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Sammanfattning 

Miljöarbetet i Sverige har utvecklats mycket de senaste femtio åren. Idag arbetar de flesta 

företag med miljö på något sätt. Miljöarbetet regleras av miljöbalken som gäller parallellt med 

andra lagar. Den här rapporten är en miljöutredning för Bräcke Diakoni. Syftet med rapporten 

är att ta reda på hur stor miljöpåverkan Bräcke Diakonis verksamheter har. Rapporten ska 

även användas som underlag till miljödiplomering. 

Bräcke Diakoni är en stiftelse som funnits i Göteborg sedan år 1923 och har verksamheter 

inom hälsa, vård, rehab, psykiatri, barn, ungdom, äldreomsorg och hospice. De är 

miljödiplomerade sedan 2005 och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan.  

Data har samlats in genom intervjuer, inventeringar och Intranätet. Miljöutredningen omfattar 

åtta av Bräcke Diakonis enheter som är lokaliserade i Bräcke, Göteborg. Utredningen är 

övergripande och omfattar miljöpåverkan från energiförbrukning, vatten, resor, kemikalier, 

avfall, återvinning och olyckor. Inga fördjupningar har gjorts. Högst miljöpåverkan fick 

tjänsteresor, el, fjärrvärme, tjänstefordon och hushållssopor. Bräcke Diakoni har överlag 

ingen miljöpåverkan som behöver akuta åtgärder. I slutet av rapporten finns 

förbättringsförslag för fortsatt miljöarbete, exempelvis byta energiavtal, belöna miljövänligt 

resande bland personalen och minska på tjänsteresor genom införskaffande av 

videokonferensanläggning.  

Bräcke Diakoni har redan vidtagit åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Bland annat 

bidrar de till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” genom att ta hand om sitt farliga 

avfall. Att de använder fjärrvärme bidrar till att uppfylla ”God bebyggd miljö” samt ” Frisk 

luft”.  
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Abstract  

The environmental work in Sweden has developed a lot over the past fifty years. Today, most 

companies have some kind of environmental work. Environmental activities are regulated by 

the Environmental Code, which applies in parallel with other laws. This report is an 

environmental review for Bräcke Diakoni. The report aims to find out how much 

environmental impact Bräcke Diakoni has. The report will also be used as a basis for an 

environmental diploma.  

Bräcke Diakoni is a foundation that has existed in Gothenburg since 1923 and has its 

operations in health, care, rehabilitation, psychiatry, children, youth, elder care and hospice. 

They have an environmental diploma since 2005 and are actively working to reduce their 

environmental impact.  

Data were collected through interviews, surveys, and Intranet. The environmental review 

includes eight of Bräcke Diakoni units are located in Bräcke, Gothenburg. The report is 

general, covering the environmental impact of energy, water, travel, chemicals, waste, 

recycling and accidents. No indentations are made. The investigation shows that business 

trips, electricity, district heating, service vehicles and households waste have the highest 

environmental impact.  Bräcke Diakoni generally has no impact on the environment that 

needs urgent help. At the end of the report there are suggestions for further environmental 

work, such as switching energy contracts, reward soft mobility among staff and reduce the 

missions through the purchase of video conference.  

Bräcke Diakoni has already taken steps to reduce their environmental impact. Among other 

things, they help to meet environmental quality objective "A non-toxic environment" by 

taking care of their hazardous waste. The fact that they use district heating contributes to the 

"Good Built Environment" and "Fresh air".  
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Förord 
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Torunn Renhammar på Miljöbron som gav oss uppdraget. 

Theresia Lidén på Bräcke Diakoni för vägledning och stöd.  

Johan Rundstedt på Högskolan i Halmstad för stöd och råd.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och målsättning 

Bräcke Diakoni är sedan 2005 miljödiplomerade av Göteborgs stad. Företaget har utvecklats 

mycket sedan dess och därför behövs en uppdaterad miljöutredning. Syftet med 

Miljöutredningen är att ta reda på hur stor miljöpåverkan Bräcke Diakonis verksamheter har. 

Rapporten skall användas som underlag inför miljödiplomeringen 2011, men ska även 

fungera som underlag till en eventuell ISO certifiering. Därför görs miljöutredningen enligt 

ISO 14001.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1Miljöarbetet i Sverige 

I början av 1900-talet introducerades vattenklosetten och därmed blev utspädningsfilosofin 

dominerande inom svensk miljövård. Avfall från bostäder och industrier fördes ut i 

vattendrag, sjöar och hav. Naturen skulle ta hand om avfallet eftersom utspädningen gjorde att 

påverkan blev obetydlig eller så liten att naturen kunde hantera den. Inte förrän på 1940-talet 

togs bestämmelser om avloppsvatten in i lagstiftningen. 1956 bestämde regeringen att orenat 

avloppsvatten inte fick släppas ut. Detta ledde till att filterfilosofin tog över och med 

reningsteknik reducerade man utsläpp till luft och vatten. Under 1960-talet blev miljö allt mer 

aktuellt i samband med upptäckten av höga kvicksilverhalter i bland annat rovfåglar. Ungefär 

samtidigt upptäcks försurningen av sjöar i samband med en svårförklarlig fiskdöd. 1987 spred 

Brundtlandkommissionen begreppet hållbar utveckling. Begreppet antogs sedan som ett 

miljömål vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. (Brandt och Gröndahl 2000. s 15-

21)Miljöarbete kräver en helhetssyn där ekonomi, teknik och naturresurser går samman. 

Miljöarbetet i Sverige har de senaste åren lyckats minska ner stora punktutsläpp, men 

utsläppen från diffusa källor (exempelvis från bilar, kylskåp, batterier) är fortfarande stora. 

Idag är det framförallt genom varors innehåll av farliga kemikalier och metaller som 

miljöfarliga ämnen hamnar i naturen. Därför är det viktigt att kontrollera vilka ämnen som 

används, hur de förbrukas och var de tar vägen efter förbrukning. (Brandt och Gröndahl 2000, 

s 22) 

1.2.2 Lagar och krav 

Företaget bör identifiera och ha tillgång till de lagar som de berörs av, men det är inte bara 

lagar som bör identifieras utan det är även t.ex. förordningar, tillstånd och villkor som 

företaget berörs av. ISO 14001 begär inte att alla lagar och krav som företaget berörs av ska 

identifieras utan kravet gäller bara de lagar och krav som är kopplade till miljöaspekterna. (T. 

Brorson & R. Almgren 2009)  
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Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en ramlag där tidigare gällande lagar om 

miljö är samlade. Några lagar som ligger utanför miljöbalken, men som ändå är relevanta för 

miljöfrågor är:  

- Arbetsmiljölagen 

- Minerallagen 

- Plan- och Bygglagen 

- Räddningstjänstlagen 

- Skogsvårdslagen 

Dessa lagar gäller parallellt med miljöbalken. (Industriförbundet 1999, s 82-83) 

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att: 

”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 

har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med 

ett ansvar för att förvalta naturen väl.” (Miljöbalk 1998:808) 

Miljöbalken ska tillämpas så att: 

1. ”människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” (Miljöbalk 1998:808) 

1.2.3 Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som anger vilket miljötillstånd som ska uppnås. 

Miljömålen fungerar som ett styrmedel i miljöarbetet. Målen är utgångspunkt för vidare 

precisering av miljöarbetet, bland annat i form av regionala miljömål. 

