
Region Skånes
miljöredovisning 2020 



Innehåll

Omfattning och avgränsning
Denna miljöredovisning omfattar Region Skånes 
interna och externa miljöarbete under 2020. 
Miljöredovisningen är koncernöver gripande (inklu- 
sive Folktandvården Skåne) och utgår från Miljö- 
program för Region Skåne 2017–2020, Miljöstrate-
giskt program för Region Skåne 2017–2020 och 
Region Skånes budget och verksamhetsplan 2020 
med plan för 2021 och 2022. 

Metodik och strategi
Avgränsningar, beräkningsfaktorer och eventuella 
exkluderingar presenteras i en separat bilaga längst 
bak i redovisningen.

Region Skånes miljöprogram och  
miljöstrategiska program
Det interna miljöarbetet grundas på de fyra över- 
gripande målen i Miljöprogram för Region Skåne 
2017–2020, som ligger i linje med Sveriges natio- 
nella, samt Skånes regionala miljökvalitetsmål. 
Miljöstrategiskt program för Region Skåne 
2017–2020 beskriver sju insatsområden som 
Region Skåne arbetar med för att bidra till minskad 
miljö- och klimatpå verkan i hela Skåne. Både det 
miljöstrategiska arbetet och det interna miljöarbetet 
ligger i linje med de miljöutmaningar som beskrivs i 
Skånes regionala utvecklings strategi – Det öppna 
Skåne 2030.

Region Skånes Miljöredovisning 2019
Kontaktperson 
Anna Åkerberg, Enheten för strategisk verksamhet-
utveckling, Region Skåne, Tel 046-17 45 73, 
e-post anna.akerberg@skane.se

Digital version
Miljöredovisningen finns främst i digital version och 
endast ett fåtal exemplar trycks. Den är anpassad till 
surfplattor och andra digitala plattformar, och det 
finns möjlighet att följa länkar för dem som vill 
fördjupa sig. I den tryckta versionen finns länkarna 
utskrivna i sin helhet i fotnoter.
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DELMÅL: 
Effektiv energianvändning

Egenägda fastigheter
Den totala energianvändningen i Region 
Skånes fastigheter uppgick under 2020 
till 211 kilowattimmar per kvadratme
ter (kWh/m2), vilket är en ökning med 
cirka 1 kWh/m2 jämfört med 2019. To
talt sett har den inköpta mängden energi 
minskat med 8 gigawattimmar (GWh) 
sedan föregående år. Fjärrvärmeanvänd
ningen har minskat från 112 till 105 
GWh, medan mängden använd fjärr
kyla ökat från 18 till 20 GWh. Mängden 
använd el har minskat till 120 GWh 
jämfört med 123 GWh år 2019.

Kollektivtrafik
Under 2020 uppgick energieffektivite
ten i den allmänna kollektivtrafiken1 till 
0,31 kilowattimmar per personkilometer 
(kWh/pkm), vilket är en ökning med 
0,12 kWh/pkm sedan föregående år. 
Denna förändring beror till stor del på 
det minskade antalet resor, och därmed 
personkilometrar, som utfördes under 
2020 till följd av covid19pandemin. 

Tjänsteresor och egna fordon
2020 utförde Region Skånes politiker 
och medarbetare tjänsteresor för cirka 
85 miljoner kronor, vilket är en minsk
ning med nästan 30 procent jämfört 
med föregående år. Orsaken till denna 
stora minskning beror nästan uteslu
tande på de restriktioner som gällt un
der året vad gäller resor och möten. Den 
största minskningen ses för kostnaderna 
för utrikes tåg och bussresor, flygresor 
samt inrikes tåg och bussresor, som 
minskat med 88, 83 respektive 60 pro
cent (motsvarande totalt 37 miljoner 

kronor). Samtidigt har kostnaderna för 
resor med privat bil och förmånsbil ökat 
med 30 procent (4,2 miljoner kronor) 
jämfört med 2019. Detta skulle kunna 
förklaras med att dessa färdslag valts 
 istället för kollektivtrafiken under rå
dande pandemi. 

Det totala antalet tåg och flygresor 
till Stockholm minskade med 75 pro
cent under 2020 jämfört med 2019 
samtidigt som andelen tågresor ökade 
från 71 till 76 procent. Region Skånes 
mål är att minst 75 procent av tjänste
resorna till och från Stockholm ska ske 
med tåg, och rent statistiskt innebär det 
att målet är uppnått för år 2020. Dock 
får resultatet betraktas med viss försik
tighet på grund av pandemins effekter 
på årets resande. 

Under 2020 budgeterades Region 
Skånes interna klimatväxlingsmodell att 
generera en intäkt på 5,2 miljoner kro
nor till följd av den avgift som tas ut för 
tjänsteresor med flyg och privat bil. Ut
fallet blev, till följd av färre antal resor 
under pandemin, 1,5 miljoner kronor. 

DELMÅL: Fossilbränslefri 
och klimatneutral verksamhet

Sedan föregående år har den totala an
delen fossilbränslefri energi i fastigheter, 
interna transporter och allmän kollek
tivtrafik ökat från strax under 99,7 pro
cent till strax över.  

Miljömål 1. 
Fossilbränslefri, klimatneutral  
och klimatanpassad verksamhet

1. Tåg- och busstrafik. 

99,7% 100%99,7% 100%

Fossilbränslefritt totalt
i Region Skåne

Fossilbränslefritt i 
kollektiv trafiken

Sedan föregående år har den totala 
andelen fossilbränslefri energi i 
fastigheter, interna transporter och 
allmän kollektivtrafik ökat från strax 
under 99,7 procent till strax över.  

Den allmänna kollektivtrafikens 
energi användning är sedan två år 
tillbaka 100 procent fossilbränslefri. 
Klimatutsläppen från den allmänna 
kollektivtrafiken uppgick under 2020 till 
cirka 13 gram koldioxidekvivalenter per 
personkilometer2 (CO2e/pkm).
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Egenägda fastigheter
Den fossilbränslefria andelen av energi
användningen i Region Skånes egenägda 
fastigheter uppgick under året till 99,97 
procent. All el som används i Region 
Skånes fastigheter är miljömärkt enligt 
Naturskyddsföreningens kriterier för Bra 
miljöval. Produktionen av den fjärr
värme och fjärrkyla som Region Skåne 
köper in är idag i princip helt fri från 
fossila bränslen, men det finns ytterli
gare några hundradels procentenheter 
kvar att fasa ut för att uppnå en fossil
bränslefri andel på exakt 100 procent. 
 
Kollektivtrafik
Den allmänna kollektivtrafikens energi
användning är sedan två år tillbaka 100 
procent fossilbränslefri. Klimatutsläppen 
från den allmänna kollektivtrafiken 
uppgick under 2020 till cirka 13 gram 
koldioxidekvivalenter per personkilo
meter2 (CO2e/pkm), vilket jämfört med 
2019 är en ökning med cirka 6 gram 
CO2e/pkm. Denna ökning beror på att 

Skånetrafiken, i samråd med Lunds 
tekniska högskola och Naturskyddsför
eningen, reviderat schablonutsläppet för 
förnybar el för att täcka hela livscykeln. 
Detta medför att utsläppen från den all
männa kollektivtrafiken ökat med cirka 
3 procent sedan föregående år, trots att 
energianvändningen under samma pe
riod minskat med 8 procent. 

