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1 Inledning 
FN:s globala hållbarhetsmål1 innebär att världen vid 2030 ska ha avskaffat extrem fattigdom, 
minskat ojämlikheter och orättvisor, främjat fred och löst klimatkrisen.  

På nationell nivå har Sverige utformat ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 
16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och klimat2.  

Från och med 2022 kommer regionens styrdokument inom området inkludera även social och 
ekonomisk hållbarhet jämfört med tidigare ekologisk hållbarhet. Styrdokumenten är ännu inte 
beslutade om varför kraven inte finns med i Miljöplan 2022.  

När regionens styrdokument är beslutade kommer Locum bryta ner kraven i en 
hållbarhetsplan.  

Miljöplan 2022 utgår bl a från Miljöprogram 2017-2021 och budget för 2021, som är 
styrdokument för miljöarbetet i Region Stockholm (nedan regionen) då aktuella styrdokument 
inte finns tillgängliga i skrivandets stund. Strategisk inriktning och mål för regionens 
miljöarbete inkluderade planer för hållbar upphandling och klimatåtagande samt miljömål för 
hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken samt regionens fastigheter och anläggningar. I 
tillämpningsanvisning för miljöprogrammet fastställdes mätmetoder för uppföljning av 
Miljöprogram 2017-2021. På så sätt tydliggjordes för nämnder och bolag de uppgifter som 
skulle redovisas, beräknas samt vägas samman för att avgöra måluppfyllelse och om Riktlinjer 
för miljöarbetet efterlevs (LS 2015-0092), se figur 1.  

Locums uppdrag innebär att förvalta, bygga och hyra ut lokaler i regionens vårdfastigheter. 
Utifrån uppdrag, och tillsammans med ägaren och våra hyresgäster, planerar och genomför 
bolaget byggprojekt med fokus på kostnadseffektivitet, ändamålsenlighet och miljömässigt 
hållbara lokaler.  

Under en tioårsperiod har stora utvecklingsprojekt i form av ny- och ombyggnationer genom-
förts, vilka för närvarande håller på att avslutas. Locum säkerställer nu överlämning och drift-
sättning av nya vårdfastigheter med komplexa tekniska system. Samtidigt pågår ett intensivt 
förvaltningsarbete gällande det äldre fastighetsbeståndet, innebärande åtgärder kopplade till 
eftersatt underhåll, långsiktig planering för upprustning av tekniska system samt planering för 
att möta klimatförändringar och dess påverkan på fastigheternas driftsäkerhet.  

 

 
1 Globala målen, http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/, 2021-08-31. 
2 Sveriges miljömål, http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/, 2021-08-31. 

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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Figur 1. Locums miljöarbete utgår från internationella, nationella och regionala miljömål samt lagar och andra krav. 

1.1 Syfte och mål 
Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Region Stockholm med 
vetskapen om att en fastighet påverkar miljön under hela sin livscykel – från råvaruutvinning, 
under byggnation, förvaltning och ombyggnation till rivnings- och avfallsfasen, se figur 2.  

Locums övergripande miljömål är att vara 
klimatneutrala år 2045 och minimera den 
negativa påverkan på miljö och hälsa.  

Miljöplanen syftar till att redovisa 
målsättningarna inom området och beskriva de 
åtgärder som sammantagna leder mot mål.  

Locums miljöplan är indelad i fem områden: 

• Miljöbyggnad 

• Klimat 

• Energi 

• Material och produkter  

• Avfall 
  

Figur 2. I Locums systematiska miljöarbetet ingår bl.a. 
styrning, planering, kravställning, uppföljning, kontroll, analys 
och förbättrande åtgärd. 



 

 

Miljöplan 2021 (2017-2030) sid 5 av 21 

 LOC 2020-0429 

Informationssäkerhetsklass: K1  
Processägare Processledare/Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt 
Fastighetsdirektör 
akutsjukhus Hållbarhetschef/Miljösamordnare Kvalitetschef 2016-11-24 2021-09-09 2021-09-13 

 

 

2 Miljöbyggnad 

 
Figur 3. Locums område Miljöbyggnad svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål enligt den övre raden samt Sveriges 
miljömål på den nedre raden. 

Locum certifierar större byggprojekt enligt Miljöbyggnad, ett certifieringssystem som omfattar 
områdena energi, inomhusmiljö och material. Genom att certifiera och efter färdigställande 
verifiera större byggprojekt driver Locum arbetet med att skapa hållbara fastigheter. Samtidigt 
erhålls en opartisk kvalitetssäkring som säkerställer en hög energi-, inomhusmiljö- och 
miljöprestanda. 

En byggnad certifieras mot tre betygsnivåer Brons, Silver och Guld. Brons motsvarar lagkrav 
samt vedertagna rekommendationer och branschpraxis. För att nå Silver krävs betydligt mer, 
nivån visar på ett tydligt engagemang för miljöfrågor och är den betygsnivå som merparten av 
branschen certifierar sina byggnader mot. Guld är den mest utmanande nivån som byggnader 
med omfattande miljöambition, ofta med uttalad miljöprofil, kan sträva efter att nå.  

Sedan 2014 är Locums målsättning att uppnå totalbetyget Guld i stora byggprojekt. 
Erfarenheter visar att systemet är tillämpbart, men mycket utmanande, i komplexa vård- och 
behandlingsbyggnader.  

Sedan 2018 gäller en ny version av Miljöbyggnad (Miljöbyggnad 3.0 och vidare 3.1), där kraven 
ytterligare skärpts. Den fortsatta målsättningen är att certifiera relevanta nybyggnationer och 
större ombyggnationer enligt Miljöbyggnad 3.0 eller senare versioner. 