De 16 miljömålen är: 

1. Begränsad miljöpåverkan     

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning  

4. Giftfri miljö  

5. Skyddande ozonskikt  

6. Säker strålmiljö  

7. Ingen övergödning  

8. Levande sjöar och vattendrag  

9. Grundvatten av god kvalitet.  

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
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11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Miljökvalitetsnormer anger de högsta störnings- och föroreningsnivåerna som accepteras 

inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna beslutas av Naturvårdsverket eller 

regeringen och de är bindande vid tillståndsprövning. (Industriförbundet 1999) 

1.2.4 Miljödiplomering 

Miljöledningssystem är ett verktyg för att skapa ordning i miljöarbetet.  Miljödiplomering är 

ett certifierat miljöledningssystem anpassat efter den nationella miljöledningsstandarden 

Svensk Miljöbas. För att bli miljödiplomerad behöver verksamheten redovisa följande 

dokument: 

 

 Miljöutredning 

 Kemikalielista 

 Avfallsredovisning 

 Miljöpolicy 

 Miljöplan 

 Inköpsrutin 

 Utbildning 

 Checklista 

 

Vid omdiplomering behöver även följande dokument redovisas: 

 

 Miljöberättelse 

 Sammanställning av transportörer/leverantörer/entreprenörers miljöarbete 

 Kartläggning och plan för utbildning 

 Kartläggning och plan för minskad klimatpåverkan 

 

Diplomeringen utförs av miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Diplomeringen omfattar en 

checklista där 75 procent av punkterna måste vara uppfyllda. Miljödiplomeringen är även 

baserad på miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS. (Göteborgs Stad 2011) 

1.2.5 EMAS (Eco Management and Audit Scheme) 

EMAS är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS är baserat på ISO 14001 

och syftar till att få organisationer och företag att systematiskt utveckla sitt miljöarbete genom 

att sätta upp mål, åtgärdsprogram och utvärdera miljöförhållanden. Enligt grundkraven i 

EMAS förordningen ska organisationen genomföra en dokumenterad miljöutredning för varje 

enskild anläggning. En miljöpolicy ska antas, med åtagande om att följa gällande 

miljölagstiftning och fortsatta förbättringar. Organisationen ska sätta upp mål och beskriva de 

insatser som planerats för att uppnå dessa mål samt införa ett strukturerat och dokumenterat 

miljöledningssystem. Uppföljning ska ske genom revisioner och en miljöredovisning ska 

informera om organisationens miljömässiga status. Granskning av miljöredovisningen och 
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miljöledningssystemet med sina krav på de grundelement som ingår sker regelbundet av en 

godkänd och oberoende miljökontrollant. Slutligen registreras den godkända anläggningen. 

(Erhardsson och Björnsjö 1997, s 24-25) 

1.2.6 ISO 14001 

ISO 14000 är en serie standarder som är till för att bygga upp och bedriva ett strukturerat och 

systematiskt miljöarbete. ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem som riktar sig till 

organisationer och företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Standarden är till för 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 

 

Ett viktigt begrepp i miljöledningssystemet är ständig förbättring. Miljöarbetet ska vara en 

kontinuerlig process som bygger på att planera, genomföra, följa upp och förbättra.  

 

Figur 1.1 Struktur för ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.  

Kortfattat behöver man vid införandet av ett miljöledningssystem: 

1. Upprätta miljöpolicy 

2. Identifiera miljöaspekter. 

3. Identifiera gällande lagar och krav. 

4. Bedöma miljöaspekterna. 

5. Identifiera miljömål. 

6. Införa nödvändiga instruktioner för att hantera miljöaspekterna.  

Syftet med miljöledningssystem är att bedriva ett förebyggande arbete som leder till en 

kostnadseffektiv och gradvis mindre miljöbelastande verksamhet.  

Planera 

Genomföra Följa upp 

Förbättra 
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ISO har utvecklat en standard för revision av ledningssystem, ISO 19011, Vägledning för 

revision av kvalitet och miljö. Eftersom principerna med både miljölednings- och 

kvalitetsledningssystem är desamma har de gjort en standard som vägleder och ger krav för 

alla typer av revisioner, dvs. både externa och interna. Med hjälp av denna standard formar 

organisationen sin egen plan för revision. (Piper, Ryding, Henricson 2004) 

1.2.7 Miljöutredning 

En miljöutredning görs för att ta reda på ett företags eller en organisations miljöpåverkan. 

Medarbetare som kan verksamheten och är engagerade i miljöarbetet deltar i 

miljöutredningen. Det är ett bra tillfälle att ta tillvara på befintligt engagemang, kunskap och 

insikt som finns inom verksamheten. Miljöutredningen är en förutsättning för att formulera 

miljöpolicy och miljömål. (Erhardsson och Björnsjö 1997, s 45-46) 

Det finns ingen kravspecifikation på genomgången av en miljöutredning i ISO 14001. 

Miljöutredningen syftar till att identifiera miljöpåverkan, men även till att ta reda på hur 

organisationen berörs av lagar och förordningar inom miljö. Miljöutredningen ska resultera i 

redovisning av gällande lagar och krav, betydande miljöaspekter, miljöutredningsrutiner samt 

tidigare tillbud. De väsentliga områdena som information måste samlas in från är: 

1. Tillämpliga lagkrav, föreskrifter och regelverk.  

2. Aktiviteter, varor och tjänster som påverkar den yttre miljön.  

3. Nuvarande miljöprestanda. 

4. Rutiner och regler som finns i organisationen. 

5. Övriga rutiner och policies. 

6. Tidigare incidenter, olyckor och nödsituationer i protokoll från anmälnings- och 

åtgärdsrutiner. 

7. Miljömässig konkurrenssituation. 

8. Synpunkter från intressenter. 

9. Existerande rutiner, aktiviteter och funktioner som kan förbättra eller försämra 

miljöarbetet.  

Tjänsteföretag har normalt ingen tillverkningsprocess som de kan åtgärda. Där kan det räcka 

med små miljöförbättringar. Företaget är ansvarigt för vad som levereras in och ut, samt vad 

som händer med produkten efter förbrukning. (Piper, Ryding, Henricson 2004)  
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1.2.8 Miljöpåverkan 

Enligt ISO 14001 definieras miljöpåverkan som varje förändring i miljön som orsakats av 

organisationens miljöaspekter. Miljöaspekter är en del av en aktivitet, produkt eller tjänst som 

kan inverka på miljön. Miljöpåverkan kan vara positiv eller negativ, samt helt eller delvis 

orsakad av organisationens miljöaspekter. Resultatet av miljöpåverkan är miljöeffekter.  

 

 

Figur1.2 Relation mellan miljöaspekt, miljöpåverkan och miljöeffekt. (Piper 2004 s,111-112) 

1.3 Verksamhetsbeskrivning 

1.3.1 Företagshistorik 

Bräcke Diakoni är en fristående stiftelse utan vinstsyfte som har sitt diakonala ursprung från 

1800-talets Tyskland. Första diakonala rörelsen bildades i mitten av 1800-talet i Stockholm 

och hette Ersta Diakoni. År 1923 såg man ett behov av hjälp med misären bland fattiga och 

hamnarbetare i Göteborg och man grundade Bräcke Diakoni, som började med att utbilda 

diakonissor (dåtidens sjuksköterskor). Idag är verksamheten utspridd på 10 orter i södra 

Sverige och har en storlek på 35 enheter som består av äldreboende, hospice, 

företagshälsovård, vårdcentraler, habilitering, rehabilitering, utbildning och forskning.  

 

Hälsa & Vård 

 RehabCenter Mösseberg (Falköping) 

 Utbildning & Utveckling (Göteborg) 

 Kurorten Mösseberg (Falköping) 

 Vårdcentralen Vilan (Skara) 

 Vårdcentralen Centrum (Alingsås) 

 Vårdcentralen Kurhälsan (Falköping) 

 Vårdcentralen Nyhälsan (Nässjö) 

 Vårdcentralen Lokstallarna (Jönköping) 

 

 

 

Relation Exempel 

Miljöaspekter 

Miljöpåverkan 

Miljöeffekter 

Utsläpp av svaveldioxid 

Försurning 

Fiskar dör 
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Rehab & Psykiatri 

 RehabCenter Göteborg 

 Boenderehabilitering Mellangården (Göteborg) 

 Personligt ombud (Göteborg) 

 RehabCenter Treklöverhemmet (Ljungskile) 

 Boendet Sjövik  

 Daglig verksamhet Lerum 

Barn & Ungdom 

 Habilitering Riksgymnasiet (Angered) 

 Elevhem Riksgymnasiet (Angered) 

 Barn- och ungdomsboende Östergården (Göteborg) 

 Habiliteringen Bräcke (Göteborg) 

 Fritids Bräcke Östergård (Göteborg) 

 Förskolan Stegen (Göteborg) 

 TräningsCenter Stegen (Göteborg) 

 Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt (Göteborg) 

Äldreomsorg & Hospice 

 Äldreboendet Arödsdal (Ljungskile) 

 Äldreboendet Bastuplan (Linköping) 

