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Sammanfattning 
”Miljöutredning av Scandiaconsult och verksamheten på Kapellgränd 7” heter denna rapport som skrivits 
av Lena Fridlund som ett examensarbete på Väg och Vattens civilingenjörsutbildning på KTH i 
Stockholm.  
Intervjuer med personal, kunder och andra intressenter har genomförts för att i rapportens första del få ett 
relevant underlag för att ta fram miljömål, miljöpolicy och förslag till rutiner för Scandiaconsult i 
Stockholm.  
Slutsatsen av den har delen av arbetet är att för Scandiaconsult är en av de viktigaste miljöaspekterna 
projekteringen och de effekter som den medför. Därav den andra delen av rapporten där riktlinjer för 
projekteringen finns diskuterade. I denna del ingår även riktlinjer för avfallshantering, med motiveringen 
att det är en aspekt som engagerar många och som är relativt lätt att åtgärda på kort tid. Miljöplaner bör 
upprättas för alla de områden där en förändring, eller en kontroll av verksamheten, är lämplig. 
Den sista av de tre delar som rapporten består av behandlar all den verksamhet som bedrivs på 
Kapellgränd 7 och ska hjälpa fastighetsförvaltaren Arsenalen att hitta de problem som finns i byggnaden. 
Här har inte aspekterna värderats utan bara identifierats. Slutsatsen av den har delen av arbetet är att 
fastighetsskötaren bör se över sina mättekniker, för att kunna tillfredsställa sina hyresgästers önskemål på 
el- och vattenräkningar, separerade från hyran. Detta gör det enklare för hyresgästerna att välja eltyp och 
att få incitament för att göra åtgärder och förändringar i sina verksamheter, då man kan få ett lägre pris vid 
minskad förbrukning. Man bör också se över klimatförhållandena på kontoren och på så sätt kanske 
komma tillrätta med onödig förbrukning av värme och kyla samt få en ökad trivsel på kontoret. Man bör  
också göra en värdering av de aspekter som påträffats. 
Det som ser ut att behöva ett vidare arbete på Scandiaconsult gällande miljöfrågorna är utbildning och 
kontroll av projekteringen. Man behöver få igång ett fungerande miljöledningssystem där tydliga 
ansvarsområden delas ut. Ett målmedvetet arbete för att nå miljömålen krävs och man behöver få 
miljöpolicyn känd bland alla anställda. Rutiner behöver upprättas och statistik bör införas för att man ska 
kunna bedöma sin förbrukning av material och tjänster på ett korrekt sätt. 
Ett ökat engagemang och höjda mål förhållande till dagsläget krävs för att personal, kunder och 
intressenter ska ta miljöarbetet på allvar. 
En certifiering enligt ISO14001 är inte nödvändig i dagsläget, men rekommendationen är att man ska ha 
ett fullgott ledningssystem som följer ISO-standardens krav. 



  Sida 3(49)
   

 
 

Miljöutredning av SCC och verksamheten på Kapellgränd 7 
Examensarbete av Lena Fridlund 

 

Abstract 
”Environmental inquiry of Scandiaconsult and the activity at Kapellgränd 7” is the name of this report that 
is written by Lena Fridlund as a final theses at the education of Civil Engineering at the Royal Institute of 
Technology in Stockholm. 
Interviews with employees, customers and special interest organisations has been carried out in the first 
part of the report, owing to give a relevant base to make environmental goals, policy and routine 
suggestions for Scandiaconsult in Stockholm. 
The conclusion of this part of the work is that one of Scandiaconsults’ biggest environmental aspects is the 
planning of projects and the effects that it conveys. Therefore is the second part of this report made, where 
guidelines for planning are discussed. This part also contains guidelines for wastehandling, with the 
motivation that it is an engaging aspect for a lot of people and that it is relatively easy to deal with in a 
short time. Environmental strategies ought to be established for all of the areas where a change, or a 
control of the activity, is suitable. 
The last one of the three parts that the report contains, is treating all the activity that operate at 
Kapellgränd 7 and should help the caretaker, Arsenalen, to find the problems that exist in the building. In 
this part there is no valuation of the aspects done, just an identification. The conclusion of this part of the 
work is that the caretaker should look after the measuring techniques, to be able to satisfy his tenants’ 
desires to have the costs for water and electricity separated from the rent. This will make it easier for the 
tenants to choose what kind of electricity to use, and it will give them incentives to make changes in their 
activities, when it is possible to get lower costs by decreasing the consumption. A review of the climate 
circumstances is also needed at the offices to manage to get rid of useless consumption of heat and cool 
and to get an increased comfort at the office. A valuation of the found aspects is also needed. 
What will need further work at Scandiaconsult, concerning the environmental issues, is education and 
control of the planning. An environmental management system is needed, where straight responsibility 
areas are delegated. A goal-oriented work to reach the environmental goals is needed and it is also needed 
to get the policy known by all the employees. Routines need to be established and statistics ought to be 
introduced to be able to assess the consumption of material and service in a correct way. 
An increased engagement and increased goals are needed to get the employees, customers and interest 
organisations to take the environmental work seriously. 
A certification, such as ISO14001 is not needed today, but the recommendation is to make the 
environmental management system satisfactory for the ISO-standard. 
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Inledning 
1.1 Uppgifter 
Denna miljöutredning är ett uppdrag av Scandiaconsult AB. Den genomförs som ett examensarbete av 
Lena Fridlund på civilingenjörsutbildningen inom Väg och Vatten på KTH i Stockholm. Examinator är 
Otto During, KTH (Industriellt Miljöskydd) och handledare är Per-Olof Carlson, Scandiaconsult (Miljö/ 
Hälsa /Kvalitet). Examensarbetet skall omfatta 20 högskolepoäng och utredningen genomförs under 
tidsperioden 990607 och 991130. 
 
 
1.2 Allmänt 
Beslutet att starta ett miljöarbete i ett företag bör grunda sig i en vilja hos ledningen att verksamheten skall 
bedrivas på ett sätt som medför successivt minskande miljöpåverkan. 
Själva arbetet kommer att beröra alla på företaget, men det krävs ett extra stort engagemang från ledningen 
för att det ska kännas meningsfullt för de anställda. Det är på ledningsnivå man kan överblicka de krav och 
resurser som miljöarbetet kommer att kräva i längden och det är här man kan koppla miljöarbetet till 
affärsstrategin. Det är ledningen som bär det yttersta ansvaret för miljöarbetet.1 
En morot kan vara att det går att spara pengar genom effektivare användning av resurser, men viljan att bli 
ett företag som handlar miljömässigt korrekt måste finnas i grunden. Något som är nog så viktigt är att 
miljöarbetet ger företaget en miljöprofil och därmed kanske också ett bättre rykte bland miljömedvetna 
intressenter. 
Ett ledningssystem är ett hjälpmedel för att få ett kontrollerbart, effektivt och trovärdigt miljöarbete. 
Ledningssystemet kommer dessutom att vara ett sätt att komma till rätta med miljörelaterade kostnader 
och bidra till allmän kostnadseffektivitet. 
För att ett miljöarbete skall uppfattas som seriöst av företagets intressenter gäller det att den policy som 
sätts upp är relevant och framförallt att man avser att följa den. En policy som bara är tomma ord och 
vackra kulisser kan göra mer skada än nytta. 
De mål som sätts upp för företagets miljöarbete måste vara realistiska, begripliga och helst tidsbegränsade 
och mätbara. Detta dels för att det ska vara möjligt att genomföra dessa mål, men också för att kunna följa 
en viss standard för att kunna bli certifierad och behålla certifikatet på lång sikt. 
Miljöarbetets huvudsakliga del skall vara förebyggande åtgärder och inte återställande, som görs då 
problem redan uppstått. 
 
 
1.3 Att implementera förändringar 
Då man pratar om att införa ett miljömedvetande i en organisation behövs ofta en övergång till ett nytt 
tankesätt. Det enklaste, men kanske dyraste, sättet att genomföra en förändring är att tvinga fram en sorts 
ändrat beteende, genom att t.ex. byta ut befintlig utrustning så att det inte går att göra på samma sätt som 
förut. Mycket svårare är det att förmå folk att ändra sitt beteende, i verksamheter så som Scandiaconsult 
där man arbetar mer med kunskap än med exempelvis maskiner. Här krävs att man får igång ett 
engagemang där alla medarbetare vill genomföra dessa förändringar. Detta får man lättast genom att 
aktivera alla på något sätt som gör att de känner sig delaktiga, både vid beslut och genomförande. Det 
farligaste är att ge ut en ”order” om att ”nu ska ni göra så här istället”. Det sätter igång mer missnöje och 
motsträvighet än nödvändigt.  
Ett bra sätt kan vara att ledningen ger ramen för resultatet, d.v.s. att man talar om vad målet är, medan 
medarbetarna tillsammans får i uppgift att utstaka vägen dit. Därmed inte sagt att det går att genomföra 
utan ledningens engagemang. Det måste tydligt synas och märkas att ledningen ”brinner” för den tänkta 
förändringen. 2 
 
 
1.4 Scandiaconsult och andra verksamheter på Kapellgränd 7 
Scandiaconsult är ett företag indelat i olika bolag som bedriver teknisk konsultverksamhet. De bolag som 
sitter i huset på Kapellgränd 7 är Scandiaconsult Sverige AB, Scandiaconsult Natura AB, Scandiaconsult 
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Projektledning AB och Scandiaconsult kontorsservice AB. Sverigebolaget bedriver konsultverksamhet 
inom de flesta kompetensområden, såsom el, VVS, mark, trafik, miljö, husbyggnad etc. Natura arbetar 
mest i utvecklingsländer med uppbyggnad av stora system som rör hela samhällsbilden. Projektlednig har 
konsulter som styr hela produktioner och projekteringar. Kontorsservice är ett litet bolag, som har hand 
om städning, telefonväxeln och vaktmästeriet. Konsultverksamheten är således den del som innefattar de 
flesta av de anställda, och som konsult påverkar man även andra människors arbete genom de val av 
lösningar och material man föreslår. 
Scandiaconsult har ett kvalitetssystem, K3, som just nu håller på att omarbetas på grund av att det varit 
alltför tungrott. Man har bantat kvalitetshandboken för att göra denna mer lättanvändbar. 
Miljöledningssystemet kan bakas in i kvalitetssystemet för att det inte ska bli onödigt mycket 
administrativt arbete och målet är att det nya ledningssystemet ska uppfylla kraven för både ISO9001 och 
ISO14001. En återcertifiering av ISO9001 ska ske, men man har ännu ej beslutat sig för att certifiera sig 
enligt ISO14001. 
Man har tidigare gjort en miljöutredning över vad som fungerar bra och dåligt på Scandiaconsult, men det 
arbetet ser inte ut att ha blivit så bra uppföljt. 
I huset på Kapellgränd 7, där Scandiaconsult i dagsläget har sin kontorsverksamhet, bedrivs även andra 
typer av verksamheter. Förvaltare för lokalerna är ett annat bolag i Scandiaconsult koncernen, Arsenalen. I 
huset finns förutom kontorsverksamhet även bl.a. restaurang, biltvätt, kopieringsföretag, friskvård och en 
simbassäng. För att kunna ha en effektiv förvaltning av huset, ur miljöhänsyn, krävs det en hel del 
kunskap om de olika aktiviteterna och dess inbördes problem. För att kunna hantera detta på ett bra sätt, 
vill Arsenalen inventera de problemområden som finns. 
 
 

2 Syfte och upplägg av rapporten 
 

Figur 1. Bilden beskriver innehållet i rapportens tre delar. 
 
Rapporten är uppdelad i tre delar för att göra den mer överblickbar, se Figur 1. De två första delarna berör 
Scandiaconsults verksamheter som bedrivs i Stockholm. 
Den första delen behandlar Scandiaconsults verksamhet i huset, det vill säga kontorsverksamhet, inköp av 
kontorsmaterial, möbler, tjänster etc. Syftet med denna del är att genom en miljöutredning kartlägga hur 
Scandiaconsults kontorsverksamhet påverkar miljön, identifiera och värdera aktuella miljöaspekter och ta 
reda på hur miljölagar och krav påverkar företaget. Detta som en grund för att sedan kunna arbeta vidare 
mot en eventuell miljöcertifiering enligt ISO14001. 
Den andra delen ”miljöplaner” behandlar Scandiaconsults verksamhet utåt i projekt och här ges ett förslag 
till källsortering. Syftet med denna del är att ta fram förslag till hur man kan göra miljöplaner. De två 
valda områdena motiveras med att projekteringen hos Scandiaconsult är antagligen den enskilt största 
miljöpåverkande faktorn och avfallshanteringen skapar engagemang hos personalen och kan vara en bra 
utgångspunkt för miljöarbetet. 
Den tredje delen skiljer sig lite från de andra och behandlar de problem som alla verksamheter i huset på 
Kapellgränd 7 gemensamt bidrar till. Den syftar till att kartlägga den miljöpåverkan som finns samlat i 
huset på Kapellgränd 7, som går att påverka centralt. Detta behandlar således klimat, vatten- och 
elförbrukning, men också utsläppsproblem och kemikalieanvändning. Detta som hjälp för att 
fastighetsskötaren lättare ska kunna prioritera den miljöpåverkan som är mest angelägen att minska. 
 

 
SCC Sverige AB 
 

 Miljöaspekter 
 Krav 
 Värdering 

 
Riktlinjer 
 

 Projektering 
 Avfalls-

hantering 

 
Huset 
 

 Miljöaspekter 
 Idéer och 

förslag 
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3 Läsanvisningar 
Rapporten är av utredande form och kan antingen läsas från pärm till pärm eller så kan man välja ut den 
del som intresserar mest. De delar som finns är inte helt fristående från varandra, men var och en går att 
förstå utan att ha läst de andra. 
En bokstav upphöjd i texten (ex uppgiftc) visar att det är en fotnot av beskrivande art nederst på samma 
sida. 
Källhänvisningar indikeras med en upphöjd siffra i texten (ex uppgift44) och mer information finns att hitta 
längst bak i rapporten under rubriken ”Noter”. 
 

