lägga ner tid och pengar på detta. Ihus är inte
heller så intresserade av att klimatkompensera, utan önskar minimera sina utsläpp
så långt det går och på så sätt försöka uppnå klimatneutralitet. De tar däremot gärna
emot en kostnadskalkyl för klimatkompensation respektive icke klimatkompensera.
Ihus vill gärna att vi beaktar hela lokalernas livscykel. Nybyggnationen har Ihus god
insyn i eftersom “klimatneutrala hus” är något som kan beställas av byggfirman. And-
ra aspekter som t.ex. material till underhåll, transporter och vilka underleverantörer
som används, är något som Ihus har sämre uppsikt över.

I dagsläget är elektriciteten i Ihus alla fastigheter en klimatneutral mix av grön
el från vind-, vatten- och solcellspaneler som levereras av Vattenfall. Fastigheternas
fjärrvärme och fjärrkyla är klimatkompenserad av Vattenfall, men vi får gärna under-
söka vad som fattas innan fjärrenergin är klimatneutral i sig själv. Ihus har idag inga
planer på att bli helt självförsörjande på energi så länge energin som levereras till fö-
retaget är grön, men de äger dels ett mindre vindkraftverk samt planerar att utöka
sina solcellspaneler till 1 MW inom en treårsperiod. Det finns idag inga planer på en
vidareutveckling av företagets vindenergi.

Den största utmaningen för att nå målet om klimatneutralitet till år 2030, som Ihus
ser det, är att kostnaderna för projektet inte får överstiga nyttan eftersom det riskerar
att påverka fastighetshyrorna på ett negativt sätt. Ihus vill kunna erbjuda marknads-
mässiga hyror och har som vision att alla som vill skall kunna ha möjlighet att hyra av
företaget även om personens kreditvärde inte är det bästa. Om projektet skulle med-
föra en markant höjning av hyrorna riskerar företaget att gå med förlust då detta kan
innebära att hyresgästerna inte längre har råd att hyra. Det är enklare för företaget att
kontrollera kostnaden för en hållbar nybyggnation än för en renovering.
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Mötet hölls med förvaltningschef Per Gunneson och energiansvarig Per-Erik Åhman.
Den information som beslutades om att skickas efter mötet rörde endast Ihus och inte
dotterbolaget FFAB.

I dagsläget förvaltar Ihus 230 000 kvadratmeter, men förändringar kan ske snabbt
då företagets uppdrag från kommunen är att omsätta fastigheter. Detta innebär
att fastigheter köps för att sedan säljas och därför är det svårt att veta hur antalet
förvaltade kvadratmeter kommer se ut i framtiden. Beståndet kan fördubblas till år
2050 genom utbyggnad på befintliga fastigheter och även genom nyköp. Även fast
beståndet inte fördubblas, exempelvis på grund av försäljning, förväntas en ökning
av antal förvaltade kvadratmeter.

Ihus har som mål att alla nuvarande fastigheter ska uppnå rådande byggnormer och
energiprestandamässigt hoppas de kunna hålla prognosen. De arbetar även med att
sätta individuella mål för varje enskild fastighet. Det finns även långsiktigt planerat
underhåll, främst gällande förbättrad energiförbrukning och en tänkt investerings-
takt. Ungefär 15 miljoner kronor läggs årligen på renoveringar (mer exakta siffror ska
skickas). I dessa siffror skiljs inte underhåll och hyresgästanpassning åt eftersom de
ingår i samma budget. Möjligtvis går det att urskilja vad som går åt till installationer.

Ihus har egna drifttekniker som utför övergripande ronder och hanterar felanmäl-
ningar. Detta resulterar ofta i att underentreprenörer anlitas. Underentreprenörer
anlitas även för diverse tjänster som exempelvis underhåll av utemiljöer, städning,
snöröjning samt översyn av brandskydd. De jobbar på löpande avtal. Ihus anlitar
endast ramavtalade underentreprenörer efter upphandling och har som krav att
det material som används ska vara godkänt enligt byggvarubedömningen (BVB).
Målsättningen är att max 10 % av materialet ej ingår i BVB och detta måste då
godkännas av Ihus innan användning. Materialinköp som inte sker via entreprenörer
är arbetskläder samt kontorsmaterial och inventarier till Ihus egna kontorshotell,
vilket är mycket små mängder i jämförelse. Bilar som används är leasade.

Vid upphandling och utformning av ramavtal ställer Ihus idag så hårda krav de
rimligt kan på invändning av bränsle hos de företag de anlitar. Det är dock i ramav-
talen som de största förändringarna i form av högre miljökrav kan ske för att uppnå
företagets mål att bli klimatneutrala till 2030. Det krävs även ett bättre system för att
säkerställa att avtalen följs.
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I dagsläget är högre hyror med klimatneutralitet som motiveringen inte aktuellt i
Uppsala, vilket dock förväntas kunna införas inom tio år. Vasakronan är dock ett
större förvaltningsföretag som har högre hyror med just den motiveringen och det är
ett företag vi ska kolla närmare på.
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Vid uppföljningsmötet med Maria på Ihus säkerställdes att Ihus som beställare var
nöjda med den målformulering som arbetats fram.

Vid både större och mindre renoveringar redovisas endast det material som avviker
från byggvarubedömningen (BVB) och det är därför svårt för Ihus att kvantifiera
utsläppen som följd av detta. Därför blir det lättare att kategorisera utsläppen och
sedan studera varje del för sig. Det kommer vara svårt att få information på detaljnivå
och därför kan schablonsiffror från större liknande företag som redovisat utsläpp vara
ett bra alternativ. Byggföretagen Skanska och NCC använder livscykelanalys för att
omvandla kronor till koldioxidekvivalenter, vilket kan vara en bra metod att arbeta
efter. Om dessa inte är offentliga kan IVL Svenska miljöinstitutet vara ett alternativ.
Mer information om underentreprenörer som Ihus anlitat kan fås av Per Gunneson.
För information om det material som inte ingått i BVB och som godkänts av Ihus kan
projektledare kontaktas.

Som vi tidigare kommit fram till är det under upphandling samt utformning av
ramavtal som högre krav (utöver BVB) kan ställas. Förslag på krav önskas och för att
kunna göra en jämförelse krävs kvantifiering av dagens utsläpp. Det var tydligt att
Ihus inte räknat med att bli helt klimatneutrala utan att klimatkompensera. Det kan
därför vara bra att ta fram kostnader för klimatkompensering för att kunna föra in i
budget.

Maria förtydligade att endast Ihus har ett fastighetsbestånd på ca 190 000 kvadratme-
ter lokalyta i ett trettiotal fastigheter. Den totala lokalytan som hyrs ut, då även deras
dotterbolag FFAB räknas med, är på ca 220 000 kvadratmeter. Detta var relevant då
endast Ihus studeras och inte FFAB. Det förkom även en del förvirring angående siff-
ror i miljöaspektregistret samt mätplanen vi tidigare fått ta del av. Mätplanens siffror
var korrekta men information om den totala energiförbrukningen ska kompletteras. I
miljöaspektregistret har troligtvis åren blandats ihop och denna ska inte användas.
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Sammanfattning

Denna rapport har inriktat sig på att undersöka och kvantifiera Ihus indirekta utsläpp.
Detta genom att undersöka en mängd företag inom utvalda sektorer som speglar de
tjänster som Ihus använder sig av. Genom att ta fram en utsläppsintensitet för en sek-
tor och multiplicera det med utgiftsposten för Ihus har ett värde på Ihus indirekta
utsläpp kunnat bestämmas. Ihus största utsläppskälla kan hänföras till renoveringar
följt av fastighetsskötsel och avfallshantering. Siffrorna över Ihus indirekta utsläpp in-
nehåller en hel del osäkerhet på grund av ett antal schabloner som var tvungen att
användas. För att få ett säkrare resultat behövs bättre rapportering av utsläppen från
entreprenörerna som Ihus använder sig av.
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1 Inledning

När Ihus utsläpp kvantifieras måste de tjänster eller entreprenörer som Ihus använder
sig av för att driva verksamheten beräknas in. När Ihus använder sig av till exempel
en extern tjänst hamnar utsläppen inte tekniskt sätt hos verksamheten utan det är
företaget som hyrs in som genererar växthusgaserna. Trots att det inte är Ihus som
står för de generade utsläppen direkt har de fortfarande ett ansvar då utsläppen
inte skulle genererats om inte Ihus hade köpt in tjänsten. Genom att då beräkna det
utsläpp som genereras av ett företag som hyrs in av Ihus kan det faktiska utsläpp
relaterat till verksamheten som Ihus bedriver fastställas.

1.1 Syfte

Syftet är att kunna kvantifiera de indirekta utsläppen från Ihus av växthusgaser som
är relaterat till inköp av varor och tjänster. Detta för att få ett överblick om hur stor del
av verksamhetens utsläpp som är indirekta. Genom att relatera Ihus olika utgiftspos-
ter till en specifik sektor och undersöka utsläppsintensiteten för denna kan även en
överblick över de största utsläppsområdena fås.

1.2 Bakgrund

Det blir allt vanligare för företag att använda sig av greenhousegas protocol för att
rapportera sina växthusgasutsläpp. Detta framförallt för att det är en internationell
standard som ger både företaget och utomstående en bra bild över de utsläpp som
verksamheten orsakar. De som vill kan sedan göra sina rapporter publika via en
databank kallad carbon disclosure project, förkortat CDP. Men på grund av att
minimikravet av rapporteringen enbart innefattar scope 1 och 2 så är mängden säker
data utöver detta relativt liten. Detta gör att scope 3 ofta utelämnas eller bara delvis
beräknas trots att det oftast står för den största delen av utsläppen. Andelen av
utsläppen som kommer från scope 3 varierar beroende på företag och sektor. Men
enligt en rad olika undersökningar ligger andelen utsläpp från scope 3 på omkring
75-85% av den totala mängden koldioxidutsläpp som ett företag orsakar (Huang et
al., 2009),(Green house gas protocol, Quantis, 2014). Det kan då vara svårt att hitta
information om ett företags totala utsläpp då alla utsläppsområden inte har täckts in.
När det söks efter företag som ska representera den svenska eller nordiska marknaden
minskar även då urvalet av företag som har en komplett rapportering.

1.2.1 Byggföretag

Skanska är en byggkoncern som har verksamhet världen runt. Verksamheten inriktar
sig på byggverksamhet, bostadsutveckling, fastighetsutveckling och infrastruktur-
utveckling. Den största verksamheten ligger i byggsektorn där allt från småhus till
större fastigheter förekommer. Skanska är ett av Sveriges största byggföretag och har
stor del av marknaden i norden. De har även en miljöpolicy där de har som mål att
bli klimatneutralt till 2050 och har därför redan nu en ganska bra klimatrapportering
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(Skanska, 2017).

Veidekke är en byggkoncern som är verksamma i Sverige, Norge och Danmark.
Precis som Skanska så ligger deras största verksamhet i byggsektorn och har i snitt ca
700-800 byggprojekt igång samtidigt men även en del fastighetsutveckling. Videkke
inriktar sig på alla sorters projekt, från mindre vägar och hus till skolor, allmänna
byggnader och renoveringar (veidekke, 2018).

NCC är ett multinationellt byggföretag som har sin främsta verksamhet i norden.
NCC utvecklar och bygger allt från bostadshus till allmänna byggnader och vägar, ncc
knoppade av sin fastighetsutvecklings del år 2016 och är numera ett mera renodlat
byggföretag.

1.2.2 Administrativa företag

WSP är ett konsultföretag som är inriktade speciellt på anläggning och byggverksam-
het men även på transport och infrastruktur. Företaget finns i ca 40 länder och är därför
väldigt spritt över världen. WSP har ca 10% av sina medarbetare i Sverige (WSP, 2018).

Accenture är ett företag som arbetar mestadels med informationsteknik, digitalisering
och optimering av verksamheter. Accenture har verksamhet över hela världen med ca
490 tusen anställda. I Sverige har Accenture ett dotterbolag vid namn Accenture AB
vilken till störta del har tillhåll i Malmö, Göteborg och Stockholm (Accenture, 2017).

ÅF är ett konsultföretag inom industri, infrastruktur och energi. ÅF är idag ett av
Sveriges största konsultföretag och har kontor i över 30 länder världen över. År 2016
var 8500 anställda hos företaget (AB ÅF, 2018).
Tieto är ett it-konsultbolag placerat i Sverige och Finland. I företaget ingår både kon-
sultverksamhet och utveckling och har ca 14 000 anställda. Tieto rapporterar enligt
GRI där de redovisar scope 1, 2 och 3. De har även ett klimatmål att minska sin indi-
rekta energikonsumtion med 50% till 2020 (Tieto, 2018).

1.2.3 Fastighetsskötsel

ISS är ett av Sveriges och nordens största tjänsteföretag vilket inriktar sig på facility
management, mat och dryck, teknik-och energitjänster, städtjänster och kontors-
tjänster. Verksamheten är verksam i 77 länder med ca 490000 anställda. Ca 50 % av
företagets inkomster kommer från städ, sedan kommer drift optimering för andra
företag och catering (ISS,2017).

Sodexo är en av världens största multinationella företag med verksamhet i över 80 län-
der. Verksamheten inriktar sig till största del på catering och fastighetsskötsel. Fastig-
hetsskötseln involverar städ, utomhusunderhåll och avfallsunderhåll (sodexo, 2017).

1.2.4 Säkerhetsföretag

Securitas är ett säkerhets företag vilket är multinationellt i 50 länder med ca 18% av
verksamheten i Europa. Koncernen är baserad i Stockholm och inriktar sig främst på
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larmövervakning till företag (Securitas AB, 2018).

G4S är världens största säkerhetsföretag sett till intäkter med verksamhet i mer än
125 länder. Företaget erbjuder tjänster inom säkerhetspersonal, övervakningssystem,
respons vid alarm och till och med fängelsetransporter. G4S Sverige köptes 2014 av
sektor alarm och därav har ingen direkt verksamhet i Sverige (G4S, 2017).

1.3 Sophämtning

Suez är ett avfallshanterings företag med verksamhet över stora delar av världen. Suez
delar in sin verksamhet i 2 områden, avfallshantering och vatten. Omsättningen för
respektive område står för ca 50% var. Suez rapporterar utsläppen för respektive del
av verksamheten i CDP (Suez, uå).

2 Metod

Vid kvantifieringen av Ihus vars utsläpp var relaterade till inköp av varor och tjänster
inom verksamheten studerades 5 olika sektorer. Dessa sektorer var administrativt
arbete, renovering & bygg, fastighetsskötsel, säkerhet och avfallshantering. När
utsläppen för de olika områdena beräknades så analyserades först flera företag som
representerade en viss sektor eller som har liknande aktiviteter som de efterfrågade
i sin verksamhet. Till en början användes scope 1, 2 och 3, men detta omvärderades
sedan. Detta då scope 3 ofta var ofullständigt rapporterat och när väl rapportering
finns skiljer sig det stort på vilka utsläppskällor som analyserats mellan de olika
företagen i samma sektor. Istället användes scope 1 och 2 som var mycket mer väl
rapporterat och multiplicerades med faktorn 5. Detta då enligt en rad undersökningar
så brukar scope 3 stå för 80% av ett företagens totala utsläpp. Detta skapade även
större utrymme för att välja företag som till exempel har sin verksamhet här i Sverige
eller i norden vilket bättre efterliknar de tjänster som Ihus använder sig av.

När företagens utsläpp bestämts analyserades även företagets intäkter för samma
år och sedan beräknades ett medelvärde på utsläppsintensiteten, CO2 − ekv/MKr,
inom vardera sektorer. Både de individuella beräkningarna och sammanställningen
sammanställdes i tabellen xx. För att beräkna utsläppen inom områdena jämfördes
tillslut Ihus utgiftsposter för de olika områdena med dess associerade utsläpp som
sammanställdes i tabell xx. Utsläppen beräknades i ton koldioxidekvivalenter per
miljon svenska kronor, CO2 − ekv/MKr, vilket kan beskrivas som utsläppsintensi-
teten. För att kunna beräkna hur mycket utsläpp vardera sektion stod för från Ihus
multiplicerades vardera områdes uträknade utsläppsintensitet med utgiftsposterna
som erhållits från Ihus. På detta sätt kunde vardera sektions utsläpp beräknas och
sedan visualiseras.