Region Skånes  
egna person- och lastbilar
Andelen fossilbränslefritt (per energien
het) i det drivmedel som användes för 
drift av Region Skåne egna person och 
lastbilar, inklusive ambulanser, uppgick 
under 2020 till 82 procent, vilket är en 
ökning med 4 procentenheter jämfört 
med 2019. Den ökade andelen fossil
bränslefri energi beror främst på att 
mängden blyfri 95 och fossil diesel mins
kat med 45 respektive 15 procent sedan 
föregående år, samtidigt som mängden 
hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och 
rapsmetylester (RME) ökat med 38 res
pektive 13 procent.  

Om de egenägda ambulanserna, som 
till cirka 88 procent drivs på fossil die
sel, exkluderas ökar den fossilbränslefria 

andelen till 94 procent, jämfört med 92 
procent 2019. Förändringen i drivme
delsanvändningen, exklusive ambulan
ser, mellan 2019 och 2020 kan ses i dia
grammen ovan.

För de egenägda ambulanserna, som 
i princip enbart drivs på diesel, har an
delen HVO ökat under 2020 jämfört 
med 2019. Fördelningen mellan fossil 
diesel och HVO för respektive år ses i 
diagrammen ovan.

 Framåtblick
Region Skåne arbetar aktivt med att 
uti  från tillgänglig drivmedelsstatistik 
identifiera eventuella avvikande tren
der, till exempel om ett fordon godkänt 
för biodiesel tankar anmärkningsvärt 
mycket fossil diesel eller om en gasbil 
tankar anmärkningsvärt mycket ben
sin. Vid sådana upptäckter flaggas detta 
för användaren för att säkerställa att rätt 
drivmedel tankas. Även fordonens ålder 
och körda mil ses kontinuerligt över 
som ett led i arbetet mot en mindre for
donsflotta där ingående fordon lever 
upp till ekonomiska och miljömässiga 
förväntningar utan att på något sätt för
svåra det dagliga arbetet. Utöver detta 

Den totala energianvändningen i Region 
Skånes egenägda fastigheter (gigawatt-
timmar). Innefattar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

2. Personkilometrar är antalet kilometrar som Skåne-
trafikens kunder transporteras med buss eller tåg och 
beräknas genom att det totala antalet resor multipliceras 
med medelreslängden för respektive fordonsslag.

Energianvändning  
i egenägda fastigheter

Andel fossilbränslefri energi (procent)
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punktmarkeras också fordon där en för
bättringspotential syns, i syfte att få en 
mer miljöanpassad fordonsflotta. Vid ut
byte av fordon görs till exempel ersätt
ningen med fordon som drivs av fossil
fria drivmedel och fordon som kräver 
diesel ersätts med fordon som kan dri
vas av biodiesel. Antalet eldrivna bilar 
ökar också tack vare att marknaden er
bjuder fler modeller som klarar längre 
körsträckor. Region Skåne har därför 
börjat arbeta med att utveckla laddinfra
strukturen för att underlätta resor med 
just elbilar.

Tjänsteresor
På grund av de förändrade resmönster 
som setts under 2020 (se Delmål 1: Ef
fektiv energianvändning) såg även fördel
ningen för koldioxidutsläppen som ge
nererades av Region Skånes tjänsteresor 
annorlunda ut än tidigare år. Till att 
börja med har det totala utsläppet mins
kat till knappt hälften av 2019 års nivåer. 
Under 2019 stod flygresorna för cirka 
70 procent av de totala utsläppen, medan 
de för 2020 sjunkit ner till 30 procent.   
I motsats till detta har utsläppen från 
resor med privat bil ökat, och utgjorde 
cirka 50 procent av de totala utsläppen 
under 2020, till skillnad från knappa 
20 procent 2019. 
 
Egenproducerad förnybar energi
Under 2020 producerade Region Skånes 
vindkraftverk 68 gigawattimmar (GWh) 
el, vilket var cirka 4 GWh mer än före
gående år och med god marginal över
stiger det årliga målet på 55 GWh. Sol

minskade andelen destruerad lustgas 
från 44 till 25 procent, vilket medförde 
ett ökat klimatutsläpp på 44 procent. 
Det totala klimatutsläppet från lust 
och anestesigaser ökade med 26 procent 
under 2020 jämfört med 2019.

Livsmedel
Klimatutsläppen från de livsmedel som 
Region Skåne köper in uppgick under 
året till cirka 5 000 ton, vilket är en 
minskning med 14 procent jämfört med 
2019. Minskningen kan delvis förklaras 
av att den totala kostnaden för inköpta 
livsmedel var 4 procent längre 2020 
jämfört med 2019.

Engångsartiklar av papper och plast
Region Skåne har tidigare avropat hy
gien, papper och plastartiklar via ram
avtal med SKL Kommentus inköpscen
tral. Som ett led i arbetet med att fasa ut 
fossila plaster har Region Skåne under 
året inlett ett upphandlingsarbete för 
att få två egna papper och plastavtal på 
plats, ett för standardprodukter och ett 
för vårdrelaterad förbrukning. Det först
nämnda avtalet var på plats våren 2020 
och innehåller kost och serverings
artiklar, hygienpapper, påsar och säckar 
samt övriga engångsprodukter. Avtalet 
för vårdrelaterad förbrukning förväntas 
vara på plats under 2021. En analys har 
gjorts av artikelutbudet i det tidigare 
ramavtalet jämfört med motsvarande 
artiklar i det nya avtalet för standard
produkter av papper och plast. Resulta
tet visar att andelen engångsartiklar 
bestående av papper eller bioplast ökat 

cellsanläggningarna på sjukhusen i Lund, 
Landskrona, Kristianstad, Helsingborg, 
Malmö och Trelleborg samt Rättspsy
kiatriskt centrum i Trelleborg produce
rade cirka 0,8 GWh el. 

Lust- och anestesigas
De inköpta mängderna anestesigas låg 
under 2020 på motsvarande nivå som 
2019. Dock sågs en förändring vad gäl
ler andelen av de olika gaserna, det vill 
säga Isofluran, Desfluran och Sevoflu
ran. Den inköpta mängden av Desflu
ran, som är den anestesigas med störst 
klimatpåverkan, minskade med nästan 
hälften mellan 2019 och 2020. Mäng
den inköpt Isofluran, som är den anes
tesigas som har näst högst klimatpåver
kan, ökade under samma period till 
drygt det dubbla. Sammantaget med
förde detta att det totala klimatutsläppet 
minskade med 30 procent från samtliga 
anestesigaser under 2020 jämfört med 
2019.

Mängden inköpt lustgas uppgick un
der året till cirka 16 ton, vilket var drygt 
ett ton mer än föregående år. Samtidigt 

Covid-19-pandemin har påverkat  
koldioxidutsläppet från Region Skånes tjänsteresor.

-82%
+6%

samtliga bilresor

Region Skånes tjänsteresor

     Utveckling
Tjänsteresor 2018 2019  2020 2019–2020

Tåg och buss  112   72   65  –9%
Poolbil  62   53   39  –26%
Verksamhetsbunden bil  211   174   137  –21%
Flyg  1 614   2 414   440  –82%
Taxi  31   31   17  –46%
Privat bil  782   628   765  22%
Förmånsbil  40   44   24  –47%
TOTAL  2 852   3 416   1 488  –56%

Koldioxidutsläpp (ton) per transportmedel och år

CO e2

56% minskning av det 
totala utsläppet jämfört 

med 2019.