4 Avgränsningar 
I rapporten har inga sammanställningar av lagkrav gjorts, endast en lista över de myndigheter och 
organisationer som ställer krav finns representerad. 
Rutiner är ej uppförda för Scandiaconsults verksamhet, men vissa förslag på områden finns angivna.  
Del två i denna rapport är en begynnande utredning av miljöaspekten ”projektering” som visat sig vara 
betydande. Denna utredning bör kompletteras med mer arbete där miljöplaner och mål fastställs. 
Värdering av de gemensamma miljöaspekterna för de verksamma företagen på Kapellgränd 7 har inte 
gjorts. 
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DEL 1 
5 Miljöutredning av Scandiaconsult samt revision av 

miljöpolicy & miljömål 
Denna del av examensarbetet innehåller en miljöutredning av Scandiaconsults verksamhet i Stockholm. 
Den ska vara en initiering till ett vidare arbete på ett ledningssystem. Förslag till åtgärder, policy, miljömål 
och rutiner ges här och är tänkt att vara grunden till ledningssystemet. Informationen är hämtad från 
personalen, ledningen, kunder och litteratur. Grunddata, såsom intervjuenkäter och annat 
bakgrundsmaterial, finns sammanställt i en pärm som lämnas till Scandiaconsult. 
 
 
5.1 Allmän information om Scandiaconsult och huset 
Huset, där den studerade delen av Scandiaconsults kontorsverksamhet är belägen, ligger i Stockholm på 
Södermalm och har adressen Kapellgränd 7. Här är Scandiaconsults bolag; Projektledning, 
Sverigebolaget, Kontorsservice och Natura verksamma. Förvaltare är Arsenalen och fastighetsägare är 
AMF. 
 
Husets yta : 17211 m2 
Scandiaconsults yta:  ca 8200 m2 
 
Antal anställda: Sverigebolaget ca 230 
  Natura ca 25+ 25 projektanställda 
  Projektledning ca 35 
  Totalt ca 315 st 
 
I dagsläget finns inga miljöombud på Scandiaconsult, det vill säga att det inte finns något delegerat 
ansvar för miljöfrågor. Detta betyder i praktiken att VD är ytterst ansvarig. 
 
 
5.1.1 Befintliga miljömål 
De miljömål som idag finns fastslogs 1996 och lyder som följer: 
 
”Scandiaconsult har för koncernens bolag i Sverige gemensamma miljömål inom tre områden (1996 )3: 
 

 Inköp 
 Källsortering 
 Resursförbrukning 

 
Inom dessa områden har faktorer med utpräglad miljöpåverkan definierats och miljömål uppställts. 
 
Inköp 

 Där miljömärktaa alternativ finns ska detta väljas from 960601. 
 Vid inköp av produkter där miljömärkta alternativ saknas, ska krav ställas på leverantören att 

produkten inte innehåller substanser eller ämnen som förekommer på kemikalieinspektionens 
begränsningslista. Detta gäller inköp av produkter med ett enskilt värde över 20.000 kronor, from 
970701. 

 
Källsortering 

 Lysrör from 960601 
 Datorer och annan elektronisk utrustning from 960601 

                                                 
a som miljömärken räknas tills vidare (1996) ”Svanen”, Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” och EU:s 
”Blomma”. 



  Sida 11(49)
   

 
 

Miljöutredning av SCC och verksamheten på Kapellgränd 7 
Examensarbete av Lena Fridlund 

 

 Papper from 960601 
 Batterier from 960601 

 
Resursförbrukning 

 Lågenergiprodukter ska användas med hänsyn till praktiska förutsättningar samt miljö- och 
hälsoeffekter, from 960601 

 Åtgärdsprogram för minskad energiförbrukning ska finnas from 970701” 
 
 
5.1.2 Befintliga rutiner 
Finns inga funna rutiner för miljöhänsyn. 
 
5.1.3 Befintlig policy 
Scandiaconsults miljöpolicy som finns idag (1999) är den som fastslogs 1996 tillsammans med 
miljömålen och lyder som följer:  
 

 ”Scandiaconsult skall erbjuda tjänster som svarar mot våra kunders och samhällets önskemål om god 
teknik och hög medvetenhet i genomförande av uppdrag. 

 
 Scandiaconsult verkar för att i uppdrag och i egen verksamhet agera utifrån ett kretsloppstänkande 

med syfte att begränsa miljöbelastningen. 
 

 Scandiaconsult ska genom kontinuerligt förbättringsarbete uppfylla nuvarande och framtida 
miljökrav.” 

 
 
5.2 Redovisning av tidigare tillbud 
Inga tillbud inom miljöområdet för Scandiaconsult finns kända.4 
 
 
5.3 Intervjuer med personalen 
5.3.1 Förklaring 
För att få en bild över verksamheten i stort, och för att få fram en del fakta har intervjuer med 
nyckelpersoner inom personalen gjorts. De som intervjuats är dels enhetschefer, dels andra personer som 
har tillgång till speciell värdefull information (se Tabell 1). Natura, Projektledning och Kontorsservice har 
liksom Sverigebolaget svarat på frågor angående kontorsverksamheten. Det som skiljer är att 
Sverigebolaget har svarat på frågor angående projekteringen i en större omfattning än de andra (fler 
personer är inblandade på Sverigebolaget än på de andra bolagen). 
 
 
Enhet 

 
Intervjuad person 

 
Telefonnummer 
 

Arsenalen Markus Pfister  
Natura Per Thege/ Berit Larnholt 6582 
Kontorsservice Gunilla Nordén 6111 
Sverigebolaget Administrationen Lena Henriksson, Lotta Hülphers, 

Susanne Åfelt, Brita Starck 
6108 

Sverigebolaget, FSD Björn Åkvist/ Ulf Nygren 6465 
Sverigebolaget, Datastruktur Robert Ahlberg 6322 
Sverigebolaget, Elteknik L-E Brunström 6290 
Sverigebolaget, VVS Claes Bäckström 6232 
Sverigebolaget, Mark Börje Eriksson 6320 
Sverigebolaget, Hus Per Hammarström 6176 
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Enhet 

 
Intervjuad person 

 
Telefonnummer 
 

Sverigebolaget, Byggfunktion CarlUno Pålstedt 6191 
Sverigebolaget, MHK Per-Olof Carlson 6277 
Sverigebolaget, Bro och 
anläggning 

Tore Sjögren 6440 

Sverigebolaget, Industri Leif Gustavsson 6552 
Sverigebolaget, Jord och Berg Håkan Sandstedt 6417 

Tabell 1 Tabell över intervjuade nyckelpersoner på Scandiaconsult. 

 
Svaren som lämnats förväntas spegla läget i organisationen, men färgas såklart dessutom av personens 
kunskap, erfarenheter och personliga uppfattning om hur läget är. Viss information har varit svår att få tag 
i inom tidsramen för arbetet och vissa bitar kommer därför att vara lite ofullständiga.  
 
 
5.3.2 Sammanställning 
5.3.2.1 Allmän kunskap om miljön och Scandiaconsult 

 Det råder stor skillnad mellan de olika områdena och avdelningarna gällande miljökännedom. 
Kännedom om miljöpolicyn och miljömålen som finns för Scandiaconsult uppskattas som god. (Det 
som kan påpekas är att även om policy och miljömål är kända av alla på avdelningen är det ändå inte 
säkert att de efterlevs, eller eftersträvas).  

 Arbetet mot miljömålen (genom uppföljning, utbildningsplan rutiner eller rapportering) verkar vara i 
stort sett obefintlig. På frågan om hur arbetet hanteras var det bara en avdelning som ansåg sig ha 
uppföljning, tre avdelningar som har utbildningsplan och inte någon som har rutiner eller 
rapportering. En avdelning har avsatt 4% av tiden till personlig utbildning och utveckling. Bland 
annat nämndes kundenkäterna som något som inte följs upp. (Dessa bearbetas dock av 
kvalitetsansvarig4 och följs upp genom kontakt med missnöjda kunder, så där undrar jag om det 
verkligen finns belägg för den kritiken). 

 Miljölagarna, inom det aktuella området för respektive enhet, verkar inte vara kända hos personalen. 
Något som påpekades var att alla inte känner till vad som är bindande föreskrifter och vad som är 
frivilliga allmänna råd. 

 Antalet personer som genomgått någon form av miljöutbildning varierar kraftigt mellan de olika 
avdelningarna. Detta kan nog delvis bero på vad den tillfrågade personen räknat som miljöutbildning. 
Jag har ändå uppfattat att det råder stor skillnad mellan de olika områdena och avdelningarna gällande 
miljökännedom. 

 
 
5.3.2.2 Energi 
Inventering av energikrävande apparater på Scandiaconsult: 
Datorer ca 260st går i genomsnitt 7 timmar om dagen 
Kopiatorer       17st 
Faxar             15st 
Skrivare   ca 50st 
Plottrar         4st 

Diskmaskiner          5st  
Fikamaskiner Stor kaffemaskin 5st 
  Mindre kaffemaskin 4st 
  Dubbelbryggare  1st 
  Enkelbryggare  1st 
  Vattenkokare  1st 
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I receptionen finns en inneklimatutrustning som går hela dagarna. Den fungerar både värmande och 
kylande. 
 
Bedömning att alla datorer är försedda med skärmsläckare och att energisparfunktion finns på de flesta 
apparater. Frågan är om dessa funktioner används och i såfall om de kopplas in tillräckligt snabbt. Vid 
upphandling av datorer ställs inga krav från Natura, ej heller ifrån Projektledning men på Sverigebolaget 
köper man numer bara Compaqs datorer med miljömärkta skärmar och energisparfunktion. 
 
Ca 2/3 av datorerna är ej miljömärkta och av en äldre modell som drar lite mer el än vad som skulle 
behövas. Dessa byts ut undan för undan, då livslängden för en dator är mellan 3 och 4 år. 
 
Alla datorer som har energisparfunktion (ca 1/3) har denna automatiskt inkopplad efter en viss tid. Detta 
går att ställa in vid installering av datorn eller senare (frågan är om virusprogrammen fungerar när datorn 
går ner i sparläge). 
 
Rutin för släckning av belysning vid hemgång finns med undantag från Sverigebolaget, där lyset anses 
stå på i onödan ganska ofta. 
 
 
5.3.2.3 Vattenförbrukning 
Ingen direkt vattenförbrukning verkar finnas. Det som finns, utöver toaletter och tvättutrymmen är: 
diskmaskiner, fikamaskinerna (se stycke5.3.2.2) och en luftfuktare som drar ca 2,5 l/dygn. 
 
 
5.3.2.4 Utsläpp 
Det som hittats gällande utsläpp till luft, är kopieringsmaskiner, skrivare och plottrar. 
Det som släpps ut till mark och vatten borde inte ge någon betydande miljöpåverkan. 
 
 
5.3.2.5 Avfall 
Den enda avfallshanteringen som tycks fungera ganska bra överallt är returpappersåtervinningen, men 
även på denna finns önskemål om fler kärl eller tömning oftare. De flesta önskar snyggare kärl och bättre 
placering av dessa för att det ska bli lättare att göra ”rätt”. 
 
Klagomål och undringar har uppkommit över hur miljöstationerna på varje våning skall skötas så att de 
blir tömda. Som det nu ser ut kan avfallet oavkortat hamna i komprimatorn, på grund av okunskap och 
dålig skötsel. 
 
Avfallshanteringen anses behövas styras upp separat på varje avdelning för att det ska fungera bra. Detta 
borde vara lägligt snarast, eftersom en miljöstation är på uppbyggnad i källaren. För att inte tappa 
förtroendet bör man se till att det fungerar tillfredställande i hela kedjan. 
 
 
5.3.2.6 Pappersförbrukning 

 Årsförbrukning av ritningspapper är uppskattat till ca 30 000 m2, gemensamt för hela Scandiaconsult 
som sitter i Stockholm.5 
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 Kopieringspappersförbrukning under 1998 
 
Kopieringspapper:  Dorab6  Pappershuset7 Totalt 
Sverigebolaget 250 000 A4ark  1 343 750 A4ark 1 593 750 A4ark 
Projektledning   1 700 000 A4ark 1 700 000 A4ark 
Natura 366 000 A4ark      366 000 A4ark 
Kontorsservice   1 357 500 A4ark 1 357 500 A4ark 
Scandiaconsult AB      380 000 A4ark    380 000 A4ark 
Totalt koncernen    5 397 250 A4ark 
 
 

 Kopieringspappersförbrukning under 1999-01-01 till 1999-08-13 
 
Kopieringspapper:  Dorab6 Pappershuset7 Totalt 
Sverigebolaget 925 500 A4ark 1 466 250 A4ark 2 391 750 A4ark 
Projektledning     795 000 A4ark    795 000 A4ark 
Natura 324 500 A4ark     324 500 A4ark 
Kontorsservice   Ingen uppgift 
Scandiaconsult AB   Ingen uppgift 
Totalt koncernen   3 511 250 A4ark 
 
Brevpapper ej med i beräkningarna, så ej heller block kuvert post-it lappar etc. Det som är medtaget är 
endast kopieringspapper, A3 och A4, allt omräknat till A4. Man kan se att förbrukningen har ökat från 
1998 till 1999.  
 

 
 Ca 30 kärl med papper återvinns varje vecka från Scandiaconsult. 

 
Det finns egentligen inga rutiner för att minska pappersförbrukningen, men man använder i stort sett 
alltid e-post för interna meddelanden.  
 
Ingen av avdelningarna har: 

 Dubbelsidig kopiering som grundinställning. 
 Möjlighet att skriva ut dubbelsidigt i skrivarna. 
 Dokument förinställda för dubbelsidiga utskrifter. 
 Faxar som skickar eller tar emot dubbelsidigt. 

 
Direktiv för om rapporter som skickas ska vara dubbelsidiga eller inte finns ej. Natura kopierar allt som 
går dubbelsidigt, Projektledning försöker också kopiera dubbelsidigt medan Sverigebolaget i allmänhet 
inte kopierar dubbelsidigt.8 
 
 
5.3.2.7 Kemikalier 
Städkemikalier som används kommer ifrån märkena Johnsson och Euroclean. Städbolaget ( King Tab) 
har börjat använda en doseringsmetod från Johnsson som gör att precis rätt mängd kemikalier används. 
Man kan inte från städbolagets sida uppskatta mängden olika preparat som används men namnen på dessa 
är presenterade i Tabell 2. 
 
Namn på Städkemikalie 
 

Fabrikat 

Jontec3,STRIDE1000+ Johnsson 
RENTOL Euroclean 
OTOL Euroclean 
FRI SAN Euroclean 
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Namn på Städkemikalie 
 

Fabrikat 

PROFFS COMBI Euroclean 

Tabell 2 Tabell över de städkemikalier som används av städbolaget King Tab i Stockholm AB i 
Scandiaconsults lokaler. 

 
Mer information om dessa preparat finns i pärmen för grunddata. 
 