Räkneexempel för Skanska utsläppsintensitet: Skanskas utsläpp från scope 1 och
scope 2 var 312800 respektive 52704 ton CO2 − ekv 2016. Detta blir totalt 365504
ton CO2 − ekv. Samma år var intäkterna 145365 MKr. Genom att dividera det totala
utsläppet i ton med intäkterna i miljoner kronor erhåller vi utsläppsintensiteten i ton
CO2 − ekv/MKr. För Skanska blir detta 2.514 CO2 − ekv/MKr. Sedan tas en schablon
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siffra fram genom att multipliceras utsläppsintensiteten med fem, detta tar då hänsyn
till de indirekta källornas påverkan. Slutligen får Skanska sitt totala utsläppsintensitet
till 12.57 CO2 − ekv/MKr.

Genom att undersöka utsläppen för att bygga ett hus i CO2 ekvivalenter kunde rimlig-
heten i utsläppssiffrorna från byggföretagen uppskattas. Vid nyproduktion av flerbo-
stadshus går det åt ca 550kg CO2/m2 lägenhetsarea. Dessa siffror inkluderade bygg-
processen och markentreprenaden (IVA Sveriges byggindustrier, 2014). Priserna för
en nyproducerad flerbostadshus per kvadratmeter varierar beroende på om det byggs
hyresrätter eller bostadsrätter. Produktionskostnaden i riket ligger i snitt på 45040 kr
per kvadratmeter lägenhetsarea (SCB, 2016). Detta betydde att utsläppen per kvadrat-
meter ligger på 0.0122 kg/kr. Detta gav ett utsläpp på 12.2 ton/Mkr investerat vid
byggnation av flerbostadshus.
Ett av projekten som undersöktes i rapporten från IVA och Sveriges byggindustrier
hette Blå Jungfrun och bestod av 4 hus och totalt 97 lägenheter. Byggnaderna uppfyll-
de kriterierna för passivhus. Efter projektet sammanställdes utsläppen från respektive
kategori under byggprocessen, från platta till färdigt hus, detta inkluderade ej mark-
arbeten. 50% av utsläppen kunde hänföras betong, bruk och armering, 20% trävaror,
byggskivor och byggplåt, 5% isolering, 8% diverse bränslen och resterande utsläpp
kom från mindre poster såsom inredning, vvs, el etc. (IVA Sveriges byggindustrier,
2014).

3 Resultet

Genom att använda samma metod som i exempeluträkningen för Skanska för olika
företag inom sektorerna av intresse så sammanställdes en tabell med ett värde för
utsläppsintensiteten för respektive sektor.
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Tabell 1: Sammanställning över diverse företags intäkter och utsläpp

Företag
Inkomster

(MKr)

Utsläpp

scope 1

(ton CO_2-

ekv)

Utsläpp

scope 2

(ton CO_2-

ekv)

Utsläpp

scope 3

(ton CO_2-

ekv)

Totala

utsläpp

(ton CO_2-

ekv)

Utsläpps-

intensivitet

(ton CO_2-

ekv/MKr)

(från scope 1,2,3)

Utsläppsintensivitet

beräknat från 80%

av scope 1 och 2

(ton CO_2-ekv/MKr)

Säkerhet 15.36 (6.04)*

Securitas 92197 91462 19986 54429 165877 1.80 6.04

G4S 92430 344938 114243 15275 474456 5.13 24.68

Bygg 17.1

Skanska 145365 312800 52704 1176825 1542329 10.61 12.57

Veidekke 34065 - 100207** - - 14.70

NCC 54608 221780 44185 4772 24

Konsult 4.85 (6.09)***

WSP 42233 23476 30248 25994 80907 4.44 6.36

Accenture 276600 27203 263050 290253 797094 2,88 5.25

ÅF 11070 0 2472 18346 20818 1.64 1.12

Tieto 15751 100 20879 9989 30968 1.97 6.66

Fastighets-

skötsel
4.51

ISS 110377 106353 13848 17556 137757 1.25 5.45

Sodexo 210062 99163 50747 7980700 8130610 38.7 3.57

Avfalls-

hantering
79.2

Suez**** 162712 6001936 1751616 18686917 26440469 162.50 48.29

(81207) (5401742) (175162) (1362144) (8536756) (85.45)

*Värdet inom parentes är exkluderat värdet för G4S då det är orimligt högt.
**Veidekke redovisar scope 1 och 2 tillsammans.
***Värdet inom parentes är exkluderat värdet för ÅF då detta värdet är lågt i förhål-
lande till resten.
****Värdena inom parentes är baserat på Suez rapportering om inkomster och utsläpp
enbart för avfallshanterings delen. Värdet i sista kolumnen är ej multiplicerat med 5,
då detta anses vara sista ledet.

Genom att multiplicera Ihus utgiftsposter med utsläppsintensiteten för respekti-
ve sektor så erhölls ett värde för vad Ihus utgifter generar i koldioxidutsläpp.
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Tabell 2: Ihus utgiftsposter och utsläppsposter

Sektor Utgifter (MKr) Utsläpp (ton CO_2-ekv)

Säkerhet 0.85 5.1*

Bygg 12.03 205.7

Konsult 4.74 28.9**

Fastighetsskötsel 16.81 75.8

Avfallshantering 0.74 63.2***

Totalt 35.17 374.1

*Utgiftsposten säkerhet multiplicerades med värdet för utsläppsposten säkerhet
exklusive G4S.
**Utgiftsposten konsult multiplicerades med värdet för utsläppsposten konsult exklu-
sive ÅF.
***Utgiftsposten avfallshantering multiplicerades med scope 3 värdet för utsläppspos-
ten avfallshantering.

Figur 1: Visar utsläppskällorna för Ihus utgiftsposter

4 Diskussion

4.1 Byggföretag

Från beräkningarna över Skanskas utsläpp både från scope 3 samt schablonen
respektive utsläppen från byggnationen av flerbostadshus ser vi att utsläppen ton
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koldioxidekvivalenter per miljoner kronor ligger relativt nära varandra. Dock så är
Ihus typ av projekt inte flerbostadshus utan den delen vi är intresserade av är reno-
veringar. Detta innebär ofta att stommen står kvar vilket borde betyda att mängden
betong som används är mindre. Detta i sin tur borde leda till att utsläppen från
Ihus renoveringar är lägre än dem från ett nyproducerat flerbostadshus. Betongen i
exemplet kvarteret Blå Jungfrun stod för hela 50% av utsläppen. Dock var kvarteret
ett så kallat passivhus med tjockare väggar en ett normalt flerbostadshus och har
då förmodligen mer betonganvändning än ett normalt flerbostadshus samt plattan i
betong är medräknad. Alltså borde utsläppsposten renoveringar från Ihus släppa ut
något mindre än de från Skanska/flerbostadshus per miljoner kronor. Ännu en sak att
ta i beakta är att intäkter/utsläpp från Skanska är inte enbart från byggverksamheten.
Skanska har även andra intäktsområden såsom fastighetsutveckling/försäljning av
fastigheter som inbringar pengar och ökar intäkterna. Dock står byggverksamheten
för den stora majoriteten av intäkterna och utsläppen.

4.2 Avfallshantering

Detta var en svår kategori att hitta representativa företag som speglar den svenska
marknaden och Ihus avfallshantering. Vi kollade på en del noterade amerikanska
företag som rapporterade sina utsläpp enligt CDP. Problemet med dessa företag
var att deras verksamhet spretade mycket mer och hade en majoritet av intäkterna
som kom från andra delar än bara avfallshantering vilket då inte gav en rättvis bild
över utsläppen. Suez har rapporterat alla utsläpp enligt scope 3 och beskrivit vilken
verksamhet de kommer från. Detta gäller även scope 1. De säger i CDP rapporten
att över 90% av utsläppen i scope 1 kommer från avfallshantering, där framförallt
deponi är den stora utsläppskällan. Medan man säger att när det kommer till scope
2 så står vattenförsörjning för 90 % av utsläppen här. I scope 3 är de också väldigt
tydliga vilken del av utsläppen som kommer från vilken del av verksamheten.
Utsläppen i scope 3 som kan hänföras avfallshantering summeras till 783203.5 ton
koldioxidekvivalenter. Genom att summera utsläppen som Suez säger kommer från
avfallshanteringen och dela på 50% av omsättningen så fås en kvot på 79.2 ton
koldioxidekvivalenter per miljoner kronor.

Här kommer nästa problem, eftersom scope 3 går att dubbel räkna mellan olika
företag så finns det en risk att detta redan är medräknat i någon annan del av de
andra utsläppsposterna vi redan har bestämt.

4.3 Andra problem vid kvantifiering

Det finns en rad problem och osäkerheter med metoden att kolla på företag inom
respektive sektor och använda dessa som referens för vad vad en utgiftspost borde
generera i utsläpp. Till en början var tanken att scope 3 skulle analyseras hos de
företagen vi ansåg var relevanta för Ihus men detta skapade vissa problem. För det
första så var det svårt att hitta företag som rapporterat scope 3 då enbart scope 1
och 2 var minimikravet. Ytterligare ett problem var att ofta utgörs ungefär 50% av
intäkterna för företaget utav verksamheten som vi är intresserade av men företagen
redovisar sällan utsläpp per verksamhet utan det som redovisas är samlade utsläpp
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för företaget. Detta betyder att vi får med intäkter och utsläpp från verksamheter
som inte är representativa för tjänsterna som Ihus köpt in i våra beräkningar. Detta
förminskade urvalet och vi var tvungen att bortse från vissa företag som annars hade
varit en bra spegling av de tjänster och entreprenörer som Ihus köper in.

Det andra problemet som uppstod var att av de företag inom samma sektor som
rapportera scope 3 gjorde olika bedömningar angående vilka områden som rapporte-
rades. Vissa företag ansåg att vissa områden inte var relevanta medan andra företag
ansåg att det var relevant, detta trots att företagen var inom samma bransch och
förmodligen hade linkande utsläpp. Detta kan ses tydligare i bilaga 2 för de företagen
som studerats och vad de har valt att rapportera. Detta gjorde att vi gick över till att
enbart beräkna med scope 1 och 2 och multiplicera med ett schablonbelopp.

Även fast scope 1 och 2 har tydliga riktlinjer över vad som ska rapporteras och hur
kan det skilja mellan företag vad de räknar med och framförallt hur säkra deras data
som de använder är. Schablonen att enbart 20% av utsläppen från företaget kommer
från scope 1 och 2 är en väldigt generell bild över en mängd sektorer och är inte säkert
att den stämmer för exakt företaget i fråga. Lägg då till att scope 1 och 2 kanske inte är
exakta så kan det uppstå stora skillnaderna mellan de siffrorna vi använder och den
verkliga utsläppssiffran för företaget.

Ytterligare problem med att kolla på stora bolag som har verksamhet globalt i en
mängd olika länder är bland annat att elproduktionens utsläpp är olika i olika
länder. Generellt sätt har Sverige en låg utsläppsintensitet i förhållande till andra
länder vilket betyder att siffrorna vi får fram från de globala företagen kanske
inte exakt speglar företagets verksamhet i Sverige som Ihus köper in. Ytterligare
osäkerheter förekommer då vi räknar om ett företags omsättning/intäkter till kro-
nor från exempelvis pund och dollar. Då valutakurser kan variera flera % från år
till år så påverkar det också värdet vi får fram från företaget vars utsläpp vi utvärderar.

5 Slutsats

Trots alla dessa osäkerheter så borde metoden vi använder iallafall ge en uppskattning
och en bild över var den största delen av Ihus indirekta utsläpp ligger. Även fast siffror-
na inte är helt korrekta så ger det fortfarande ett underlag för att förstå var man borde
rikta in åtgärderna för att minska de indirekta utsläppen. Det ger även en underlag
till att förstå vad som behövs för att faktiska kunna kvantifiera de indirekta utsläppen
på ett sätt med mindre osäkerheter. Om fler företag i leverantörskedjan skulle vara
intresserade av att ta fram utsläppssiffror för just deras företag och produkt skulle det
underlätta för slutkonsumenten att faktiskt uppskatta de faktiska utsläppen som kon-
sumenten orsakar. Detta gäller inte enbart Ihus utan all konsumtion i allmänhet. Att
kunna sätta en säker siffra på en produkt i form av utsläpp skulle förmodligen leda
till att företag blir mer medvetna om utsläppen i föregående led och inte enbart deras
egna scope 1 och 2 utsläpp och då sätta press på hela leverantörskedjan att förbättra
sig.
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6 Källförteckning tabeller
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Skanska: (Skanska, 2018), (CDP Skanska AB, 2017)

Sodexo: (Sodexo, 2017), (CDP sodexo, 2017)

Suez: (Suez, uå), (CDP Suez, 2017)

Tieto: (Tieto, 2018), (CDP TIETO, 2017)

Veidekke: (Veidekke, 2018)
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8 Appendix

8.1 Bilaga 1

Tabell 3: Utgiftsposter

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Medel Fastighetsskötsel total

Renhĺllning och städning 5160 1 881 831 2 535 365 2 475 538 2 099 488 2 248 056 16 808 288

Fastighetsskötsel vinter 5164 1 781 877 1 833 581 3 378 181 723 583 1 929 305

Fastighetsskötsel sommar 5165 1 028 129 1 063 166 1 223 530 1 279 006 1 148 458 Avfall total

Sophämtning 5166 791 444 725 256 747 652 697 461 740 453 740 453

Hissar 5168 244 830 203 028 217 644 292 564 239 517

Drift löpande Bygg 5170 2 403 951 3 856 976 3 615 973 2 957 589 3 208 622

Drift löpande VS 5171 1 224 224 1 300 608 1 311 808 1 252 215 1 272 214 Säkerhet total

Drift löpande El 5172 2 262 669 1 904 256 2 214 994 1 661 554 2 010 868 854 479

Drift löpande Vent 5173 2 459 666 2 261 368 2 121 167 1 754 464 2 149 166

Drift löpande Mark 5174 452 504 565 604 671 622 959 994 662 431

Drift löpande Kyla 5175 388 567 377 954 585 092 539 835 472 862

Drift löpande Brand 5176 1 703 899 1 551 902 1 352 268 1 259 091 1 466 790

Bevakning 5189 1 010 165 962 110 781 145 664 495 854 479

Bygg total

Renovering 13 500 000 8 800 000 13 800 000 12 033 333 12 033 333

Konsult total

Advokatkostnader 323 780 205 227 132 389 250 669 228 016 4 735 801

Främmande tjänster övrigt 745 500 1 489 870 1 374 509 1 821 440 1 357 830

Förbrukningsmaterial 52 704 50 724 173 908 145 467 105 701

Kontorsmaterial 77 957 89 891 65 495 52 479 71 455

Konsultarvode 1 398 716 873 695 1 816 820 178 464 1 066 924

Konsultarvode IT 1 262 430 748 463 1 005 447

Konsultarvode marknad 190 815 355 633 273 224

Konsultarvode revisiorer 164 349 313 418 110 400 172 450 190 154

Konsultarvode revisorer ej avd 222 500 222 500

Revision 201 500 308 200 173 500 175 000 214 550

8.2 bilaga 2
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Tabell 4: Scope 3 sammanställning

Företag

Purchased

goods and

services

Capital

goods

Fuel-and-energy-

related activities

(not included in

Scope 1 or 2)

Upstream

transportation

and distribution

Waste generated

in operations

Business

travel

Employee

commuting

Upstream

leased assets

Downstream

transportation

and distribution

Säkerhet

Securitas(2016)

relevant

calcultade

26087

Relevant,

not calculted

relevant

calculated

17140

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

calculated

11202

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

G4S(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant
Relevant,

not calculated

Relevant,

calculated

15275

Relevant,

not calculated
Not relevant Not relevant

Bygg

Skanska(2016)

Relevant,

calculated

1085272

Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

77662

Not relevant

Relevant,

calculated

11817

Relevant,

calculated

410

Not relevant

Konsult

WSP(2016)
Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

not calculated

Relevant,

calculated

25994

Relevant,

not calculated
Not relevant Not relevant

Accenture(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

506841

Not relevant Not relevant Not relevant

ÅF(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

8596

Not relevant,

calculated

9750

Not relevant Not relevant

Tieto(2015)

Relevant,

not

calculated

Relevant,

not

calculated

Not relevant Not relevant

Relevant,

not

calculated

Relevant,

calculated

9989

Not relevant Not relevant Not relevant

fastighetsskötsel

ISS(2016)
Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Relevant,

calculated

17556

Not

calculated

Not

calculated

Not

calculated

Sodexo(2016)

Relevant,

calculated

7970909

Not relevant Not relevant

Relevant,

not

calculated

Relevant,

not

calculated

Relevant,

calculated

9791

Relevant,

not

calculated

Not

evaluated
Not relevant

Sophämtning

Suez

Relevant,

calculated,

606179

Relevant,

calculated

698000

Relevant,

calculated

398857

Relevant,

calculated

762715

Relevant,

calculated

383761

Relevant,

calculated

2916

Relevant,

calculated

38061

Not relevant

Relevant,

calculated

195179

Företag

Processing

of sold

products

Use of sold

products

End of life

treatment

of sold

products

Downstream

leased assets
Franchises Investments Other Scope 1 Scope 2

Säkerhet

Securitas(2016) Not relevant Not relevant Not relevant
Relevant,

not calculated
Not relevant

Relevant,

not calculated
Not relevant 91462 19986

G4S(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 304938 114243

Bygg

Skanska(2016) Not relevant Not relevant Not relevant
Relevant,

calculated 1664
Not relevant Not relevant Not relevant 312800 52704

Konsult

WSP(2016) Not relevant
Relevant,

not calculated
Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 23476 30248

Accenture(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 27203 313141

ÅF(2016) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant 0 1125

Tieto(2015) Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not evaluated Not evaluated 100 20879

fastighetsskötsel

ISS(2016) Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated Not calculated 106353 13848

Sodexo(2016) Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated Not evaluated 99163 50747

Sophämtning

Suez Not relevant

Relevant,

calculated

1570425

Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant

Relevant,

calculated

502268

6001936 1751616
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Sammanfattning

Ihus elektricitet och fjärrvärme levereras av Vattenfall och är utlovat 100 % förnybar
respektive koldioxidneutral. Trots detta har både elektriciteten och fjärrvärmen
en miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Vattenfall tar heller inte hänsyn till
företagets miljöpåverkan i form av andra växthusgasutsläpp som exempelvis metan.