 Äldreboendet Ginstgården (Alingsås) 

 Äldreboendet Gläntan/Spinnrocken (Linköping) 

 Äldreboendet Gottfridsbergs gård (Linköping) 

 Äldreboendet Riddarstensgården (Lerum) 

 Äldreboendet Skogslyckan (Uddevalla) 

 Äldreboendet Skräddaregården (Linköping) 

 Äldreboendet Sofiedal (Ljungskile) 

 Äldreboendet Vasastaden (Linköping) 

 Äldreboendet Västergården (Göteborg) 

 Hospice Helhetsvården (Göteborg) 

1.3.2 Företagets Affärsidé 

Bräcke Diakoni drivs utan ekonomiska ägarintressen och deras uppdragsgivare är stat, 

kommuner, landsting, företag och privatpersoner. Deras mål är att låta människor växa oavsett 

livssituation. De har en kristen människosyn och till dem är alla välkomna. De vill öka 

medmänskligheten och befästa människors lika värde i vårt samhälle. Diakoni för dem är 

kraften att förändra och viljan att se möjligheter i varje individs växande. Genom sponsorer 

och bidrag kan de utöka sin verksamhet och på så sätt skapa möjligheter för människor som 

idag inte får det stöd de behöver. 
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1.3.3 Organisationsschema 

 

 

1.3.4 Byggnadsbeskrivning  

Miljöutredningen omfattar byggnader som är lokaliserade i Bräcke på Hisingen i Göteborg. 

Byggnaderna ligger på en höjd i ett naturskönt område mellan bostadsområden.  

I byggnad A ligger enheterna Södergården, Västergården gruppboende och äldreboende samt 

Helhetsvården (Hospice).  

 Södergården är ett seniorboende där de gamla har sin egen lägenhet med sina egna 

möbler och sina egna vanor. De har sammanlagt 14 lägenheter/rum.  

 Västergården är ett gruppboende och äldreboende med sammanlagt 27 lägenheter/rum.  

 Helhetsvården med 10 platser där den inneboende har sitt egna rum med egna möbler. 

I byggnad B ligger Östergården Barn & Ungdomsboendet, Östergårdens Fritids och Förskolan 

Stegen 

 Östergården Ungbo med 7 olika avdelningar som t.ex. korttidsboende och 

åretruntboende.  

 Östergården Fritids har bassäng, musikrum och en gymnastiksal som är ansluten till 

boendet.  

 Förskolan Stegen 

I byggnad C ligger boenderehabiliteringen Mellangården med 16 lägenheter. Där bor man i 

egen lägenhet med eget duschrum och balkong/uteplats och man har tillgång till gemensamma 

sällskapsrum. 

I byggnad D ligger Fastighet med kontor och städutrymme. 

Styrelse VD 

Barn & Ungdom 

Hälsa & Vård 

Äldreomsorg & 
Hospice 

Rehab & 
Utbildning 

Ekonomichef 

Marknadschef 

Personalchef 

Verksamhetsstöd Enhetschefer 

Figur 1.3 Organisationsschema för Bräcke Diakoni 
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Figur 1.4 Karta över Bräcke Diakoni, Göteborg 

1.3.5 Bräcke Diakonis miljöarbete 

Bräcke Diakonis Miljöpolicy: 

 

”Bräcke Diakoni vill ta en aktiv del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle där hushållning 

med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Det gör vi genom att i första hand 

följa lagar och förordningar samt i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta 

miljöhänsyn. På så sätt kan vi minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga 

föroreningar inom vår verksamhet. 

 

För Bräcke Diakoni innebär detta att 

- Vi har en helhetssyn på verksamhetens effekter på miljön 

- Vi strävar efter att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet med hjälp av 

våra miljömål, som vi reviderar varje år.   

- Vi verkar för att minska energi- och materialförbrukning samt transporter inom vår 

verksamhet 

- Vi bidrar till effektivare kretslopp av varor genom källsortering. 

- Vi ökar kunskapen och höjer medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom 

att informera, utbilda och engagera alla medarbetare i ett aktivt, strukturerat och 

systematiskt miljöarbete.  

- När vi väljer leverantörer och samarbetspartners ställer vi krav på företagets 

miljömässiga, sociala och etiska förmåga. 

- Vi upprätthåller den biologiska mångfalden genom att värna grönområdena i vår 

närhet. ” 

 

 

B 

A 
C 

D 
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Bräcke Diakonis miljömål 2011 är:  

Att minska miljöbelastningen av verksamheten genom 

- Öka kunnandet om samt delaktighet i vårt miljöarbete genom information i 

Forum, Intranät, Extern hemsida, välkomstbrev mm om Bräckes miljöarbete. 

- Utbilda nyanställda samt Ginstgårdens fastanställda i grundläggande 

miljökunskap 

- Miljöutredning med extern hjälp 

- Vidarutbildning av ca 400 pers (Hisingen och Angered) 

- Diplomering av vårdcentraler 

Att minska miljöpåverkan av våra arbetsresor genom 

- Utifrån Resvaneundersökningen 2010 genomföra åtgärder för att underlätta 

t.ex. cykling till arbetet. (Belysning, Omklädnings/duschmöjligheter etc)  

- ECO-driving 4st 

- Vid inköp, välja miljöanpassade däck t.ex. Svanenmärkta 

Att minska miljöbelastning av vår kosthållning genom 

- Att ha en Fair trade/hållbarhets-dag  

Att bidra till ökad biologisk mångfald genom 

- Plantering av ekar i Linköping 

Bräcke diakoni har varit miljödiplomerade enligt kommunernas miljöledningssystem sedan 

2005. Då gjordes även en miljöutredning för verksamheten. Idag är verksamheten betydligt 

mer omfattande och därför behöver miljöutredningen uppdateras/förnyas.  

Vid varje enhet har de ett miljöombud som ska utveckla miljöarbetet på arbetsplatsen och se 

till att de mål som företaget har satt upp följs. Alla fastanställda på företaget ska gå en 

grundläggande miljöutbildning, som sker antingen genom att åka till t.ex. Ekocentrum i 

Göteborg eller att det kommer någon till företaget och håller föreläsningar. Man har även haft 

besök av Sweet Dreams som är en miljökabaré, för att inspirera till ökat engagemang för 

miljö- och rättvisefrågor. Årligen låter de även ett visst antal medarbetare gå en utbildning i 

bränslesnålt körande, Eco Driving. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Först gjordes studiebesök och informationsmöten med ansvariga på olika enheter. Därefter 

avgränsades utredningen och data samlades in genom intervjuer, inventeringar och Intranätet. 

Sedan bedömdes kvalitén på informationen vilket skulle ligga som underlag till beräkningar 

och bedömningar av vilka miljöaspekter som finns på företaget. Bränsleförbrukning räknades 

om till utsläpp i koldioxid för att kunna summera och bedöma miljöpåverkan. Beräkningar 

bifogas som bilagor. Utredningen är övergripande och innehåller inga fördjupningar. Projektet 

har utförts på halvtid under januari 2011 till maj 2011.  

2.2 Avgränsningar  

Utredningen omfattar personal samt de som brukar Bräcke Diakonis tjänster. Miljöbelastning 

för leverantörernas transporter räknas inte in, men företaget ställer krav på leverantörers 

miljöarbete. Påverkan från mediciner, sanitära avfall eller kontorsmaterial ingår inte i 

utredningen.  

Miljöutredningen omfattar 8 av Bräcke Diakonis 35 enheter: 

 Äldrevård och Hospice: Södergården, Västergården äldreboende och gruppboende, 

Hospice Helhetsvården 

 Barn och Ungdom: Bräcke Östergård Fritids, Förskolan Stegen och Ungbo 

 Rehab och Psykiatri: Mellangården 

 Övrigt: Fastighet 

3 Miljöutredning för Bräcke Diakoni 

3.1 Energiförbrukning 

Sverige är den fjärde största elförbrukaren i världen med 15 000 kWh per invånare och år. 