 
Tonerkassetter  
  (uppskattat) 32 st/år (Projektledning) 
   23 st/år (Natura) 
Sverigebolaget har ingen uppfattning om hur mycket som köps per år. Till kopieringsmaskinerna sköts det 
av dem som man hyrt maskinerna av. Faxmaskinerna köps in av var och en som har ansvar för dem och 
för skrivarna sköts det centralt, men det förs ingen statistik och det har inte varit centraliserat i ett år ännu.9 
 
 
5.3.2.8 Radioaktiva isotoper 
Ingen information funnen, problemet återstår att utreda. 
 
 
5.3.2.9 Inköp 
I Tabell 3 nedan beskrivs hur miljöhänsyn tas vis inköp av olika slag. Nej betyder att ingen miljöhänsyn 
tas, Delvis betyder att viss miljöhänsyn tas och Ja betyder att miljöhänsyn tas. 
 
 
Bolag Kontorsmaterial Tjänster Kontorsmaskiner Livsmedel och 

Kontorsmöbler 
Sverigebolaget Nej Nej Nej Nej 
Projektledning Nej Ja Nej Nej 
Natura Delvis Nej Ja Nej 
Kontorsservice Delvis Ja Ja Nej 

Tabell 3 Miljöhänsyn vid inköp. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att Kontorsservice tar mest hänsyn, medan Sverigebolaget verkar vara 
det av bolagen som har mest att arbeta med inom detta område. 
 
 
5.3.2.10 Resor/ Transporter 
Antalet personer som använder bil i arbetet är   ca 61 st 
Antalet tjänstebilar är       10 st 
Antalet parkeringsplatser är       58 st 
Cyklar som finns att låna         2 st 
Antalet SL-kort som delas ut       14 st 
Resor till och från kontoret med bil ca 73 st 
 
Vidare kan påpekas att man har rabatthäften som används av personalen vid resor med SL på arbetstid. 
 
Inget av bolagen har någon rutin för hur man tar sig till och från konferenser och var dessa ska vara 
lokaliserade. 
 



  Sida 16(49)
   

 
 

Miljöutredning av SCC och verksamheten på Kapellgränd 7 
Examensarbete av Lena Fridlund 

 

Telefonkonferenser används så ofta det går av både Natura och Projektledning men sällan av 
Sverigebolaget. 
 
Projektledning har uppskattat att de som sitter på Kapellgränd 7 tillsammans reser ca 440000 km/år med 
bil. De andra bolagen har varken kunnat ta fram eller uppskatta biltransporterna. 
 
Inget av bolagen har kunnat uppskatta hur många personkilometer transporter som sker med flyg, tåg, 
buss, etc. 
 
Inget av bolagen har någon rutin för miljöhänsyn vid tjänsteresor. 
 
Då saker skall skickas använder Natura oftast flyg, Projektledning mest Posten och Sverigebolaget 
mycket motorcykel. Inget av bolagen tar någon direkt miljöhänsyn vid budning, de ser endast på priset.  
 
 
5.4 Förslag som kom fram vid utredningen  
I samband med de frågor som ställdes vid intervjuerna gavs också tillfälle att ge förslag och synpunkter på 
saker som man tyckte fungerar bra respektive dåligt här på Scandiaconsult. Det material som erhölls finns 
här sammanställt med uppdelning på olika områden. 
 
 
5.4.1 Miljöhänsyn på kontoret 
5.4.1.1 Pappersförbrukning 

 Använda sig av digital kommunikation så långt det går. Spar papper, porto och avfall. 
 Försöka få in rutin att använda sig av e-post och hur man kan förmedla information utan 

pappersutskrifter, och att man inte behöver skriva ut allt flera gånger för att t.ex. korrekturläsa. 
 
 
5.4.1.2 Arkivering  

 Vad ska arkiveras egentligen? Vill ha tydligare direktiv. 
 Kasta onödiga handlingar, ej arkivera mer än det behövs. 
 Ej arkivera längre än det behövs. 
 Digital arkivering bör vara en målsättning. 

 
 
5.4.2 Övrigt 
5.4.2.1 Utbildning 

 Definition av vad som är miljöfrågor i projekten behövs för hela byggbranschen, hur val ska göras 
och vilka instrument som finns. 

 Önskemål om att information om miljövänliga material ska finnas lättillgängligt, i t. ex. en databas. 
 Finns en avdelning som har 4% av tiden avsatt till utbildningar och personlig utveckling. Kan det vara 

bra för hela företaget? 
 Behöver utbildningar på varje enhet, för att de som arbetar där ska ha samma syn på miljöfrågorna. 
 Vill ha gemensam standard för miljöfrågor i projekteringen. 
 Vill ha hjälp med att bli bättre på att ”prata miljö”. 
 Konkreta råd för att mäta minskad miljöpåverkan efterfrågas. (Vill kunna jämföra olika typer av 

miljöaspekter med varandra, t.ex. pappersförbrukning med elförbrukning etc.). 
 De övergripande utbildningarna t.ex. 4 timmars miljöutbildning, har kritiserats hårt med motiveringen 

att de är för elementära. Det behövs avsättas mer tid för dessa utbildningar och de behöver vara mer 
konkreta och gå in djupare på ämnet för att vara till någon nytta. 
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5.4.2.2 Information 
 Bättre info om Scandiaconsult linje krävs. 
 Önskan om att få veta lite tydligare var Scandiaconsult är på väg i miljöfrågorna. 
 Miljöpolicyn uppfattas som luddig och oklar. 
 Vill veta vilka krav som så småningom kommer att ställas. 

 
 
5.4.2.3 Lokalerna 

 Byten av lysrör i kontorsutrymmen fungerar ej, vem ska göra det?  
 Kopieringsmaskinerna och skrivare borde stå i separat utrymme med utsug. 
 Finns två gamla kopieringmaskiner (står en på data avd. och en på el avd.) som kanske kan tas bort. 
 Kontoret har dålig luft: torrt, varmt och syrefattigt.  
 Ljuset släcks klockan 18.00, och går sedan att tända, men inte att släcka igen!? 
 Arkivering har blivit ett problem på grund av omflyttning.  
 Väl fungerande närservice (städ och reparation) spar både tid och resurser. 
 Går att mäta tillförd energi och uppvärmd luft för fastigheten. Ska då ha ett separat mätsystem för 

kontroll (se stycke 8.5.1 respektive 8.5.3). Sune Häggbom på Sunda Hus är ”expert” på området. 
Carl-Uno Pålstedt intresserad av att hjälpa till. 

 
 
5.4.2.4 Källsortering 

 Pappersinsamling sker för sällan. 
 Tydligare instruktioner om hur sorteringen ska ske önskas. 
 Källsorteringen fungerade tidigare, men förtroendet försvann då avfallshanteringen visade sig vara 

bristfällig. 
 Samma system för plast som för papper, skulle det gå att ordna? Vill ha stora kärl för plastfilm, 

disketter, cellplast etc. Kommer miljöstationerna på varje plan ha plats för detta? 
 Policy att aldrig kasta fungerande elektronik, utan ge bort det till t.ex. dagis, skolor anställda, 

alternativt sälja det. 
 Ta bort soptunnorna på rummen så sorteras det bättre. 

 
 
5.4.2.5 Ledningssystemet 

 Miljöavdelningen bör deltaga i projekt. 
 Vill ha miljö med som tydligare punkt i kvalitetsplanen. 
 Man borde sätta ekonomiska faktorer även på mjuka variabler (såsom buller, försurning, utsläpp etc.). 
 Scandiaconsult bör få igång rutiner och miljöledningssystem så att alla tvingas tänka efter. 

 
 
5.4.2.6 Annat 

 Miljöriktig projektering går ofta hand i hand med beställarens ekonomiska önskemål. 
 Miljöarbetets välkomnande delvis en generationsfråga. 
 Samhället har inte kommit tillräckligt långt för att vi ska gå fullt ut. 
 Måste ta på oss mer miljörelaterade uppdrag för att uppfattas som miljömedvetet företag. 

 
 
5.5 Projektering 
Det som borde vara en av de största miljöpåverkningarna som Scandiaconsult har är projekteringen och de 
följdverkningar ”produkten” sedan har när den används av kunden. Detta kommer därför behandlas 
separat i kap 6 i denna rapport. 
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5.6 Arkivering 
Arkivering är något som nämnts i intervjuerna som ett problemområde. Man har inga klara direktiv om 
hur detta ska ske, och följaktligen ingen kontroll på hur detta i praktiken sköts. Arkivering som sker i 
onödan, exempelvis osorterade pärmar, saker som kan sparas digitalt istället eller saker som inte kastas i 
tid, kostar pengar i form av behov av flera förråd, större lokaler och pärmar som inte frigörs. Ett annat 
stort problem med detta är att det blir onödigt svårt att hitta och därmed tidskrävande. 
 
 
5.7 Organisation 
Inom organisationen saknas det ansvariga för miljöarbetet och miljöfrågorna i det vardagliga arbetet. En 
anledning till att uppmärksamma detta är att det är ett krav från ISO14001, att det tydligt finns förklarat 
vem det är som står som ansvarig för miljöarbetet från ledningens sida. Ett annat motiv är att det är väldigt 
svårt att driva vidare detta miljöarbete om det inte finns uttalat vem som är ytterst ansvarig och vem som 
ska ha som arbetsuppgift att hålla det rullande. 
 
 
5.8 Förteckning över gällande lagar och krav 
De krav som kan komma att ställas på företaget, kan komma ifrån myndigheter eller kunder, men också 
ifrån medarbetarna eller intresseorganisationer. Det som kommer att sammanfattas här är myndigheter och 
kunders krav, eftersom de är lättast att förutsäga och få konkreta svar på. 
 
 
5.8.1 Myndigheter 
5.8.1.1 Var hittar man lagarna? 
De lagar som är styrande inom miljöområdet är bland annat Miljöbalken och Plan och Bygglagen. I dessa 
finns tydligt beskrivet vilken hänsyn som ska tas och vilka skyldigheter man i olika lägen. Utöver denna 
lagstiftning finns även vissa myndigheter som ställer miljökrav, som berör ett företag som Scandiaconsult. 
Några av dessa finns presenterade i Tabell 4: 
 
Myndighet/ intressent Webbadress Telefonnummer 

 
ABK 
 

  

Branschstandarder och regler 
 

  

Byggsektorns kretsloppsråd http://www.kretsloppsradet.com  
 

Kemikalieinspektionen http://www.kemi.se  
 

Kommunens Miljö och 
hälsoskyddsnämnd 

 08/ 616 96 00 
 
 

Länsstyrelsen  08/ 785 40 00 
 

Naturvårdsverket http://www.environ.se 08/ 698 10 00 
 

Renhållningsansvarig i 
kommunen 
 

  

Räddningstjänsten 
 

  

Yrkesinspektionen 
 

http://www.arbsky.se 08/ 475 01 00 
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Myndighet/ intressent Webbadress Telefonnummer 
 

Överenskommelser med 
myndigheter 
 

  

Tabell 4 Lista över myndigheter som ställer miljökrav. 

 
För att säkert kunna säga vilka lagar och krav som berör verksamheten bör det på kontoret finnas en 
sammanställning av de lagkrav som kan komma att vara aktuella. Dessa kan förslagsvis samlas i ett 
datorbibliotek eller i ett vanligt bibliotek, för att man lätt ska kunna söka upp vad det är för regler som 
gäller. 
 
 
5.8.2 Stora kunder  
En undersökning har genoförts för att få en inblick i vad Scandiaconsults största kunder (se Tabell 5) 
ställer för krav på sina leverantörer av konsulttjänster. De åtta antagligen största kunderna valdes ut: 
 
 
Företag 

 
Intervjuad person 

 
Telefonnummer 
 

Banverket Sören Dahlén 0243-445000 
Gatu- och fastighetskontoret Hasse Söderström 08-50826123  
Locum Marie Magnusson 08-6156484 
Luftfartsverket Erik Söderberg 

Mats Ritzer 
011-192113 
011-192184 

Peab Öst Malin Rosenberg 08-6236763 
Skanska Prefab Susanne Tackart 0152-23574 
SKB Ylva Sandström 08-7046000 
Vattefall Liselotte Larsson 08-7395000 

Tabell 5 Tabell över intervjuade kunder. 

 
5.8.2.1 Frågor 
Fem korta frågor ställdes till dessa angående företagets egna miljöarbete, planer för framtiden, krav på 
kunder, planerade stärkta krav och om checklistor för miljöhänsyn finns som de kan delge oss. 
Frågorna: 
 
1. Var i miljöarbetet ligger ert företag ? 

-  Finns ledningssystem? 
-  Är ni certifierade? 

 
2. Har ni planer på att certifieras? 

-  Enligt vad för system? 
-  När ska detta ske? 

 
3. Vad ställer ni för krav på era leverantörer av tjänster ( ex konsulttjänster) gällande miljöarbetet? 

-  Kräver ni att företagen är certifierade? 
 
4. Kommer kraven att stärkas? 

-  Kommer ni att kräva att företagen är certifierade? 
-  När kommer detta att inträffa? 
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5. Kan ni skicka lista på vilka krav som: 
-  ställs på oss? 
-  kommer att ställas på oss? 

 
 
5.8.2.2 Sammanställning av svar 
 
 
Kund 

 
Fråga 1 

 
Fråga 2 

 
Fråga 3 

 
Fråga 4 

 
Fråga 5 
 

Banverket Vissa 
avdelningar har 
kommit långt 
medan andra ej 
börjat. Ingen av 
delarna är 
certifierade.  

Målet är att 
alla delar är 
certifierbara 
vid slutet av 
år 2001. 
Om de ska 
certifieras 
bestäms på 
respektive 
enhet. 

Krav för vissa 
områden finns redan.

Inom ett halvår kommer 
krav att finnas i större 
utsträckning. Ser nu 
över sina 
upphandlingsföreskrifter
. Kommer nog inte 
kräva certifierade 
kunder, men att man har 
ledningssystem. 

Nej men 
listor 
kommer 
att finnas 
senare. 

Gatu- och 
fastighets-
kontoret 

Har 
ledningssystem 
sedan 1996. Skall 
revidera systemet 
Ej certifierade. 

Tänker ej 
certifieras. 

Ställer en rad krav 
vid upphandling av 
tjänster. Man ligger 
bättre till om man är 
certifierad. 

Nej, troligen inte. Ja. 

Locum Ledningssystem 
finns men är ej 
certifierade. 

Om de 
certifieras 
blir det 
enligt 
EMAS. 

Som statligt bolag 
får man ej kräva att 
leverantören är 
certifierad. Enligt 
det egna 
ledningssystemet 
skall krav ställas på 
leverantören. 

Kraven kommer troligen 
inte att stärkas.  

Ja, 
riktlinjer 
för val av 
konsult 
finns. 

Luftfarts-
verket 

Väger in 
miljöaspekter. Är 
ej certifierade. 