Vindkraftverk

68 GWh
Solcellsanläggningar

0,8 GWh
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från 19 till 35 procent. När avtalet för 
vårdrelaterad förbrukning är på plats 
kommer en övergripande och slutgiltig 
analys att göras av det totala utbudet 
jämfört med föregående ramavtal. 
  

DELMÅL: Klimatanpassad verksamhet

Beredskap för värmebölja
Beredskapsplan och varningssystem för 
värmeböljor/höga temperaturer i Skåne 
tillämpas av Region Skånes verksamheter. 

 Läs mer. Planen har inte vidareutveck-
lats 2020 och någon uppföljning av hur 
den tillämpas har inte heller skett. 
Informations kampanjen om hälsoeffek-
ter av värmeböljor, som lanserades un-
der 2018, har under 2020 bland annat 
använts vid värmevarningar utfärdade 
av SMHI. Kampanjen, som skedde i 
samverkan med 1177, var covidanpassad 
för att undvika dubbla eller motstridiga 
budskap. 

Pollenkampanj
Under 2020 genomförde Region Skåne 
en informationskampanj med syftet att 
hjälpa pollenallergiker att hjälpa sig 

 

Region Skåne genomförde en 
informationskampanj med syfte 
att hjälpa pollenallergiker att skilja 
på symptomen mellan pollen
allergi och covid19infektion.  
Detta i samarbete med 1177 och 
Kunskapscenter för astma, allergi 
och KOL.

    Andel av Utveckling
  2019 2020  total (2020) 2019–2020

Fastighetsenergi1              100 20 0,1% –80%
Tjänsteresor        
Tåg och buss                       72 65 0,2% –9%
Bil 2                           930 983 2,7% 6%
Flyg                           2 414 440 1,2% –82%
Transporter        
Godstransporter och egenägda ambulanser 1 036 1 021 2,8% –1%
Inhyrda ambulanser 804 1 021 2,8% 27%
Allmän kollektivtrafik                        23 400 24 165 65,5% 3%
Särskild kollektivtrafik  Utebliven data 400 – –
Övrigt        
Medicinska gaser                           3 002 3 778 10,2% 26%
Livsmedel                           5 847 5 012 13,6% –14%
TOTALT  37 605 36 905  –2%

Utsläpp av koldioxidekvivalenter från Region Skånes verksamhet (ton)

1. Fjärrvärme, fjärrkyla och el.   2. Poolbil, verksamhetsbunden bil, förmånsbil, taxi och privat bil. 

Papper och plast
Som ett led i arbetet med att fasa 
ut fossila plaster har Region Skåne 
under året inlett ett upphandlings
arbete för att få två egna papper 
och plastavtal på plats. Ett för 
standardprodukter och ett för 
vårdrelaterad förbrukning.

själva. Den första sändningen gjordes i 
mars och därefter regelbundet under 
 säsongen. Kampanjen innehöll bland 
annat information om hur man skiljer 
på symptomen mellan pollenallergi och 
covid-19-infektion, och skedde i sam-
verkan med 1177 och Kunskapscenter 
för astma, allergi och KOL (KAAK). 

 Framåtblick
Någon fortsatt vidareutveckling eller 
uppföljning av beredskapsplanen är inte 
planerad, men informationskampanjen 
planeras att genomföras även under 
2021. Möjligheten att belysa sambanden 
mellan värmebölja och covid-19, det vill 
säga samma riskgrupper och ökad sjuk-
vårdsbelastning, undersöks.

Pollenkampanjen planeras, med hjälp 
av en färdig informationsfilm, att genom-
föras även under 2021.

https://bit.ly/3tyFiK2
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DELMÅL: 
Användningen av miljö- och hälsofarliga 
ämnen och riskerna med denna, ska 
minska.

Region Skåne fortsätter sitt arbete med 
att försöka minska antalet kemiska pro
dukter som innehåller farliga ämnen. I 
diagram 1 nedan visas fördelningen av 
antalet produkter med utfasningsegen
skaper jämfört med tidigare år. I dia
gram 2 kan antalet utfasningsprodukter 
fördelat per förvaltning ses. Diagram
men visar läget vid halvårsskiftet res
pektive år. 

CMRämnen (cancerogena, mutagena 
och reproduktionstoxiska) är de som är 
bland de farligaste. Produkter som inne
håller sådana ämnen är därför priorite
rade i det systematiska arbetet med att 
hitta ersättningsprodukter. Förvalt ning
ar na Sus och Medicinsk service har där
för under året arbetat med att genom
föra ersättningsutredningar för att hitta 
mindre farliga alternativ till produkter 
med sådana ämnen. 

Det CMRämne som används i störst 
volymer inom Region Skånes verksam
heter är formalin. Under året har ett för 
valtningsövergripande förbättringsarbete 

2. Antal utfasningsprodukter 
per förvaltning

1. Antal utfasningsprodukter 3. Antal produkter med CMR-ämnen

Miljömål 2. 
Hälsosam miljö

med att kartlägga processen för hante
ring av formalin utförts. Utifrån den kart
lagda processen skapades rutiner för en 
säker hantering.

I diagram 3 visas antalet kemiska 
produkter som innehåller CMRämnen 
jämfört med tidigare år.

Trots arbetet med ersättningsutred
ningar och utrensningar av utfasnings
produkter har det totala antalet pro
dukter med utfasningsegenskaper ökat 
varje år. Anledningen är dels att det ut
förts ett arbete med inventeringsinsatser 
vid verksamheter där man tidigare inte 
har inventerat, bland annat på grund av 
att man tagit hem dessa verksamheter i 
egen regi, dels att man fortfarande hit
tar produkter som ännu inte inventerats.  
Det beror också på att man plockar in 
nya produkter med utfasningsegenska
per i snabbare takt än man fasar ut an
dra.

Under 2020 har arbetet med inven
teringar, ersättningsutredningar och 
risk bedömningar inom flera verksam
heter pausats på grund av pandemin 
medan det kunnat fortgå inom andra 
verksamheter.

 Framåtblick
Arbetet med inventeringar, ersättnings
utredningar och riskbedömningar av 
kemiska produkter fortsätter, i den mån 
det är möjligt på grund av pandemin, i 
enlighet med Region Skånes riktlinjer 
för utfasning av miljö och hälsofarliga 
ämnen. 

Precis som tidigare kommer det att 
fokuseras på att få in bättre produkter 
vid upphandlingar som många gånger 
är det tillfälle där möjlighet ges att byta 
ut produkter till bättre alternativ. 

Under året kommer även ett förvalt
ningsövergripande arbete att påbörjas 
med fokus på verkstadskemikalier med 
syfte att minska antalet produkter som 
innehåller ämnen med utfasningsegen
skaper.

Primärvården kommer fortsätta det 
påbörjade arbetet att tillsammans med 
Medicinska rådet försöka fasa ut an
vändningen av fenol vid kemisk nagel
trångskirurgi.

Upphandlingar kommer fortfarande att 
vara ett viktigt instrument för att så långt 
som möjligt undvika kemiska pro dukter 
och varor som innehåller ämnen med 
utfasningsegenskaper i verksamheterna.
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DELMÅL: 
Miljöhänsyn ingår vid val av läkemedel 
och användningen av mängden svår-
nedbrytbara läkemedel samt antibiotika  
ska minska. 