Den stora elförbrukningen beror främst på vårt kalla klimat men även på att vi har 

energikrävande industrier. I Sverige kommer elen mest från vattenkraft(45 %), kärnkraft (37 

%) och vindkraft (2,3 %) men vi importerar även el från utlandet (1,5 %), som då oftast 

producerar fram elen med kolkondensverk som ger stora koldioxidutsläpp. Eftersom vi 

använder mer än vi producerar och måste köpa in el från utlandet bör vi alla minska vår 

elanvändning, som då sparar både pengar och miljön. (Svensk energi 2011) 

Fjärrvärme tar vara på resurser som annars skulle gå förlorad, det kan vara allt från 

skogsavfall så som trädtoppar och grenar till överskottsvärme från lokala industrier och 

avfallsförbränning. Fjärrvärme står för mer än 50 procent av dagens värmemarknad (2010) 

och finns på mer än 570 orter i Sverige. Fjärrvärme minskar miljöpåverkan genom att man får 

färre utsläppspunkter med bättre rening vilket minskar koldioxidutsläppen samt att det blir 

bättre stadsmiljö eftersom man ersätter den småskaliga eldningen av t.ex. ved och olja. 

(Svensk fjärrvärme 2010) 

Bräcke Diakoni i Göteborg får sin energi och fjärrvärme från Göteborg Energi AB som har en 

stor fokus på miljön. De är certifierade och arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan. 
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Beräkning av utsläpp av CO2 emissioner har gjorts med miljönyckeltal från Göteborg energi 

AB. 

Tabell 3.1 Enheternas El/värmeförbrukning år 2010 samt lokalstorlek och värmeförbrukning 

per m2 

Enhet Lokal- 

storlek 

(m
2
) 

Elförbr. 

(kWh)  

CO2 (kg) Värmeförbr. 

(kWh) 

Värmeförbr. per 

m
2
 (kWh/m

2
) 

CO2 

(kg) 

Södergården  

(hus 6) 

1716 80 600 37  230 300 134 5527 

Västergården 

gruppboende 

& 

äldreboendet 

 (hus 4) 

2662 193 900 90 360 700 136 8657 

Helhetsvården 

(hus 5) 

1051 76 500 35  142 300 135 3415 

Östergården 

Fritids m. 

bassäng (hus 

20) 

3255 210 900 97  279 100 86 6698 

Östergården 

Barn & 

Ungdomsboen

det (hus 21) 

322 21 200 10 28 000 87 672 

Östergården 

Förskolan 

Stegen (hus 30) 

6013 382 660 177 516 210 86 12389 

Mellangården 3541 228 710 106 469 820 133 11276 

Fastighet 1848 119 400 55  245 500 133 5892 

Summa: 20408 1313870 607  2271930  54 526 

3.2 Vattenförbrukning 

70 procent av jordytan är täckt av vatten och av det är 1 procent sötvatten, 2 procent 

inlandsisar och 97 procent saltvatten. Det finns teknik som gör att man kan rena saltvatten till 

dricksvatten men av kvalitativa, praktiska, ekonomiska och tekniska skäl väljer man att 

använda sig av sötvatten. Eftersom denna procent sötvatten ska försörja hela jorden bör vi 

förvalta detta vatten med all försiktighet. 

I Sverige kommer råvattnet till dricksvatten från antingen ytvatten eller grundvatten. Hälften 

av allt dricksvatten kommer från ytvatten(sjöar eller rinnande vattendrag) och den andra 

hälften från naturligt grundvatten och konstgjort grundvatten. Konstgjort grundvatten används 

när det naturlig inte räcker till och det får man genom att man låter ytvatten rinna genom ett 

markgruslager som t.ex. grusåsar. Grundvatten har många fördelar men om det blir förorenat 

kan det ta flera generationer innan det är rent igen. (Svenskt vatten 2011, Råvatten) 

Bräcke Diakoni i Göteborg får sitt vatten från det kommunala vattennätet. Råvattnet tas från 

Göta älv som transporteras till Lackarebäcks och Alelyckans vattenverk där det renas och 

bereds innan det släpps ut på nätet. Som pH-justerare används kalk och som flockningsmedel 
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använder de aluminiumsulfat. De flockar som inte kan sedimentera i 

sedimenteringsbassängerna fastnar i deras aktivkol filter som spolas med två dygns 

mellanrum. Spolningen tar inte bort de organiska ämnena på kolet och efter fyra års drift 

renas kolet genom att man bränner bort de organiska ämnena i en speciell ugn. Efter att de 

bränt bort de organiska ämnena kan kolfiltret sättas i bruk igen. Till slut justeras pH-värdet 

och en låg dos klor/klordioxid tillsätts för att bland annat ta bort bakterier som finns i vattnet, 

innan det släpps ut på nätet. (Göteborgs stad 2011)  

Eftersom Bräcke Diakoni endast har två mätpunkter för vatten räknar vi med 

vattenförbrukningen för hela Bräcke Diakoni i Göteborg. Förbrukningen av vatten för hela 

Bräcke Diakoni var år 2010, 24 949 kbm. Enligt beräkning i Bilaga A gör våra verksamheter 

av med 7863 kbm/år, vilket är 32 procent av hela Bräcke diakoni i Göteborgs totala 

årsförbrukning av vatten. 

3.3 Resor 

Transporter har en stor påverkan på miljön, framför allt på grund av förbränning av fossilt 

bränsle. Vid förbränningen bildas bland annat koldioxid, kolmonoxid, kvävedioxid, flyktiga 

organiska ämnen samt partiklar. Detta påverkar klimatet genom växthuseffekten och bidrar 

till försurning. Transporter kan även störa genom buller och påverka människors hälsa genom 

luftföroreningar. Elbilar ger olika miljöpåverkan beroende på vilken sorts energi som använts 

för att producera elen. (Naturvårdsverket, 2002) 

Bräcke Diakoni har en resepolicy som ska ge vägledning mot ett miljövänligt resande. Den 

förespråkar samåkning, att varje resa ska bedömas utifrån tillgänglighet, kostnad, tidsåtgång 

och miljöpåverkan. De anställda ska vid behov ha tillgång till tjänstecyklar vid kortare resor. 

Bräcke Diakoni och Trafikkontoret, Göteborgs Stad har ett samarbetsavtal (Rescoach på 

jobbet) som syftar till att skapa sundare resvanor hos personalen till nytta för staden, 

arbetsgivaren och individerna.  

Bräcke Diakoni har utfört en webbenkätundersökning angående de anställdas resvanor. 193 

anställda i Göteborg deltog som respondenter. Enkäten finns med i bilaga B. Beräkningar är 

baserade på svar från webbenkätundersökningen och finns i bilaga C. 

3.3.1 Resor till och från arbetet 

Det vanligaste färdsättet till arbetet var att man körde ensam i bil till arbetet.  

Tabell 3.2 De vanligaste färdsätten till och från arbetet.  

Färdsätt Km per år Kg koldioxid per år 

Kör ensam i bil 2508 438 

Kollektivt 1287 22 

Cyklar 891 - 

Går 495 - 

Samåker 429 41 

 

Beräkningar gjordes på medelavstånd till arbetet. Totalt koldioxidutsläpp för de vanligaste 

resorna till och från arbetet är 501 kg per år.  
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3.3.2 Tjänsteresor 

53,4 % av respondenterna svarade att de hade läst företagets resepolicy.  

Tabell 3.3 De vanligaste färdsätten för tjänsteresor. 

Färdsätt Mil per år Kg koldioxid per år 

Tåg 37 278 1 

Privat bil 9483 16 560 

Företagsbil/tjänstebil 6540 9732 

Buss 2943 1024 

Annat  1962 341 

Flyg 891 1524 

 

Beräkningar gjordes på medellängd för tjänsteresor. 88,4 % av de anställda som använder 

privat bil i tjänsten har en årsmodell som är från 2000 eller nyare. Bilresor står för det största 

utsläppet, men utsläppet från flyg är stort i relation till antal mil. Totalt utsläpp för tjänsteresor 

är 29182 kg koldioxid per år.  

3.3.3 Tjänstefordon 

Vid Bräcke Diakoni i Göteborg används fem dieselbilar och en elbil. Under 2010 var 

dieselförbrukningen 3752 liter, vilket motsvarar 9304 kg koldioxid. Elbilen används dagligen 

men körs endast inom Bräcke Diakoni, det finns inga förbrukningssiffror för elbilen.  