Ihus genomsnittliga utsläpp från fjärrvärmen beräknades till 343.8 ton CO2e/år och
utsläppen från elektriciteten på 40.53 ton CO2e/år.
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Inledning

Ihus har arbetat hårt för att minska sin el- och värmeförbrukning och i så stor utsträck-
ning som möjligt välja hållbara och utsläppssnåla alternativ. I dagsläget köper Ihus sin
elektricitet, fjärrvärme och -kyla från Vattenfall, så att undersöka miljöpåverkan från
Vattenfalls produktion och leverans av energi till Ihus är en viktig del i att utvärdera
Ihus arbete mot en hållbar fastighetsförvaltning.

1 Metod

2 Om fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme är ett system för att producera och fördela värme mellan hushåll och
industrier kopplade till värmeverket. Vatten värms upp med en central värmepanna
till nära kokpunkten och transporteras sedan i värmeisolerade rör till exempelvis ett
hushåll kopplat till värmeverket, där hettan från vattnet används för att värma upp
husets element med hjälp av en värmeväxlare. Det nu avkylda vattnet transporteras
sedan tillbaka till fjärrvärmeverket, där hela processen börjar om igen, se figur 1
nedan.

Figur 1: Fjärrvärmeproduktion och leverans till uppkopplad fastighet. (Hässleholm Miljö AB,
u.å.)

Genom att använda vatten som värms upp med en central värmepanna, så ökar
energiutvinningen samtidigt som miljöpåverkan minskar jämfört med om varje fas-
tighet hade egen uppvärmning (Hässleholm Miljö AB, u.å.).
Fjärrvärme är även resurseffektivt på så vis, att bränslet till pannan består av rester
från exempelvis skogsindustrin eller avfall från hushåll och industri. Överskottsvär-
me från fastigheter kopplade till systemet kan också tas tillvara och ledas om för att
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utnyttjas på annat håll. I fjärrvärmeverk som producerar både el och värme är re-
surseffektiviteten ännu högre, eftersom elproduktion också genererar värme som kan
utnyttjas i fjärruppvärmningen (Energiföretagen Sverige (a), u.å.).

3 Vattenfalls fjärrvärme i Uppsala

Vattenfalls största fjärrvärmeverk finns beläget i Boländerna i Uppsala och har ca 240
anställda. Bränslet till värmeverket utgörs av både inhemskt och importerat hushålls-
och industriavfall som används för att producera energi till fjärrvärme och –kyla, el
och ånga (Vattenfall (a), u.å.).

3.1 Mål

Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala har som mål koldioxidneutralt till år 2030. Detta
uppnås bland annat genom utfasning av fossil olja och torv i verkets värmepanna
till förmån för grönare alternativ som hållbarhetscertifierad bio-olja och träpellets
(Vattenfall (b), u.å).
Den största satsningen görs dock genom den planerade byggnationen av det nya
fjärrvärmeverket som går under namnet ”Carpe Futurum” som beräknas tas i drift
2021. Verket beräknas uppnå en kapacitet på upp till 110 MW och dessutom samtidigt
kunna producera elektricitet med en effekt på 25-30 MW (Haaker, 2017).

3.2 Fjärrvärmens miljöpåverkan

Fjärrvärmeproduktionen i Uppsala inverkar negativt på miljön främst genom de
växthusgasutsläpp som genereras av produktionen. Enligt nyckeltal framtagna av
Vattenfall år 2016 genererade Uppsalas fjärrvärmeverk koldioxid-utsläpp på 182
CO2-ekv/kWh från förbränningen av bränsle och ytterligare 14 CO2-ekv/kWh från
transport och produktion av bränslet (Energiföretagen Sverige (b), 2017).

För att motverka detta erbjuder Vattenfall redan idag tjänsten ”Koldioxidneutral vär-
me och kyla”, där fjärrvärmeproduktionen och fjärrkylaproduktionens direkta utsläpp
kompenseras genom att öka mängden biobränsle i verket. Enligt Vattenfall skulle den-
na tjänst minska koldioxidutsläppen med 160 kg/MWh (Vattenfall (c), u.å).

3.2.1 Koldioxidekvivalenter

Koldioxidekvivalenter är ett verktyg för att kunna jämföra olika gasers bidrag till
växthuseffekten över en viss tidsperiod (oftast 100 år, vilket är den tidsperiod som
används för beräkning av koldioxidekvivalenter i denna rapport), med koldioxidens
växthuspåverkan som riktmärke. Förutom gaser så kan till exempel vissa aerosoler
och förändringar i markanvändning översättas till koldioxidekvivalenter (Jelley,
2017). Koldioxidekvivalenter är således ett mycket användbart begrepp.

För att omvandla en gas X till en viss mängd koldioxidekvivalenter , multipliceras
gasen med dess GWP (Global Warming Potential, som beskriver gasens globala upp-
värmningspotential) för att omvandla gas X till en viss mängd koldioxidekvivalenter.
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Som exempel kan sägas att metan har en GWP på 25 och därmed bidrar 25 gånger mer
till växthuseffekten jämfört med koldioxid över en 100-årsperiod. (Naturvårdsverket,
u.å.)

4 Vattenfalls elektricitet

Vattenfall levererar elektricitet som har blandat ursprung och därmed olika miljöpå-
verkan. Den elektricitet som är märkt ”Bra Miljöval – 100 % förnybart” kommer
till 95 % från vattenkraft och 5 % från vindkraft. CO2-utsläppen, sett till hela elens
livscykel, ligger på 8,56 g/kWh men uppgifter saknas för övriga växthusgasutsläpp
eller annan typ av miljöpåverkan. Vattenfall erbjuder i dagsläget ingen tjänst som är
helt klimatneutral med avseende på växthusgasutsläpp (Vattenfall (e), u.å.).
En annan faktor att ta i beaktande vid bedömningen av hur klimatneutral Vattenfalls
elektricitet är, är vattenkraftsdammarnas miljöpåverkan. Dammarna påverkar inte
bara landskapet och faunan i ett område, utan bidrar också till varierande grader av
ökade kol- och metanutsläpp. Dammarna stör kolets kretslopp och leder generellt
till ökad sedimentation och nedbrytning av organiskt material, vilket i sin tur skapar
ökade halter av koldioxid, CO2, och metan, CH4, som släpps ut direkt i atmosfären
eller forslas vidare nedströms.
Det finns förstås flera faktorer som påverkar i vilken utsträckning detta sker, så som
dammens ålder, klimat och konstruktion.
Dammar med en hög kvot mellan dammarea och producerad elektricitet har högre
utsläpp än dammar som producerar mer energi per areaenhet. Yngre dammar (<10
år) och dammar i tropiska regioner genererar även de generellt högre utsläpp än äldre
dammar i tempererade klimat eller barrskogsområden. (Hertwich, 2013)
Sverige täcks till stor del av barrskog, så svenska vattenkraftverk skulle kunna bidra
med så mycket som 0,97 kg CO2/m2/år och 40 g CH4/m2/år enligt (Hertwich,
2013). Det ska dock noteras att det kan finnas stora skillnader från damm till damm,
beroende på dess läge, ålder och effektivitet.
Enligt (Scherer & Pfister, 2016) skulle vattenkraftverk globalt kunna generera cirka
173 kg CO2/MWh och 2,95 kg CH4/MWh. Det är också tydligt att Sverige är ett av de
länder med högst koldioxidutsläpp från vattenkraft, se figur 1 på sidan 6 i (Scherer &
Pfister, 2016).
En annan betydande växthusgas som förekommer i Vattenfalls verksamhet är svavel-
hexafluorid, SF6, som används som isolator i olika typer av högspänningsutrustning.
Vattenfall redovisar inga exakta siffror på mängden SF6 som används och/eller kan
tänkas tillföras atmosfären i form av utsläpp från verksamheten, men menar i sin
miljöredovisning för 2016 att gasen endast förekommer i ”relativt små mängder”
(Vattenfall (d), 2017).
Det är därmed inte möjligt att beräkna exakt miljöpåverkan av SF6 från denna
elproduktion och eventuella utsläpp av denna gas försummas därför vid kommande
beräkningar av utsläpp CO2-ekvivalenter. Med tanke på att SF6 har en GWP på 22 800
(IPCC, 2007) över en 100-årsperiod är svavelhexafluoridens effekter åtminstone något
att ha i bakhuvudet vid en bedömning av hållbarheten i denna typ av elproduktion.
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5 Ihus CO2-utsläpp från energiförbrukning

För kvantifiera CO2-utsläppen från Ihus energiförbrukning användes nyckeltal från
Vattenfall samt en sammanställning över Ihus el-, vatten- och värmeförbrukning
under 2015-2017, se figur 4 och 5 i Appendix.

5.1 Utsläpp från värmeförbrukning

Från Vattenfalls egna nyckeltal från 2016 (Energiföretagen Sverige (b), 2017) ger
förbränningen i fjärrvärmeverket utsläpp av 182 CO2-ekv/kWh, till vilket det till-
kommer 14 CO2-ekv/kWh utsläpp från produktionen och transporten av bränslet till
värmeverket.

Tabell 1: Ihus värmeförbrukning från 2016.

Fjärrvärmeförbrukning (MWh) 9 805.1

BRA (m2) 155 718

Värmeförbrukning per areaenhet (m2) 63.0

I tabell 1 presenteras Ihus värmeförbrukning för år 2016, där BRA innebär den
sammanlagda bruksarean för de fastigheter där Ihus ansvarar för uppvärmningen.
De fastigheter där hyresgästen ansvarar för uppvärmningen själv har vi valt att
bortse från då utsläppen från denna verksamhet inte bedöms vara något som Ihus
kan påverka i nämnvärd utsträckning. Därmed kan inte Ihus ta ansvar för dessa
växthusgasutsläpp.

Tabell 2: Fördelningen mellan fjärrvärme och elektricitet för uppvärmning av Ihus fastigheter
år 2016.

Fjärrvärme (MWh) 9 490.1

Elektricitet (MWh) 315.0

En liten andel av uppvärmningen sker med hjälp av elektricitet för att driva fastighe-
ternas värmepumpar, vilket presenteras i tabell 4 ovan.
Sedan tidigare vet vi, att bränsleproduktionen och -transporten genererar CO2-utsläpp
på 14 CO2-ekv/kWh, samt att förbränningen av bränslet i fjärrvärmeverkets värme-
panna genererar utsläpp på 182 CO2-ekv/kWh (Energiföretagen Sverige (b), 2017).
Dock måste hänsyn tas till, att Ihus idag redan valt fjärrvärmetjänsten "Koldioxidneu-
tral Värme och Kyla", vilket innebär att koldioxidutsläppen från värmeförbrukningen
reduceras med 160 kg/MWh. Koldioxidutsläppen från Ihus fjärrvärmeförbrukning år
2016 blir då:
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Förbränning = 182× 9490.1
[

CO2-ekv
kWh

×MWh× 103
]

= 1727198200
[

CO2-ekv
kWh

× kWh
]
= 1727198200 CO2-ekv

Bränsle = 14× 9490.1× 103 = 132861400 CO2-ekv

(1)

Totalt = Bränsle + Förbränning = 1727198200 + 132861400 = 1860059600 g CO2-ekv
= 1860 ton CO2-ekv

Avdrag för kodioxidneutral fjärrvärme = 160× 9490.1
[

kg
MWh

×MWh
]

= 1518.42 ton CO2

→ Utsläpp från Ihus fjärrvärme = 1860− 1518.42 = 341.6 ton CO2-ekv

(2)

Vi vet också att koldioxidutsläppen från elförbrukning år 2016 genererade 8.56 g
CO2/kWh under hela elens livscykel (Vattenfall (e), u.å.) . Koldioxidutsläppen från
elförbrukningen för uppvärmning blir då:

Elutsläpp = 8, 56× 315.0× 103 = 2696400 g CO2 ≈ 2.696 ton CO2-ekv (3)

Detta innebär att de totala koldioxidutsläppen från uppvärmningen av Ihus fastighe-
ter 2016 blir:

341.6 + 2.696 = 344.3 ton CO2-ekv (4)

Tabell 3: Koldioxidutsläpp från uppvärmning för 2015-2017.

Utsläpp från uppvärmning (ton CO2-ekv)

2015 2016 2017

370.0 344.3 317.0

gggggggggg BRA (m2)

2015 2016 2017

161 302 155 718 155 718

ggggg Värmeförbrukning (kWh/m2)

2015 2016 2017

65.2 63.0 58.1
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I brist på andra data görs antagandet, att utsläpps-nyckeltalen från 2016 även går att
applicera på åren 2015 och 2017. Resultatet presenteras i tabell 3. Ihus genomsnittliga
koldioxidutsläpp från uppvärmningen per år blir då:

Tabell 4: Genomsnittliga koldioxidutsläpp från fjärrvärme för uppvärmning av Ihus fastighe-
ter 2015-2017.

Fjärrvärmeutsläpp (ton CO2-ekv per år)

343.8

Figur 2: Utsläpp från fjärrvärme under 2015-2017

5.2 Utsläpp från nedkylning

Förbränning = 182× X kWh
[

CO2-ekv
kWh

×MWh× 103
]

=

[
CO2-ekv

kWh
× kWh

]
= Y CO2-ekv

Bränsle = 14× X kWh = Y CO2-ekv

(5)

Totalt = Bränsle + Förbränning = g CO2-ekv
= ton CO2-ekv

Avdrag för kodioxidneutral fjärrvärme = 160× X kWh
[

kg
MWh

×MWh
]

= Z ton CO2

→ Utsläpp från Ihus fjärrvärme = Y-Z = U ton CO2-ekv

(6)

5.3 Utsläpp från elförbrukning

Som tidigare konstaterats, så säger Vattenfalls nyckeltal från 2016 att CO2-utsläppen
under elektricitetens hela livscykel uppgår till 8.56 g/kWh (Vattenfall (e), u.å.).
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Tabell 5: Ihus elförbrukning under 2016.

Elförbrukning (MWh) 4 934

BRA (m2) 155 333

Elförbrukning per areaenhet (m2) 31.8

Elförbrukning = 8.56× 4934
[ g

kWh
×MWh× 103

]
= 40060800

[ g
kWh

× kWh
]

≈ 40.06 ton CO2

(7)

Med hjälp av Ihus egna data (se tabell 5) för energiförbrukningen under 2016 kan kol-
dioxidutsläppen från elförbrukningen under året beräknas. Liksom tidigare tas endast
hänsyn till den elförbrukning i fastigheterna som Ihus ansvarar för i beaktande.

Tabell 6: Koldioxidutsläpp från elförbrukning för 2015-2017.

CO2-utsläpp (ton)

2015 2016 2017

42.24 40.06 39.30

BRA (m2)

2015 2016 2017

155 333 151 909 151 909

Elförbrukning (kWh/m2)

2015 2016 2017

31,8 30,8 30,2

Om antagandet återigen görs, att nyckeltalet kan appliceras på data från år 2015 och
2017 också, så kan koldioxidutsläppen till följd av elförbrukningen i Ihus fastigheter
beräknas för samtliga år i dataserien. Resultatet presenteras i tabell 6.