Antibiotikaförskrivning
Antalet uthämtade antibiotikarecept har 
minskat kraftigt i samtliga regioner un
der året till följd av pandemin. I Skåne 
har stora minskningar skett, men trots 
att antalet uthämtade antibiotikarecept 
sjunkit till 261 antibiotikarecept per   
1 000 invånare ligger Skåne högst vid 
en jämförelse mellan regionerna. Antalet 
uthämtade antibiotikarecept för 2020 
uppvisar en minskning med 20 procent 
i Skåne, vilket är samma som rikssnit
tet. Minskningen är procentuellt störst 
hos barn och unga. Vidare kan det kon
stateras att Skåne nu ligger under riks
snittet i andel bredspektrumantibiotika 
som ofta används vid urinvägsinfektion 
hos kvinnor mellan 18 och 79 år. 

Utsläpp av läkemedelsrester
Region Skåne hade mellan år 2015–2018 
en regional handlingsplan för läke medel 
och miljö, som utgick från ett samar
bete mellan område Läkemedel inom 
koncernkontorets avdelning för hälso 
och sjukvårdsstyrning och enheten  
Miljö inom avdelningen för regional ut
veckling.  Läs mer. Handlingsplanen 
omfattade så väl interna som externa in
satser med syftet att inkludera en större 
del av läkemedelskedjan och läkemedels
flödet i miljöarbetet, inklusive sprid

ningen av miljöpåverkande substanser 
till vattenmiljön. Handlingsplanen slut
rapporterades våren 2019 och det fort
satta arbetet leds nu av enheten Miljö, i 
samverkan med område Läkemedel.

Område läkemedel och Läkemedels
rådet har liksom tidigare arbetat för en 
rationell läkemedelsförskrivning och en 
fortsatt satsning på läkemedelsgenom
gångar. Genom att minska använd
ningen av läkemedel som inte är till 
nytta för patienten påverkas miljöbe
lastningen positivt. Särskild uppmärk
samhet har, liksom tidigare, riktats mot 
läkemedel med stor miljöpåverkan, till 
exempel vissa antibiotika och hormon
läkemedel. Förskrivare har uppmanats 
att alltid överväga om läkemedel är 
nödvändigt, att om möjligt skriva ut 
startförpackningar, att inte skriva ut 
större mängd än vad som beräknas gå åt 
och att instruera patienterna att åter
lämna överbliven medicin till apoteket. 

 Framåtblick 
Arbetet enligt nätverket Stramas hand
lingsplan, med en ökad följsamhet till 
behandlingsrekommendationerna, samt 
att skapa förutsättningar för ansvarsfull 
användning av antibiotika måste fort
sätta. Här krävs att ytterligare fokus 
läggs på analys av diagnoskopplade data 
på såväl verksamhetsnivå som regional 
nivå. Strama Skåne arbetar kontinuer
ligt med återkoppling på lokala för
skrivningsmönster och lokala resistens
data till förskrivarna. 

DELMÅL: 
Öka andelen ekologiska livsmedel  
och prioritera närodlat.

I Region Skånes egna produktionskök 
och förråd uppgick andelen ekologiska 
livsmedel under 2020 till 45 procent, 
och motsvarande siffra hos de externa 
måltidsleverantörerna var 48 procent. 
Sammanlagt bidrog detta till att 47 
procent av den totala livsmedelsbudge
ten bestod av ekologiska livsmedel, vil
ket är en ökning med 2 procentenheter 
jämfört med föregående år. Trots denna 
ökning visar resultatet på att de egna 
produktionsköken och förråden mins
kat den ekologiska andelen med 6 pro
centenheter sedan föregående år. Det är 
alltså de externa leverantörerna, med en 
ökning på 9 procentenheter under sam
ma period, som bidrar till den totalt 
ökade andelen. En anledning till den 
negativa trenden i egna produktionskök 
och förråd kan vara den målkonflikt 
som råder mellan ekologiska och när
producerade livsmedel. Även avsakna
den av en beslutad definition på vad 
som är ”närproducerat” gör att det inte 
är möjligt att föra statistik och följa upp 
detta i dagsläget.

Utifrån tillgänglig statistik innebär 
detta alltså att 2020 års mål, att andelen 
närproducerade och/eller ekologiska 
livs medel ska uppgå till minst 70 pro
cent av den totala livsmedelsbudgeten, 
inte är uppfyllt.

Antal uthämtade antibiotika- 
recept har minskat

Ekologiska livsmedelLäkemedels-
rester

Antal uthämtade 
antibiotika recept har 
under 2020 varit 261 
recept per 1000 
invånare. Den kraftiga 
minskningen är en följd 
av pandemin.

Av Region Skånes 
totala livsmedels-
budget 2020 bestod 
47 procent av 
ekologiska livsmedel.
Ökningen står de 
externa måltids-
leverantörerna för.

Arbetet med att minska 
mängden utsläpp av 
läkemedelsrester har 
fortsatt. 

-20% +2% Eco

 

enheter

https://bit.ly/3dtiPIL
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DELMÅL: 
Region Skåne ska förebygga  
uppkomsten av avfall.

Upphandling av profilprodukter
Profilprodukter köps till mässor och 
event, de används för att marknadsföra 
Region Skåne, Skånetrafiken och Folk
tandvården. Därför är det grundläg
gande att kravställa profilprodukter som 
lever upp till det varumärke med miljö
fokus Region Skåne har arbetat fram. 
För att minimera inköp och material
åtgång efterfrågades digitala lösningar 
istället för fysiska saker. Uppgiften läm
nades till leverantörerna som kom med 
kreativa förslag, exempelvis en app med 
spel att ladda ner när man väntar på 
 tåget eller möjlighet till en gratis kaffe 
från närliggande kiosk. Till Folktand
vården kommer många barn som får en 
liten gåva. Gåvorna kravställdes till att 
vara fria från PVC och miljö och hälso
farliga ämnen. I upphandlingen krav
ställdes även att ballonger skulle vara av 
förnybart och nedbrytbart material.

Upphandling av möbler
I upphandlingen av barn och lekmöb
ler var ambitionsnivån hög gällande håll
barhet och miljö och Upphandlings
myndighetens hållbarhetskriterier på 
spjutspetsnivå tillämpades. Fokus var 
också att upphandla barnmöbler med 
längre livslängd som enkelt ska gå att 
renovera och klä om. 

Under 2020 har konceptet fortsatt, 
vilket resulterat i en upphandling av 
återbrukade möbler som kommer att av
slutas under 2021. Det cirkulära tanke 
gångssättet omfattas av köp av återbru
kade möbler, hyra av möbler och möj lig 
het till försäljning. Leverantörerna ska 
också kunna presentera en godkänd 
handlingsplan för hållbar och cirkulär 
utveckling. Genom att lyfta cirkulär 
upphandling medvetandegörs vad som 
är möjligt – både ur ett ekonomiskt per

spektiv och ur ett miljöperspektiv. För
hoppningen är att framåt kunna till
lämpa modellen på fler upphand lings  
områden.

 Framåtblick
Region Skåne har ställt omfattande 
miljö krav i prioriterade upphandlingar 
under många år och arbetet med att 
upphandla miljövänliga produkter till 
vården är och har varit omfattande men 
ger resultat och leverantörerna utveck
las i rätt riktning. Att ställa om från en
gångsprodukter till flergångsprodukter 
aktualiseras på flera områden och arbe
tet fortsätter med att identifiera var 
ställda miljökrav kan göra bäst nytta för 
att minimera såväl avfall som koldioxid
utsläpp. 