3.4 Kemikalier 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har tagits fram av regeringen för att minska förekomsten av 

miljö- och hälsoskadliga ämnen i samhället. Bräcke diakoni väljer i största möjliga mån 

miljömärkta produkter. De har säkerhetsdatablad till produkterna på sitt interna nätverk och 

dessa uppdateras kontinuerligt. Bräcke Diakoni använder flera olika leverantörer för inköp av 

produkter. Från och med i år börjar ett nytt avtal gälla med företaget Staples. 

Kemikalieförbrukningen är baserad på inköp från två av de största leverantörerna. Klor är den 

kemikalie som förekommer i störst omfattning. Det används till vattenrening i en bassäng. 

Maskindiskmedlet Solid hydro misstänks orsaka cancer och används i relativt stor omfattning. 

Kemikalielista finns i bilaga D.  

3.5 Avfall och återvinning 

Bräcke Diakoni använder sig av källsorteringsstationer där de har kärl för: 

 Wellpapp 

 Hårdplast 

 Glas ofärgat/färgat 

 Papper 

 Batterier 

 Glödlampor 

 Metallburkar 

 Förpackningar 

 Riskavfall 
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Ibland har det förekommit att sopor har sorterats fel och att tömningen inte har fungerat som 

planerat. Kärlen töms med jämna mellanrum av Renova. De har även en ”grönstation” där de 

har kärl för toner och farligt avfall som det inte finns kärl för på källsorteringsstationerna. 

Totalt har de 1300 liter kärl (28st 370L plus 4st 660L) för hushållssopor som töms veckovis 

på hela Bräcke Diakoni i Göteborg. Eftersom dessa sopor går till ett fjärrvärmeverk ger det ett 

utsläpp till luften vid förbränningen på 35 880 kg CO2. Beräkning redovisas i bilaga E. 

Övrigt avfall så som möbler, tv-apparater etc. hämtas av HML (Haga Mölndal Lastbilscentral) 

när det behövs, som sedan körs till Renova.  

90 procent av allt avfall som tas emot av Renova återvinns till nytt material eller energi. De 

utvecklar hela tiden sin verksamhet för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Renova 

har certifierade ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och ställer hårda krav på 

sina leverantörer. De har flera anläggningar för behandling, mellanlagring och omlastning. 

Deras avfallskraftvärmeverk står för ca 30 procent av fjärrvärmen och 5 procent av elen i 

Göteborgsområdet. Renova har en anläggning där de mellanlagrar farligt avfall som sen 

transporteras till andra företag där de återvinner, destruerar eller behandlar avfallet. Det avfall 

som inte kan användas i värmeverken, återvinnas eller behandlas läggs på deponi. (Renova 

2011, Anläggningar) 

3.6 Olyckor 

FMEA är en förkortning av ”Failure Mode and Effect Analysis” och har i Sverige fått namnet 

feleffektanalys. FMEA är ett beredningsinstrument som ska i rätt tid urskilja potentiella 

felmöjligheter som kan leda till olyckor. Organisationen har mycket att vinna om de etablerar 

verktyget i ett tidigt skede eftersom man då utnyttjar kompetensen och tidigare erfarenheter 

för att förhindra eventuella felmöjligheter. Syftet med en FMEA är att man ska indikera 

felrisker genom teori för att i tid justera och sätta in motåtgärder i praktiken. (C. Britsman, Å. 

Lönnqvist, S O. Ottosson, 1993) 

Bräcke Diakoni har inte några stora riskområden, men olyckor kan ske ändå. Det har 

förekommit mindre bränder vid ett fåtal tillfällen. Företaget har rutiner för nödlägesberedskap 

för brand på varje enhet. Brandövningar utförs regelbundet, både oförberedda och förberedda. 

Om sopor felsorteras finns det en risk att kemikalier kommer ut i miljön. En miljö-FMEA 

bifogas i bilaga F, där redovisas övriga potentiella olyckor.  

3.7 Bedömning av miljöaspekter 

Bedömningen av miljöaspekter har gjorts genom att multiplicera sannolikheten för att 

utsläppet sker med allvarligheten av utsläppet och hur stor kvantitet som släpps ut. Högst 

miljöpåverkan fick tjänsteresor, el, fjärrvärme, tjänstefordon och hushållssopor. Bedömningen 

redovisas i bilaga E.  

3.7.1 Utsläpp till luft, mark och vatten 

El och fjärrvärme har olika miljöpåverkan beroende på vilka energikällor som används. 

Fossilt bränsle ger ett högt koldioxidutsläpp i jämförelse med exempelvis biobränsle.  
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Resor till och från arbetet dominerades av bilkörning, detta ger utsläpp i form av koldioxid, 

kolväten, flyktiga kolväten och partiklar till luft. Kollektivtrafik ger i relation till bilkörning 

betydligt mindre utsläpp.  

Tjänsteresor påverkar miljön och eftersom privata bilar används i stor omfattning och vi har 

antagit att majoriteten av dessa är bensinbilar så ger detta ett stort utsläpp av växthusgaser. 

Flygresor ger ett stort utsläpp per resa och höjer miljöpåverkan betydligt. Utsläppet från flyg 

har dessutom en hög påverkan på växthuseffekten eftersom utsläppet sker på hög höjd och 

snabbare tar sig till atmosfären.  

Tjänstefordonen går på diesel vilket ger mindre koldioxidutsläpp vid förbränning än bensin, 

på grund av en effektivare förbränning. De har även en elbil vilken inte ger några utsläpp 

direkt, men beroende på vilken energikälla som används till elproduktionen ger det ändå ett 

indirekt utsläpp.  

Farligt avfall kan ha en betydande miljöpåverkan om det hanteras fel och kommer ut i miljön 

eftersom farligt avfall kan vara t.ex. frätande, giftigt, ekotoxiskt etc. Eftersom Renova tar 

hand om Bräcke Diakonis farliga avfall är sannolikheten att avfallet kommer ut i naturen liten 

och därför har det ingen betydande miljöpåverkan.  

Bräcke Diakoni transporterar klor till anläggningen och därmed finns det en risk att klor kan 

läcka ut till omgivningen men den risken är inte så stor och de har ett speciellt spillkärl som 

ska förhindra läckage av klor vid doseringskärlet. Detta gör att kloret inte får någon betydande 

miljöpåverkan. 

Hushållssopor förbränns till fjärrvärme och el i Sävenäs värmekraftverk där gasen renas från 

förbränningen i tre steg vilket gör att utsläppen blir mindre än om man skulle lagt det på 

deponi, speciellt utsläppen av metan som är en kraftig växthusgas. Slagg från ugnarna läggs 

ibland på deponi men slaggruset kan också ersätta naturgruset när man anlägger nya vägar. 

Rökgasreningsresterna deponeras men används också som neutraliseringsmedel när man 

fyller igen gamla gruvor. Även om förbränning av hushållssoporna är bra så finns det utsläpp 

av vissa växthusgaser vilket gör att det har en betydande miljöpåverkan. 

Det har förekommit mindre bränder på Bräcke Diakoni och om det skulle bli en större brand 

trots nödlägesberedskap så ger det utsläpp till mark, vatten och luft. Vid bränder bildas stora 

mängder organiska ämnen exempelvis dioxiner och polycykliska kolväten. Bräcke Diakoni 

har av säkerhetsskäl möbler med flamskyddsmedel och vid brand kan detta ge utsläpp av 

exempelvis giftiga bromerade dioxiner.  

3.8 Lagar och krav 

Bräcke Diakoni använder Notisum som erbjuder lagövervakning, där man kontinuerligt kan 

uppdatera sin laglista. Laglista bifogas i bilaga F. På Notisum har företaget tillgång till lagar, 

förordningar, förarbeten och länkar till bl.a. myndighetsföreskrifter etc. samt information från 

europarättsliga källor. (Rättsnätet Notisum 2011) 
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4 Diskussion 

4.1 Självkritik 

Beräkningar kan ha blivit fel.  Kemikalielistan är baserad på inköp från två av Bräcke 

Diakonis leverantörer. Detta beror dels på att företaget är i ett skede då de ska gå över till en 

ny leverantör, samt att vi endast använde de fakturor som fanns i ekonomisystemet. Siffrorna 

för kärlen till hushållssopor är för hela Bräcke Diakoni i Göteborg, därför är miljöpåverkan 

från hushållssopor egentligen något mindre. Endast de vanligaste färdsätten för resor till och 

från arbetet redovisas i miljöutredningen, dessa motsvarar 93,4 % av resorna till och från 

arbetet. Tjänstefordon redovisas separat men används även till tjänsteresor, därför redovisas 

de dubbelt. Tjänsteresor skulle haft något mindre miljöpåverkan om tjänstefordon endast 

redovisades separat.  