Tabell 7: Genomsnittliga koldioxidutsläpp från elförbrukningen i Ihus fastigheter 2015-2017.

Elutsläpp (ton CO2 per år)

40.53

Utsläppet av koldioxid från elförbrukningen under de tre åren i datatserien i me-
deltal presenteras i tabell 7.
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Figur 3: Utsläpp från elförbrukningen under 2015-2017

6 Diskussion och slutsats

Det är värt att notera, att utsläppen från uppvärmningen av Ihus fastigheter minskat
för varje år sedan 2015, se tabell 3. Detta är en positiv utveckling, som skulle kunna
ha sin förklaring i att värmeförburkningen per kvadratmeter följer samma mönster.
Detta kan exempelvis bero på bättre värmeisolering efter renovering i fastighetsbe-
stånder. Det skulle även kunna finnas andra möjliga förklaringar som till exempel
förändringar i antalet förvaltade kvadratmeter som skall försörjas med fjärrvärme,
även om detta endast kan vara en delförklaring och då främst för minskningen mellan
2015-2016 eftersom antalet förvaltade kvadratmeter därefter legat konstant.
Vattenfalls fjärrvärmetjänst ”Koldioxidneutral värme och kyla” är utlovat koldi-
oxidneutral, men det är viktigt att notera att endast energiproduktionens direkta
utsläpp tagits i beaktande vid utformningen av tjänsten. De koldioxidutsläpp som
sker i andra led i näringskedjan kompenseras inte av Vattenfall, och inte heller andra
typer av växthusgasutsläpp kompenseras. Tjänsten kan därför inte anses vara helt
klimatneutral.Ändå är tjänsten ett bra alternativ till vanlig fjärrvärme och minskar
Ihus miljöpåverkan.
Då Vattenfalls fjärrvärmeverk Carpe Futurum tas i drift kommer miljöpåverkan att
minska ytterligare, då verket utnyttjar sitt bränsle mer effektivt genom att producera
både el och värme, varför Vattenfall fortsatt bedöms vara en bra leverantör av el,
fjärrvärme och –kyla till Ihus även i framtiden.
Även Ihus elförbrukning minskade under de tre åren, se tabell 6, med den största
minskningen mellan år 2015-2016. Detta skulle kunna förklaras med en relativt stor
minskning i antalet förvaltade kvadratmeter som skulle försörjas med el mellan
dessa år. Minskningen i elförbrukning (kWh/m2) mellan 2016-2017 var däremot
avsevärt mindre i jämförelse och kan bero på att inga förändringar i storleken på
fastighetsbeståndet skett i med avseende på elförsörjningen.
Värt att notera, är också att en mindre andel av Ihus elektricitet utgörs av egenpro-
ducerad el från vindkraft och solcellspaneler. Detta har försummats i beräkningarna
av koldioxidutsläpp i denna rapport, eftersom exakta siffror på detta förhållande
saknats. De verkliga utsläppen från elförbrukningen borde därför vara något lägre.
För beräkningarna i denna rapport har all elektricitet antagits vara producerad av
Vattenfall.
Liksom fjärrvärmen, är elektriciteten inte heller helt klimatneutral med avseende på
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växthusgasutsläpp. Även om koldioxidutsläppen kan anses vara relativt låga, särskilt
i förhållande till utsläppen från uppvärmning av fastigheterna, så måste man ha i
åtanke att elektriciteten som framställs av Vattenfall har andra miljökonsekvenser än
bara koldioxidutsläpp.
Exempelvis utsläpp av svavelhexaflourid, som är en mycket potent växthusgas, sker
i en viss utsträckning i produktionen av el från vattenkraft. Inom vattenkraft kan
det också förekomma utsläpp av metan och koldioxid från kraftverksdammarna
men i vilken utsträckning det gäller för just Vattenfall är svårt att avgöra i dagsläget.
Sammantaget utgör Vattenfall i dagsläget trots allt troligen det bästa alternativet som
energileverantör till Ihus. Det finns dock en poäng i att hålla ögonen öppna om nya,
ännu mer hållbara alternativ dyker upp på marknaden.
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8 Appendix

8.1 Bilaga 1

Figur 4: Sammanställning över värmeförbrukningen i Ihus fastigheter år 2015-2017
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Figur 5: Sammanställning över elförbrukningen i Ihus fastigheter år 2015-201713 (13)
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Projektbeskrivning

Projektet ”Ett klimatneutralt Ihus år 2030” är ett kandidatarbete utfört av sex studen-
ter på Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet. Stu-
denterna har haft som uppgift att kvantifiera och identifiera växthusgasutsläpp inom
olika sektorer hos det kommunala fastighetsbolaget Ihus i Uppsala. De skulle även
presentera en åtgärdsplan med syfte att hjälpa Ihus att nå sitt mål med att ha noll
växthusgasutsläpp år 2030 (Nyhlén, 2018). Till sin hjälp har de haft handledare på bå-
de Uppsala universitet samt hos STUNS Energi, som är en stiftelse som arbetar med att
främja samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och samhället (STUNS,
u.å.).

AB Uppsala kommuns Industrihus, Ihus

AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat Ihus, är ett fastighetsbolag som grun-
dades 1972. Bolaget är ett fristående aktiebolag som helt ägs av Uppsala Stadshus
AB, som i sin tur ägs av Uppsala kommun. De förvaltar ett trettiotal fastigheter på
cirka 190 000 kvadratmeter i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar, där
de hyr ut kontor samt industri- och lagerlokaler (Ihus, 2017a). Ihus vänder sig till
små och medelstora företag samt offentlig varsamhet, där de erbjuder klimatsmarta,
innovativa och dynamiska fastighetslösningar.

Ihus bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och är ledande förebilder för ett hållbart
samhälle. Med sociala, ekonomiska och miljöfrågor i fokus bedrivs verksamheten och
hållbarhetsarbetet för att bidra till en god miljö, där utveckling måste ske utan att
äventyra kommande generationers möjlighet att leva på vår planet med tillgodosedda
behov. Ett sätt att göra detta är att aktivt följa med i forskning och utveckling inom
fastighetsbranschen, vilket bland annat görs genom att erbjuda studentsamarbeten
och genom informationsspridning (Ihus, 2017b). Ihus har länge arbetat med fastig-
hetsbolagets energianvändning som är en av de strösta miljöfrågorna. De har följt
med i utvecklingen av sol och vindenergi och har solcellspaneler installerade på
fyra av sina fastigheter samt ett mindre vindkraftverk (Solelsportalen, 2018). Vidare
satsning på solenergi med utökad yta av solcellspaneler samt kapacitet upp till 1MW
planeras inom en treårsperiod. Utöver den egenproducerade energin använder sig
Ihus idag endast av miljömärkt el och fjärrvärme/fjärrkyla som är klimatkompense-
rad (Säfström, 2018).

Bolaget har länge arbete med miljöfrågor inom verksamheten och har sedan år 2002
varit certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Med visionen om att det är
nödvändigt även för mindre bolag som endast agerar lokalt att bidra med vad de kan,
strävar Ihus efter att deras hållbarhetsarbete ska bidra till FN:s globala mål för hållbar
utveckling (Ihus, 2017b). För att bidra ytterligare till just FN:s globala mål för hållbar
utveckling har bolaget bland annat blivit medlem i Uppsala klimatprotokoll.
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Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll har som syfte att genom samverkan inspirera företag,
offentliga verksamheter, föreningar och universitet att uppnå Uppsalas klimatmål.
Uppsala kommun bjöd år 2010 in lokala företag, myndigheter och organisationer
för att arbeta mot målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023,
som ett led i FN:s arbete med klimatkonventionen. För närvarande finns trettiotre
medlemmar, varav Ihus är en av dem. Utifrån medlemmarnas intressen utformas
fokusgrupper inom fyra temaområden, vilka är Fastigheter, Transporter, Produk-
tion och cirkulär ekonomi samt Hållbar stadsutveckling. Inom respektive tema
finns sedan fokusgrupper där Energi och Sol tillhör temat Fastigheter, Hållbart
resande och Hållbara godstransporter tillhör temat Transporter, Hållbar stadsdels-
utveckling och Byggmaterialval tillhör temat Hållbar stadsutveckling och Jakten på
platsen tillhör temat Produktion och cirkulär ekonomi (Uppsala klimatprotokoll, u.å.).

Ihus är aktiva inom fokusgrupperna Sol, Energi, Byggmaterialval och Hållbar stads-
delsutveckling. Inom gruppen Energi strävar medlemmarna efter reducerade koldi-
oxidutsläpp (Uppsala klimatprotokoll, 2018a), vilket visar att Ihus redan idag arbetar
aktivt mot målet att bli klimatneutrala till 2030. Inom fokusgruppen Byggmaterialval
arbetar medlemmarna bland annat med att främja val av material med låg klimatpå-
verkan samt utveckla sätt att mäta och sätta mål för byggmaterials indirekta klimat-
påverkan (Uppsala klimatprotokoll, 2018b). Att just mäta och kvantifiera indirekta ut-
släpp är något som varit ett tydligt mål i arbetet som projektgruppen haft med Ihus
och som varit en utmaning.
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Sammanfattning

Då Ihus är ett kommunalt fastighetsbolag gör de upphandlingar inom ramavtal som
följer SFS 2016:1145 lag om offentlig upphandling. Denna rapport har sammanfattat la-
gen om offentlig upphandling ur ett miljöperspektiv, Uppsalas hållbarhetspolicy, Upp-
salas riktlinjer i offentlig upphandling, Uppsalas Miljö- och klimatprogram 2014–2023
samt om Ihus kan skriva avtal med entreprenörer på ett sätt som gynnar deras mål
om att bli klimatneutrala till 2030. I denna rapport har tre åtgärdsförslag kopplat till
upphandling presenterats så som redovisning av entreprenörers transporter i anbud,
redovisning av entreprenörers växthusgasutsläpp i anbud samt utveckling av uppfölj-
ningsmetod av kort- och långsiktiga miljöeffekter.
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1 Inledning

1.1 Syfte

I denna rapport undersöker huruvida Ihus kan miljöanpassa sina upphandlingar. Det-
ta kommer göras genom att undersöka hur Uppsala kommun och region förhåller sig
till grön upphandling, vad lagen om offentlig upphandling tar för miljöhänsyn och vil-
ka miljömål Uppsala kommun har satt upp som är relevanta för Ihus. Utifrån denna
bakgrundsinformation kommer åtgärdsförslag inom upphandling presenteras.

1.2 Bakgrund

1.2.1 Sammanfattning av lagen om offentlig upphandling ur ett miljöperspektiv

Offentlig upphandling grundar sig på EU-direktiv och är till för att se till att val av
leverantör i en upphandling sker på affärsmässig grund och utan lojalitet mot det
egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Beslutet om leverantör ska grun-
das på vem ska kan erbjuda den bästa produkten till de bästa villkoren och där alla
leverantörer ska kunna tävla på lika villkor (Konkurrensverket, u.å.). Det finns ett an-
tal lagar och förordningar som behandlar offentlig upphandling och några exempel är:

• lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145)

• lagen om upphandling inom

• försörjningssektorerna (LUF 2016:1146)

• lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS 2011:1029)

• lagen om upphandling av koncessioner (LUK 2016:1147)

följande text kommer ge en kort sammanfattning av SFS 2016:1145 Lagen om offentlig
upphandling. Enligt LOU 1:2 är definitionen av en offentlig upphandling en upp-
handling som sker med en kommun, vidare definierar LOU 1:20 ett ramavtal som
”. . . ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller
flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas
under en given tidsperiod”. 7. kap. i LOU går djupare in på ramavtal, inköpscentraler
och annan samordnad upphandling. Ett ramavtal måste följa vissa riktlinjer inom
LOU som berör längd på ramavtalets giltighet, vilka som får upprätta ramavtal,
tilldelning av kontrakt, ramavtalets villkor etcetera.

Enligt LOU 16:1 om utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt måste en upp-
handlande myndighet ta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt. I samma
lag 17:1 om fullgörande av kontrakt så gäller dock att ”en upphandlande myndighet
får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett
kontrakt ska fullgöras” och LOU 16:1 fastslår att en leverantörs anbud inte behöver
beaktas om de inte kan uppfylla myndighetens specificerade tillämpliga miljökrav.
LOU 4:3 om allmänna bestämmelser säger vidare att den upphandlande myndig-
heten bör beakta miljöhänsyn, och vidare i LOU 9:3 att miljöegenskaper kan ingå i
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prestanda- eller funktionskrav i en upphandling. En upphandlande myndighet ställa
miljömässiga krav för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa krav kan enligt 15 kap §15
(LOU) vara att leverantören ska kunna visa att de följer en, enligt LOU godtagbar,
miljöledningsstandard. Om leverantören har åsidosatt miljöskyldigheter har myndig-
heten rätt till, LOU 13:3, att utesluta leverantör från att delta i upphandling och kan
också kräva enligt LOU 15:11 stycke 8 att få en utredning av en leverantörs tekniska
kapacitet i form av ”information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma
att vidta vid fullgörande av kontraktet”. I LOU:s definition av tekniska specifika-
tioner som gäller offentliga byggentreprenadkontrakt så innefattas egenskaper om
miljö- och klimatprestanda, detta innefattar även offentliga tjänste- eller varukontrakt.

1.2.2 Uppsalas miljöhänsyn i policy och riktlinjer om offentlig upphandling

Uppsala kommuns upphandlande leverantörer ska bidra till att kommunen och
Sverige uppnår sina miljömål (Uppsala kommun, 2018a). I kommunens hållbar-
hetspolicy vill dessutom Uppsala associeras till och vara en vägledande kraft för
hållbar utveckling. I denna policy specificeras sex principer som är viktiga för kom-
munens hållbarhetsarbete, en av dessa principer är att de åtgärder som verkar mot
en långsiktig och strukturell förändring inom bland annat ekologisk hållbar riktning
ska väljas i första hand samt att all verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar
utveckling (Uppsala kommun, 2018b). Både Uppsala kommun (Uppsala kommun,
2015) och regeringen (Naturvårdsverket, 2013) har som miljömål att man till år 2050
ska bli klimatneutrala med hänsyn till växthusgaser.

Region Uppsala har utöver riktlinjer om offentlig upphandling även riktlinjer för
hållbar offentlig upphandling. Följande är taget ur LUL 11.5 Riktlinjer för hållbar
upphandling inom Region Uppsala och beskriver hur regionen kan minska negativ
miljöpåverkan genom att:

• Region Uppsala ställer miljökrav vid upphandling

• Leverantörer stimuleras till att utveckla mer miljöanpassade varor och tjänster i
och med miljökrav ställd

• Region Uppsala använder Uppförandekod för leverantörer (LUL 11.6 – Uppfö-
randekod för leverantörer) vid upphandlingar
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Vissa upphandlingar bedöms som prioriterade. Vid dessa ska enheten för Hållbar
Utveckling/Miljö i Region Uppsala uppföra krav och delta i arbetsgrupper, granska
och utvärdera krav i anbud och för övriga upphandlingar vid behov vara ett stöd för
upphandlare samt bistå med uppföljning på ställda krav (Isling, 2017). Upphandling-
ar som anses vara prioriterade ur miljöperspektiv och som även är relevant för Ihus är:

• Avfallshantering

• Städtjänster

• Kontorsutrustning

• Fordon och transporttjänster

• Drivmedel

• Byggmaterial (löpande underhåll och mindre projekt)

• Byggande (entreprenader)

• Utrustning som medför användning av förbrukningsartiklar med miljöpåverkan

Utöver riktlinjer för prioriterade upphandlingar så beskriver dokumentet arbetssätt
och ansvar, generella principer, vad producentansvar innebär, resurshållning med
utrustning och produkter samt riktlinjer för innehåll i produkter. När det kommer till
resurshållning så ska livscykelkostnadsanalyser efterfrågas när det är lämpligt.