Inga planer 
på att 
certifieras 

Inköpsrutiner säger 
att man ska väga in 
miljöaspekter. Ser 
gärna att man är 
certifierad eller 
följer ISO14001. 

Kraven stärks inte 
formellt, men 
miljöaspekter väger 
tyngre och tyngre. 

Ja, i 
kvalitets-
kraven 
finns 
miljö 
med, men 
kan ej 
skicka 
detta 
separat. 

Peab Öst Ledningssystem 
finns men är ej 
certifierade. 

Möjligt att 
en 
certifiering 
kommer att 
ske. 

Beställarens krav 
gäller. Kräver 
generellt inte att 
företagen är 
certifierade. 

Kraven kommer troligen 
att stärkas i och med att 
Peab själva blir bättre. 
Att certifieringskrav 
skulle ställas är inte 
troligt. 

Nej 

Skanska 
Prefab 

Ledningssystem 
finns. Är 
certifierade enligt 
ISO14001 sedan 
slutet av augusti. 

 Man ska som 
leverantör visa att 
man följer lagar och 
att man har en 
miljöpolicy. 

Kraven kommer säkert 
att stärkas så 
småningom, men man 
kommer ej att kräva att 
leverantörerna är 

Nej 
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Kund 

 
Fråga 1 

 
Fråga 2 

 
Fråga 3 

 
Fråga 4 

 
Fråga 5 
 

certifierade. 
SKB Har ett 

ledningssystem 
uppbyggt enligt 
ISO14001, men 
är ej certifierade. 

Kommer ej 
att försöka 
certifieras. 

Man kräver snarast 
en hög kunskapsnivå 
och ser till helheter. 
Kräver ej certifiering 
eller ledningssystem.

Kraven på tjänsteföretag 
kommer inte att stärkas. 
Man kommer troligen 
inte kräva att någon är 
certifierad. 

Nej. 
Kommer 
under år 
2000. 

Vattefall Ledningssystem 
finns. 

Ska snart 
certifieras 
enligt 
ISO140001.

Man ställer 
miljökrav på sina 
leverantörer av 
tjänster. Man kräver 
däremot inte att de är 
certifierade. 

Inom ett år kommer 
troligen kraven ha 
skärpts. Man kommer 
fortfarande ej kräva 
certifiering. 

Ja 

Tabell 6 Sammanställning av svar från de tillfrågade kunderna. 

 
En analys av resultatet i Tabell 6 säger att utav de åtta tillfrågade är det endast ett företags (Skanska 
Prefab) som är certifierat och de har valt ISO14001. Konkreta planer på certifiering finns hos ytterligare 
ett företag (Vattenfall). De flesta har dock ett ledningssystem som de arbetar efter. 
Sammanfattningsvis kan man säga att enligt dessa företag skulle det ej vara troligt att man kommer att 
avkräva en certifiering hos sina leverantörer av konsulttjänster. Mönstret är dock att man har fördel av att 
vara certifierade och att ett väl genomarbetat ledningssystem ger favörer hos de flesta av de tillfrågade. 
Man bör som leverantör kunna påvisa att man arbetar med sina miljöfrågor och att man har kunskapen att 
genomföra arbeten miljömässigt korrekt. 
 
5.9 Miljöaspekter 
Ordet miljöaspekt betyder ”delar av en organisations aktiviteter/ verksamhet, produkter eller tjänster som 
kan inverka på miljön”10. Man tar först reda på vad som finns i verksamheten som har potentiell 
miljöpåverkan (miljöaspekt) och går sedan vidare med att undersöka dessa. Det man sedan gör är att 
kvantifiera och värdera alla miljöaspekter som finns, för att få en bild av verksamhetens farlighetsgrad. 
 
 
5.9.1 Kvantifiering och värdering av funna miljöaspekter  
 
 
Miljöaspekt i 
ledningssystem 

 
Förklaring 

 
Potentiell 
miljö-
påverkan 

 
Riskb 

 
Krav 

 
Värdering  

 
Mål 

Organisation Ansvarig för 
miljöledningssystemet 
 

Stor - ISO14001 Betydande 5 

Image Miljökompetenta 
 

- Stor Kunder Betydande 1,6, 
15 

 Undvika ”svarta listan” 
och liknande dålig 
publicitet. 
 

- Stor - Betydande 5 

 

                                                 
b Med risk menas något som kan äventyra företagets fortlevnad, t.ex. dåligt rykte, ekonomiska förluster 
etc. 
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Miljöaspekt i 
driftsystem 

 
Uppkomst 

 
Kvantitet 

 
Miljö-
påverkan 

 
Lag-
stiftning 

 
Värdering 
av 
aspekten 

 
Mål 

Energianvändning Elåtgång: 
Kommer främst ifrån 
elektrisk 
kontorsutrustning man 
använder. 
 

3 2  5 7,8 

 Värme 
 

3 2  5 Se 
kap. 
5.9.2 

Vattenförbrukning Toaletter, diskmaskiner 
och fikamaskiner är det 
som drar vatten. 
 

1 1  2  

Kontorsmaskiner Ozon från skrivare, 
kopieringsmaskiner och 
plottrar. 
 

1 3  4  

 Elförbrukning 
 

1 2  3  

 Tonerförbrukning 
 

2 2  4  

Avfall Trasiga datorer och 
annat elektronikavfall 
 

1 3 Renhålln.. 
FO 

4  

Städning Kemikalier 
 

2 2? AFS 4?  

Papper Förbrukning och avfall 3 2 FO 5 11 
Inköp Kontorsmaterial, 

datorer, 
kontorsmaskiner, 
livsmedel, tjänster och 
kontorsmöbler. 
 

3 3  6 7, 9, 
10 

Resor/ transporter Resor till och från 
kontoret 
 

3 2  5 Se 
kap. 
5.9.2

 Konferenser och resor 
till projekt 

3 3  6 13 

 Transporter av ritningar, 
anbud, etc. 

1 3  4  

Arkivering Tar plats, energi för 
uppvärmning, etc. 
 

2 2  4  

Kylanläggningar  
 

? 3 FO 
Köldmedel 

FO CFC 
 

? 4 

Kontorsmaterial Avfallshantering 
 

2 3 FO 5 3, 
11, 
12 
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Miljöaspekt i 
driftsystem 

 
Uppkomst 

 
Kvantitet 

 
Miljö-
påverkan 

 
Lag-
stiftning 

 
Värdering 
av 
aspekten 

 
Mål 

 Miljöanpassning 
 

2 3  5 10 

 
 
Miljöaspekter i 
projekteringen 
 

 
Uppkomst 

 
Kvantitet 

 
Miljö-
påverkan 

 
Lag-
stiftning 

 
Värdering 
av 
aspekten 

 
Mål 

Materialval Materialtypen kan vara 
avgörande för 
miljöpåverkan. 
 

3 3 Lagkrav, 
Begr. 

listorna 

6 2 

Miljöplan  
 

3 3  6 2 

Energiförbrukning Olika lösningar är olika 
energieffektiva. 
 

3 2  5 2 

Kompetens Brist på kunskap är ofta 
anledningen till 
”felaktiga” beslut. 
 

3 3  6 1, 2, 
14, 
17 

Bygg och 
rivningsavfall 

Brister finns i 
hanteringen.  

3 2  5 2 

Tabell 7 Alla funna miljöaspekter på Scandiaconsult. Målen som varje aspekt är hänvisad till, återfinns i 
stycke 5.10.1. 

 
 
5.9.2 Betydande miljöaspekter 
Alla aspekterna är värderade efter kvantitet och miljöpåverkan. Den aspekter som har stor påverkan på 
miljön, respektive stor kvantitet, har fått bedömningen 3. De som har väldigt liten påverkan/ kvantitet har 
fått värderingen 1. Värderingen 2 ligger följaktligen däremellan. Dessa båda bedömningar summeras 
slutligen och siffran 2 till 6 erhålls således. Slutligen ger kombinationen hög frekvens och stor 
miljöfarlighet de betydande miljöaspekterna.  
Betydande miljöaspekter har valts att vara de som i tabellen ovan fått värderingen 5-6 eller som har 
lagkrav på sig. Bedömningen av kvantiteten är gjord genom en sammanvägning av den information som 
samlats in.  
All bedömning är gjord relativt företagets andra aspekter. T.ex. är motiveringen till att ”Transporter av 
ritningar och anbud” får lägre siffra än ”Konferenser och resor till projekt”, att de troligen sker mer sällan 
(förhållandevis) och att samkörning (från samma eller olika företag) sker i större utsträckning för den 
förstnämnda.  
Två av de som fått en värdering på 5 poäng kommer trots skalan inte att tas upp som mål. Dessa är 
”Värme” och ”Resor till och från jobbet”. Värmen styrs centralt och är något som inte går att påverka 
nämnvärt från ett enskilt företag i byggnaden. Resor till och från arbetet är något som man ibland inte tar 
med som företagets problem. Det kan vara svårt att påverka personalen att åka mer miljövänligt, men vill 
man försöka införa någon slags förmån för de som försöker kan det vara något att se över i framtiden. 
En förklaring krävs kanske varför ”Vattenförbrukningen” sätts så lågt som en 1:a på kvantitet trots att 
byggnadens förbrukning är hela 11237m3 (se stycke 8.1.5). Motiveringen är att denna vattenförbrukning 
delas av en biltvätt, en restaurang och en vattenbassäng. Dessa har en klart högre vattenförbrukning än 
vanlig kontorsverksamhet, vilket gör att man inte kan dela förbrukningen per m2 rätt av. Enligt 
intervjuerna som gjorts finns ingen vattenförbrukning förutom toaletter, diskmaskiner och kaffebryggare 
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på Scandiaconsult. En annan motivering till att inte arbeta med vattenförbrukningen i första hand är att 
detta sköts av fastighetsförvaltaren, vilket medför att det blir lite svårare att påverka. 
 
 
5.9.3 Ledningens synpunkter 
De aspekter som man från ledningen sett vill plocka fram i ljuset är : 

 Energianvändning 
 Miljöplanering 
 Resor/ Transporter 
 Pappersförbrukning 

 
 
5.10 Miljömål 
5.10.1 Att sätta miljömål 
När miljömål sätts tas hänsyn till flera faktorer. Några av dessa är: 

 Miljöpolicy 
 Betydande miljöaspekter 
 Kundkrav 
 Miljöledningskrav (ISO14001) 
 Ledningens syn 
 Personalkrav 
 Image (positiv eller negativ) 
 Ekonomiska aspekter 
 Går att påverka 
 Skapar engagemang 

 
Först och främst sätts miljömålen utifrån de mest betydande miljöaspekterna, som dessutom lägger 
grunden till den policy som man senare upprättar. Några av de miljömål som sätts kan dock ligga utanför 
denna grupp av betydande miljöaspekter. Detta kan vara av flera anledningar. Man kan t.ex. bedöma detta 
som en åtgärd i förebyggande syfte, som något som snabbt kan ge resultat etc.  
De mål som sätts behöver således inte till en början bara vara av den typen att de enbart behandlar 
betydande aspekter. Dessa förändringar kan kräva kunskap som inte ännu finns i företaget. Det kan därför 
vara vettigt att först gå på de områden som ser ut att engagera många och som är inom områden där 
resultatet sannolikt blir bra och där åtgärden är tydligt ekonomiskt genomförbar. På detta sätt bygger man 
upp kunskapen i företaget så att problemen blir färre då man kommer in på svårare åtgärder. 
 
 
5.10.2 Iso14001s definition av miljömål 
Iso14001 delar upp sina miljömål i två delar, ”övergripande miljömål” och ”detaljerade miljömål”. Dessa 
är definierade enligt följande: 
 
 
5.10.2.1 ”Övergripande miljömål 
generella miljömål baserade på  den miljöpolicy, som en organisation bestämmer sig för att uppfylla och 
som är kvantifierbara där så är möjligt”10 
 
 
5.10.2.2 ” Detaljerade miljömål 
detaljerade krav som är kvantifierade där så är möjligt, tillämpliga på organisationen eller delar därav, som 
följer de övergripande miljömålen och är sådana att de måste fastställas och uppfyllas för att dessa skall 
uppnås”10 
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5.10.3 Iso14001s krav på miljömålen 
”Organisationen skall upprätta och underhålla dokumenterade övergripande och detaljerade miljömål för 
varje relevant funktion och nivå inom organisationen. 
 
När övergripande miljömål införs och ses över, skall organisationen ta hänsyn till lagkrav och andra krav, 
betydande miljöaspekter, tekniska möjligheter och sina ekonomiska, drifts- och affärsmässiga krav samt 
synpunkter från intressenter. 
 
De övergripande och de detaljerade miljömålen skall vara förenliga med miljöpolicyn, inklusive åtagandet 
att förebygga föroreningar.” 10 
 
 
5.10.4 Befintliga miljömål  
Se stycke 5.1.1. 
 
5.10.5 Revision av befintliga miljömål 
De mål som står under rubriken ”inköp” är: 

 Där miljömärktac alternativ finns ska detta väljas from 960601. 
 Vid inköp av produkter där miljömärkta alternativ saknas, ska krav ställas på leverantören att 

produkten inte innehåller substanser eller ämnen som förekommer på kemikalieinspektionens 
begränsningslista. Detta gäller inköp av produkter med ett enskilt värde över 20.000 kronor, from 
970701. 

Dessa mål följs inte alls i dagsläget. Man har ingen som helst kontroll på vad som bör köpas in och vad 
som bör undvikas. Ingen miljöbedömning görs och inga riktlinjer finns att följa. Några krav på 
leverantörer har heller inte hittats. Man väljer inte ens miljömärkta produkter före omärkta. 
 
De mål som anges under rubriken ”källsortering” är som följer: 

 Lysrör from 960601 
 Datorer och annan elektronisk utrustning from 960601 
 Papper from 960601 
 Batterier from 960601 

Dessa är nog det bäst uppnådda målen. Trots detta kan jag inte påstå att man har kommit hela vägen. 
Papper och batterier sorteras på ett tillfredställande sätt, men med lysrör kan det vara lite si och så. De 
sorteras oftast, men enligt utredningen har slutligen allt detta ändå hamnat i komprimatorn tillsammans 
med allt annat osorterat avfall. 
 
Målen under rubriken ”resursförbrukning”: 

 Lågenergiprodukter ska användas med hänsyn till praktiska förutsättningar samt miljö- och 
hälsoeffekter, from 960601 

 Åtgärdsprogram för minskad energiförbrukning ska finnas from 970701 
har enligt min vetskap inte haft någon större uppföljning. I intervjuerna har tydligt framgått att 
energihänsyn sällan tas vid upphandlig eller val av produkter. Detta såväl vid inköp av kontorsmaterial 
som val av produkter vid projektering. Det åtgärdsprogram för minskad energiförbrukning som skulle vara 
framtaget senast 970701 finns inte ännu (1999). 
 
