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Region Skåne blir fritt från fossila bränslen
Regionstyrelsen fattade i juni 2009 beslut om att
hela organisationen ska bli fri från fossila bränslen
2020 i energianvändning, kollektivtrafik och transporter. Sedan dess har det skett flera positiva
förändringar i verksamheterna. I denna broschyr
finns exempel på hur vi gör för att nå målet om
fossilbränslefri verksamhet 2020.

Region Skåne

Region Skåne arbetar för att få

På väg mot 100 %

bort fossila bränslen som bensin,
diesel, olja, naturgas och torv
i alla fastigheter och transporter

fossilbränslefritt år 2020

som vi äger, hyr eller använder.
I stället för ändliga fossila bränslen

De flesta fastigheter värms med fjärrvärme från lokala leverantörer.
I nuläget kommer 71 procent av fjärrvärmen till Region Skånes lokaler
från förnybar energi. Region Skåne för dialog med fjärrvärmeleverantörerna om att de ska kunna leverera 100 procent förnybar energi till 2020.

•

Region Skåne driver Skånes kollektivtrafik och utvecklar denna för att
varje år få fler människor att välja tåg och buss i stället för bil. Tågen
drivs av el från förnybara källor och alla stadsbussar drivs av biogas.

•

Andelen förnybara drivmedel uppgick 2012 till 73 procent av den totala
drivmedelsanvändningen i kollektivtrafik, gods- och persontransporter
i Region Skånes verksamhet.

•

Andelen miljöfordon i Region Skåne uppgår till 79 procent. Av personbilarna utgörs 87 procent av miljöfordon och alltfler gasbilar köps in till
Region Skånes bilpool.

•
•

Genom att använda modern teknik minskar vi antalet tjänsteresor.

2

Region Skåne driver också arbetet för att öka den regionala produktionen av biogas från 0,33 TWh (2010) till 3 TWh 2020. I Skåne finns flera
anläggningar som producerar biogas och fler än 20 tankstationer för
fordonsgas.

vatten, vind, sol, biogas, etanol
och andra biobränslen.
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•

Foto: colourbox.com.

Region Skåne köper 100 procent förnybar el. Vår el produceras främst
av vatten, vind och biobränslen.

energikällor som bland annat
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•

använder vi energi från förnybara

Foto: Jimmy Wahlstedt

Att bli 100 procent fri från fossila bränslen i både energianvändning, kollektivtrafik och transporter senast år 2020 är en stor och viktig utmaning.
Vi arbetar intensivt med detta på flera sätt:
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Climatsmart hälso- och sjukvård

Inget PVC och ftalater

CLIRE är ett EU-projekt som drivs av Region Skåne och Malmö stad. Projektet
ska minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt fungera som ett demonstrationsprojekt för klimatsmart hälso- och sjukvård. Projektet bedrivs med
stöd från EU:s miljöfond LIFE+ och pågår 2010-2015.

Region Skåne arbetar för att få bort PVC och
ftalater från sjukvårdsmateriel. Idag är nästan
alla handskar fria från ftalater liksom slangar
för infusion, transfusion och enteral nutrition.

Foto: colourbox.com.

Ett axplock av goda exempel från Region Skånes verksamhet

Mindre skadliga kemikalier
Solceller på sjukhustak

Foto: Johan Nymberg

Helsingborgs lasarett har installerat solceller
på taket som ger 80 000 kWh miljövänlig energi
per år.

Engagerad personal energieffektiviserar

I Region Skåne pågår ett intensivt arbete för att
minska kemikaliernas negativa effekter. Med hjälp
av en framtagen kemikalieutbytesplan byts de mest miljö- och hälsofarliga
kemikalierna ut till bättre alternativ. Genom övergång till digital röntgen har
användningen av kemikalier minskat med 200 ton per år.
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På flera sjukhus har man genomfört projekt för att
stimulera personalen att minska energianvändningen
genom att släcka lampor, stänga av utrustning som
inte används mm. Man har på detta sätt minskat energianvändningen – och därmed kostnaderna – med
ca 7 procent per år.

Gasbussar för bättre miljö och hälsa
Sedan januari 2012 är alla stadsbussar i Skåne
gasdrivna. Det ger inte bara mindre klimatutsläpp
utan även en renare stadsmiljö med färre hälso
skadliga ämnen och partiklar. Allt fler regionbussar
drivs också av biogas.

Foto: Kasper Dudzik

Alla medarbetare som kör mycket i tjänsten
utbildas i sparsam körning. Det sänker bränsle
förbrukningen med 10-15 procent.
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Foto: Jimmy Wahlstedt

Utbildning i sparsam körning
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Region Skånes läkare kan vid vissa sjukdomar
ordinera motion på recept eller kultur på recept
vilket ger flera positiva effekter för patienten sam
tidigt som det minskar läkemedelsanvändningen.

Foto: colourbox.com.

Foto: colourbox.com.

Motion på recept

Klimatsmarta förlossningar
Region Skåne är först i Sverige med att rena ut
släppen av den starka växthusgasen lustgas från
alla förlossningskliniker.

Många läkemedel påverkar miljön negativt, bland annat genom att störa
hormonsystem och reproduktionsförmåga hos djur. Region Skåne bidrar
till forskning om läkemedelsrester i avloppsvatten. Region Skåne försöker
också minska sina lager av läkemedel för att undvika att mediciner behöver
slängas för att de blivit för gamla. Sjukvården försöker minska sin läke
medelsanvändning genom att göra systematiska läkemedelsgenomgångar
för vissa patientgrupper.

Avfall för återvinning
Varje år uppkommer ca 7 000 ton avfall vid Region Skånes sjukhus. Region
Skåne arbetar för att minska mängderna och att sortera avfallet så att till
exempel papper, plast, metall och glas kan återvinnas. Matavfallet samlas
in och rötas till biogas som används som bränsle i våra fordon.

Hälsosam ekologisk mat

ISO 14001
Alla Region Skånes sjukhus är miljöcertifierade
enligt ISO 14001.

Foto: Jimmy Wahlstedt

Bra läkemedel utan slös

Energieffektiva hus
Det nybyggda regionhuset i Malmö rymmer cirka
600 arbetsplatser och är klassat enligt Green
Building. Byggnaden i Västra Hamnen är en av
Sveriges mest energisnåla kontorsbyggnader. År 2014 påbörjar Region Skåne
nybyggnation av Europas tredje största så kallade passivhus i Trelleborg för
Rättspsykiatrisk vård.
Fastigheten blir på 12 000 kvm fördelat på två våningar och kommer att
förbruka max 45 kWh/kvm. Byggnaden kommer att värmas respektive
kylas med akvifär lager och förses med solceller, solfångare och sedumtak.

Foto: colourbox.com.

Illustration: BSK Arkitekter

Region Skåne vill servera bra hälsosam
mat till patienterna som ett led i deras
tillfrisknande. 2012 var ca 27 procent
av maten ekologisk, och målet är att
nå 50 procent ekologisk mat 2016.
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Miljöprogram för Region Skåne 2010 – 2020

– En offensiv satsning på framtiden
I Miljöprogram för Region Skåne 2010-2020 finns fyra övergripande
miljömål för den egna verksamheten:
1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
2. Hälsosam miljö
3. Hållbar resursanvändning
4. En stark miljöprofil

Region Skåne
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för
utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra
regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är
regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne har ca
32 000 anställda och omsätter ca 38 miljarder kronor.
Läs mer om Region Skånes miljöarbete på www.skane.se/miljo
341 063
Trycksak

Region Skåne
J A Hedlunds väg
291 89 KRISTIANSTAD
www.skane.se