1.2.3 Etappmål för Ihus upphandlingsplan

Ihus mål att bli klimatneutrala till 2030 kan uppnås med hjälp av de offentliga
upphandlingarna. Ett möjligt sätt att anpassa upphandlingarna är att steg för steg
och år för år sätta stegrande krav på entreprenörerna i ramavtalet. Dessa steg skulle
exempelvis kunna sammanfalla med de miljö- och klimatmål som Uppsala kommun
sätter upp. Uppsala har skapat ett miljö- och klimatprogram för 2014–2023 där åtta
etappmål har satts upp. Enligt detta Miljö- och klimatprogram så är exempelvis ett
mål att vid 2020 så ska de samlade utsläppen av växthusgaser ha minskat med cirka
30% (Uppsala kommun, 2015). Med koppling till etappmål 1 tros den största andelen
utsläpp enligt ovan nämnda program kunna minskas genom att Vattenfall kommer
att bygga ett kraftvärmeverk som drivs på biobränsle istället för el, och Vattenfall
förväntas ha en helt koldioxidneutral värmeproduktion år 2030 (a.a). Följande utvalda
etappmål är direkt tagna från Uppsalas Miljö och klimatprogram 2014–2023 och har
direkt bäring på klimatpåverkan:

• Etappmål 1: Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov
sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion
år 2020.

• Etappmål 2: Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och cirka 100
MW till år 2030.
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• Etappmål 3: Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, maskinparken
och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år
2023. Snöröjning undantas från måluppfyllelse.

• Etappmål 4: Kommunens nämnder och styrelser har mål för energieffektivise-
ring för indirekt energianvändning som motsvarar minst 25 % minskning till år
2020 med start år 2014. Effektiviseringsmål för direkt energianvändning fastställs
efter utvärdering 2014. Kommunorganisationens direkta energianvändning ska
i absoluta mått sammantaget vara som mest oförändrad år 2020 jämfört med år
2014.

• Etappmål 7: Öka det hållbara byggandet och förvaltandet. Uppsala kommuns
arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande och förvaltan-
de har resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med
avseende på hållbart byggande år 2020.

• Etappmål 8: Uppsala kommun är år 2023 en av de bästa kommunerna i Sveri-
ge på miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv
samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet.

Dessa mål anses vara av vikt med tanke på Ihus framtida upphandlings-strategi för
ett klimatneutralt Ihus och för en eventuell upphandlingsplan. Vad gäller etappmål
3 så har regeringen enligt ett kommittédirektiv (Dir. 2012:78) som mål att ha en
fossiloberoende fordonsflotta 2030. Uppsala kommunfullmäktige menar på att bygg-
och anläggningsprojekt står för en stor del av Uppsalas transporter liksom indirekta
transporter som sker till följd av upphandlade tjänster och produkter. Uppföljning
av indirekt upphandlade transporter ska ske genom kommunstyrelsen och direkt
upphandlade transporter genom respektive upphandlande organisation. Kommun-
fullmäktige anser att det kommer bli svårt att nå målet fossilbränslefria fordon i
etapp 3 på grund av begränsningar i LOU och att Uppsala kommun därför bör satsa
på klimatneutrala transporter. Med detta menas att kommunen ska använda ”grönt
bränsle” för kommunens del av transportörens körsträcka. Transportören behöver
alltså inte köra med miljöbränsle utan kommunen intecknar en jämförbar volym av
transportörens totala volym. Dock så vill kommunen att faktiska miljöbränsle ska
användas vid transporter i centrala staden (Uppsala kommun, 2015). Vid bedömning
av etappmål 4 så beräknas den indirekta energianvändningen vara stor och att upp-
följning bör ske genom att exempelvis relatera materialinköp till energianvändning i
ett livscykelperspektiv, på så sätt kan det i framtiden vara lättare vid upphandling att
ställa krav på en så kallad energibudget (a.a).

Alla etappmål som Uppsala kommun har satt upp är viktiga för Ihus, men särskilt re-
levant är etappmål 7 som behandlar bygg och förvaltning. EU har som direktiv att alla
nybyggnationer till 2020 ska vara ”nära-nollenergibygnader” där de offentliga bygg-
naderna ska vara färdigställda 2019 (Regeringen, 2012). Till år 2050 så beräknar Upp-
sala kommun att öka sin befolkning till över 300 000 (Nygren & Wennblom, 2017) i
jämförelse med 2017 då befolkningen var 219 914 personer (Uppsala kommun, 2018c).
Detta är alltså en ökning på cirka 36 % och således kommer det krävas en stor sats-
ning på renovering och nybyggnation i Uppsala. Uppsalas översiktsplan 2010 medde-
lar att kommunen ska ta fram ett program för hur nybyggnationer och renoveringar
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ska byggas mer energieffektivt (Uppsala kommun, 2015) något som dock inte nämns
i Uppsalas översiktsplan 2016. Ansvaret för programmet är kommunstyrelsen (MEX),
plan- och byggnämnden, gatu-och samhällsmiljönämnden, Uppsala Vatten och Avfall.
Uppsala kommun har även varit med och tagit fram ett hållbarhets- och kvalitetspro-
gram för Östra Sala backe (a.a). Övriga etappmål, som har direkt bäring på miljön men
som inte har prioriterats då de inte har direkt bäring på klimatet, är etappmål 5 och
6. Dessa etappmål redogör för mål som handlar om 100 % ekologiska livsmedel 2030
respektive hållbar upphandling för en giftfri miljö år 2020.

2 Diskussion

Ihus är en smal organisation som outsourcar mycket av deras arbete till entrepre-
nörer. Idag kräver Ihus att entreprenörer som lägger anbud vid upphandling måste
tillhandahålla produkter som kategoriserats rekommenderad eller accepterad enligt
byggvarudeklarationen i byggvarubedömningen varav 10% får lov att klassificeras
som icke godkänd (Ihus, 2017). Detta säkerställer att Ihus leverantörer uppfyller
en viss miljöstandard. Om Ihus vill uppnå klimatneutralitet måste de dock ha fler
verktyg för att säkerställa att man ger upphandlingar till de företag som är bäst
ur klimatsynpunkt. Bolag inom Uppsala kommun sköter sina egna upphandlingar
(Uppsala kommun, 2018a). Detta tillsammans med stöd av LOU, Uppsalas hållbar-
hetspolicy samt riktlinjer för upphandling och Uppsalas Miljö- och klimatprogram
2014–2023 bör ge Ihus utrymme till att miljöanpassa de upphandlingar som upprättas
mellan Ihus och deras leverantörer. Som sammanfattats i denna rapport så ger LOU
möjligheten för offentliga myndigheter att specificera och sätta krav på miljöegenska-
per. Dock ska detta ske utan att ojämn konkurrens mellan leverantörer uppstår, vilket
Uppsalas kommun menar på är en av orsakerna till att det blir svårt att uppnå etapp-
mål fossiloberoende fordon. Uppsala kommun vill att det ska ske en sund konkurrens
om upphandlingar (a.a) och en svårighet kan bli att skapa gröna upphandlingar
som balanserar miljökrav med LOU:s krav på en jämlik konkurrenssituation mellan
leverantörer.

I kommunikation med Ihus vice vd Maria Säfström (Säfström, 2018) så har det fram-
gått att man inom bolaget har bra koll på sina egna transporter och bland annat satsar
på elbilar för fastighetsförvaltningen och uthyrningen samt på sikt även drifttekni-
kerna. Dock har Ihus haft svårigheter med att logga sina entreprenörers transporter.
Detta leder till att ett av de indirekta utsläppen som är svåra för Ihus att beräkna
är indirekta transporter som utförs av Ihus entreprenörer och underentreprenörer. I
enlighet med etappmål 3 i Uppsalas Miljö- och klimatprogram (Uppsala kommun,
2015) bör ett av Ihus framtida upphandlingskrav därför vara redovisning av entre-
prenörers miljöpåverkan genom transporter. Detta kan exempelvis göras genom att
entreprenören i sitt anbud redovisar energieffektivitet (kWh / fordonsmil och totala
MWh) och hur låg klimatpåverkan av transporterna är (kg koldioxidekvivalenter
(CO2e )/ fordonsmil och totala ton CO2e som släpps ut). Som effekt blir redovisningen
ett krav där entreprenörernas totala miljöpåverkan är med som bedömningsgrund för
vem som vinner upphandlingen.
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Vid projektgrupp 68:s beräkning av Ihus totala växthusgasutsläpp så har i kort-
het ”referensföretag” som rapporterats sina utsläpp till Carbon Disclosure Project
(CDP) använts. Ihus utsläpp delades upp i olika kategorier så som administrativa
kostnader, drift och el. Med hjälp av utsläppsvärden från referensföretag som repre-
senterar dessa utsläppskategorier har kategorierna sedan tilldelats ett värde på ton
CO2e/Mkr omsättning. Kategorierna summerades sedan ihop och en schablonsiffra
på Ihus totala utsläpp CO2e ton relaterat till dessa kategorier kunde presenteras.
Denna schablonsiffra har dock en rad osäkerheter som främst beror på att refe-
rensföretagens detaljnivå vid redovisning av indirekta utsläpp varierar. CDP är ett
frivilligt redovisningsverktyg som bl.a. använder standarden GHG Protocol, denna
standard kräver beräkning av direkta utsläpp men ej indirekta (Bhatia et al., 2011, p 5).

De företag som har rapporterat de indirekta utsläppen varierar stort i hur de kvanti-
fierar samt tar ibland inte med hela livscykeln för de produkter och tjänster företaget
producerar (Sawbridge & Griffin, 2017). För att Ihus ska bli koldioxidneutrala 2030,
och uppnå Uppsalas Miljö- och klimatprograms etappmål 1–8, så behöver de beräkna
sina utsläpp med en större noggrannhet. För att detta ska kunna ske behövs det bättre
informationsunderlag om vad entreprenörerna släpper ut i direkta och indirekta
utsläpp. Ett krav på upphandlingarna bör därför vara att entreprenörer i sina anbud
redovisar både indirekta och direkta utsläpp, där de indirekta utsläppen redovisas
enligt Ihus vald standardiserad metod, så att en enhetlighet i entreprenörers indirekta
utsläpp uppnås. Beräkning av indirekta utsläpp är svårt då det kräver en ingående
livscykelanalys och på så sätt även innebär en merkostnad för entreprenör. Ett sådant
krav skulle dock leda till att Ihus får en korrekt överblick över sina utsläpp och ju
fler företag som erar sina utsläpp desto lättare blir det för entreprenörer att utföra
framtida livscykelanalyser. I fall Ihus vill göra en stegvis upptrappning av krav på
redovisning av utsläpp skulle de kunna ske genom att först kräva redovisning av
direkta utsläpp av entreprenörer och sedan i steg två kräva redovisning för direkta
och indirekta utsläpp.

Upphandling med miljöhänsyn kan ha ett flertal positiva miljöeffekter. Men effekter-
na kan vara svåra att kvantifieras då det inte alltid är lätt att veta vilka effekter som
är en konsekvens av upphandling och vad som är en effekt av andra styrmedel och
marknadskrafter (Dalhammar & Leire, 2017, p 42). I dagsläget så följer region Upp-
sala upp hur entreprenörerna lever upp till de krav som specificerats i upphandling
(Isling, 2017) men inte vad upphandlingen har för kort- eller långsiktig miljöeffekt.
Revisionsfirman KPMG konstaterade dock 2017 att upphandlingarna inom Uppsa-
la kommun inte har någon regelbunden av hur leverantörerna lever upp till ställda
krav förutom när det gäller F-skatt och rating (KPMG, 2017). Som ett led i Ihus upp-
handling med miljöhänsyn så bör därför en metod för uppföljning med hänsyn till
kort- och långsiktiga miljöeffekter skapas. På detta sätt kan Ihus kartlägga hur väl
deras upphandlingar fungerar och kontinuerligt uppdatera sina avtal på ett sätt som
ger störst miljöeffekt. Idag finns ingen standardiserad metod för uppföljning av upp-
handlingar (Dalhammar & Leire, 2017, p 28). För att veta hur man bäst ska följa upp
upphandslingsstatistik så bör Ihus därför hålla sig uppdaterade med upphandlings-
myndighetens kommande studie om vilka inköpsvärden som är möjliga och lämpliga
att samla in. Detta uppdrag kommer senast redovisas 28 februari 2019 (Glas, 2018).
Ovan nämnda förslag är vid denna rapports tidpunkt i ett förstadie och projektgrup-

6 (10)



W-18-68/L-21

pen hoppas på att kunna utveckla en mer detaljerad åtgärdsplan med koppling till
Uppsala Miljö- och klimatprogram i kommande rapporter.
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Sammanfattning

Då det är svårt för företag att bli helt klimatneutrala endast genom åtgärder inom
verksamheten är klimatkompensation ett alternativ. Om företag själva inte har möjlig-
het att kvantifiera sina utsläpp och sedan klimatkompensera på ett korrekt sätt kan
externa konsultbolag anlitas. De utför då en klimatberäkning med hjälp av livcyke-
lanalys för att identifiera och kvantifiera växthusgasutsläpp från hela värdekedjan.
Därefter kompenseras utsläppen med lämplig metod.
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Klimatkompensering

I Ihus arbete mot målet att bli klimatneutrala till år 2030 kommer delar av verksam-
heten där större utsläppsmängder identifierats behöva åtgärder som direkt minskar
utsläppen av växthusgaser att genomföras. Det är dock svårt att med endast åtgärder
inom verksamheten bli helt klimatneutrala då nästan alla delar i en verksamhet ger
upphov till växthusgasutsläpp i olika led. Ett alternativ är därför att klimatkompense-
ra, vilket innebär att man med olika metoder kompenserar för de utsläpp man orsakat
och inte lyckats reducera med interna åtgärder (Lydén, 2010a).

Metoder för klimatkompensering

Utsläppsrätter finns i många länder, det gäller då utsläpp av olika växthusgaser men
oftast koldioxid. En utsläppsrätt kallas även ibland reduktionsenhet och den som äger
denna får släppa ut växthusgaser som motsvarar ett ton koldioxid. EU tillhandahåller
de vanligt förekommande utsläppsrätterna, dessa kallas EUA. Även FN har ett om-
fattande system för utsläppsrätter (Lydén, 2010b). Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton
minskade koldioxidutsläpp (Utsläppsrätt.se, u.å.). Det finns därmed flera möjligheter
för att företag att klimatkompensera och det är viktigt att förstå skillnaden mellan de
olika alternativen. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste metoderna.

EU:s utsläppsrätter (EUA)

EU-kommissionen har bestämt att det ska finnas en gräns på hur många utsläppsrätter
det europeiska handelssystemet har. För att klimatkompensera genom utsläppsrätter
köper man då en eller flera av EU:s utsläppsrätter. Detta leder då till att antalet ut-
släppsrätter som finns kvar minskar för de företag som hör till handelssystemet
(Energimyndigheten, 2015).

FN:s utsläppsrätter

FN driver en egen handel av utsläppsrätter som lätt kan blandas ihop med EU:s
utsläppsrätter. FN:s utsläppsrätter är definierade i Kyotoprotokollet och kan kallas
utsläppsenheter eller reduktionsenheter men går under det samlade namnet Kyoto-
enheter (Utsläppsrätt.se, u.å.).

I kompensationssamanhang är Clean Development Mechanism (CDM) den vanligaste
typen av flexibla mekanismer som är definierade i Kyotoprotokollet. CDM handlar
om att rika industriländer, som har stora utsläpp, bekostar åtgärder i utvecklings-
länder som leder till minskade utsläpp att växthusgaser och en hållbar utveckling.
De utsläppsminskningarna som länderna bidrar till kan de sedan tillgodoräkna sig
både enligt FN:s och EU:s utsläppsrätter. Utsläppsrätterna som skapas kallas för
Certified Emission Reduction (CER). CDM har sina brister. Det finns mycket regler
att förhålla sig till och det som rör administration tar lång tid. CDM-styrelsen som
godkänner CDM-projekt i utvecklingsländer har inte heller arbetat så fort de senaste
åren (Energimyndigheten, 2016).
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Joint Implementation (JI) kan grovt översättas till ”gemensamt genomförande” och
fungerar ungefär på samma sätt som CDM. Det som skiljer de åt är att JI-projekt
minskar utsläppen i industriländer istället för i utvecklingsländer. Reglerna liknar
varandra både i CDM och JI. JI-projekt skapar även de utsläppsrätter, dessa kallas för
Emission Reduction Unit (ERU) (Energimyndigheten, 2016).

Voluntary Emission Reductions (VER) översätts till Frivillig kontrollerade projekt.
VER är förkortningen för en utsläppsrätt vars projekt kontrolleras frivilligt och det
finns inga specifika regler för vilka projekt som får klassas som VER. Kontrollen av
VER-projekt sker ofta med samma upplägg som FN-systemet (Utsläppsrätt.se, u.å.).