Med tanke på de svårigheter som funnits med att uppnå miljömål så anser jag att det i dagsläget krävs en 
koncentration på det som är viktigast och en försiktighet med att sätta upp mål som inte kommer att 
uppfyllas. Den effekt sådana mål får är endast att de urholkar miljöledningssystemet. 
 
 

                                                 
c som miljömärken räknas tills vidare (1996) ”Svanen”, Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” och EU:s 
”Blomma”. 
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5.10.6 Förslag till nya miljömål från ledningen 
5.10.6.1 Mål för vårt interna arbete 
a) Vårt kontor skall ha installerat miljöstationer samt fått källsortering att fungera under 2000. 
 
b) Lågenergiprodukter skall väljas med hänsyn taget till praktiska förutsättningar, miljö- och 

hälsoeffekter. 
 
c) Vid inköp av förbrukningsmaterial skall miljömärkta produkter väljas före omärkta produkter. 
 
d) Våra kostnader för resor skall minska kontra omsättningen från 1999 till 2000. Under 2000 införs 

mättal för detta i resultatuppföljningen. 
 
e) Personalenkätens miljöfråga. 

(Fråga 9: Fungerar vårt interna miljöarbete.) Målet är att uppnå ett medelvärde om lägst 2,5 i en 
fyrgradig skala. 

 
 
5.10.6.2 Mål för vår konsultverksamhet 
f) En kompletterande utbildning skall under 2000 genomföras med alla konsulter utifrån AIs rikslinjer 

för miljöriktig projektering. Utbildningen skall leda till att vi i våra uppdrag beaktar miljöfrågor, att 
miljömässigt lämpliga material och arbetsmetoder används samt att vi upprättar kvalitets- och 
miljöplaner i våra projekt. 

 
g) Våra kundenkäter, två miljöfrågor. 

Fråga 9: Har vi diskuterat uppdragsrelaterade miljömål med er. 
Fråga 10: Har vi tillsammans med er verkat för att välja lösningar som kommer att minska  
   miljöbelastningen. Målet är att kunderna besvarar nämnda fråga med ett medelvärde om  
   minst 2,5 i en fyrgradig skala. 

 
 
5.10.7 Förslag till revidering av ledningen föreslagna miljömål 
5.10.7.1 Kortsiktiga miljömål 
1. Kompetenshöjning inom miljöriktig projektering. Här är det föreslagna miljömålet (f) ett bra mål: 

”En kompletterande utbildning skall under 2000 genomföras med alla konsulter utifrån AIs rikslinjer 
för miljöriktig projektering. Utbildningen skall leda till att vi i våra uppdrag beaktar miljöfrågor, att 
miljömässigt lämpliga material och arbetsmetoder används samt att vi upprättar kvalitets- och 
miljöplaner i våra projekt.” 
Detta målet stämmer bra överens med den föreslagna policyns första paragraf (se stycke 5.12.6.), ty 
detta kommer klart att kräva utbildning inom området. Dessutom är projekten den mest betydande 
miljöaspekt som hittats i utredningen. 

 
2. Göra utredning av Scandiaconsults arbete i projekt (se stycke 6), då detta anses som den enskilt 

största miljöpåverkande aspekten. 
 
3. Upprätta en avfallsplan för Scandiaconsults kontor på Kapellgränd 7 (se stycke 5.12.6). Detta är 

reglerat av producentansvaret, vilket medför att man är skyldig att ta rätt på de avfall man 
”producerar” och det är ett krav från ISO14001 att följa den lagstiftning som finns. Det kommer att 
vara förbjudet att deponera brännbart avfall från och med år 2002 och att deponera organiskt avfall 
från och med år 2005.11 Dessutom är detta en åtgärd som borde kunna engagera många och göra alla 
delaktiga i miljöarbetet, vilket är viktigt att få igång redan från start. 
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4. Eventuell förekomst av kylaggregat med förbjudna kylmedel i fastigheten måste utredas. Detta för att 
säkerställa att man inte bryter mot de lagkrav som finns angående otillåtna kylmedier. Detta är ett 
krav från ISO14001. 

 
5. Ansvarig för miljöledningssystemet måste utses ur företagets ledning. Detta är ett krav från 

ISO14001. 
 
De miljömål som jag satt ovan är de som jag anser vara de viktigaste. Man bör inte sätta upp alltför 
många mål till en början. Det viktigaste är att klara av att uppnå dem som man sätter, detta lägger 
grunden till miljöledningssystemet. När dessa sedan är uppfyllda kan man gå vidare med nya tag. 
Här nedan följer det som jag anser kan vara bra att titta på utöver de fem grundläggande. 
 
6. Öka kommunikationen och informationen mellan ledning och personal angående Scandiaconsult linje 

i miljöarbetet för att få ett arbete i samma riktning för alla. 
 
7. Införa mätningar genom statistik etc. för att ha mer kontroll över inköp varor och tjänster och för att 

bättre känna till Scandiaconsults förbrukning av material, energi etc. Detta för att senare kunna sätta 
mål för mer miljömässigt korrekt beteende. 

 
8. Införande av energibesparande rutiner (se stycke 5.11.2). Detta är en betydande miljöaspekt. 
 
9. Lågenergiprodukter skall väljas med hänsyn taget till praktiska förutsättningar, miljö- och 

hälsoeffekter (ledningens mål b). Rutiner införs (se stycke 5.11.2.1). 
 
10. Vid inköp av förbrukningsmaterial skall miljömärkta produkter väljas före omärkta produkter 

(ledningens mål c). Rutiner införs (se stycke 5.11.2.2). 
 
11. Vårt kontor skall ha installerat miljöstationer samt fått källsortering att fungera under 2000 

(ledningens mål a). Scandiaconsult ska innan 020101 ha infört ett källsorteringssystem där inga 
betydande mängder av någon fraktion deponeras utan sortering. 

 
12. Scandiaconsult ska bidra till att husets gemensamma avfallssorteringsstation ska vara väl fungerande 

vid slutet av år 2000. 
 
13. Våra kostnader för resor skall minska kontra omsättningen från 1999 till 2000. Under 2000 införs 

mättal för detta i resultatuppföljningen (ledningens mål d). Detta kompletteras med vilket transportsätt 
som används. Rutiner införs (se stycke 5.11.2.3). 

 
14. Personalenkätens miljöfråga: Fråga 9: Fungerar vårt interna miljöarbete?  

Målet är att uppnå ett medelvärde om lägst 2,5 i en fyrgradig skala. (ledningens mål e). 
 
15. Våra kundenkäter skall ha två miljöfrågor. 

Fråga 9: Har vi diskuterat uppdragsrelaterade miljömål med er. 
Fråga 10: Har vi tillsammans med er verkat för att välja lösningar som kommer att minska  
   miljöbelastningen.  
Målet är att kunderna besvarar nämnda frågor med ett medelvärde om minst 2,5 i en fyrgradig skala 
(ledningens mål g). 

 
16. Alla datorer som har energisparfunktion ska ha denna inkopplad efter en viss tid (ex. 15min efter 

senaste aktivitet). Införandet ska ske centralt. 
 
17. Ha miljö som punkt på dagordningen på alla möten där detta är relevant. Detta ger en möjlighet att 

ventilera problem och blir en påminnelse att ändra sitt tankesätt. 
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5.11 Ledningsrutiner 
5.11.1 Befintliga rutiner. 
Finns inga funna rutiner för miljöhänsyn. 
 
 
5.11.2 Förslag till rutiner 
Nedan ges förslag till områden som behöver rutiner och rubrikuppslag inom områdena finns angivna. 
 
 
5.11.2.1 Energibesparing 
Några energibesparande rutiner som bör finnas är: 

 Rutin för släckning vid hemgång. 
 Rutin för att aktivera energisparfunktionen på datorer vid installering. 
 Rutin för hur energisnåla produkter ska väljas vid inköp. 

 
 
5.11.2.2 Inköp 

 Inköpsrutiner för miljöhänsyn saknas. Detta måste upprättas för alla områden av inköp för att 
miljöhänsyn ska tas i största möjliga utsträckning. Förslag:  
Där likvärdiga produkter finns, skall den mest miljövänliga användas om det är ekonomiskt rimligt. 

 
 
5.11.2.3 Resor 

 Rutin för hur resor ska väljas saknas. Detta behövs. Förslag:  
Resor lokalt bör ske med kommunala medel. 
Resor inom Sverige bör ske med tåg i störta möjliga utsträckning. 
Där telefonkonferens kan väljas bör detta prioriteras. 
Kan möten samordnas, så att antalet resor kan minskas, bör detta göras. 

 
 
5.12 Policy 
5.12.1 Att upprätta en policy 
Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder policy ”tillvägagångssätt, handlande” vilket också pekar på 
hur viktig policyn är för den egna organisationen och att det är något man följer snarare än vill följa. Ur 
miljöledningssynpunkt kan man säga att policyn skall vara riktlinje för tillvägagångssättet när man sätter 
miljömål samt när man genomför miljöarbetet, men också något som kan användas för kommunikation. 
Policyn har en viktig roll i miljöledningssystemet enligt ISO14001. Miljöpolicyn är det mest centrala 
dokumentet i hela miljöledningssystemet, vilket resten byggs upp kring. 
 
En policy ska uppfylla flera funktioner. För att detta ska vara möjligt krävs det att den tas fram på ett sätt 
som gör att den blir slagkraftig. Det som krävs är att: 

 Policyn följer ISO14001 kraven (se stycke 5.12.3). 
 Policyn ska vara förankrad i ledningen. 
 Policyn ska inte innehålla några lögner. Det vill säga man ska inte ta med något för att det låter bra, 

utan att sedan ha ambitionen att följa det. 
 
Det som policyn har som uppgift är att: 

 Beskriva dagens ambitionsnivå i miljöarbetet. 
 Vara ett verktyg för ledningen för att kunna planera verksamheten långsiktigt och strategiskt. 
 Kort beskrivning för att kunna kommunicera organisationens ambitionsnivå och miljöarbete mot såväl 

kunder som mot anställda. 
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5.12.2 ISO14001s definition av miljöpolicy 
Iso14001 definierar i sin standard begreppet miljöpolicy som: 
”uttalande av en organisation om sina intentioner och principer för den egna totala miljöprestanda som 
utgör grunden för de åtgärder och definierar de övergripande miljömålen och de detaljerade miljömålen”10 
 
 
5.12.3 ISO14001s krav på policyn 
ISO14001 säger att kraven på ett företags policy är: 
 
”Högsta ledningen skall upprätta organisationens miljöpolicy och säkerställa att den: 
 
a) är relevant i förhållande till typ, storlek och miljöpåverkan av sina aktiviteter/ verksamheter produkter 
eller tjänster; 
 
b) innefattar ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening; 
 
c) innefattar ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som 
organisationen berörs av; 
 
d) utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål; 
 
e) är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla anställda; 
 
f) är tillgänglig för allmänheten.” 10 
 
Dessa punkter bör Scandiaconsult försöka följa, om målet med ledningssystemet är att man ska vara 
tillräckligt bra för att kunna bli certifierade den dagen det behövs. 
 
 
5.12.4 Befintlig policy  
se stycke 5.1.3. 
 
5.12.5 Revision av befintlig policy 
Scandiaconsults nuvarande policy består av tre paragrafer. Den första, ”Scandiaconsult skall erbjuda 
tjänster som svarar mot våra kunders och samhällets önskemål om god teknik och hög medvetenhet i 
genomförande av uppdrag.”, och den tredje, ” Scandiaconsult ska genom kontinuerligt förbättringsarbete 
uppfylla nuvarande och framtida miljökrav.”, stämmer bra överens med dagens verksamhet. En brist i den 
första är dock att den inte talar om miljö, utan är mer allmänt hållen. Den andra delen i policyn, 
”Scandiaconsult verkar för att i uppdrag och i egen verksamhet agera utifrån ett kretsloppstänkande med 
syfte att begränsa miljöbelastningen”, speglar inte verkligheten på Scandiaconsult. Man har inte förankrat 
denna del i organisationen på ett sätt som gör att detta uppfylls eller ens strävar efter att uppfyllas. 
 
Den uppfattning som erhållits är att Scandiaconsult i verkligheten har en ambitionsnivå som inte är att 
ligga först i miljöarbetet, utan att undvika att hamna så långt efter att man får dåligt rykte. Detta är en 
ganska lågt satt ambitionsnivå, för att vara ett ledande företag gällande tekniska konsulttjänster. Om man 
ser på Miljöbalkens krav så säger de att ”Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas 
för att undvika skador”12. Detta inom ramen för det som ur teknisk och ekonomisk synpunkt är möjligt att 
använda inom branschen. För Scandiaconsult betyder detta att man bör öka kunskapen avsevärt angående 
vad som är miljömässigt riktigt i projektering, och den naturliga ambitionsnivån torde vara att vara 
ledande inom området. 
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5.12.6 Förslag till revidering av policyn 
Förslaget är att den gamla policyn behålls, till dess att det som står i den nya policyn inte bara är önskemål 
utan verklighet, det vill säga blivit förankrad i hela organisationen. För att detta ska kunna ske måste 
ambitionsnivån höjas och ledningen måste vara beredd att göra vissa åtgärder och förändringar. 
 
 
5.12.6.1 Förslag till ny policy: 
1. Scandiaconsult har kunskapen att erbjuda bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt. 
 
2. Genom att uppfylla sina miljömål ökar Scandiaconsult kontinuerligt sin ekoeffektivitet. 
 
3. Ambitionsnivån för Scandiaconsult är att med god marginal följa de miljölagar och krav som finns. 
 
 
5.12.6.2 Kommentarer till revideringen av policyn 
5.12.6.2.1 Första paragrafen 
Projekteringen är den enda aspekten som direkt kommit med i policyn, därför att den är den enda utav de 
aspekter som visat sig vara mycket mer betydande än de andra. Det jag menar med paragrafen är att man 
ska erbjuda kunden den miljömässiga nivå på en lösning som kunden vill ha. Är kunden enbart intresserad 
av lågt pris kommer detta alltså inte att vara aktuellt (såvida inte den ekonomiska och miljömässiga 
lösningen sammanfaller, vilket inte är otroligt i ett långtidsperspektiv). Allt som oftast är kunden 
påverkbar, om man som konsult kan komma med underbyggda argument. Därför blir detta även en sporre 
till att utbilda personalen mer om miljöriktiga lösningar. 
De grunder som jag valt ut policyns första paragraf på är: 

 Enligt miljöbalken är det upp till företagaren själv att hålla sig uppdaterad på vad som gäller som 
lagstiftning, och vad som är den bästa möjliga tekniken ur miljösynpunkt. 