4.2 Svårigheter 

Då Bräcke Diakoni är ett stort företag har det varit svårt att få tag i specifik data, samt att 

välja ut vilka enheter som utredningen skulle omfatta. Det har även gjort att avgränsningarna 

har blivit stora och miljöutredningen har blivit övergripande utan några fördjupningar.  

4.3 Förbättringsförslag 

För att minska koldioxidutsläppen från energi kan Bräcke Diakoni byta sitt nuvarande 

energiavtal mot Göteborg Energis energitjänst ”Green Partner”. Det är ett avtal som fokuserar 

på koldioxidminskning. De kan även minska elanvändningen samt värmeförbrukningen 

genom att ta fram rutiner för minskad användning.  

Bräcke Diakoni behöver förmedla miljöpolicy och resepolicy till alla sina anställda samt ta 

fram rutiner för en bättre fungerande sopsortering. Bräcke Diakoni kan arbeta för att minska 

det avfall som hamnar i hushållssoporna samt att göra enkla saker som att släcka i utrymmen 

som inte används etc. 

Ett alternativ till tjänsteresor kan vara att skaffa en videokonferensanläggning för möten. 

Miljöpåverkan från resor till och från arbetet kan minskas om arbetstider anpassas så att de 

stämmer bättre med kollektivtrafik och samåkning. Dessutom kan man införa ett 

belöningssystem för de som reser miljövänligt. Maskindiskmedlet Solid hydro misstänks 

kunna ge cancer och därför bör man tillämpa försiktighetsprincipen och hitta ett alternativt 

medel.  

För ett ännu bättre miljöarbete skulle Bräcke Diakoni kunna arbeta för att införa ett 

internationellt miljöledningssystem i framtiden, exempelvis ISO 14001 eller EMAS.  

4.4 Slutdiskussion 

Syftet med detta arbete var att göra en miljöutredning och i den kartlägga den miljöpåverkan 

företaget har samt att utreda deras nuvarande miljöledningssystem. Arbetet ska ligga som 

grund för framtidens införande av ISO 14001 i företaget. Arbetet är en bra grund, men saknar 

exakta siffror som vid ett eventuellt införande av miljöledningssystem måste uppdateras.   
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På Bräcke diakoni används en del mediciner, dessa kommer genom avloppet ut i miljön 

eftersom reningsverken inte kan rena bort dessa aktiva substanser. Olika mediciner, speciellt 

antibiotika och hormoner kan påverka exempelvis fortplantningen hos vattenlevande 

organismer, ge resistenta bakteriestammar och kan finnas kvar i naturen länge. Då det inte 

finns några mätningar och användning av olika mediciner varierar har vi valt att utesluta det i 

utredningen.  

Bedömningen av aspekter kan göras på många olika vis, vi valde att göra en enkel och 

lättförståelig version. Vår bedömning visar att tjänsteresorna som görs på företaget har en 

betydande miljöpåverkan och att resor till och från arbetet samt fordon har miljöpåverkan. 

Bräcke Diakoni har satt upp miljömål för att minska miljöpåverkan för transporter under 2011 

bland annat genom att utbilda fler i ECO-driving. Bräcke Diakoni hade redan satt upp 

miljömål för 2011 när miljöutredningen genomfördes. Utredningen visar dock att miljömålen 

stämmer bra med den miljöpåverkan som företaget har. 

Genom att ha återvinningsstationer utspridda på området med klara instruktioner var man ska 

lägga olika avfall och att de töms kontinuerligt av Renova gör att de uppfyller riksdagens 

miljömål om ”Giftfri miljö”. Att de använder sig av fjärrvärme gör att de inte släpper ut 

föroreningar till närområdet vilket gör att de uppfyller miljömålen ”God bebyggd miljö” och 

”Frisk luft” samt bidrar till minskning av utsläpp av växthusgaser som kan påverka klimatet 

globalt.  
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6. Bilagor 

Bilaga A. Beräkningar vatten 
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Bilaga B. Webbenkätundersökning 

  

5. Hur långt har du till arbetet? 

 

 

 

 Alternativ Procent Värden 

 1 Under 2 km 10,4 % 20 

 2 2-5 km 20,3 % 39 

 3 5-10 km 19,8 % 38 

 4 10-30 km 37,5 % 72 

 5 30-50 km 7,3 % 14 

 6 Över 50 km 4,7 % 9 

 Totalt  192   
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6. Vilket är ditt vanligaste färdsätt till arbetet? 

 

 

 

 Alternativ Procent Värden 

 1 Kör ensam i bil 42,0 % 81 

 2 Samåker i bil (förare eller passagerare) 7,3 % 14 

 3 Åker kollektivt (buss, spårvagn, tåg eller båt) 21,8 % 42 

 4 Cyklar 15,0 % 29 

 5 Går 8,3 % 16 

 6 Kombinerar flera färdmedel under resan (t ex  1,6 % 3 

  bil+buss)   

 7 Annat, vänligen specificera 4,1 % 8 

 Totalt  193   

 

 cyklar på sommartid, kollektivt vintertid, bil någon gång ibland 

 kollektivt och cykel 

 50% bil m passagerare 50% kollektivt + går 

 Kör ensam i bil men tar buss dd dagar det passar. Försöker minska bilåkandet. 

 cyklar och färja el spårvagn 

 Kollektivt + moped 

 cyklar/kollektivt halva vägen var 

 Går eller buss 
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44. Vilken årsmodell har den privata bil du vanligtvis använder i tjänsten? 

 

 

 

 Alternativ Procent Värden 

 1 1989 eller äldre 2,3 % 1 

 2 1990-96 4,7 % 2 

 3 1997-99 4,7 % 2 

 4 2000 eller nyare 88,4 % 38 

 5 Vet ej 0,0 % 0 

 Totalt  43   
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45. Ungefär hur många mil kör du bil i tjänsten per år 

 

 

 

 Alternativ Procent Värden 

 1 Mer än 1 500 mil 3,6 % 2 

 2 700 - 1 500 mil 10,7 % 6 

 3 300 - 700 mil 12,5 % 7 

 4 100 - 300 mil 30,4 % 17 

 5 Mindre än 100 mil 42,9 % 24 

 Totalt   
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48. Hur reser du vanligtvis då? 

 

 

 

 Alternativ Procent Värden 

 1 Privat bil (milersättning) 16,1 % 10 

 2 Förmånsbeskattad tjänstebil 3,2 % 2 

 3 Företagsbil/poolbil 8,1 % 5 

 4 Hyrbil 0,0 % 0 

 5 Buss 4,8 % 3 

 6 Tåg 62,9 % 39 

 7 Flyg 1,6 % 1 

 8 Annat, vänligen specificera: 3,2 % 2 

 Totalt  62   
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50. Har din arbetsgivare en resepolicy? 

 

 

 

 Alternativ Procent Värden 

 1 Ja 30,4 % 58 

 2 Nej 3,7 % 7 

 3 Vet ej 66,0 % 126 

 Totalt  191   
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51. Har du läst den? 

 

 

 

 Alternativ Procent Värden 

 1 Ja 53,4 % 31 

 2 Nej 37,9 % 22 

 3 Kan ej svara 8,6 % 5 

 Totalt  58   
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Bilaga C. Beräkningar resor 

 

Vid förbränning bildar bensin 2,24 kg koldioxid per liter bensin. 

Vid förbränning bildar diesel 2,48 kg koldioxid per liter diesel. 

Källa: Konsumentverket (2011) Drivmedel. www.konsumentverket.se 

Beräkningar baseras på att bensinbilar drar 0,8 liter per mil och dieselbilar drar 0,6 liter per mil. 

En del beräkningar har gjorts i SJ Miljökalkyl Källa: SJ (2011), SJ Miljökalkyl. www.sj.se 

Antal anställda på Bräcke diakoni: 181st. 