Utsläppsrätter med hög kvalitet märks med golden standard. Det ställs då höga krav
på projektens totala samhälls-och miljöpåverkan. Ska man klimatkompensera ska man
leta efter just den här märkningen på utsläppsrätterna (Lydén, 2010c). Golden stan-
dard utvecklades i och med att vissa CDM-projekt i utvecklingsländer inte visat sig
vara så bra som man trott. Organisationer som till exempel WWF skapade då en så
kallas vip-CDM även kallad golden standard (WWF, u.å.).

Trädplantering

Trädplantering är, bland företag, en vanlig åtgärd för kompensation av växthusgasut-
släpp. Det är en billigare variant av kompensation. Man betalar då för trädplantering
som oftast sker i utvecklingsländer. Träden, men även andra växter, tar upp och
binder koldioxid i en viss mängd. Man tänker sig då att de nya träden kommer
kompensera för de dåliga växthusgaserna man släppt ut.Det är väldigt sällan som
myndigheter kontrollerar planteringarna detta gör att det finns en risk att träden
aldrig blir planerade och alltså inte existerar. Detta kan förklara anledningen till att
det ofta är billigare med trädplantering än kompensation på annat sätt.

Även fast träd planteras så minskar inte växthusgaserna. Detta för att fossil koldioxid
hela tiden tillförs. Alltså ökar kretsloppet av koldioxid. En annan nackdel med träd-
planeringa är att den kan vara skadlig området där träden planteras. Landsbygds-
befolkningen i utvecklingsländer kan även bli tvingade att lämna sina hem för att
industriländer ska kompensera för sina utsläpp (Utsläppsrätt.se, u.å.).

Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys (LCA) tar fram bedömnings- och redovisningsmaterial om pro-
dukters miljöpåverkan, där produkter kan vara både varor och tjänster. Miljöinriktad
LCA är en metod som steg för steg analyserar en produkts livscykel för att bland
annat få veta vilket komponent i en produkt som bidrar till växthusgasutsläpp, om
det finns sätt att optimera en produkts produktion och om resurser överanvänds.
Med hjälp av LCA kan då klimatkalkyler skapas som ger en bedömningsgrund för
beslutstagare inom miljörelaterade problemställningar (Selfene, 2018).
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Kostnaden för Ihus att utföra LCA är beroende av flera faktorer, bland annat detalje-
ringsgrads, komplexitet och användning av LCA:n. En LCA tar allt från några dagar
till flera månader att utföra. Vanligtvis kostar en LCA cirka 200 000 kronor (Zackrisson,
2018).

Redovisningssystem

För att veta hur mycket utsläpp som behöver kompenseras måste utsläppen initialt
att kvantifieras och därför utförs en klimatberäkning. Det finns ett flertal beräknings-
tjänster, bland annat GHG-protokollet som står för Greenhouse Gas Protocol. Inom
GHG-protokollet har det framtagits ett ramverk för hur utsläpp av växthusgaser
ska rapporteras och utsläppen delas då upp i både direkta och indirekta utsläpp.
Utsläppen redovisas i tre så kallade ”Scope”, där Scope 1 och 2 är minimikravet för
företag som följer ramverket att rapportera. Scope 1 innefattar direkta utsläppskällor
i form av de källor som företaget själva äger eller kontrollerar, exempelvis vid gene-
rering av elektricitet eller interna transporter. Till Scope 2 räknas alla växthusgaser
som är associerade med elektricitetsanvändning inom företaget. Dessa utsläpp sker
inte på företaget utan vid anläggningen där elektriciteten genereras och de räknas
därmed som indirekta utsläpp. Den sista delen, Scope 3, är frivillig att rapportera och
innefattas av de övriga indirekta utsläpp som genereras av företagets verksamhet.
Det är den största och mest omfattande delen av utsläppen att kvantifiera och då den
inte kräver en fullständig livscykelanalys är de olika i hur långt i värdekedjan som
förtagen väljer att rapportera (Ranganathan, u.å.).

För att Ihus ska nå målet att bli klimatneutrala till år 2030 är de utsläpp som in-
nefattas av Scope 3 betydande att identifiera och kvantifiera. Om företaget själva inte
har möjlighet att genomföra beräkningarna och hitta en lämplig kompensationsmetod
för deras växthusgasutsläpp kan konsultbolag anlitas. Det finns flera etablerade
konsultbolag som erbjuder både klimatberäkningar, klimatkompensationer och att ta
fram en åtgärdsplan som hjälper företaget att nå sina klimatmål.

Enligt Nord (2018) på företaget Tricorona, som är ett företagsom arbetar med klimatbe-
räkningar och kompensation är priset på klimatkompensation beroende av flera fak-
torer. Vid stora volymer som ska kompenseras från 1000 ton och uppåt är det möjligt
att kompensera genom de mest kostnadseffektiva projekten från cirka 40 kr/ton CO2e
(exklusive moms). Det är dock sällsynt med så pass billiga projekt, särskilt de som
lever upp till en standard som ställer högre krav. Kostnaden för klimatkompensation
beror dock inte enbart på vilken standard ett projekt lever upp till, utan även på andra
faktorer. Generellt sett ligger priset omkring cirka 80-290 kr/ton CO2e, beroende på
projekt och volym.
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Sammanfattning

Omfattningen av belastningen av växthusgaser som genereras från samhällets vat-
tenförbrukning är svår att utvärdera. Ihus vatten levereras kommunalt och det finns
därför ingen officiell statistik över växthusgasutsläppen från verksamheten. Den upp-
skattning av mängden utsläpp från Ihus vattenförbrukning som gjorts i denna rapport
är troligen en underskattning av den faktiska mängden men ger en fingervisning.
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1 Inledning och bakgrund

Växthusgasutsläpp som genereras av samhällets vattenförbrukning har en betydande
inverkan på klimatet, men kan samtidigt vara svårt att mäta. Variationerna i t.ex. ut-
släpp av lustgas, N2O, kan variera stort mellan olika vattenverk och även för samma
vattenverk under olika tidsperioder.
På samma vis kan även utsläppen av metan, CH4, variera kraftigt från relativt små
utsläpp till mycket höga under vissa perioder. Utsläppen av CO2 beror främst på den
energiförbrukning som sker vid behandling och transport av vattnet och beror därför
mycket på det enskilda vattenverkets förutsättningar både vad gäller vattenverkets
utformning, placering i förhållande till vattenkälla och fastigheter kopplade till vat-
tenverket samt den tekniska utrustning som används vid framställnignen av dricks-
vatten (Arnell et al., 2017).
Värden för elförbrukningen från svenska VA-verk, det vill säga vattenverk och re-
ningsverk, uppgår i median till 1,6 kWh/m3 (Lingsten, 2009).

2 Metod

Med tanke på de stora variationerna i storleken på utsläpp av lustgas och metan, samt
den relativa brist på tillförlitliga data som funnits att tillgå under projektet, valde vi
att försumma dessa utsläpp i kommande beräkningar.
Siffror för Ihus vattenförbrukning har hämtats från Ihus egna årssammanställningar.
Siffror för CO2e-utsläppen från elektriciteten kommer från Vattenfall.

3 Resultat

Energiförbrukningen under vattnets kretslopp kan variera kraftigt mellan olika svens-
ka VA-verk, men medianvärdet är 1,6 kWh/m3. Nedan följer en exempelberäkning för
CO2e-utsläppen från Ihus vattenförbrukning för år 2016.

Vattenförbrukning (m3) = 29876.8
Energiförbrukning (kWh) = 1.6 × 29876.8 = 47802.88

Utsläpp från elektricitet (g/kWh) = 8.56
Utsläpp (ton CO2) = 8.56 × 47802.88 = 0.409192653

(1)

Tabell 1: Koldioxidutsläpp från vattenförbrukning för 2015-2017.

Utsläpp från vattenförbrukning (ton CO2-ekv)

ggg2015 ggg2016 ggg2017

0,388 ggggggg 0,409 ggggggg 0,413
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Figur 1: Utsläpp mellan 2015-2017

4 Diskussion och slutsats

Trots att Ihus bruksareal (BRA) har minskat från mätseriens start till dess slut, så
har vattenförbrukning i Ihus fastigheter ökat något för varje år, se bilaga 1. Utan
någon närmare inblick i driften, så kan man anta att detta till exempel kan bero på en
förändring av verksamheten i lokalerna, exempelvis inflyttning av en ny hyresgäst
som bedriver verksamhet som kräver större vattenresurser.
Den ökade vattenförbrukningen har också medfört att CO2e-utsläppen ökade med
cirka 6.5 % under perioden 2015-2017, se tabell 1. Med grund i resultatet som pre-
senteras där kan det konstateras att Ihus största belastning av CO2e-utsläpp troligen
inte kommer från företagets vattenförbrukning. Märk väl att dessa utsläpp dock
endast beräknats med grund i den elektricitet som krävs för att framställa en m3

dricksvatten (Lingsten, 2009). Utsläpp som produceras under framställningen och
reningen av förbrukat vatten är mycket svåra att beräkna då de varierar stort mellan
olika VA-verk och olika tidsperioder, varför dessa utsläpp försummats i denna rap-
port. De reella utsläppen av CO2e är därför troligen större än vad som presenterats här.
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5 Källförteckning
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p 66.
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6 Appendix

6.1 Bilaga 1

Tabell 2: Ihus vattenförbrukning 2015.

Vattenförbrukning (m3) 28346,4

BRA (m2) 161302

Vattenförbrukning per areaenhet (l/m2) 175,7349568

Tabell 3: Ihus vattenförbrukning 2016.

Vattenförbrukning (m3) 29876,8

BRA (m2) 161302

Vattenförbrukning per areaenhet (l/m2) 185,2227499

Tabell 4: Ihus vattenförbrukning 2017.

Vattenförbrukning (m3) 30174,4

BRA (m2) 155718

Vattenförbrukning per areaenhet (l/m2) 193,7759283
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6.2 Bilaga 2

Figur 2: Vattenförbrukning i Ihus fastigheter mellan åren 2015-2017.
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Sammanfattning

Olika företags växthusgasutsläpp och ton CO2e/Mkr har sammanställts i en tabell för
att kunna jämföra med siffran vi får fram för Ihus. Även fakta över vad som ingår i
Scope 3, antalet fastigheter, uthyrningsarea med mera finns för de olika företagen.
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1 Fakta om fastighetsbolagen

1.1 Vasakronan

Omsättning: 6 251 Mkr (Allbolag.se, 2016a).

Antal fastigheter: 178 stycken (Vasakronan, 2017a).

Uthyrningsbar area: 2.4 miljoner kvadratmeter (Vasakronan, 2017a).

Städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala (Vasakronan, 2017).

Ingår i Scope 3: Flyg, tåg, taxi, hotell, pendlingsresor, produktion och distribution av
fordonsbränslen, produktion och distribution av energibränslen, avfall från hyresgäs-
ter, avfall byggprojekt, transporter i byggprojekt, material i byggprojekt, elanvändning
hos hyresgästen (Vasakronan, 2016).

1.2 Castellum

Omsättning: 4 536 Mkr (Allbolag.se, 2016b).

Antal fastigheter: 676 stycken (Castellum, 2017).

Uthyrningsbar area: 4.4 miljoner kvadratmeter (Castellum, 2018).

Städer: 20-tal olika städer ända från Köpenhamn till Sundsvall (Castellum, 2017).

Ingår i Scope 3: Affärsresor och pendling för anställda (CDP Castellum, 2016).
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1.3 Klövern

Omsättning: 2 718 Mkr (Klövern, 2015).

Antal fastigheter: 405 stycken (Klövern, 2018).

Uthyrningsbar area: 2.9 miljoner kvadratmeter (Klövern, 2018).

Städer: Stockholm, Uppsala, Kalmar, Linköping, Norrköping, Nyköping, Karlstad,
Västerås, Örebro, Falun, Härnösand, Göteborg, Malmö och Halmstad (Klövern, 2017).

Ingår i Scope 3: Flyg, tåg, privata bilar tjänst, hyrbilar, indirekt klimatpåverkan från
köpt el, indirekt klimatpåverkan från köpt fjärrvärme, indirekt klimatpåverkan från
köpt fjärrkyla, indirekt klimatpåverkan från köpt bränsle (Klövern, 2015).

2 Sammanställning av växthusgasutsläpp för olika fas-
tighetsbolag

Tabell 1: Sammanställning av olika fasighetsbolags växthusgasutsläpp och växthus-
gasutsläpp per miljonerkronor.

Vasakronan [2016] Castellum [2016] Klövern [2015]

Scope 1 [ton] 202 639 1 060

Scope 2 [ton] 726 19 454 10 996

Scope 3 [ton] 90 441 842 1 078

Totala utsläpp [ton] 91 369 20 935 13 134

Ton CO2e/Mkr 14.617 4.615 4.832

2.1 Exempelberäkningar för Vasakronan

Totala utslapp = Scope 1 [ton] + Scope 2 [ton] + Scope 3 [ton]
= 202 + 726 + 90 441 = 91 369 [ton] (1)

Ton CO2e/Mkr =
Toltala utslapp [ton]
Omsattning [Mkr]

=
91 369
6 251

= 14.617 Ton CO2e/Mkr (2)
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Sammanfattning

Enligt den kvantifiering av utsläpp som utförts kommer störa mängder av Ihus ut-
släpp från sektorn Avfall. Inom sektorn Avfall innefattas utsläpp av växthusgaser som
genererats i samband med avfallshantering i Ihus kontorsverksamhet och drift, men
denna rapport behandlar även avfall som uppstår vid renovering. Vid upphandling
av byggföretag för renoveringar bör krav på avfallshantering ställas och när det kom-
mer till Ihus egen kontorsverksamhet kan bland annat källsorteringen utökas för att
minska utsläppen av växthusgaser.
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Avfallshantering vid renovering

Enligt den kvantifiering av Ihus utsläpp som projektgruppen utfört genereras deras
största utsläpp inom sektorerna Renovering och Avfall. Vid framställning av en åt-
gärdsplan är det därför initialt inom dessa sektorer som åtgärder krävs. Inom sektorn
Renoveringar kan åtgärder ske vid upphandling och utformande av ramvillkor och
då är det bland annat relevant att säkerställa hur avfallshanteringen hanteras.

Vid renovering finns det flera faktorer som påverkar den totala mängden utsläpp
av växthusgaser. Att hantera det avfall som uppstår vid renovering på ett hållbart
sätt är viktigt för att undvika spridning av miljöfarliga ämnen, men också för att ha
möjlighet att återvinna bygg- och anläggningsmaterial. På så sätt minskar beroendet
av naturresurser och energi sparas. Detta är en metod för att minska ett företags
indirekta källor till utsläpp vid renovering (NCC, 2018b).

Ett exempel på hur hållbar återvinning av bygg- och anläggningsmaterial sker idag är
NCC Recycling. NCC är ett av nordens ledande bygg- och fastighetsföretag och har
som vision att förnya sin bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna (NCC,
2018a). NCC erbjuder i och med NCC Recycling en tjänst som både tar hand om avfal-
let på ett säkert sätt samt återvinner och återanvänder det för samhällets bästa (NCC,
2018b). En åtgärd som rekommenderas för Ihus för att minska sina utsläpp inom sek-
torn Renovering är därför att ställa likande krav för avfallshantering vid upphandling
av en tjänst som rör renovering.

Avfallshantering för verksamhet och drift

Inom sektorn Avfall innefattas utsläpp av växthusgaser som genererats i samband
med avfallshantering i Ihus kontorsverksamhet och drift. Där ingår bland annat
brännbart, wellpapp, kontorspapper, glas, metall och komposterbart (Engman, 2018).
På Ihus kontor förekommer i regel endast sortering av brännbart, returpapper och
komposterbart (Ihus, 2017). En förbättringspotential finns där även plastförpackning-
ar, metall och glas sorteras. Detta går även i linje med Uppsalas mål, som beskrivs i
Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022, om ökad materialåtervinning där utsor-
tering av metall, plast och papper ska vara 30 procent år 2022, samt att utsortering av
förpackningsmaterial av tidning och glas ska vara 85 procent till samma år (Uppsala
kommun, u.å.).