 Miljöutredningen pekar på att projekteringen är den mest betydande miljöaspekten på Scandiaconsult. 
 ISO14001 säger att man ska göra policyn utefter vad som är relevanta aspekter. 

 
 
5.12.6.2.2 Andra paragrafen 
I den andra paragrafen täcks samtliga miljöaspekter in. Där kommer de miljömål man sätter upp med i 
bilden. Begreppet ekoeffektivitet som används säger att om man ökar mängden utförda projekt, kan man 
också få öka sin miljöpåverkan. Bara miljöpåverkan relativt mängden utfört arbete minskar, så har man 
fått en ökad ekoeffektivitet. Detta tycker jag är ett bra mått för att i en varierande bransch visa på att man 
verkligen förbättrar sig. Det är inte rimligt att kräva av sig själv, i ett företag med expanderande 
verksamheter, att man ska minska sin totala miljöbelastning.  
 
 
5.12.6.2.3 Tredje paragrafen 
Varför man vill följa lagkrav med god marginal grundar sig dels i att man vill undvika att nya lagar och 
krav ställer till med problem och dels i att man vill minska risken för överträdelser och olyckor, som kan 
medföra dålig publicitet. Denna paragraf tycker jag visar den lägsta nivå på de krav som ett företag kan ha 
på sig självt, för att garantera sin egen fortlevnad.  
 
 
5.13 Slutsatser 
Det som ser ut att behöva ett vidare arbete på Scandiaconsult gällande miljöfrågorna är främst utbildning 
och kontroll av projekteringen. Man behöver få igång ett fungerande miljöledningssystem där tydliga 
ansvarsområden delas ut. Ett tydligt arbete för att nå miljömålen krävs och man behöver få miljöpolicyn 
erkänd bland alla anställda. Rutiner behöver upprättas och statistik bör införas för att man ska kunna 
bedöma sin förbrukning av material och tjänster på ett korrekt sätt. 
Ett ökat engagemang och höjda mål förhållande till dagsläget krävs för att personal, kunder och 
intressenter ska ta miljöarbetet på allvar. 
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En certifiering enligt ISO14001 bör inte vara nödvändig i dagsläget, men rekommendationen är att man 
ska ha ett fullgott ledningssystem som följer ISO-standardens krav. 
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DEL 2 
Miljöplaner bör upprättas för alla de områden där en förändring, eller en kontroll av verksamheten, är 
lämplig. De valda miljöplanerna i denna rapporten speglar sig i Scandiaconsults verksamhet och miljömål. 

6 Scandiaconsults projektering 
I utredningen om Scandiaconsults betydande miljöaspekter pekar allt på att projekteringen skulle vara den 
enskilt största aspekten. Därför kommer detta att behandlas separat i denna del av rapporten. Här kommer 
arbetet i uppdragen att vara i fokus.  
 
 
6.1 Riktlinjer för projektering 
6.1.1 Inventering av befintligt material på de olika enheterna 
Gällande checklistor, riktlinjer och miljöplaner på de olika enheterna finns det idag inte så mycket. Det 
som finns är att: 

 Hus och Byggfunktion har checklistor som används, men det finns ingen riktig rutin för det.  
 Mark har arbetat fram riktlinjer som främst berör innemiljön på kontoret, men även lite för projekten. 

De riktlinjer som är för projekten följs inte särskilt och de uppfattas inte heller som bra.  
 Miljö/ Hälsa/ Kvalitet har checklistor för ”miljöstatus för byggnader” men annars finns det inte så 

mycket.  
 Elteknik säger sig följa AIs riktlinjer, men det finns ingen rutin och det verkar inte vara allmänt känt 

bland personalen att dessa ska följas.  
 Bro och Anläggning arbetar efter AI och framarbetar dessutom speciella miljöplaner för stora projekt. 
 Datastruktur har inget som de följer. 
 Industri följer heller inget rutinmässigt, men borde kunna använda sig av samma checklistor som Hus 

och Byggfunktion. 
 Fire Safety Design har inga riktlinjer alls. 
 Jord och berg har inte lämnat någon uppgift. 

 
 
6.1.2 Vad ska finnas med i en gemensam miljöplan? 
För att kunna arbeta efter någotsånär samma mönster bör man på ett företag göra upp en gemensam grund 
för hur man ska göra sina miljöplaner. Utifrån dessa skräddarsys sedan varje arbetsområdes egna 
miljöplaner. I kapitel 6.1.2.1 finns förslag på hur man kan utarbeta de gemensamma miljöplanerna för 
projektering. 
 
 
6.1.2.1 Miljöanpassad projektering13 
6.1.2.1.1 Introduktion 
En publikation har gjorts av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen i samarbete med Byggsektorns 
kretsloppsråd. Den syftar till att ge lite hjälp till arkitekter, teknikkonsulter projektörer och beställare, att 
bättre veta hur man projekterar med kretsloppstänkande. Det är fördelaktigt att tidigt i planerings- och 
projektprocessen komma in och försöka påverka de beslut som kan leda till miljöproblem i byggnader och 
anläggningar.  
De råd som ges i skriften gäller kretsloppstänkande och behandlar områdena: 

 yttre miljö 
 resurser  
 utsläpp 
 restprodukter 

Dessa områden måste kompletteras med ett helhetstänkande, speciellt för att konsulten som ska kunna ge 
ett bra och kvalitativt förslag till sin kund. Det som också måste vägas in är bl.a. lagstiftning, arbetsmiljö, 
estetik, funktion etc. 
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6.1.2.1.2 Miljöfaktorer 
Man talar om inflöden och utflöden till en byggnad eller anläggning. Denna uppdelningen gör man för att 
lättare se var åtgärder ska göras. Nedan i Tabell 8 och i Tabell 9 beskrivs vad som ingår i respektive grupp 
och vad som bör åtgärdas om man upptäcker något som verkar dåligt. 
 
 
Aspekt 

 
Se över 
 

Energi  Energibehovet utreds. 
 Ställning tas till omfattning av användning av förnybara resp. ej förnybara 

energislag. 
 

Råvaror  Redogör i vilken utsträckning olika material kommer att användas. 
 Ställning tas till omfattning av förnybarhet, tillgång och återvinningsgrad. 

 
Livslängd  Avvägning bör göras om vad som bör utformas för lång resp. kort livslängd. 

 
Mark  Hur man påverkar ekosystemet och vilka olika marktyper som kommer att 

beröras skall utredas. 
 

Vatten  Användande av grundvatten, ytvatten och spillvatten och den påverkan på 
ekosystemet som det kan ha. 

 

Tabell 8 Inflöden behandlar vilka resurser som används för produktion, förvaltning och rivning av en 
byggnad. 

 
 
Aspekt 

 
Se över 
 

Utsläpp  Miljöfarliga och störande ämnen som släppts/ släpps/ kommer att släppas ut 
till mark, luft eller vatten, i samband med uppförande eller under drift och 
underhåll ska beaktas. 

 
Restprodukter  Hantering av överblivet material och sortering för återanvändning, 

återvinning, energiåtervinning, deponering samt identifikation och 
destruktion av farligt avfall skall ses över. 

 

Tabell 9 Utflöden behandlar de utsläpp och restprodukter som uppstår vid byggnadens produktion, 
förvaltning och rivning.. 

 
 
6.1.2.1.3 Miljöstyrning 
Begreppet miljöstyrning innebär kortfattat att man sätter upp mål och ser till att dessa blir genomförda. 
Man beskriver metoder för hur man ska uppnå målen och slutligen  ser man till att en uppföljning av 
åtgärderna blir gjord. Ett led i detta arbete är att klargöra vem som ansvarar för vad och i Tabell 10 ges 
exempel på indelning av ansvarsområden. 
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Aktör Ansvarsområde 
 

Byggherren  Ta fram projektens miljömål. 
 Prioritera mellan miljöfrågor och andra krav. 

 
Byggherrens projektledning  Utförande och samordning av miljöstyrning. 

 Upprättande av miljöplan och miljöprogram (Samla in info för 
detta hos arkitekt och teknikkonsulter). 

 Ansvar för att miljökrav följs upp vid upphandling. 
 

Miljösamordnare  Kan tillsättas vid stora eller komplexa projekt. 
 

Tabell 10 Exempel på ansvarsområden förde olika aktörerna i ett projekt. 

 
De beslut som tas under tiden som projektet genomförs bör dokumenteras. Likadant om man av någon 
anledning vill frångå de mål som satts upp bör motiveringen till detta dokumenteras. Hur denna 
dokumentation ska ske är upp till beställaren och konsulten att komma överens om. Denna dokumentation 
används i själva byggprocessen och kan dessutom komma till användning i t.ex. förvaltningsskedet om 
man överlämnar den som en relationshandlig. 
Miljöprogram och miljöplan kallas de två kanske viktigaste hjälpmedlen för miljöstyrning. För att de ska 
bli naturliga bör de integreras i det vanliga arbetet. För att underlätta byggs de olika delarna i respektive 
dokument upp på samma sätt, oavsett vilken konsult det gäller för. De delarna som är generella för 
projektet sammanförs till en beskrivning för alla inblandade. 
 

Figur 2 Miljöprogrammet läggs som en del i byggnadsprogrammet och Miljöplanen som en del i 
Kvalitetsplanen. 

 
 
6.1.2.1.4 Miljöprogram 
Ingår som en del i byggnadsprogrammet (se Figur 2). Miljöprogrammet ska innehålla för projektet 
relevanta uppgifter angående: 

 Miljöfaktorer  
 Övergripande miljömål 
 Detaljerade miljömål 
 Vad som ska följas upp 
 Vad som ska dokumenteras 

 
 
6.1.2.1.5 Miljöplan 
Miljöplanen är en del av kvalitetsarbetet och är därför lämpligt att integrera i kvalitetsplanen (se Figur 2). 
Miljöplanen beskriver hur man ska gå till väga för att uppfylla de lagar och föreskrifter som finns och hur 
man ska uppnå de mål som satts upp. 
 
 

Byggnadsprogram Kvalitetsplan 

Miljö-
program 

Miljö-
plan 
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6.2 Intervjuer med personalen 
6.2.1 Förklaring 
I intervjuerna som genomförts med några nyckelpersoner inom varje område ingick frågor om 
projekteringen som en del. Dessa frågor ställdes till enhetscheferna inom varje enhet  på Scandiaconsult. 
 
 
6.2.2 Sammanställning 
6.2.2.1 Miljöhänsyn i uppdrag 
På frågan om avdelningen går med på att projektera ”vad som helst” eller om kunderna måste 
uppfylla vissa krav svarade majoriteten (ca 3/4) att man inte går med på vad som helst. 
En avdelning anger att de kollar upp kunderna innan de ger anbud på jobb, medan en annan anser att det 
kan vara värt att tappa en kund om denne inte har sunda värderingar. 
Natura har, på grund av Sidas krav för att ge bistånd, nästan bara kunder som gjort en MKB innan 
projekten startas. 
 
På frågan om man försöker påverka kunderna genom att ge alternativa lösningar med hänsyn tagen till 
miljöpåverkan svarade sju stycken ja, tre mer tvekande och valde att svara ”ja, om möjligt”, och två 
svarade direkt nej. 
 
Metod för att välja material, är framförallt sunt förnuft. Ungefär en tredjedel av de tillfrågade svarade 
spontant att de försöker ge miljöalternativ då de föreslår material. Andra saker som nämndes var t.ex. att 
en avdelning förespråkar återanvändbara material, en sa sig göra miljövärdering. En förklarade att man vid 
vissa tillfällen kan genomföra projekteringen enligt kundens önskemål, men reservera sig för valda 
material. Två svarade direkt att ingen miljöhänsyn tas vid val av material. 
 
Energiförbrukningen vid olika lösningar är olika. Fyra svarade att de inte tar någon hänsyn till 
energiförbrukningen vid val av lösning. Olika förslag på hur man tar hansyn till energiförbrukningen kom 
ifrån åtta stycken av de tillfrågade. Utav dessa nämndes energieffektivitet, förespråkande av långsiktiga 
lösningar, total energiberäkning, energibalans, kontinuerlig kontroll på förbrukningen och övervägande 
vid inköp av produkter. 
 
På frågan om vad för miljökrav som ställs på uthyrd personal svarade i stort sett alla att kundens krav 
gäller, antingen de är hårdare eller ”mjukare”. 
Två avdelningar reserverade sig, då de aldrig haft personal uthyrd till andra kontor. 
 
I samband med de frågor som ställdes vid intervjuerna gavs också tillfälle att ge förslag och synpunkter på 
saker som man tyckte fungerar bra respektive dåligt här på Scandiaconsult. Det material som erhölls finns 
här sammanställt i uppdelning på olika områden. 
 
Ledningssystemet 

 Ställa hårdare krav på underleverantörer och underkonsulter.  
 Begränsa miljöpåverkande utsläpp redan vid förfrågan och beskrivning, genom att via denna styra 

entreprenören.  
 Ha miljö som punkt på dagordningen på alla möten. 
 Ha miljöplan i uppdragen. 
 Interna krav på noggrant val av miljövänlig produkt med alla påverkbara delar inkluderade. Intern 

kompetens bör utnyttjas. 
 Ersättningslistor, där man anger gammal lösning och ger förslag på ny, miljövänligare med samma 

funktion, borde upprättas. 
 
Specialkompetens 

 Samordna personer med olika kunskap för att få ett så genomtänkt arbetssätt som möjligt och se 
helheterna och konsekvenserna. 
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 Några på varje avdelning borde vara särskilt utbildade på miljöfrågor och fungera som länk mellan 
miljöavdelningen och den egna avdelningen. 

 Varje avdelning bör profilera sig mer vad det gäller miljövänliga alternativ. 
 Har man bara kompetensen att förklara för kunden så är han oftast påverkbar både vad det gäller 

ekonomi och miljö. 
 
Allmänkompetens 

 Hålla sig underrättad om miljöfrågor, via kurser, media etc. 
 Dela med sig av sina kunskaper till sina medarbetare. 
 Chefer skall sprida info. 
 Kontinuerlig utbildning, både internt och externt. 
 Måste prata mer konkret om miljö, både med kunder och internt. Ökad dialog. 
 Alla borde ha allmän miljökännedom. 
 Öka den allmänna miljömedvetenheten. 
 Vara proaktiv 

 
Fältverksamheten 

 Genomgång och uppdatering av fältverksamheten skulle behövas, angående hantering av avfall, 
städning, material etc. 
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7 Riktlinjer för avfallshantering 
Källsorteringen valdes med motiveringen att det redan fanns ett påbörjat projekt med sortering i 
gemensamma utrymmen och det visade sig vara ett bra tillfälle att ta fram ett förslag på åtgärder. Detta är 
dessutom något som syns direkt och engagerar alla medarbetare på ett eller annat sätt. 
 