 

Resor till och från arbetet 

Medelavstånd till arbetet 

Avstånd enkel väg: 

Under 2 km (räknar med 1 km): 10.4% ∙ 181st = 18.824 ≈ 19st  19st  ∙ 1 km = 19 km 

2-5 km (räknar med 3,5 km): 20.3 % ∙ 181st = 36.743 ≈ 37st  37st  ∙ 3,5 km = 129,5 km 

5-10 km (räknar med 7,5 km): 19.8 % ∙ 181st = 35.838 ≈ 36st  36st  ∙ 7,5 km = 270 km 

10-30 km (räknar med 20 km): 37.5 % ∙ 181st = 67.875 ≈ 68st  68st  ∙ 20 km = 1360 km 

30-50 km (räknar med 40 km): 7.3 % ∙ 181st = 13.213 ≈ 13st  13st  ∙ 40 km = 520 km 

Över 50 km (räknar med 75 km): 4.7 % ∙ 181st = 8.507 ≈ 9st  9st  ∙ 75 km = 675 km 

     Totalt: 2973,5 km 

Medelavstånd enkel resväg: 2973,5 km/181st = 16.428177 km 

Medelavstånd resväg till och från arbete: 16.428177 ∙ 2 = 32.856354 ≈ 33 km 

Medelavstånd resväg till och från arbete: 33 km 

Vanligaste färdsättet till arbetet 

42 % kör ensam i bil  42% av 181st = 76,02 ≈ 76st  76st ∙ 33 km = 2508 km 

21,8 % åker kollektivt  21,8% av 181st = 39,458 ≈ 39st  39st ∙ 33 km = 1287 km 

15 % cyklar  15 % av 181st = 27,15  ≈ 27st  27st ∙ 33 km = 891 km 

8,3 % går  8,3 % av 181st = 15,023 ≈ 15st  15st ∙ 33 km = 495 km 

7,3 % samåker  7,3 % av 181st = 13,213 ≈ 13st  13st ∙ 33 km = 429 km 

Koldioxidutsläpp för ”kör ensam i bil” 

15 % dieselbilar: 2508∙ 0,15 = 376,2 ≈ 376 km = 37,6 mil 

0,6 liter ∙ 37,6 mil = 22,56 liter 

2,48 kg koldioxid ∙ 22,56 liter = 55,9488 ≈ 56 kg koldioxid 

85 % bensinbilar: 2508∙ 0, 85 = 2131,8 ≈ 2132 km = 213,2 mil 
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0,8 liter ∙ 213,2 mil = 170,56 liter 

2,24 kg koldioxid ∙ 170,56 liter = 382,0544 ≈ 382 kg koldioxid 

Totalt utsläpp för diesel och bensin: 56 kg + 382 kg = 438 kg koldioxid 

Koldioxidutsläpp för ”kollektivt” 

Buss 1287 km/2 = 643,5 ≈ 644 km 

Tåg 1287 km/2 = 643,5 ≈ 644 km 

Följande beräkning har gjorts med SJ Miljökalkyl: 

Koldioxidutsläpp för 644 km buss (diesel, 50 % beläggning) + 644 km tåg (X2000, 50 % beläggning) = 22,4114 

≈ 22 kg koldioxid 

Koldioxidutsläpp för kollektivtrafik = 22 kg per år 

Koldioxidutsläpp för ”samåker” 

Följande beräkning har gjorts i SJ Miljökalkyl: 

Koldioxidutsläpp för samåkning 429 km (bensinbil, Mk 2005, 2 personer) = 40,97  ≈ 41 kg  

Tjänsteresor 

Beräkningar för tjänsteresor har endast gjorts för resor som är längre än 10 mil. 

Medelsträcka tjänsteresa per år 

Mer än 1500 mil (räknar med 2250 mil): 3,6 %   3,6 % av 181 = 6,516 ≈ 7st 

700-1500 mil (räknar med 1100 mil): 10,7 %  10,7 % av 181 = 19,367 ≈ 19st 

300-700 mil (räknar med 500 mil): 12,5 %  12,5 % av 181 = 22,625 ≈ 23st 

100-300 mil (räknar med 200 mil): 30,4 %   30,4 % av 181 = 55,024 ≈ 55st 

7st  ∙ 2250 mil = 15750 mil 

19st  ∙ 1100 = 20900 mil 

23st  ∙ 500 = 11500 mil 

55st  ∙ 200 = 11000 mil 

Totalt: 59150 mil 

59150 mil/ 181st anställda = 326,79558∙ 33 km = 891 km 327 mil 

En anställd reser i medel 327 mil per år.  

Koldioxidutsläpp Tåg 

62,9 % av 181st = 113,849 ≈ 114st 

114st ∙ 327 mil = 37278 mil 

Följande beräkning har gjorts i SJ Miljökalkyl: 
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Koldioxidutsläpp för 37278 mil tågresa (X2000, 50 % beläggning) = 0,78 ≈ 1 kg 

Koldioxidutsläpp privat bil 

16,1 % av 181st = 29,141 ≈ 29st 

29st ∙ 327 mil = 9483 mil 

85 % bensinbilar ∙ 9483 mil = 8060,55 ≈ 8061 mil 

8061 mil ∙ 0,8 liter = 6448,8 liter bensin 

6448,8 liter bensin  ∙ 2,24 kg koldioxid = 14445,312 ≈ 14445 kg koldioxid 

15 % dieselbilar ∙ 9483 mil = 1422,45 ≈1422 mil 

1422 mil ∙ 0,6 liter = 853,2 ≈ 853 liter 

853 liter  ∙ 2,48 kg koldioxid = 2115,44 ≈ 2115 kg koldioxid 

Koldioxidutsläpp företagsbil/tjänstebil 

Beräknar endast på dieselbilar. 

11,3% av 181st = 20,453 ≈ 20st 

20st ∙ 327 mil = 6540 mil 

6540 mil ∙ 0.6 liter = 3924 liter 

3924 ∙ 2,48 kg koldioxid = 9731, 52 ≈ 9732 kg koldioxid 

Koldioxidutsläpp för buss 

4,8 % av 181st = 8,688 ≈ 9st 

9st ∙ 327 mil = 2943 mil 

Följande beräkning är gjord i SJ Miljökalkyl: 

Koldioxidutsläpp för 2943 mil bussresa (diesel, 50 % beläggning) = 1024,16  ≈ 1024 kg koldioxid 

Koldioxidutsläpp för ”annat” 

Beräknas på 50 % buss, 50 % tåg. 

3,2 % av 181st = 5,792 ≈ 6st 

6st ∙ 327 mil = 1962 mil 

1962 mil/2 = 981 mil 

Följande beräkningar har gjorts i SJ Miljökalkyl: 

Koldioxidutsläpp för 981 mil bussresa (diesel, 50 % beläggning) = 341,39 ≈ 341 kg 

Koldioxidutsläpp för 981 mil tågresa (X2000, 50 % beläggning) = 0,021 ≈ 0 kg 

Koldioxidutsläpp för flyg 

1,6 % av181st = 2,896 ≈ 3st 



  

38 
 

3st ∙ 327 mil = 891 mil 

Följande beräkning har gjorts I SJ Miljökalkyl: 

Koldioxidutsläpp för 891 mil flygresa (B737-600, 65 % beläggning) = 1524,32 ≈ 1524 kg 

Tjänstefordon 

Dieselförbrukning 3751,54  liter ∙ 2,48 kg koldioxid = 9303,8192 ≈ 9304 kg koldioxid 

Ingen dokumentation för elbilens förbrukning eller körsträckor finns att tillgå.  
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Bilaga D. Kemikalielista 

  

Kemikalielista Bräcke Diakoni, Göteborg 2011.  