Intertek (2017) skriver i senaste sammanfattande revisionsrapporten att Ihus haft en
ökning av avfall från ca 70 ton till 272 ton det senaste året. Anledningen till den höga
ökningen anses vara att statistiken över siffrorna från entreprenören inte är pålitliga.
Det skulle därför behövas krav på bättre redovisning av denna typ av siffror, vilket är
något som behandlas under upphandling. Ihus måste då vara medvetna om att krav
på redovisning i specifikt system kan komma att bekostas av Ihus själva.
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Sammanfattning

En stor del av Ihus växthusgasutsläpp kommer från avfall inom kontorsverksamhet
och renovering. Då projektgrupp 68 i rapport W-18-68/L-18 konstaterade att avfall
har en hög utsläppsintensitet (ton CO2e/Mkr) har cirkulär ekonomi undersökts som
ett alternativ till hur Ihus kan minska sina växthusgasutsläpp från avfallssektorn.
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1 Cirkulär ekonomi

Projekgrupp 68 har beräknat att 17 % av Ihus växthusgasutsläpp uppstår från avfall
inom kontorsverksamhet. Ytterligare en okänd mängd av utsläppen kommer från
renoveringavfall varav den totala renoveringssektorn står för 54 % av Ihus utsläpp.
I nuläget är det Uppsala Vatten och Avfall som tar hand om Ihus avfall (Uppsala
Vatten och Avfall, 2015), men Ihus bör undersöka möjligheter till att återanvända
avfall genom exempelvis cirkulär ekonomi. På så sätt kan en stor del av Ihus växthus-
gasutsläpp minskas och Ihus hjälper samtidigt Uppsala kommun att nå sitt mål om
att materialåtervinningen ska öka. Målet står med i Uppsalas avfallsplan och är ett,
enligt Uppsala kommun, ett viktigt led i ett hållbart och resurseffektivt samhälle (a.a).

Dagens samhälle är uppbyggt på linjär ekonomisk tillväxt. Med detta menas en
ekonomi där produkter säljs, används och sedan slängs. Cirkulär ekonomi, även
kallat kretsloppsekonomi, grundar sig på återvinning och effektivt resursutnyttjande.
Effektivt resursutnyttjande kan ske genom att flera produktionsprocesser kombi-
neras och att en verksamhets restmaterial kan återbrukas i en annan verksamhet
(Nationalencyklopedin, u.å.). Maria Pantsar, direktör inom avdelningen kolneutral
cirkulär ekonomi på forskningsinstitutet Sitra, menar på att en övergång till cirkulär
ekonomi skulle medföra cirka tre miljarder euro i mervärde till den finska ekonomin
(Längberg, 2017). Detta är en indikator på de ekonomiska mervärdena Ihus skulle
kunna bidra med till Uppsala kommun, genom att satsa på återvinning och resursef-
fektivisering. Ett förslag till Ihus är att implementera cirkulär ekonomi för att minska
sina växthusgasutsläpp för avfall. Ett givande projekt för Ihus skulle vara att ta fram
en matchningsprocess för deras avfall där andra företag kan ta del av det material som
Ihus annars skulle ha slängt. En utjänt kontorsstol kan komma till nytta hos ett annat
företag och avfall som uppstår vid byggnation kan användas som fyllnadsmaterial av
ett annat företag. Sammanfattningen av detta är att en avfallsprodukt blir värderfull
om den hittar rätt köpare.
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Detta är en vidareutveckling av rapporten ”Grön upphandling; W-18-68/L-21”, och är
skriven med syfte till att kunna skapa en konkret åtgärdsplan för Ihus i deras strävan
att bli klimatneutrala till 2030. Rapporten utgår från lagen om offentlig upphandling
som ger offentlig verksamhet möjlighet att sätta miljökrav i upphandling. Rapporten
fokuserar på åtgärder som kommer hjälpa Ihus att kvantifiera sina utsläpp i mer
detalj, såsom redovisningskrav för entreprenörers direkta och indirekta utsläpp,
transportpåverkan samt byte till en mer detaljerad faktureringsmall. Då Ihus kommer
att ställa fler miljökrav föreslås slutligen förhållningssätt till uppföljning inom grön
upphandling samt huruvida grön upphandling leder till merkostnad.
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1 Inledning

Ihus är en smal organisation som kontrakterar ut mycket av deras arbete till entre-
prenörer. Utöver det interna arbetet med miljöledningssystemet ISO 14001:2015 så sä-
kerställer Ihus bland annat att deras samarbetspartners håller en viss miljöstandard
genom att ställa generella miljökrav. Detta genom att kräva att riktlinjer följs inom
minimering av naturresurser, minskad energianvändning vid nybyggnation och reno-
vering, minskning användning av miljöfarliga ämnen, miljöhänsyn vid inköp av mate-
rial och drivmedel samt prioritering av källsortering och återvinning. Vid byggprojekt
förväntas entreprenörer och projektörer använda material som kategoriserats som re-
kommenderad eller accepterad enligt byggvarudeklarationen i byggvarubedömning-
en varav 10 % får lov att klassificeras som icke godkänd (Ihus, 2017). För att Ihus ska
klara av att nå sitt mål att bli klimatneutralt till 2030 kommer de kunna använda upp-
handling som verktyg för att sätta strängare krav på sina entreprenörer.

2 Bakgrund

Offentlig upphandling grundar sig på EU-direktiv och finns för att se till att val
av leverantör i en upphandling sker på affärsmässig grund och utan lojalitet mot
det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Beslutet om leverantör ska
grundas på vem ska kan erbjuda den bästa produkten till de bästa villkoren och där
alla leverantörer ska kunna tävla på lika villkor (Konkurrensverket, u.å.). När en
myndighet bestämmer sig för att något bör upphandlas så skapas först ett förfråg-
ningsunderlag. Förfrågningsunderlaget beskriver för leverantören vad det är som
upphandlas, hur anbudsutvärderingen och vad myndigheten har för kontraktsvillkor
samt kvalitetsrelaterade krav och kriterier (Lundberg & Marklund, 2015). Grön of-
fentlig upphandling kallas internationellt Green Public Procurement (GPP) och är ett
politiskt styrmedel som används i syfte till att ställa miljökrav i offentlig upphandling.

Vid upphandling kan krav och önskemål ställas på olika sätt. Vad gäller krav kan
obligatoriska krav ställas som entreprenören ska leva upp till när anbudet lämnas in,
en annan form av obligatoriska krav är kontraktsvillkor som inte behövs uppfyllas
förrän tjänsten utförs (Miljöbyrån Ecoplan AB, 2013). I fallet med obligatoriska krav är
det den anbudsgivaren som lämnar in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och
samtidigt uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget som vinner upphandlingen.
Krav kan även formuleras som utvärderingskriterier och då vinner det anbud som är
bäst ur pris viktat tillsammans med utvärderingskriterier inom exempelvis klimat-
påverkan (Lundberg & Marklund, 2015). Bolag inom Uppsala kommun sköter sina
egna upphandlingar (Uppsala kommun, 2018a). Detta tillsammans med stöd av SFS
2016:1145 lag om offentlig upphandling (LOU), bör ge Ihus utrymme att miljöanpassa
de upphandlingar som upprättas mellan Ihus och deras entreprenörer.

Enligt LOU 16:1 om utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt måste en
upphandlande myndighet ta det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt. I
samma lag 17:1 om fullgörande av kontrakt så gäller dock att ”en upphandlande
myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor
för hur ett kontrakt ska fullgöras” och LOU 16:1 fastslår att en leverantörs anbud
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inte behöver beaktas om de inte kan uppfylla myndighetens specificerade tillämpliga
miljökrav. LOU 4:3 om allmänna bestämmelser säger vidare att den upphandlande
myndigheten bör beakta miljöhänsyn, och vidare i LOU 9:3 att miljöegenskaper kan
ingå i prestanda- eller funktionskrav i en upphandling.

En upphandlande myndighet kan alltså ställa miljömässiga krav för hur ett kontrakt
ska fullgöras. Dessa krav kan enligt LOU 15:15 vara att leverantören ska kunna visa
att de följer en, enligt LOU godtagbar, miljöledningsstandard. Om leverantören har
åsidosatt miljöskyldigheter har myndigheten rätt till, LOU 13:3, att utesluta leveran-
tör från att delta i upphandling och kan också kräva enligt LOU 15:11 stycke 8 att
få en utredning av en leverantörs tekniska kapacitet i form av ”information om de
miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörande av kontrak-
tet”. I LOU:s definition av tekniska specifikationer som gäller offentliga byggentrepre-
nadkontrakt så innefattas egenskaper om miljö- och klimatprestanda, detta innefattar
även offentliga tjänste- eller varukontrakt. Som sammanfattats så ger LOU möjlighe-
ten för offentliga myndigheter att specificera och sätta krav på miljöegenskaper. Dock
ska detta ske utan att ojämn konkurrens mellan leverantörer uppstår vilket är en av
de svårigheter Ihus kan komma att ställas inför vid skapandet av miljöanpassade upp-
handlingar.

3 Diskussion

3.1 Redovisning av entreprenörers utsläpp i anbud till upphandling

Då Ihus i sin strävan efter att bli klimatneutrala 2030 är begränsade av upphandlingar
med entreprenörer blir det svårt att räkna ut hur mycket utsläpp Ihus faktiskt står
för och behöver minska/kompensera för att bli klimatneutrala. Det första steget bör
för Ihus vara att skapa metoder som gör kvantifiering växthusgasutsläpp lättare.
En av svårigheterna när det kommer till kvantifiering av utsläpp är att Ihus vid
upphandling inte själva bestämmer kvalitet och typ av material utan låter entreprenör
välja material med hänvisning till byggvarubedömningen. Detta hade inte varit ett
större problem för kvantifiering av utsläpp ifall entreprenörerna redovisade exakta
mängder och typ av material. I möte med Ihus förvaltningschef Per Gunnesson och
energiansvarige Per-Erik Åhman framgick det att fakturorna från entreprenörer inte
är specificerade i hänsyn till materialtyp och mängd material. Detta är något Ihus
bör förändra i fall de vill ha en bättre överblick över växthusgasutsläpp och hur
det relaterar till ton CO2e/Mkr. Från och med 1 April 2019 så ska upphandlande
myndigheter få fakturor skickade till sig elektroniskt som en effekt av EU:S direktiv
2014/55/EU (Regeringskansliet, 2018a). Swedish Standard Institute (SSI) har tagit
fram den svenska versionen av standarden som är uppdelad i flera delar, bland annat
SS-EN 16931–1:2017 som beskriver basmodellen för hur de elektroniska fakturorna
ska utformas. Standarden anger även hur de elektroniska fakturorna kan skrivas
mer detaljerat om så önskas vilket Ihus bör tillämpa inom sin verksamhet. Vår
rekommendation är sammanfattningsvis att Ihus, i samband med den nya fakture-
ringsstandarden, senast år 2019 tagit fram en fakturamall som ger en mer detaljerad
överblick av de produkter som upphandlas.
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Vid vår egna beräkning av Ihus totala växthusgasutsläpp så har i korthet ”referens-
företag” som rapporterats sina utsläpp till Carbon Disclosure Project (CDP) använts.
Ihus utsläpp delades upp i olika kategorier så som administrativa kostnader, drift,
el och så vidare, och med hjälp av utsläppsvärden från CDP och referensföretagens
årsomsättning har de nämnda utsläppskategorierna tilldelats ett värde på ton CO2e/
Mkr omsättning. Kategorierna summerades sedan ihop och en schablonsiffra på
Ihus totala utsläpp ton CO2e relaterat till dessa kategorier kunde presenteras. Denna
schablonsiffra har dock en rad osäkerheter som främst beror på att referensföretagens
detaljnivå vid redovisning av indirekta utsläpp varierar. CDP är ett frivilligt redovis-
ningsverktyg som bl.a. använder standarden GHG Protocol, denna standard kräver
beräkning av direkta utsläpp men ej indirekta (Bhatia et al., 2011, p 5). De företag
som har rapporterat de indirekta utsläppen varierar stort i hur de kvantifierar samt
tar ibland inte med hela livscykeln för de produkter och tjänster företaget producerar
(Sawbridge & Griffin, 2017).

För att Ihus ska bli koldioxidneutrala 2030 så behöver de beräkna sina utsläpp med
en större noggrannhet. För att detta ska kunna ske behövs det bättre informationsun-
derlag om vad entreprenörerna släpper ut i direkta och indirekta utsläpp varav de-
taljerade fakturor, som nämnts tidigare, kan vara ett alternativ till lösning. En annan
metod är att vid upphandling ställa krav i förfrågningsunderlaget på att entreprenörer
ska redovisa sina egna utsläpp enligt Ihus vald standardiserad metod. Beräkning av
indirekta utsläpp är svårt då det kräver en ingående livscykelanalys. Ett sådant krav
skulle dock leda till att Ihus får en korrekt överblick över sina utsläpp och ju fler fö-
retag som kvantifierar sina utsläpp desto lättare blir det att beräkna indirekta utsläpp.
En stegvis upptrappning av krav av redovisning ger tid för omställning och ger en
bättre förutsättning för branschomställning (Helldén, 2017).

3.2 Redovisning av entreprenörers transport i anbud till upphand-
ling

Ihus verksamhet satsar på elbilar för fastighetsförvaltningen och uthyrningen samt på
sikt även driftteknikerna (Ihus, 2016). Dock har Ihus rapporterat svårigheter med att
logga sina entreprenörers transporter vilket leder till att ett av de indirekta utsläppen
som är svåra för Ihus att beräkna är deras indirekta transporter. I enlighet med etapp-
mål 3 om klimatneutrala upphandlade transporter 2030 i Uppsalas Miljö- och klimat-
program 2014- 2023 (Uppsala kommun, 2015) bör ett av Ihus framtida krav vara redo-
visning av entreprenörers miljöpåverkan inom transportsektorn. För att nå etappmål
3 är LOU och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (LUF) relevanta. Entreprenörers redovisning av intern transport skulle va-
ra till hjälp för beräkning av Ihus indirekta utsläpp. Vi rekommenderar även Ihus att
följa de gemensamma miljökraven för entreprenader som Trafikverket tagit fram i ett
samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm (Trafikverket, 2018). I detta samar-
bete har mallar tagits fram som stöd i hur entreprenörer kan redovisa sina transporter
genom:

• Förteckning över fordon, arbetsmaskiner och hydraulvätskor

• Drivmedel i mindre projekt
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• Produktvalsanalys

• Materialförteckning

Samarbetet har utmynnat i rapporten ”Gemensamma miljökrav för entreprenader
2018”. Och har skapats för att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid
genomförande av entreprenader. Kraven gäller entreprenören och underentreprenörer
i alla led som berör uppdraget från beställare. Miljökraven behandlar krav inom syste-
matiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel, lätta fordon, tunga fordon, arbetsmaskiner,
kemiska produkter samt material och varor. Utöver kraven så krävs redovisning inom
varje sektor. Redovisning rörande transport innefattar (Trafikverket et al., 2018):

• Drivmedel: dokumentation av typ av drivmedel, förteckning av använda mäng-
der och kvaliteter av el och drivmedel

• Tunga fordon: fordonstyp, märke, modell, registreringsnummer och utsläpps-
klass (Euroklass)

• Arbetsmaskiner: maskintyp, märke, modell, tillverkningsår, serie- eller typbe-
teckning, motoreffekt, utsläppsklass om tillämplig (stegklass), motorbyte

3.3 Uppföljning av grön upphandling

Upphandling med miljöhänsyn kan ha ett flertal positiva miljöeffekter. Men effekterna
kan vara svåra att kvantifieras då det inte alltid är lätt att veta vilka effekter som är
en konsekvens av upphandling och vad som är en effekt av andra styrmedel och
marknadskrafter (Dalhammar & Leire, 2017, p 42). I dagsläget så hjälper enheten för
hållbar utveckling/miljö i region Uppsala till vid behov med uppföljning av krav
inom upphandling (Isling, 2017) men ingen uppföljning sker av upphandlingarnas
kort- och långsiktig miljöeffekter. Revisionsfirman KPMG konstaterade 2017 att
upphandlingarna inom Uppsala kommun inte har någon regelbunden uppföljning av
hur leverantörerna lever upp till ställda krav förutom när det gäller F-skatt och rating
(KPMG, 2017). Som ett led i Ihus upphandling med miljöhänsyn bör därför en metod
för uppföljning med hänsyn till kort- och långsiktiga miljöeffekter skapas. På detta sätt
kan Ihus kartlägga hur väl deras upphandlingar fungerar och kontinuerligt uppdatera
utformningen av sina upphandlingar på ett sätt som ger störst miljöeffekt. Idag finns
ingen standardiserad metod för uppföljning av upphandlingar (Dalhammar & Leire,
2017, p 28). För att veta hur man bäst ska följa upp upphandlingsstatistik så bör Ihus
därför hålla sig uppdaterade med upphandlingsmyndighetens kommande studie om
vilka inköpsvärden som är möjliga och lämpliga att samla in. Detta uppdrag kommer
senast redovisas 28 februari 2019 (Regeringskansliet, 2018b). SNS Analys av offentlig
upphandling som styrmedel visar att myndigheter med tydliga uppföljningsrutiner
ökar sannolikheten till att få in anbud som kvalificerar till utvärdering. Detta ef-
tersom leverantörer troligen tolkar myndigheter som har tydliga uppföljningsrutiner
som mer seriösa och därför skickar in bättre genomarbetade anbud (Lundberg &
Marklund, 2015).
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3.4 Merkostnad för grön upphandling