 
7.1 Allmänt om avfalls- och restproduktshantering 
7.1.1 Sorterat avfall 
EU:s definition av avfall: 
”Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med.”14  
För att kunna göra sig av med sitt avfall på ett bra sätt, krävs det lite arbete ifrån den som hanterar det. Det 
vill säga att man som konsument får förbereda materialet för att kunna lämna det för bästa 
omhändertagande. Om man sorterar bra kan man inte bara spara pengar på minskade avfallskostnader, 
utan även tjäna pengar på denna produkt, som nu faktiskt har ett värde för den som använder den för t.ex. 
återvinning. 
 
Den bästa miljöåtgärden som kan tänkas är minskad konsumtion och att man förhindrar att avfall 
överhuvudtaget uppstår. Det vill säga att man ser vad som redan finns att använda utan att skaffa nytt, 
kanske nöja sig med det gamla i lite större utsträckning eller låta någon få det man annars tänkt kasta. Då 
man i nästa steg ända måste göra sig av med produkter är den prioritetsordning som bör gälla för allt 
avfall, den som följer i Figur 3.  
 

Figur 3 Återvinningshierarki. Man bör försöka prioritera uppifrån och ner. 

 
Exempel på varje steg i Figur 3: 

 Återanvändning av Petflaskor, där de tvättas och återfylls med liknade produkt ett visst antal gånger. 
 Återvinning sker av t.ex. papper, då dessa används till att göra tidningar etc.  
 Energiutvinning är då man t.ex. eldar upp plast i förbränningsugnar, för att använda sig av den värme 

som avges då plasten bryts ned.  
 Destruktion är då man behandlar produkten utan att kunna dra någon nytta utav återstoden.  
 Den sista utposten, deponering, innebär att man lägger på tipp och inget av materialet kommer att 

kunna utvinnas. Här bör så lite som möjligt finnas kvar, i idealfallet endast de produkter som inte går 
att ta hand om på annat sätt.  

 
Återanvändning 

 
Materialåtervinning 

 
Energiutvinning 

 
Destruktion 

 
Deponering 
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 Deponering kan även ske av miljöfarligt avfall. Detta ska ske på speciellt utsedda platser och göras på 
ett riktigt sätt, därför bör miljöfarliga produkter urskiljas från den övriga sopmängden även om denna 
ska deponeras. 

 Det finns ytterligare en fraktion, och det är den som kan komposteras. Vid kompostering sker 
nedbrytning på organisk väg och kompostmull bildas såsmåning om. 

 
 
7.1.2 Varför sortera? 
Blandat avfall är inte bara svårt att återanvända eller återvinna, det är dessutom mycket svårare att utvinna 
energi ur det genom förbränning om det innehåller metall och glas. Det är därför viktigt att källsortera, 
dels för att inte öka våra avfallsberg i onödan och dels för att minska åtgången av de icke förnyelsebara 
resurserna på vår jord. 
Ett exempel på ett bra sorteringssystem är miljöstationen under Hötorgscity i Stockholm, som drivs av 
Ragn-Sells. Detta är ett utomordentligt väl fungerande avfallshanteringssystem.15 Man har bl.a. 
komprimering av fraktionerna:  

 Kartong och wellpapp 
 Mjukplast, såsom plastpåsar och emballage 
 Hårdplast , såsom burkar 
 Metall 
 Matavfall 
 Kontorspapper, med tillhörande dokumentförstörare 

Förutom komprimeringen har man matavfallet i ett speciellt rum, avskilt från de andra, med undertryck 
och utsug för att undvika dålig lukt. 
Tack vare komprimeringen kan hämtningarna minskas till en tiondel för kartong och wellpapp, 
kontorspapper minskas med ca en tiondel etc. 
Man har ett sträckkodningssystem som talar om vilken fraktion och från vilket företag det kommer, för att 
debitera rätt kostnad på rätt företag. I och med detta system kan varje enskilt företag föra statistik och ha 
kontroll över sitt avfall. Det finns större anledning att skärpa sig om det ger effekt på priset och man ser 
förändringen. 
Den allra största bidragande orsaken till att människor ändrar sitt beteende är att man ser till att de får en 
känsla av vad som ”händer sedan”, när avfallet hämtats. Detta kan stärkas genom att införa en personlig 
kontaktgenom att personal hämtar avfallet på plats, istället för att detta ställs i ett rum där man aldrig 
kommer i kontakt med de som tar hand om det.  
 
7.2 Miljöplan för mål om avfalls- och restprodukthantering på 

Scandiaconsult 
7.2.1 Fraktioner 
Arsenalen har bestämt sig för att införa ett avfallshanteringssystem för hyresgästerna som sitter på 
Kapellgränd 7. Inför detta har man i samarbete med företaget Ragn-Sells gjort en undersökning där alla 
hyresgästerna finns representerade. Detta arbete ska resultera i en sorteringsstation på plan 2 innehållande 
sorteringsmöjligheter i åtta fraktioner16. Källsorteringsstationen ska ersätta den idag befintliga 
avfallshanteringen bestående av en ”allätande” komprimator. 
Det man redan idag ser som ett problem17 är att om man nu inte kommer att komprimera några fraktioner 
överhuvudtaget kommer det att bli alldeles för skrymmande avfall som ska hämtas. Detta i sin tur ger mer 
transporter, högre kostnader och större miljöpåverkan. Det som framförallt skulle behöva en balpress är 
wellpapp och kartonger. Planen är dock att well och kartong ska komprimeras. 
 
 
7.2.1.1 Papper- den mest förekommande fraktionen 
Frågan om man ska sortera papper i en eller två fraktioner är mest en smaksak. Med avseende på de 
förhållandevis ringa volymer som man på Kapellgränd 7 kommer upp i, finns ingen direkt lönsamhet att se 
i sortering i två fraktioner i dagsläget. Klart är att man får betydligt mer betalt för den ädlare 
pappersfraktionen, men man får då fler hämtningar att betala för. Detta är något som kan ändras i 
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framtiden och det är även en imagefråga hur miljöanpassat man vill att kontoret ska vara. Den föreslagna 
lösningen är två fraktioner för att ge en så komplett sortering som möjligt. 
 
 
7.2.2 Kretsloppskonsultens roll 
Efter konsultation från Ragn-Sells har ett förslag tagits fram för hur hanteringen ska ske på Kapellgränd 7 
och vad som är lämpliga lösningar för Scandiaconsult. Ragn-Sells har en ganska flexibel inställning till 
hur man löser frågan på varje plan, och är villiga att komma in i kedjan på det ställe som passar kunden 
bäst. Man kan till och med ha sin källsortering i varje rum och få den hämtad på plats. Då Ragn-Sells även 
ska ta över pappersåtervinningen kan detta vara en lösning för just den fraktionen på Scandiaconsult. 
Fördelen är att man då skulle slippa ha de stora behållarna i korridoren, men en nackdel är att man som 
anställd inte själv får bestämma när de ska tömmas (många använder pappersinsamlingarna på rummen 
som en slags ”temporär arkivering” och vill ha materialet kvar ett tag efter att det lagts i lådan). För övriga 
fraktioner borde en station på varje plan, alternativt korridor, räcka för Scandiaconsult. 
Det kan vara en bra idé att låta Ragn-Sells sköta all tömning av stationerna, då man minskar risken för 
felbehandling och ovarsamhet. Om man gör på detta sätt kan det även vara möjligt att få samma typ av 
streckkodsläsning som i Hötorgscity. 
 
 
7.2.2.1 Till materialåtervinning/ energiutvinning 
De material som ska samlas in som rena fraktioner för återvinning eller energiutvinning är: 
 

 Papper 2 fraktioner - Rent kontorspapper 
    - Övrigt papper/ broschyrer etc. 

 Wellpapp och kartong 
 Metall 
 Hårdplast 
 Mjukplast 

 
 
7.2.2.2 Avfall som behöver särskilt omhändertagande 
Farligt avfall kallas en fraktion som behöver särskilt omhändertagande. Detta för att de är direkt skadliga 
för miljön och oss själva. Det som finns på Scandiaconsult är framförallt: 
 

 Elektronik 
 Batterier 
 Lysrör 
 Kemikalier 

 
 
7.2.3 Placering av miljöstationerna 
7.2.3.1 På rummen 
Ska papperskorgar finnas på rummen så måste detta vara genomtänkt, för att inte allt avfall ska blandas 
och kastas i samma behållare. Jag tror att på Scandiaconsult har de flesta inte några stora mängder avfall, 
av andra fraktioner än papper. Det kan finnas vissa personer med speciella arbetsuppgifter som skiljer sig 
från de andra på den punkten och man får då se på det enskilda fallet och de önskemål som uppkommer.  
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 Alt. 1  Alt. 2 

Figur 4 Ersättning för den traditionella” papperskorgen” är en pappersåtervinning (alt. 1) eller två 
pappersfraktioner (alt. 2). Komplettera detta med  en behållare för övrigt, osorterat avfall. 

 
Man bör på rummen ha någon form av behållare där man kan kasta sådant som det inte finns någon 
sortering för (frukt, snus, tuggummi etc.). Denna ska ersätta den traditionella ”papperskorgen” och går 
sedan vidare som matavfall och ska då inte innehålla metall, glas etc.  
Mitt förslag är att man dessutom på rummen antingen har en behållare för rent papper, eller två där den 
andra är för tidningar och övrigt papper, se Figur 4. Min bedömning är att det för de flesta borde räcka 
med en för rent papper (alt. 1), men att det då blir större risk för felsortering (eller brist på sortering) om 
man ändå vill ha två fraktioner för papper. 
Övriga fraktioner dyker upp så pass sällan att det räcker med att ha sortering för dem i gemensamma 
utrymmen. 
 
 
7.2.3.2 I varje korridor 
De fraktioner som det kan vara vettigt att ha lättåtkomlig sortering på (se stycke 7.2.4.1) är fraktioner som 
innehåller avfall som uppkommer ofta, hos många och i små mängder varje gång. På Scandiaconsult är det 
fraktionerna : 
 

 Rent papper (datalistor, kontorspapper) 
 Övrigt papper (tidningar, broschyrer fönsterkuvert, postit-lappar etc.) 
 Mjukplast (plastfickor, register, påsar etc.) 
 Hårdplast (linjaler etc.) 
 Kartong, wellpapp (stora emballage ska tas direkt ned till sopstationen) 
 Avfall som behöver särskilt omhändertagande (batterier, lysrör, trasig elektronik, disketter etc.) 
 Metallföremål 
 Toner 

 
7.2.3.3 Vid pentry 
Dessutom skulle en speciell återvinningsstation behöva finnas i anslutning till de pentry som finns. Förslag 
på fraktioner: 
 

 Glas 
 Metall 
 Returglas 
 Returburkar 
 Petflaskor 
 Matavfall 

 
7.2.3.4 På plan 2 
På plan 2 finns en miljöstation som skall användas av samtliga företag som sitter i huset. De fraktioner 
som det för Scandiaconsult bör finnas möjlighet att lämna på gemensam plats är: 
 

 Wellpapp och kartonger (bör komprimeras) 
 Hård plast  
 Mjukplast 
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 Fungerande och ej fungerande elektronik 
 Kemikalier 
 Metall 
 Avfall som behöver särskilt omhändertagande (batterier, lysrör, trasig elektronik, disketter etc.) 
 Övrigt avfall 

 
Dessa fraktioner är Ragn-Sells villiga att ta hand om18 och man kommer att dela upp sorteringen i tre rum: 
 

 Ett för matavfall där kylning kommer att ske. 
 Ett för farligt avfall. 
 Ett för övriga fraktioner där komprimering av well och kartong kommer att ske. 

 
 
7.2.4 Praktisk tillämpning 
7.2.4.1 Placering 
Källsorteringsstationerna bör placeras på ett sådant ställe att det inte känns jobbigt att gå dit19. Det ska vara 
en plats som är lättåtkomlig, det ska vara på ett ställe dit man naturligt har ett ärende förbi i varje fall ett 
par gånger varje dag, t.ex. kopiatorn, postfacket, faxen etc. Dessutom kan det vara strategiskt riktigt att 
ställa dem på platser där det genereras avfall (t.ex. vid kopieringsapparaten eller skrivaren).  
 
 
7.2.4.2 Utformning 
För att miljöstationen ska bli effektiv bör man försöka uppskatta hur stora kärl av varje sort som kommer 
att behövas. En gissning är att på Scandiaconsult behöver metallskrot en väldigt mycket mindre behållare 
än plast, som i sin tur inte kommer i närheten av den storlek som tidningar och broschyrer behöver etc.  
Antingen får man behålla det returpapperssystem som finns idag, med plastbehållare som blandar alla 
pappersfraktioner, eller så får man skriva nya avtal. Min gissning är att om man sorterar noggrannare (de 
två fraktioner som föreslagits ovan) har man chans att få bättre betalt för returpappret. 
Toner bör samlas på ett gemensamt ställe på varje plan eller dyl. för att återsändas till leverantören. 
 

Figur 5 Förslag till utformning av miljöstationer i varje korridor. 

 
Valet om man ska ha fler pappersinsamlingsställen än antalet miljöstationer, måste grundas på en 
undersökning om hur mycket avfall som förväntas av de olika fraktionerna. Följden av detta blir således 
att det bästa kanske är att sätta resterande fraktioner på samma ställe (ett skal med flera inkast) och ha ett 
separat skal (med två inkast) för de två pappersfraktionerna, se Figur 5. Jag skulle föreslå att man gör på 
detta sätt. 
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Figur 6 Förslag till utformning av källsorteringsstation vid pentry. 
 
En liknande sorteringsstation som de i korridorerna kan vara lösningen till de som ska vara i pentry, dock 
med andra fraktioner (se Figur 6). Man bör överallt uppskatta mängden av avfall från varje fraktion för att 
optimera stationerna. 
Kanske man kan återanvända de redan befintliga sorteringsstationerna som finns i huset17 och komplettera 
med någon lösning för pappershanteringen. 
 