Användning Produktnamn Miljömärke Riskfraser Årsförbrukning 
 

Desinfektion, hand Dax Alcogel 85 Nej R 11 Mycket 
brandfarligt 

7,2 liter 

Desinfektion, hand Dax 
handdesinfektion 

Nej R 10 Brandfarligt 108 liter 

Desinfektion, ytor Dax ytdesinfektion Nej R 10 Brandfarligt 
R 36 Irriterar ögonen 
R 67 Ångor kan göra att 
man blir dåsig och 
omtöcknad 

108 liter 

Fönsterputs Ajax Fönsterputs Nej Inga 9 liter 

Fönsterputs  Spectra ? ? 6 liter 

Handdiskmedel Natur-Disk Svanen R 36 Irriterar ögonen 24 liter 

Handdiskmedel Nordex Debitol 
Extra 

Bra miljöval R 36 Irriterar ögonen 12 liter 

Handdiskmedel Assert Clean  Svanen,  
EU-blomman 

R 36 Irriterar ögonen 
R 38 Irriterar huden 

18 liter 

Handdiskmedel Yes original Svanen Inga 13,9 liter 

Handkräm Atrix Nej Inga 4,4 liter 

Handkräm Dags handkräm Nej Inga 6 liter 

Handtvål Bliw  Svanen Inga 15,6 liter 

Handtvål Dax mildtvål Nej Inga 126, 6 liter 

Handtvål Deb Sanivon 
Diamant 

Nej Inga 4 liter 

Handtvål Epicare 3 Nej R 11 Mycket 
brandfarligt. 
R 22 Farligt vid 
förtäring. 
R 34 Frätande. 
R 36 Irriterar ögonen 
R 38 Irriterar huden 
R 51 Giftigt för 
vattenlevande 
organismer 
R 53 Kan orsaka 
skadliga 
långtidseffekter i 
vattenmiljön 
R 50 Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer. 

60 liter 

Handtvätt Dax tvättcreme Nej Inga 23,4 liter 

Luftrenare Good sense fresh Nej Inga 7,5 liter 

Luftrenare Dax Ozinex mentol Nej Inga 12 liter 
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Maskindiskmedel Dip-it-lip Nej R 35 Starkt frätande 
R 31 Utvecklar giftig 
gas vid kontakt med 
syra 
R 50 Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer 

30 liter 

Maskindiskmedel Neutral Tabl Bra miljöval R 36 Irriterar ögonen 7,2 kg 

Maskindiskmedel Nordex Dimax 
natur 

Bra miljöval R 38 Irriterar ögonen  
R 41 Risk för allvarliga 
ögonskador 

48 kg 

Maskindiskmedel Solid hydro Nej R 22 Farligt vid 
förtäring 
R 35 Starkt frätande 
R 40 Misstänks kunna 
ge cancer 

72 liter 

Maskindiskmedel Suma Light Nej R 22 Farligt vid 
förtäring. 
R 38 Irriterar huden 
R 41 Risk för allvarlig 
ögonskada 

20 liter 

Maskindiskmedel Sun professional 
tab 

Svanen R8 Kontakt med 
brännbart material kan 
orsaka brand 
R 22 Farligt vid 
förtäring 
R 36 Irriterar ögonen 
R 41 Risk för allvarliga 
ögonskador 
 

100,8 kg 

Rengöring Ajax Original 
Allrengöring 

Svanen Inga 237,5 liter 

Rengöring Clean up Nej R 11 Mycket 
brandfarligt 
R 36 Irriterar ögonen 
R 67 Ångor kan göra att 
man blir dåsig och 
omtöcknad 
R 22 Farligt vid 
förtäring 
R 43 Kan ge allergi vid 
hudkontakt 
R 38 Irriterar huden 
R 51/53 Giftigt för 
vattenlevande 
organismer, kan orsaka 
skadliga 
långtidseffekter 
i vattenmiljön 

12 liter 

Rengöring Foamguard hydro Nej R 41 Risk för allvarliga 
ögonskador 

20 liter 

Rengöring Greasecutter fast 
foam 

Nej R 20 Farligt vid 
inandning 
R 21 Farligt vid 

6 liter 
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hudkontakt  
R 22 Farligt vid 
förtäring 
R 34 Frätande 
R 35 Starkt frätande 
R 36 Irriterar ögonen 
R 41 Risk för allvarliga 
ögonskador 

Rengöring Grönsåpa Bra miljöval Inga 100 liter 

Rengöring Jif Creme Svanen Inga 57,6 liter 

Rengöring Nordex Alloren Svanen R 36 Irriterar ögonen 53 liter 

Rengöring Polishbort jontec Nej R 20 Farligt vid 
inandning 
R 22 Farligt vid 
förtäring 
R 34 Frätande 
R 36 Irriterar ögonen 
R 37 Irriterar 
andningsorganen. 
R 38 Irriterar huden 

5 liter 

Rengöring Tensol jontec Svanen R 11 Mycket 
brandfarligt 
R 36 Irriterar ögonen. 
R 36 Irriterar ögonen  
Irriterar huden 
R 67 Ångor kan göra att 
man blir dåsig och 
omtöcknad. 

40 liter 

Sanitetsrengöring Mr Muscle WC rent Bra miljöval Inga 41,75 liter 

Sanitetsrengöring Nordex Saniren Nej Inga 113 liter 

Sanitetsrengöring Sani 100 fresh Svanen Inga 2 liter 

Sanitetsrengöring Virex Nej R 31 Utvecklar giftig 
gas vid kontakt med 
syra 
R 34 Frätande 
R 35 Starkt frätande 
R 36 Irriterar ögonen  
R 38 Irriterar huden 
R 41 Risk för allvarliga 
ögonskador 
R 50 Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer 

9,75 liter 

Sköljmedel Comfort Nej R 36 Irriterar ögonen 
R 38 Irriterar huden 

26 liter 

Sköljmedel, tvätt Neutral Sköljmjuk Nej Inga 65 liter 

Torkmedel Toprinse jet Svanen R 36Irriterar ögonen  
R 38 Irriterar huden 
R 50 Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer 

70 liter 

Tvättmedel Eco-Mat Svanen R 36 Irriterar ögonen 7,35 kg 
 

Tvättmedel Empor color clean Svanen R 41 Risk för allvarliga 
ögonskador 

6 kg 

Tvättmedel Neutral tvätt Svanen Inga 392,5 kg 
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Tvättmedel Via color sensitive Svanen R 22 Farligt vid 
förtäring 
R36 Irriterar ögonen 
R 37 Irriterar 
andningsorganen  
R 38 Irriterar huden 
R 50 Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer. 
R 41 Risk för allvarliga 
ögonskador. 

74,7 kg 

Vattenrening Klor Nej R 31 Utvecklar giftig 
gas vid kontakt med 
syra 
R 34 Frätande 
R 35 Starkt frätande 
R 50 Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer 

300 liter 

Vattenrening Dinofloc Aktiv Nej R 36 Irriterar ögonen 
R 38 Irriterar huden 

48 kg 
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Bilaga E. Beräkning av utsläpp till luft. Hushållssopor 

Enligt Renovas Årsredovisning 2010 (http://www.renova.se/kundservice/ladda-ner/broschyrer/) fick 

de in 540 000 ton hushållsavfall och de släppte ut 548 600 ton CO2 år 2010. Vilket gör att 1 kg 

förbränt avfall släpper ut 1 kg CO2 till luften vid förbränning. 

Eftersom jag bara hittade kärl för hushållssopor som var på 370 liter och 660 liter, använder jag mig 

av deras maxvikt när jag räknar ut Bräcke Diakonis utsläpp till luft. (Vi fick informationen att kärlen 

var på 400 resp. 600 liter)  

Jag räknar med att dessa kärl fylls så att maxvikt nås.  

28 st som har en maxvikt på 80 kg 

4 st som har en maxvikt på 130 kg 

Dessa töms en gång i veckan 

28 x 80 = 2 240 

4 x 130 = 520 

2240 + 520 = 2 760 kg hushållssopor i veckan 

52 x 2760 = 143 520 kg hushållssopor år 2010 

Enligt Avfall Sverige 

(http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Svensk_Avfallshantering_200

9.pdf s. 19) kvarstår 18-25 viktprocent när avfallet har förbränts, då som slagg från ugnar och 

rökgasrening. 

143 520 x 0,25 = 35880 

35880 x 1 = 35 880 kg CO2 år 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renova.se/kundservice/ladda-ner/broschyrer/
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Svensk_Avfallshantering_2009.pdf
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Svensk_Avfallshantering_2009.pdf
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Bilaga F. Miljö-FMEA 
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Bilaga G. Laglista 
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Bilaga H. Bedömning av miljöaspekter 
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