Skärpning av krav i upphandling behöver inte nödvändigtvis innebära en större kost-
nad för den upphandlande enheten. I och med att miljökraven skärps så kan exempel-
vis energi och bränsle-konsumtionen minska genom att använda mer energieffektiva
material samt strängare krav på fordon och drivmedel vilket sin tur leder till en kost-
nadsbesparing. Enligt PwC visar insamling av data på att det speciellt finns kostnads-
besparingar att göra vid miljöanpassade upphandlingar inom transport, lokalvård och
byggnation här i Sverige (PwC et al., 2009, p 61). I ett tidigt skede av marknaden kan
en miljöanpassad upphandling leda till en merkostnad för den upphandlande enheten
då det inte finns lika mycket produkter att välja på och konkurrensen är lägre (Dal-
hammar & Leire, 2017, p 35). Dock så sker det just nu en ökande miljömedvetenhet
hos företag och konsumenter (Svensk Handel, 2016) samt harmonisering av miljökrav
i samhället där EU, nationer, regioner och kommuner skärper sina miljökrav för att
kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. En slutsats av denna trend är att den ökade
medvetenheten borde indirekt leda till högre konkurrens då fler företag miljöanpas-
sas vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar för kommun i upphandling. Enligt
Dalhammar & Leire (2017) kan merkostnader uppstå på grund av:

• Kostnader för att ta fram riktlinjer och arbetsmaterial

• På kort sikt: minskad konkurrens på grund av ökat hållbarhetskrav

• Höga kontrollkostnader för att kontrollera vissa krav

• För många och komplicerade krav kan leda till en merkostnad för entreprenör
som måste komma fram med nya och eventuellt dyra lösningar

• Ökade juridiska kostnader om fler överklagar upphandlingar på grund av
strängare miljökrav

Generellt är det komplicerat och säga om miljöanpassad upphandling leder till en mer-
kostnad eller inte. Detta beror på land, marknadsfaktorer, stor eller liten kommun, vad
för typ av produkt som ska upphandlas etcetera. och Ihus bör därför göra en egen ana-
lys över om en omställning med strängare miljökrav kommer leda till en merkostnad.
Värt att nämna är att en miljöanpassad upphandling är ett miljöpolitiskt styrmedel
utformat till att nå samhällets miljömål, och att det således kan vara nödvändigt att
betala ett högre pris då kostnaden vägs mot övriga ansvarsområden i den offentliga
sektorn (Lundberg & Marklund, 2015).

4 Slutsats

Då Ihus är ett kommunalt bolag som kontrakterar ut mycket av deras arbete till ent-
reprenörer måste de använda sig av offentlig upphandling när de köper en vara eller
tjänst. Det finns utrymme för Ihus att utöka sitt användande av grön upphandling, då
de har stöd från både Lagen om offentlig upphandling samt Uppsala kommun att sätta
egna miljökrav. Utifrån denna rapport är förhoppningen att en åtgärdsplan kan skapas
genom att skapa åtgärdspunkter inom upphandling. Åtgärdspunkterna har behand-
lat åtgärder som kommer hjälpa Ihus att kvantifiera sina utsläpp i mer detalj, såsom
redovisningskrav för entreprenörers direkta och indirekta utsläpp, transportpåverkan
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samt byte till en mer detaljerad faktureringsmall. Då Ihus kommer att ställa fler mil-
jökrav föreslås slutligen förhållningssätt till uppföljning inom grön upphandling samt
huruvida grön upphandling leder till merkostnad.

5 Källförteckning

Bhatia, P., Cummins, C., Brown, A., Rich, D., Draucker, L. & Lahd, H. (2011). Corpo-
rate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard [online]. USA: World
Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development.

Dalhammar, C. & Leire, C. (2017). Långsiktiga effekter av miljönanpassad upphand-
ling [online]. Stockholm: Konkurrensverket. (2017:5).

Helldén, D. (2017). Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Trafiknämnden.
Available from: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1926012.
[Accessed 2018-05-06].

Ihus (2017). Miljöprogram för byggprojekt - Generella miljökrav. Ihus.

Ihus (2016). Människor och utveckling. Ihus.

Isling, S. (2017). LUL 11.5 Riktlinjer för hållbar upphandling inom Region Uppsala.
Region Uppsala.

Konkurrensverket. Om reglerna för offentlig upphandling. [online] (u.å.)
(Kokunkurrensverket | Swedish Competition Authority). Available from:
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/.
[Accessed 2018-04-25].

KPMG (2017). Förstudie- tillämpning av lagen om offentlig upphandling [online].
Uppsala: KPMG.

Lundberg, S. & Marklund, P.-O. (2015). SNS Analys - Offentlig upphandling som
miljöpolitiskt styrmedel [online]. Stockholm: SNS. (n3 30).

PwC, Significant & Ecofys (2009). Collection of statistical information on Green Public
Procurement in the EU - Report on data collection results [online]. PwC Sustainability.

Regeringskansliet. Krav på e-faktura vid offentlig upphandling. [online] (2018a-02-01)
(Regeringskansliet). Available from: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/
2018/02/krav-pa-e-faktura-vid-offentlig-upphandling/. [Accessed 2018-05-04].

Regeringskansliet. Myndighet får uppdrag att se över upphand-
lingsstatistik. [online] (2018b-04-26) (Regeringskansliet). Availab-
le from: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/
myndighet-far-uppdrag-att-se-over-upphandlingsstatistik/. [Accessed 2018-
04-27].

6 (7)

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1926012
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/krav-pa-e-faktura-vid-offentlig-upphandling/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/krav-pa-e-faktura-vid-offentlig-upphandling/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/myndighet-far-uppdrag-att-se-over-upphandlingsstatistik/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/myndighet-far-uppdrag-att-se-over-upphandlingsstatistik/


W-18-68/L-27

Sawbridge, H. & Griffin, D. P. (2017). Technical Annex IV: Scope 3 Overview and
Modelling [online]. Carbon Disclosure Project.

Svensk Handel (2016). Konsumenterna kan påverka - företagen har kraft att förändra:
2016 Svensk Handels hållbarhetsundersökning [online]. Stockholm: Svensk Handel.

Trafikverket. Miljökrav där Göteborg, Malmö eller Stockholm är krav-
ställare. [online] (2018-04-27) (Trafikverket). Available from: https://www.
trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/
Forfragningsunderlag/Kravdokument/Miljokrav-i-entreprenader/
miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/. [Acces-
sed 2018-05-03].

Trafikverket, Malmö stad, Göteborgs stad & Stockholms stad (2018). Gemensamma
miljökrav för entreprenader 2018 [online]. Trafikverket.

Uppsala kommun (2015). Miljö och klimatprogram 2014-2023. Uppsa-
la kommun. Available from: https://www.uppsala.se/contentassets/
5d36faebce83404888c3a4677bad5584/Miljo-och-klimatprogram-2014-2023.pdf.
[Accessed 2018-04-23].

Uppsala kommun (2018a). Riktlinjer för upphandling och inköp. Uppsala kom-
munfullmäktige. Available from: https://www.uppsala.se/contentassets/
c9b7d3ceba9e4b0bb4825c3bfc33841b/riktlinjer-for-upphandling-och-inkop.
pdf. [Accessed 2018-04-22].

5.1 Icke publicerat material

Säfström, M. Ihus. Startmöte. (2018-03-27).

7 (7)

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Kravdokument/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Kravdokument/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Kravdokument/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Kravdokument/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/
https://www.uppsala.se/contentassets/5d36faebce83404888c3a4677bad5584/Miljo-och-klimatprogram-2014-2023.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/5d36faebce83404888c3a4677bad5584/Miljo-och-klimatprogram-2014-2023.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/c9b7d3ceba9e4b0bb4825c3bfc33841b/riktlinjer-for-upphandling-och-inkop.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/c9b7d3ceba9e4b0bb4825c3bfc33841b/riktlinjer-for-upphandling-och-inkop.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/c9b7d3ceba9e4b0bb4825c3bfc33841b/riktlinjer-for-upphandling-och-inkop.pdf


Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
L g

Dokumentkod
W-18-68/L-28g

Datum
18-05-28g

Ersätter
-g

Författare
Petra Borg, Albin Bost-
ner, Cecilia Melén, Emelie
Olofsson, Erik Söderberg
och Mirea Wolffg

Handledare
Marcus Wallin g

Rapportnamn
Svar på opponeringg

Sammanfattning

Sammanställning av kommentarer erhållna under opponering och tillhörande svar.
Svaren innehåller beslut om eventuella revideringar samt motivering om ändring inte
utförts.



W-18-68/L-28

Svar på opponering

1 Inledning

Kommentar: Om ordet “oron” skriver de: Låter lite populärvetenskapligt.
Svar: Vi har valt att inte ändra detta på grund av tidigare kommentar från handledare
om att inledningen ska vara gripande.

1.2 AB Uppsala kommuns Industrihus

Kommentar: Detta kan flyttas till bakgrund.
Svar: Avsnittet flyttas till första avsnittet i Bakgrund.

1.2.2 Mål och frågeställning

Kommentar: Konstigt att detta är underrubrik till iHus? lägga direkt under inledning?
Svar: Ändras och är nu en underrubrik till inledningen istället.

1.1 Syfte

Kommentar: Känns inte som syfte - ta bort att det som handlar om er, känns inte seriöst eller
relevant för rapporten. Det är inte syftet. (skriv inte om er själva i tredje person).
Svar: Delen om presentationen av vilka som utfört projektet är flyttad till Inledning-
en, tillsammans med tillägg av mer bakgrund till varför det är relevant idag. Syftet
omformulerades enligt kommentar.

Bakgrund

2.1 Klimatneutralitet

Kommentar: Önskar lite tydligare förklaring över klimatneutralitet.
Svar: ett förtydligande gjordes.

2.1.1 Klimatkompensation

Kommentar: Under klimatkompensation skrivs ordet “man”.
Svar: Meningen skrivs om.

2.7 Uppsalas Miljö- och klimatprogram 2014-2023

Kommentar: Om kraftvärmeverket går på biobränsle istället för el, kallas det kraftvärmeverk
då? Har vattenfall idag något som drivs på el?
Svar: Förtydligar texten och byter ut ordet el.

Kommentar: Förklara gärna begreppet ”nära-nollenergibyggnader”. Varför?
Svar: Förstår inte frågan “varför?” men definierar begreppet ”nära-
nollenergibyggnader”.
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3. Metod

3.1 Litteraturstudie

Kommentar: Känns som att mycket här inte behöver stå, det är inte så intressant för rapporten
att ni inte kunde göra som ni tänkt. Om det är viktigt kan ni lägga det i diskussion att det hade
varit bra med LCA men gick inte att genomföra i detta projekt..
Svar: Delen om LCA tas bort och texten omformuleras.

3.2 Kvantifiering

Kommentar: Gärna förklaring till begreppet, gärna förklaring högre upp. Samt ser lite oseriöst
ut med citattecken - även om man längre ner förstår så bör det inte vara citattecken här utan
sedan bara diskuteras längre ner att det kanske inte riktigt är det.
Svar: Har lagt till förklaring och tagit bort citattecken.

3.3 Räkneexempel

Kommentar: Skriva gärna en ekvation också.
Svar: räkne-exempelekvation tillagd.

4. Resultat

4.1 Kvantifiering

Kommentar: Var kommer dessa scope 3 ifrån? om ni inte räknar med dem varför är de med..?
eller är det bara multiplicerat med 5?
Svar: Var dem kommer från förklaras i stycker ovan. Vi väljer att ha kvar scope 3
som det står därför att kolonnen utsläppsintensitet (ton CO2e/mkr)(från scope 1,2,3)
bygger på utsläppen från scope 3. Dessa skillnaderna mellan beräkningarna från
schablon jämfört med scope 3 beräkningarna kommenteras i diskussionen.

Kommentar: Är bygg samma som renovering?
Svar: Namn i figuren ändrade så de stämmer överens med tabellen (bygg/renovering
heter nu enbart renovering).

Kommentar: Varför var just G4S orimlig och inte securitas? Finns ju bara 2 att
välja mellan Svar: Vi har motiverat bättre i fotnoten varför G4S valdes bort.

Kommentar: Lite otydlig
Svar: Förtydligat uträkningen över Ihus utsäppsintensitet.

4.2 Åtgärdsplan

Kommentar: Markerat “arbeta mer energisnålt”, vad innebär det?
Svar: Tycker att det är förklarat i meningarna ovan, men har lagt till ett exempel.

2 (4)



W-18-68/L-28

5. Diskussion

Kommentarer som återkommer i avsnittet: Ska detta läggas i bakgrund? Angående ny fak-
ta samt exempel som motiverar val av åtgärder i åtgärdsplanen.
Svar: Inga ändringar. Informationen är endast knuten resultatet och kommer inte kun-
na presenteras i Bakgrunden på en bra sätt. Efter kommunikation med handledare är
det okej att införa ny information i Diskussionen om de är information som förtydligar
resultaten.

5.2.1 Byggföretag

Kommentar: Ska stå i bakgrund?
Svar: Vi har tidigare pratat med handledare och diskuterat inom gruppen och kommer
fram till att vi vill att denna del ligger i diskussionen.

5.2.2 Avfallshantering

Kommentar: Förklara gärna detta mer utförligt.
Svar: Förtydligande/motivering angående varför suez scope 3 utsläpp.användes
tillagd

5.2.3 Energi- och vattenförbrukning

Kommentar: Inte så vetenskapligt språk.
Svar: Håller inte med, eller så förstår jag inte din kommentar. “Märk väl” är helt
korrekt formell svenska.

Kommentar: Låter lite mer populärvetenskapligt.
Svar: Håller med! Ändrat.

5.3 Åtgärdsplan

Kommentar: Detta känns lite fel att det ligger i diskussion, många stycken kan flyttas till
resultat.
Svar: Tanken är att åtgärdsplanen kortfattat ska beskrivas i resultat och sedan disku-
teras mer ingående i diskussion. Det blir fel att att diskutera åtgärderna i resultat mer
djupgående. Men en inledande förklarande text kan läggas i stycket “5.2 Åtgärdsplan”
innan texten går vidare in på grön offentlig upphandling.

5.3.1 Grön offentlig upphandling

Kommentar: Varför är det er bedömning att Ihus bör använda upphandling som verktyg för
att sätta strängare krav på sina entreprenörer?
Svar: Förtydligar i texten.
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5.3.2 Klimatkompensation

Kommentar: Förtydliga här kanske att ni pratar om Ihus, låter lite som ni pratar om företag
generellt.
Svar: Fixat

5.3.3 Resurseffektivisering

Kommentar: Bakgrund?
Svar: Tycker detta ingår i diskussionen då det är en lösning på ett problem som
presenterats i diskussionen. Det är ok att föra in ny information i diskussionen, och
informationen om värmeisolering m.m. passar inte in någon annanstans.

Kommentar: Ovetenskapligt språk.
Svar: Håller med om att “vi är medvetena om” blir ovetenskapligt då det är skrivet i
fel person. Ändrat.

Kommentar: Det här stycket står redan några sidor upp.. kan tas bort här ifrån.
Svar: Hoppsan. Fixat!

Kommentar: Vart kommer punkterna ifrån?
Svar: Det handlar om en punktlista. Punkterna handlar om hur man kan fortsätta
den positiva trenden av minskning av energiförbrukningen, alltså tips på hur de kan
fortsätta minska och effektivisera sin energianvändning. Tycker det är bra förklarat.

6. Slutsats

Kommentar: Hade gärna haft en sammanfattande avslutning av rapporten, detta är ett väldigt
abrupt slut.. Kanske inte det sista ni vill att läsaren ska ta med sig från rapporten.
Svar: Håller med! En nytt avsnitt “Slutsats” har lagts till.

7. Källförteckning

Kommentar: Vissa källor är ej skrivna enligt Harvard, kanske zotero gjort fel.. tex online utan
att det finns länk med mm.
Svar: Fixat i den mån det är möjligt.
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