Läkemedelskassation
Gemensamma förråd på sjukhusen, för 
läkemedel som inte används så ofta, bi
drar till att minska läkemedelskassatio
nen. Läkemedelsrester från sjukvården 
returneras till apoteksleverantören för 
att där tas om hand på ett miljöanpassat 

sätt. Den mängd läkemedel som retur
nerats för kassation under 2020 uppgick 
till 13,1 ton, vilket är en ökning på cirka 
0,3 ton sedan föregående år.   

DELMÅL: 
Återanvändningen ska öka, och andelen 
återvunnet material ska öka med 4 pro- 
cent 2017 och med 8 procent 2020, 
jämfört med 2013.

Den totala mängden avfall3 uppgick un
der 2020 till cirka 8 700 ton, vilket är 
cirka 2 600 ton mer än 2013. Mängden 
materialåtervunnet avfall, där bland an
nat papper, plast och glas ingår, har un
der samma period ökat från 935 till  
1 020 ton, motsvarande en ökning på 9 
procent. Utifrån dessa siffor har andelen 
återvunnet material alltså minskat från 
15 till 12 procent mellan 2013 och 2020.  

DELMÅL: 
Mängden brännbart avfall ska minska 
med 4 procent till 2017 och med  
8 procent till 2020, jämfört med 2013.

Mängden brännbart avfall uppgick un
der 2020 till cirka 4 700 ton, vilket är en 
ökning på 7 procent sedan 2013 (cirka  
4 400 ton). Målet för denna tidsperiod, 
att mängden skulle minska med 8 pro
cent, har därmed inte uppnåtts. 

Miljömål 3. 
Hållbar resursanvändning

 

Mängden brännbart 
avfall uppgick 2020  
till cirka 4 700 ton, 
vilket är en ökning med 
7 procent sedan 2013.

Brännbart avfall

+7%

Goda exempel
»  Under 2020 upphandlade Folktandvår-
den Skåne en ny entreprenör för hämtning 
av sekretess avfall, vilket möjliggjorde 
återanvändning av gipsmodeller. 
»  I Skånes Universitetssjukvårds miljömål 
Miljömedvetna medarbetare finns ett antal 
strategier som syftar till att inspirera till 

och underlätta avfallsförebyggande arbete: 
Så väljer du smartare material, Så förebygger 
vi avfall och Så sorterar vi smittförande avfall 
bättre. I samtliga strategier listas konkreta 
åtgärder – alla med syfte att minska 
miljöpåverkan från det material som används 
och det avfall som sedan genereras.

3. Exklusive industriavfall (skrot, brännbart och blandat) 

» Att dra en slutsats kring resultatet för de två sista 
delmålen ovan är svårt då flera faktorer på verkar 
utfallet. Till att börja med är målen formulerade på 
ett absolut, och inte relativt, sätt. Detta innebär 
bland annat att hänsyn inte tas till huruvida vård- 
produktionen ökar eller minskar. Utöver detta finns 
det ett flertal andra faktorer som påverkar statistiken, 
så som till exempel felaktig källsortering eller 
avfallsfraktioner som bedömts som orena av 
avfallsentreprenör och därför går till förbränning 
istället för återvinning. 
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Miljömål 4. 
Stark miljöprofil

DELMÅL: 
Region Skåne ska vara miljö- 
certifierat enligt ISO 14001.

Årets externa miljörevision, som var en 
förnyelserevision med stort fokus på de 
senaste tre årens måluppfyllelse, gav ett 
positivt resultat med rekommendation 
om förnyelse av certifikat. Detta har skett 
genom att de 46 mindre avvikelserna 
samt en stor avvikelse hanterats på ett 
tillfredställande sätt där revisions orga
net godkänt korrigerande åtgärder. Ut
över avvikelserna angavs också 41 obser  
vationer vid revisionstillfället. Driften 
av det övergripande certifierade miljö
ledningssystemet har trots covid 19 och 
hårt ansträngda verksamheter kunnat 
genomföras i linje med standardens 
krav, vilket krävt extraordinära insatser 
från både miljöstöd och chefer samt 
medarbetare i linjeorganisationen. Det 
rapporteras om att det finns ett stort 
miljöengagemang och driv i miljöför
bättringsarbetet.

DELMÅL: 
Miljö- och hälsokrav ingår vid upphand-
ling, finansiering och bidragsgivning. 
Miljöhänsyn tas vid beslut.

Miljökrav vid upphandling 
Under 2020 tilldelades åtta upphand
lingar vid vilka miljökemist medverka
de. En av dessa var upphandling av ar
betsskor som används av personal inom 
bland annat transport, kök och lokal
vård. Här ställdes krav på att ingående 
ämnen inte fick vara upptagna på kan
didatförteckningen, samt att skorna inte 
fick ha någon antibakteriell funktion. 
Resterande miljökrav finns med som 
kontraktsvillkor och kommer att följas 
upp under hösten 2021.

Engångsmaterial som används vid 
anestesi och intensivvård är ofta tillver
kade i PVC vilka många gånger är mjuk

gjord med den hormonstörande ftalaten 
DEHP. Region Skåne strävar efter att 
fasa ut produkter som innehåller mjuk
gjord PVC och i denna upphandling 
antogs i första hand artiklar fria från 
PVC och i andra hand artiklar fria från 
ftalater. 

Kemkollen är en nationell samverkan 
mellan kommuner och regioner i SKL 
Kommentus regi.  Läs mer. Inom ra
men för Kemkollen följs ställda krav på 
miljö och hälsofarliga ämnen i upp
handling upp genom kemisk analys. 
Under 2019 var temat ”mjukt och tryggt”. 
Då analyserades lekmaterial och textilier 
och Region Skåne deltog aktivt i arbetet 
med både representant i expert gruppen 
och genom att lämna in avtalade texti
lier för analys. Analysresultaten visade 
för Region Skånes del att vissa avtalade 
plagg och textilier innehöll ämnen som 
enligt kravställningen vid upphandling

en inte skulle ingå. Dialog om resultatet 
mellan Region Skåne och berörda leve
rantörer pågår fortfarande.

Kemkollen 2020 går under namnet 
”plastic fantastic” där förbrukningsma
terial i vården och material i kontakt 
med livsmedel analyseras. Arbetet pågår 
för fullt och planeras bli färdigt under 
våren 2021.

Miljökrav vid finansiering  
och bidragsgivning
Region Skåne ställer miljökrav på de or
ganisationer som får bidrag på minst 6 
prisbasbelopp per år från Region Skåne. 
Kraven ställs utifrån den egenframtag
na modellen Region Skånes miljöbevis, 
som bygger på att organisationerna ak
tivt ska arbeta för att minska sin miljö
påverkan.  Läs mer. Under 2020 omfat
tades 156 verksamheter, med verksam 
 hetsbidrag eller bidrag för pågående ut
vecklingsprojekt, av kravet på redovis
ning av sitt miljöarbete. Verksamheter 
som uppfyllde samtliga grundkriterier 
uppgick till 29 procent. Om kriteriet för 
beslut om fossilbränslefri energianvänd
ning exklu deras uppgår andelen istället 
till 42 procent.

Miljökemist med - 
verkade vid åtta 
upphandlingar som 
tilldelades under 

året, bland annat vid upphandling 
av förbrukningsmaterial till 
anestesi och intensivvård. Krav 
ställdes i första hand på PVC-fritt 
och i andra hand ftalatfritt.