 Petflaskor Matavfall  Metall 

Glas Returglas Returburkar 
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DEL 3 
8 Miljöutredning av Kapellgränd 7 
Arsenalen har haft för avsikt att inventera de problem som eventuellt finns i huset på Kapellgränd 7. För 
verksamheterna bedrivna i huset har därför gjorts en översiktlig utredning som berör den allmänna 
skötseln av byggnaden. Utredningen ger en övergripande beskrivning av de viktigaste funna 
miljöaspekterna och en del förslag och idéer som dykt upp kommer att redovisas och diskuteras i detta 
kapitel. 
 
 
8.1 Allmänt om Kapellgränd 7 
De uppgifter som finns för mediaförbrukningen i huset är alla sammanslagna för de olika företagen. 
Man debiterar hyresgästerna för viss andel av förbrukningen, beroende på verksamheten och vilken yta 
man hyr. Lite data om huset och förbrukningen20: 
 
 
8.1.1 Antal personer 
Det totala antalet personer som arbetar i huset uppskattas till drygt 400 stycken. 
 
8.1.2 Husets yta 
 17211m2 
 
 
8.1.3 El (1998) 
 
Förbrukning  MWh kWh/m2 kWh/anställd 
Totalt  2348 136 5870 
Varav: Garaget ca 235 (10%) 14 587 
 Kylmaskiner ca 282 (12%) 16 705 
 Resterande 

verksamhet 
ca 1831 (78%) 106 4577 

Tabell 11 Redovisning av elförbrukningen på Kapellgränd 7 under 1998. 

 
8.1.4 Värme (1998) 
 
Förbrukning  kWh kWh/m2 kWh/anställd 
Totalt  3772  219 9430 
Varav: Tappvarmvatten kan ej läsas separat - - 

Tabell 12 Redovisning av energiförbrukning som åtgår för uppvärmning på Kapellgränd 7 under 1998. 

 
8.1.5 Vatten (1998) 
 
Förbrukning m3 m3/m2 m3/anställd 
Totalt 11237 0,7 28 

Tabell 13 Redovisning över vattenförbrukningen på Kapellgränd 7 under 1998. 

Inklusive bassäng, biltvätt, restaurang, vattenkylda maskiner etc. 
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8.2 Intervjuer med personalen 
De företag som blivit intervjuade om sin uppfattning om miljösituationen finns representerade i Tabell 14 
som följer: 
 

Företag Intervjuad person Antal 
anställda 

Lokalyta 
(m2) 

Huvudsaklig 
syssla 

Cambio Klas Arvidsson 5 - Försäljning 
CRT AB Lars Adiels 9 - Konsulting 
Hela Kroppen Gerty Flisberg 18 - Sjukgymnastik 
Håll Sverige Rent Henrik Alsen 16 392 Försäljning 
LTITL Assista  Tore Holmberg 1 20 Datakonsulting 
Pacer Communications Angelique Källström 60 1016 IT-företag 
Partena Catering Janne Alhall 5 - Restaurang (lagar maten 

på plats) 
Åsökopia Marianne Manners 4 260 Kopiering 

Tabell 14 Intervjuade företag på Kapellgränd 7. 

 
Företagen Car 24 som bedriver biltvätt och IKU.se, kommer att flytta från byggnaden, därför finns de inte 
med i sammanställningen. 
 
 
8.2.1 Förklaring 
Frågorna som ställts är väldigt allmänt hållna, med tanke på att det är väldigt olika verksamheter som 
bedrivs i byggnaden. De inriktar sig mest på områden där man kan se nyttan av att göra gemensamma 
åtgärder i huset. Dessa åtgärder genomförs lämpligen av fastighetsförvaltaren, Arsenalen, som kan hjälpa 
till att förbättra situationen. Vissa av svaren är dock mer av den karaktären att det inte går att lösa dessa 
gemensamt, men jag har ändå valt att inte ta bort dem ur min redovisning, ifall det ändå kan vara av 
intresse för den som läser rapporten. 
 
 
8.2.2 Sammanställning  
Utav de åtta intervjuade företagen kan man sammanfatta det som att fem bedriver någon form av 
traditionell kontorsverksamhet. De andra tre bedriver i huvudsak andra huvudsysslor i byggnaden 
(restaurang, sjukgymnastik och kopiering).  
Det är bara ett av företagen som kunnat namnge ett miljöombud och det är Håll Sverige Rent. 
 
 
8.2.2.1 Energi 
På frågan om något gjorts för att minska elförbrukningen svarade hälften ja och hälften nej.  
De åtgärder som nämns är att man väljer miljömärkta produkter, använder sig av digital teknik för bilder, 
kopplat två datorer till en skärm och upprättat rutiner för släckning av ljus och datorer. På restaurangen 
stängs vattenbad och spis när de inte används, ingenting står på värmning i onödan. Allt är gjort på enstaka 
företag och man kan väl sammanfatta det som att inga större åtgärder egentligen gjorts, vilket kanske inte 
är så konstigt eftersom de avgörande åtgärderna måste komma från fastighetsskötaren.  
Man har dock en del synpunkter på vad som skulle kunna göras centralt för att minska 
energianvändningen: 

 Timer som slår av strömmen till belysningen på kvällen. 
 Skärma av solstrålningen bättre så att man inte behöver kyla så mycket. 
 Restaurangen föreslår att de ska ha flera små kylskåp istället för få stora, så att de slipper gå så hårt 

(kan t.ex. ha olika kyltemperaturer för olika ändamål). Dessutom är de kylskåp som finns gamla och 
drar onödigt mycket ström. 
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 Restaurangens ugn är otät och värme smiter ut genom luckan. Även denna är gammal och drar 
onödigt mycket ström. 

 Diskmaskinen är ej ändamålsenlig i restaurangen, den är ej värmeåtervinnande. Borde bytas ut mot 
”storköksdiskmaskin”. 

 
 
8.2.2.2 Vattenförbrukning 
Det enda utav företagen som anser sig ha någon egentlig vattenförbrukning är restaurangen. Som 
vattenbesparande åtgärd har de installerat snålspolande kranar som bara kan användas vid beröring.  
Det som man anser att fastighetsägaren i första hand kan påverka är att installera snålspolande toaletter 
och kranar i hela huset, och se till att reparation sker omgående då läckande toaletter etc. rapporterats.  
 
 
8.2.2.3 Utsläpp 
Utsläpp till mark luft och vatten verkar vara små. Det som är ständigt återkommande är avlopp och ozon 
från skrivare, kopiatorer och faxmaskiner. Restaurangen har lite andra problemområden. Till luft kommer 
matos från tillagningen, men fläktsystemet verkar fungera bra. Ett mer miljöpåverkande utsläpp är de 
fetter som släpps ut till vatten genom restaurangens avlopp. Här finns en fettavskiljare. 
Inga förslag till centrala åtgärder har uppkommit. 
 
 
8.2.2.4 Kemikalier 
De kemikalier som används återkommande i verksamheten är dels disk- och städkemikalier, framförallt i 
restaurangen. Här finns kontrollerad inköpsrutin för miljöhänsyn, och man har automatisk dosering för att 
få rätt mängd. En annan återkommande produkt är tonerkassetter. Här finns önskemål om samordning för 
källsortering.  
Åsökopia använder sig av ”limspray” som de anser vara en miljöfarlig kemikalie. De säger dock att detta 
undviks i största möjliga utsträckning. 
 
 
8.2.2.5 Arbetsmiljö 
Utav de tre parametrarna, klimat, ljud och ljus, är det bara ljusförhållandena som uppfattas som helt 
tillfredställande på kontoret. Den enda synpunkten som kom upp var att man skulle vilja ha flyttbar 
takbelysning i kontorsutrymmena för att kunna anpassa det efter möbleringen. 
Ljudmässigt uppfattas kontoret som bra utav fem av åtta. Utav dem som inte är nöjda anser jag att endast 
en synpunkt har substans för utredningen. Det är att det är lyhört mellan kontorsutrymmena. De andra två 
synpunkterna anser jag beror på fel vald lokal för verksamheten, alternativt fel utformning eller fel valda 
maskiner. Det är restaurangen som säger att det är så dåligt med utrymme att man måste ha maskinerna 
vid arbetsplatsen, och Åsökopia som säger att kopieringsmaskinerna bullrar. 
Det som uppfattas som riktigt dåligt är klimatförhållandena. Beroende på placering i byggnaden klagar 
man på ”för kallt på vintern” eller ”för varmt på sommaren”. 
 
 
8.2.2.6 Övrigt 
Övriga kommentarer och synpunkter som tagits upp är följande: 

 Gången till vänster vid receptionen är ful och stökig. Vissa företag har denna väg som enda ingång. 
Tråkigt att behöva visa upp vid kundbesök. 

 Ventilationen och kylsystemet är under all kritik. 
 Det är dålig luftcirkulation, vilket medför kvav luft. 
 Garaget är väldigt dammigt. Kan man t.ex. lacka det för att underlätta rengöring? 
 Vad ska man göra med farligt avfall, t.ex. elektronik? 
 Vill källsortera, men det fungerar inte. Gemensamt system i huset är önskvärt.  
 Är det möjligt att beställa grön el som ensam beställare i huset? Kanske finns önskan från fler företag 

i huset och man kanske kan förhandla sig till bättre priser om man går ihop? 
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 Restaurangen har sitt varuintag är på plan 2 och varorna ska sedan fraktas via hissen till plan 3. Detta 
bullrar och skapar irritation på kontoren. Går detta att lösa på annat sätt? 

 Avgaser och damm kommer in i Åsökopias förråd. 
 
 
8.3 Gällande lagar och krav 
8.3.1 Myndigheter 
De myndigheter som kan komma att ställa krav på miljön är i stort sett de samma som nämns i stycke 
5.8.1.1. 
 
 
8.4 Betydande miljöaspekter 
De mest betydande miljöaspekterna för verksamheten på Kapellgränd 7 måste bedömas efter 
miljöfarlighet, kvantitet, lagstiftning och andra krav. Detta är ingenting som kommer att genomföras i 
denna utredning, utan lämnas för uppföljning. 
Det man kan säga utifrån intervjuerna i utredningen, är att de arbetsmiljöfrågor som verkar vara viktigast 
att ta itu med är klimatförhållandena. De flesta är missnöjda med kontorsluftens temperatur, ventilation 
och fuktighet, vilket ger otrivsel i lokalerna. 
 
 
8.5 Möjligheter 
8.5.1 Elmätningar 
För att kunna ta reda på varje enskilt företags elförbrukning krävs att det finns separata mätare som talar 
om förbrukningen per kund. I dagsläget görs inga separata mätningar utan man slår ihop alla hyresgästers 
förbrukning och lägger kostnaden på hyran. Följden av detta är att om ett företag själva beslutar sig för att 
minska ner på sin energiförbrukning kommer detta inte bli nämnvärt märkbart på hyran. De lösningar på 
problemet som finns är att se över de fem mätcentraler som finns i huset och lokalisera vilka som 
använder sig av vilken. Om detta ger ett för rörigt system kan man införa fler mätare, vilket kostar lite 
mer. Man bör utöver detta separera elräkningen från hyran, för att lätt kunna följa förändringar som sker i 
priset beroende på åtgärd. 
I dagsläget vet man inte riktigt vilken försörjning de olika centralerna står för och eftersom det är stigande 
stammar är det sannolikt att varje företag använder sig av fler stationer samt flera företag är kopplade till 
samma station. 
 
 
8.5.2 Att välja grön el 
Fastighetsägaren, AMF håller på att förhandla med elbolagen om att gemensamt upphandla el för alla sina 
byggnader21. Om detta blir verklighet borde det kunna bli möjligt att få grön el till ett förmånligare pris. 
Dessutom borde det inte vara något större problem att erbjuda enstaka hyresgäster grön el, då t.ex. Birka 
Energi erbjuder privatpersoner möjlighet att välja elsort22. Detta borde redan i dagsläget gå att genomföra 
på samma sätt för företagen på Kapellgränd 7, eftersom man från Arsenalen sett enligt uppgift20 uppskattar 
en procentuell förbrukning för respektive företags elförbrukning. Denna årsförbrukning borde kunna 
öronmärkas till en speciell energikälla, och debiteras enligt tidigare, men med det nya priset. 
 
 
8.5.3 Vattenmätningar 
I dag mäts vattenförbrukningen i huset centralt och alla betalar procentuellt i förhållande till antalet hyrda 
m2. Man planerar att restaurangen och biltvätten ska få en separat vattenavgift, för att ge en mer rättvis 
prissättning. 
Detta innebär att man även fortsättningsvis kommer att ha svårt att se sin egen vattenförbrukning och 
därmed de resultat som eventuella åtgärder ger. Åtgärderna för vattenförbrukningen kommer att bli en 
uppgift gör fastighetsförvaltaren, så länge som företagen själva inte direkt tjänar på att spara. 
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8.6 Vidare arbete 
Man har en hel del outredda problem i huset på Kapellgränd 7. Man bör från fastighetsskötarens sida se 
över sina mättekniker, för att kunna tillfredställa sina hyresgästers önskemål på separerade el- och 
vattenräkningar. Detta gör det enklare för hyresgästerna att välja eltyp och att få incitament för att göra 
åtgärder och förändringar i sina verksamheter, då man kan få ett lägre pris vid minskad förbrukning.  
Man bör se över klimatförhållandena på kontoren och på så sätt kanske komma tillrätta med onödig 
förbrukning av värme och kyla samt få en ökad trivsel på kontoret. 
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9 Diskussion 
Arbetet med utredningen har till största delen bedrivits på Scandiaconsults kontor på Kapellgränd 7. Detta 
har jag uppfattats som det absolut bästa lösningen, då det hela tiden varit nära till allt det som ska 
behandlas. Jag har fått mycket stöd och support, både från KTH och de som arbetar på Scandiaconsult. 
Det har varit en fördel att obegränsat få ta kontakt med de som kan ha värdefull kunskap för utredningen, 
både inom och utanför företaget. Ett problem blir dock att man bollas runt mellan personer för att få tag i 
rätt uppgifter. 
Jag tycker att arbetet flutit på bra, med undantag för viss ”informationsflödesbrist” i kommunikationen 
bland annat med Arsenalen. 
Det jag uppfattat som något förvånande är att man på Scandiaconsult inte riktigt varit mottagliga för de 
resultat som denna utredning kommit att förmedla. Jag tror att man snart kommer att inse att ett 
miljöarbete tar mer kraft, tid och resurser än man kanske tidigare tänkt avsätta. 
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10 Noter 
10.1 Grunddata 
Allt underlag som används i samband med utredningen finns dokumenterat i en pärm som kommer att 
lämnas på Scandiaconsult. Detta material kommer inte att finnas med i källhänvisningarna och ej heller 
som bilagor om det inte är relevant. 
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