Kemkollen följer upp ställda krav 
på miljö- och hälsofarliga ämnen i 
upphandling genom kemisk analys. 
Resultatet blev att avtalade plagg 
och textil innehöll ämnen som, 
enligt avtal, inte skulle ingå.

Miljökrav vid upphandling

https://bit.ly/3mZvS80
https://bit.ly/3an3EPn
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Särskilt bra resultat ses för kultur
nämnden, som har högst antal verk
samheter med verksamhetsbidrag som 
berörs av kravet på redovisning av sitt 
miljöarbete (83 stycken), med en svars
frekvens på 100 procent för de grund
läggande kriterierna samt en svarsfrek
vens på 96 och 100 procent för ut  
veck lingskriterier respektive certifierade 
verksamheter. Verksamheter som upp
fyllde samtliga grundkriterier uppgick 
till 54 procent. Om kriteriet för beslut 
om fossilbränslefri energianvändning 
exkluderas uppgår andelen istället till 
77 procent.

Övriga nämnder så som hälso och 
sjukvårdsnämnden, regionala utveck
lingsnämnden, och psykiatri, habilite
rings och hjälpmedelsnämnden har både 
en mycket låg svarsfrekvens samt en 
lägre uppfyllnadsgrad från de verksam
heter som tar emot verksamhetsbidrag. 
Samtliga nämnder utöver kulturnämn
den har med andra ord en stor förbätt
ringspotential vad gäller såväl intern 
förankring och strukturering av arbetet 
som extern dialog med bidragstagande 
verksamheter. 

DELMÅL: 
Region Skåne sprider kunskap och sam- 
spelet mellan människa, hälsa och miljö.

Utbildning och information
Enligt Region Skånes miljöprogram ska 
minst 75 procent av alla medarbetare få 
information om hållbar utveckling och 
Region Skånes miljömål via webben se
nast 2018, men strävan ska vara att alla 
medarbetare tar del av informationen. 
Hittills har 23 procent av Region Skånes 
medarbetare genomfört utbildningen 
Hållbara val 2.0 med godkänt resultat, 
vilket är en ökning med 9 procentenhe
ter jämfört med 2019. Det bör tilläggas 
att statistiken kommer ifrån utbildnings
portalen, som visar antal godkända en
skilda medarbetare. Då det förekommer 
att utbildningen genomförs i grupp kan 
antalet som gått utbildningen vara högre 
än rapporterad. Eftersom miljöutbild
ningen används som verktyg för att nå 
ovanstående mål, att medarbetare ska få 
information om hållbar utveckling och 
Region Skånes miljömål, och då slutda
tum för målgång var december 2018 
har målet inte uppnåtts.

Goda exempel

Utbildningen Hållbara val
» Psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
har under året arbetat aktivt med att få 
fler medarbetare att gå utbildningen 
Hållbara val. Kanaler som använts har 
bland annat varit utbildningen för nya 
miljöombud som hålls två gånger per 
år, månadens miljöbild som går ut till 
alla enheter samt vid internrevision av 
det gemensamma miljölednings-
systemet. 

Covid-19-pandemin har 
inneburit ett nytänk kring 
kommunikation och utbildning. 
Primärvårdens Miljödag 
livesändes och temat var 
Hållbar plastanvändning.

» Inom Skånes Universitetssjukvård 
görs ledningens uppföljning förutom på 
förvaltningsnivå även på verksamhets-
områdesnivå inom sjukhusen i Malmö 
och Lund samt per lasarett i Trelleborg, 
Ystad och Landskrona. Miljömålet 
Miljömedvetna medarbetare följs upp 
vid delårsuppföljning och verksamhets-
berättelse, vilket gör att verksamhets-
områden och sjukhus är väl insatta i hur 
miljöarbetet går. Detta har lett till att 
flera verksamhetsområden inom 
sjukhusen och lasaretten bland annat 
gjort Hållbara Val till en obligatorisk 
utbildning samt implementerat Hållbara 
val som en naturlig del i introduktionen 
för nyanställda.

Nytänk kring kommunikation,  
information och utbildning
Till följd av covid19pandemin har en 
stor del av inplanerade informations 
och utbildningstillfällen ställts in under 
året. Detta berodde dels på restriktioner 
vad gäller fysiska sammankomster, dels 
på grund av omprioriteringar. Verksam
heterna har dock fortsatt att arbeta med 
digitala utbildningar, ämnesspecifika ny  
hetsbrev och till och med livesändning 
av primärvårdens i vanliga fall  fysiska 
Miljödag. Årets tema för Miljödagen 
var Hållbar plastanvändning, där bland 
annat projektet Plastjakten 2021, med 
syfte att minska den onödiga plastanvän d 
ningen, presenterades. 
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En hållbar regional utveckling utifrån 
ekologiska, sociala och ekonomiska di
mensioner förutsätter ett strategiskt 
miljöarbete. Detta innebär att miljö
frågorna blir integrerade och naturliga 
delar av utvecklingsarbetet inom alla 
verksamhetsområden, samhällssektorer 
och geografiska områden där Region 
Skåne är verksamt. Region Skånes utåt
riktade miljö och klimatarbete bedrivs 
i ett regionalt utvecklingsperspektiv. 
Fokus ligger på att mobilisera Skånes 
aktörer, såväl kommuner som företag, 
branschorganisationer, akademi och 
ideell sektor samt i viss mån andra orga
nisationer, institut och stiftelser. Region 
Skåne ska vara en samlande kraft och 
verka som koordinator och inspiratör, 
och kan också vara drivande i genom
förandeprocesser. 2017 tog regionfull
mäktige beslut om ett miljöstrategiskt 
program för Region Skåne 2017–2020, 
med fyra fokusområden.

Miljödriven konsumtion  
och produktion
Skånes livsmedelsstrategi
Genomförandet av Skånes livsmedels
strategi Smart mat 2030 leds av Region 
Skåne i samverkan med flera aktörer. 

 Läs mer. I strategin har miljö och kli
matfrågor stor vikt, ett av fokusområ
dena är ”cirkulärt och biobaserat livs
medelssystem”. Under 2020 har Region 
Skåne gett stöd till insatser för att mins
ka matsvinn vid offentlig måltid, öka 
hållbarhetsfokus vid Skånes mat event 
samt stöttat aktörer som verkar för ett 
hållbart livsmedelssystem, såsom Krin
ova, Livsmedelsakademin och SLU Gro
grund.

En giftfri miljö och  
läkemedlens miljöpåverkan

Region Skåne stödjer ett nätverk av flera 
aktörer som arbetar för att minska an

vändningen av miljö och hälsofarliga 
kemikalier. Arbetet har under 2020 fo
kuserat på upphandlingsprocessen samt 
regionalt kunskapsutbyte. Region Skåne 
har också drivit ett utvecklingsprojekt 
om skånska vattendrags sårbarhet för 
läkemedelsrester.

Utvecklingsprojekt inom vatten och hav
Under 2020 påbörjades ett projekt för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar 
 vattenförsörjning i Skåne, som är en 
förutsättning för ett konkurrenskraftigt 
och resilient näringsliv. Resultaten hit
tills visar att flera företag upplever att 
tillgången på vatten redan idag begrän
sar deras produktion och utvecklings
möjlighet. Under 2020 inleddes också 
ett arbete med Stengården avloppsre
ningsverk i Simrishamn. Där införs en 

testbädd för att försöka avskilja fosfor 
från avloppsvatten, för en cirkulär han
tering av näringsämnen. För att öka 
kun skapen om havsnäringen har Regi
on Skåne finansierat en kartläggning av 
nuläge och möjligheter. Den visar att 
det finns stor potential i att utveckla 
hållbara produkter och tjänster från 
havet, till exempel att få en fossilfri sjö
flotta och öka hållbar produktion av blå 
mat.

Cirkulär ekonomi
Under 2020 påbörjades ett arbete för att 
tydliggöra Skånes utvecklingspotential 
inom cirkulär ekonomi och hur Region 
Skåne på bästa sätt kan bidra. Region 
Skåne är även med i projektet Cirkulära 
Skåne som till stora delar fokuserar på 
upphandlingens möjligheter.  Läs mer.

Det miljöstrategiska arbetet för att stärka 
den regionala utvecklingen

https://bit.ly/2QDlxCw
https://bit.ly/3stFb1i
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Mot ett klimatneutralt Skåne 2030
Region Skåne driver flera insatser för ett 
fossilbränslefritt och klimatneutralt 
Skåne 2030. Projektet Klimatväxling i 
Skåne arbetar för att minska både ut
släpp och kostnader från resor, och 
har tagit fram verktyg som hjälper orga
nisationer och företag att skräddarsy en 
egen klimatväxlingsmodell.  Läs mer.

Bioekonomi
Under 2020 planerades den nationella 
Bioekonomiriksdagen som skulle ägt rum 
i november, men på grund av pandemin 
har den skjutits till 2021. Region Skåne 
samarbetar med akademin inom bio
ekonomi, exempelvis genom forsk
ningsprojektet Steps 2.0 vid Lunds uni
versitet med fokus på cirkulär plast  
hantering och minimering av engångs
plast.

Klimatanpassning
För att anpassa samhället till ett föränd
rat klimat med skyfall, värmeböljor och 
höjda havsnivåer pågår flera insatser. 
EU:s miljöfond medfinansierar Life 
Coast Adapt som drivs med flera aktörer 
i Skåne. Projektet ökar kunskapen om 
hur biologisk mångfald bidrar till en 
motståndskraftig kust och därmed till 
både ekologisk och ekonomisk hållbar
het.  Läs mer. Under 2020 har Region 
Skåne stöttat kartläggningen av Vege
åns avrinningsområde i nordvästra 
 Skåne. Resultaten ska bidra till att opti

mera åtgärder längs hela ån som mins
kar risker för översvämning. Informa
tions kam panjer om vad skåningen själv 
kan göra för att bättre klara en värme
bölja, översvämning respektive lång 
pollen säsong har också genomförts.

Elförsörjning
Arbetet med att förbättra Skånes elför
sörjning har fortsatt under 2020 med 
fokus på utmaningar i elförsörjningen 
på både kort och lång sikt. Region Skåne 
har som första aktör i landet tagit fram 
detaljerade analyser av framtida effekt
behov genom att koppla ihop prognoser 
för befolkning, bostäder och konjunktur 
med antaganden om energi och elan
vändning.

Hållbara transporter
Infrastruktur
Under året har Region Skåne arbetat med  
påverkansstrategin Kraftsamling för 
Skåne, som beskriver behovet av sats
ningar på infrastruktur i Skåne och hur 
de kan finansieras. Tillsammans med 
Sydsvenska handelskammaren har Re
gion Skåne ställt sig bakom att en ny för  
bindelse mellan Helsingborg och Hel
singör kan finansieras via broavgifter. 
Arbete pågår för att påverka staten 
att satsa på de överbelastade skånska 
järn vägarna för att förbättra för kollek
tivtrafiken. Region Skåne stöttar Tra
fikverkets satsningar för kollektivtrafik 
och hållplatser. Under året har även 

 arbetet för fortsatt utbyggnad av digital 
infrastruktur i Skåne fortlöpt.

Hållbart resande
Projektet Fler cyklister, med syfte att få 
fler personer att cykla mer på de nya 
 regionala cykelvägarna, visade goda re
sultat: infrastrukturen och marknads
föring en tillsammans ökade cyklingen 
med i snitt 30 procent. Region Skåne har 
också arbetat för att öka byggande och 
användande av cykelvägar och super
cykel         stråk inom Greater Copenhagen.

Fossilfria transporter
Det internationella projektet Great som 
Region Skåne drivit avslutades 2020. 
Arbetet resulterade bland annat i 50 nya 
snabbladdare för elfordon samt en sta
tion för flytande gas för tunga trans
porter i Sverige, 17 nya snabbladdare i 
Danmark och 2 snabbladdare i norra 
Tyskland.  Läs mer. 

Projektet Elbilslandet Syd har hjälpt 
företag i Skåne och Blekinge att ställa 
om sina fordonsflottor till fossilfria 
alternativ samt fört dialog med bostads
föreningar och fastighetsägare för att  
öka  tillgängligheten på fordonsladdare. 

Läs mer. För att öka kunskap och 
 acceptans för användandet av ellastbilar 
i regionala godstransporter deltar Region 
Skåne i projektet Sladdel tillsammans 
med andra regioner. 

Fler cyklister
Projektet Fler cyklister, med syfte 
att få fler personer att cykla mer 
på de regionala cykelvägarna, 
visade goda resultat.

Klimatanpassning
Informationskampanjer om vad 
skåningen själv kan göra för att 
bättre klara en värmebölja, 
översvämning respektive lång 
pollensäsong har genomförts.

Elförsörjning
Arbetet med att förbättra Skånes 
elförsörjning har fortsatt under 
2020 med fokus på utmaningar i 
elförsörjningen på både kort och 
lång sikt. +30%

https://bit.ly/3n4dU4f
https://bit.ly/3sv1nbj
https://bit.ly/3gmqhat
https://elbilslandetsyd.se/
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Ökat intresse för naturen  
och lederna under pandemin
Region Skåne är huvudman för Skåne
leden, Sydostleden och Sydkustleden 
och driver tillsammans med flera aktö
rer arbetet med att kvalitetssäkra, ut
veckla och marknadsföra dessa rekrea
tiva leder för vandring och cykling. 
Insatserna bidrar till att stärka Skåne 
som outdoordestination, med ett attrak
tivt friluftsliv för både befolkning och 
besökare. Under pandemin har besöks
trycket i naturen varit högre än nor
malt, vilket har krävt snabbt agerande 
för att sprida besökarna från de hårdast 
belastade områdena. Därmed kan många 
insatser under 2020 kopplas till covid19.

Ett urval av aktiviteter:
• Kommunikationsinsatser i digitala 

kanaler för att möta den ökade ef
terfrågan på naturupplevelser. Antal 
hem sidebesök för Skåneleden har 
ökat med 70 procent och antalet sålda 

trycksaker och följare i sociala medier 
har också ökat stort för samtliga le
der.  Läs mer.

•  Över 800 personer har under året 
deltagit i guidade nybörjarvandringar 
som genomförts via Stiftelsen Skånska 
Landskap.  Läs mer.

•  Kommuner har fått medfinansie
ring för utvecklingsinsatser på lederna.

•  Information om lederna har spridits 
via Region Skånes ”riktade hälso
samtal till 40åringar”.  Läs mer.

•  Marknadsföringskampanjer för att 
få skåningar att upptäcka sitt närom
råde och gynna den lokala näringen 
har genomförts och information om 
allemansrätten samt restips till leder 
och naturområden har visats på Skåne  
trafikens bussar och tåg.

•  Åtgärder för att utveckla regionala 
cykelturismleder har fortlöpt, liksom 
insatser för skånsk mountainbike   
ut veckling.

Skåneleden
Intresset har varit stort för Skånes 
samtliga vandringsleder. Antal 
hemsidesbesök för Skåne leden 
har ökat med 70 procent. +70%

Under pandemin har mark- 
nadsföringskampanjer genomförts 
för att få skåningar att upptäcka 
sitt närområde och gynna den 
lokala näringen. Men också för att 
sprida ut besökarna från de 
hårdast belastade områdena.

www.skaneleden.se
https://bit.ly/3ajqojm
https://bit.ly/3dxLmNE
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Läs mer om 
Region Skånes miljöarbete på: 
www.skane.se/miljo

Energi och koldioxid
Region Skånes egenägda fastigheter
Underlag till beräkning av fossilbränslefritt och koldioxidutsläpp rapporteras 
från Region Skånes energileverantörer. Mängden fossilbränslefri energi be-
räknas utifrån Värmemarknadskommitténs (VMK) definition. Mängden fossil 
koldioxid beräknas utifrån Naturvårdsverkets emissionsfaktorer (Emis sions-
faktorer och värmevärden 2020).  Läs mer.

All el som Region Skåne köper in är märkt med Bra Miljöval med emis-
sionsfaktorn 0 kg koldioxid per megawattimme (CO2/MWh).

Region Skånes egna person- och lastbilar
Andelen fossilbränslefritt i drivmedel för drift av egna person- och lastbilar 
beräknas utifrån inrapporterat underlag från Region Skånes drivmedelsleve-
rantörer. Utifrån använd drivmedelsvolym beräknas energiinnehåll och andel 
fossilbränslefritt per energienhet utifrån respektive leverantörs angivna värme-
värden och fossilbränslefri andel för respektive drivmedel. 

Mängden koldioxidutsläpp från egna person- och lastbilar beräknas utifrån 
inköpt volym drivmedel samt tillhörande emissionsfaktorer från respektive 
leverantör. Emissionsfaktorerna för respektive drivmedel redovisas i tabellen 
nedan.

Externa ambulanser
Mängden koldioxidutsläpp från ambulanser drivna i extern regi beräknas 
utifrån deras redovisade drivmedelsanvändning tillsammans med informa-
tion om hos vilken leverantör respektive drivmedel har tankats. Därefter 
har emissionsfaktorer använts utifrån tabellen ovan.  

Tjänsteresor
Mängden koldioxidutsläpp för tjänsteresor med Region Skånes egenägda 
fordon beräknas utifrån emissionsfaktorer rapporterade av respektive driv-
medelsleverantör i kombination med tankad volym för respektive fordonstyp. 
Dessa emissionsfaktorer avser koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv, 
det vill säga produktion, transport och förbränning av bränslet, även kallat 
Well to wheel (WTW). Utsläpp från resor gjorda med privat bil beräknas uti-
från Trafikverkets schablonfaktor för personbilar 2020.  Läs mer. Utsläpp 
från resor gjorda med förmånsbil och taxi beräknas utifrån Naturvårdsver-
kets schablonmall Beräkning av klimatutsläpp från tjänsteresor och övrig 
bränsleanvändning.  Läs mer. Dessa emissionsfaktorer avser koldioxidut-
släpp vid avgasrör, även kallat Tank to wheel (TTW). Beräkningar har gjorts 
enligt följande:

• Poolbil och verksamhetsbunden bil: Använd drivmedelsvolym i kombina-
tion med emissionsfaktorer enligt tabellen ovan.

• Förmånsbil: Körd sträcka i kombination med emissionsfaktorer för respek-
tive fordonstyp, fördelat på 16 biogasbilar (0 kg CO2 /km) och 48 laddhy-
brider (0,079 kg CO2 /km) samt 5 elbilar (0 CO2 /km).

• Privat bil: Körd sträcka i kombination med Trafikverkets genomsnittliga 
emissionsfaktor för personbilar i Sverige (0,12 kg CO2 /km).

Bilaga: Metodik, datastrategi och emissionsdata

• Taxi: Kostnad i kombination med Naturvårdsverkets genomsnittliga emis-
sionsfaktor för taxiresor i Sverige (0,0049 kg CO2 /kr).

• Flyg: Uppgifter levererade från Region Skånes avtalade resebyråer.
• Inrikes tåg och buss: Sträcka beräknad utifrån snittkostnad (10,8 kr/mil) i 

kombination med Skånetrafikens emissionsfaktor (WTW) (12,71 g CO2 /
pkm) samt SJ:s emissionsfaktor (WTW) (0,0039 g CO2 /pkm). 

• Utrikes tåg och buss:  Sträcka beräknad utifrån snittkostnad (15,4 kr/mil) 
i kombination med emissionsfaktor (WTW) för nordisk elmix (8 g CO2 /
pkm).

Kollektivtrafik
I nedanstående tabell anges faktorer som har använts för energiberäkningar 
av Skånetrafikens drivmedel. Beräkningarna är gjorda för hela livscykeln, det 
vill säga från tillverkning av bränslet till förbränning i fordonet.

Medicinska gaser
Inköpt mängd anestesi- och lustgas är uppmätt och har därefter räknats om 
till koldioxidekvivalenter genom att använda GWP-faktorer4 från FN:s klimat-
panels (IPCC) femte utvärderingsrapport, se tabell nedan. 
 

Avfall
Inrapporterade fraktionsvikter kommer från Region Skånes upphandlade 
leverantörer för avfallshämtning. Enligt avtal med dessa ska fraktioner 
vägas, men schablonberäkningar kan förekomma. 

Industriavfall (skrot, brännbart och blandat) är exkluderat ur den totala 
mängden avfall. Industriavfallet varierar kraftigt mellan åren, och variationen 
beror inte på förändringar i kärnverksamheten utan förändringar i form av 
bland annat renovering, rivning samt möbel- och utrustningsutbyte. Att 
exkludera industriavfall från den totala mängden avfall ger alltså den mest 
rättvisande bilden av den ordinarie verksamhetens avfallsproduktion och 
materialåtervinningsgrad. 

 
 

Drivmedel Emissionsfaktor (kg CO2 / liter*)
Diesel 2,11; 2,75
Blyfri 95 (bensin) 2,85; 2,65
Biogas 100 0,25 
E85 1,08; 1,19
RME 0,99
HVO 0,83; 0,43
*För biogas: kg CO2/kg

Medicinsk gas GWP
Isofluran 491
Desfluran 1 790
Sevofluran 216
Lustgas 265

Bränsle Enhet Energiinnehåll
kWh/enhet

Produktion + drift 
CO

2
e g/enhet

Bensin (5 % etanol) liter 8,94 2 750,0
Biogas kg 12,90 594,0
Diesel utan inblandning liter 9,80 3 355,0
Fordonsgas kg 13,10 769,0
E85 (85% etanol)  
(81% etanol, 19% bensin

liter 6,48 1 160,0

HVO (biodiesel) liter 9,44 299,0
Fossilgas kg 13,30 3 320,0
RME liter 9,17 1 510,0
El, förnybar  
märkt med Bra Miljöval

kWh 1,00 11,7

4. Global Warming Potential (GWP) är ett värde på hur mycket en växthusgas påverkar den 
globala uppvärmningen i förhållande till samma mängd koldioxid (GWP= 1).

https://bit.ly/3goo9z8
https://bit.ly/3typVBl
https://bit.ly/3mZACuo
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