Locum har totalt tio stycken byggprojekt registrerade i certifieringssystemet, varav ett är 
verifierat och åtta är certifierade enligt Miljöbyggnad manual 2.2, och ett är registrerat enligt 
Miljöbyggnad manual 3.0, se tabell 1.  
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Tabell 1. Locums Miljöbyggnadsprojekt och status. 

Förvaltningsområde och byggnad Manual Målnivå Status 

Danderyds sjukhus, Ny akutvårdsbyggnad 2.2 Guld Certifierat enligt Guld 2019 

Danderyds sjukhus, Ny vårdbyggnad 3.0 Silver Registrerat hos SGBC 2019 

Huddinge sjukhusområde, Ny byggnad för 
operation, intervention och röntgen 2.2 Guld Certifierat enligt Guld 2019 

Sollentuna sjukhus, Ombyggnad av 
vårdavdelningar, specialistcentra och entré 2.2 Silver Certifierat enligt Guld 2017 

S:t Görans sjukhus, Ny BB/förlossnings-byggnad 2.2 Guld Certifierat enligt Guld 2019 

S:t Görans sjukhus, Ny vårdbyggnad 2.2 Guld Certifierat enligt Silver 2019 

Södersjukhuset, Ny behandlingsbyggnad 2.2 Guld Certifierat enligt Guld 2018 

Södersjukhuset, Ny vårdbyggnad 2.2 Guld Certifierat enligt Guld 2018 

Södersjukhuset, Nytt försörjningskvarter 2.2 Guld Certifierat enligt Guld 2018 

Södertälje sjukhus, Nya Södertälje sjukhus 2.2 Guld Verifierat enligt Guld 2020 
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3 Klimat 

 

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. Av totala 
inhemska utsläpp av växthusgaser under 2018 svarade sektorn för 21 %, varav uppförande 
samt renovering av byggnader stod för 50 %. Övriga 50 % utgjordes av fastighetsförvaltning, 
fördelat på energianvändning (uppvärmning) och övrig fastighetsförvaltning 
(renoveringar/ombyggnationer), fördelat 30 % respektive 20 %3. 

Locums övergripande mål är att vara klimatneutrala år 2045. I regionens miljöprogram är 
målet att minska klimatpåverkan med 50 % till 2021 jämfört med 2011 samt att klimat-
påverkan från byggprocessen i regionens bygg- och anläggningsprojekt har beaktats och 
begränsats under programperioden, vilket främjar Sveriges nationella mål om att ha noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 20454.  

För att nå målet klimatneutralitet 2045 prioriterar bolaget att: 
• Minimera energibehovet, och därmed minska utsläpp av växthusgaser  

• Återvinna använd energi och därmed effektivisera användningen 

• Välja energi som producerats med så låg miljöpåverkan som möjligt 

• Minska klimatpåverkan från byggprojekt 
Andra prioriterade områden är utfasning av klimatpåverkande köldmedier, kravställning av 
förnybara drivmedel för transporter samt minskad klimatpåverkan från tjänsteresor.  
Locums långsiktiga strategi är att i första hand minska faktiska utsläpp, men även 
kompensationsåtgärder kan komma att användas för att uppnå klimatneutralitet i slutändan. 

 
3 Boverket, Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-
och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/, 2021-08-31. 
4 Sveriges regering, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Proposition 2016/17:146, 2017. 

Figur 4. Locums område Klimat svarar mot FN:s globala 
hållbarhetsmål enligt den övre raden samt Sveriges miljömål på 
den nedre raden. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
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Locum redovisar sin klimatpåverkan tillsammans med regionen i en årlig klimatkalkyl där ingår 
energi till fastigheter, köldmedia och transporter, se Figur 5. 

3.1 Energi till fastigheterna  
Energianvändningen påverkar klimatet främst genom att 
växthusgaser frigörs vid el-, värme- och kylproduktion. Såväl 
mängden som produceras, och sättet den produceras på, 
påverkar hur stor klimatpåverkan blir.  

Locum arbetar med att minska klimatpåverkan från energi till 
fastigheterna genom att minska energianvändningen och att välja 
energislag med minimal klimatpåverkan, som exempelvis förnybar 
energi. Det kan även innefatta att skriva avtal som leder till 
minskad klimatpåverkan.  

 

3.2 Material och produkters klimatpåverkan  
Tillverkning av byggmaterial står för 80 % av byggprocessens 
klimatpåverkan5 och det är i sin tur stål och cement i stomme 
och grund som utgör huvuddelen av denna påverkan. 
Klimatpåverkan från material och produkter är därmed en viktig fråga för Locum. Locum går in 
i ett skede där främst mindre ombyggnadsprojekt kommer att genomföras, med fokus på 
teknisk upprustning. De material och produkter som används i dessa projekt har relativt sett 
låg tillgång till miljövarudeklarationer. För att kunna göra medvetna klimatreducerande 
material- och produktval behöver miljövarudeklarationer öka i antal. Locum kommer därför 
sätta årliga mål samt löpande följa upp andel miljövarudeklarationer i byggprojekt enligt 
nedan, se tabell 2. Systemet som används för dokumentation och uppföljning är 
Byggvarubedömningen (BVB). Det är ett verktyg som används lång tid i Locum samt branschen 
i övrigt. Målnivån är satt utifrån resultaten i genomförda byggprojekt under åren 2018-2020.  

Tabell 2. Visar mål rörande andel miljövarudeklarationer i byggprojekt. 

År 2022 2023 2024 2025 

Andel 
miljövarudeklarationer (%) 

10 % 15 % 20 % 25 % 

 

Klimatpåverkan är än större i nybyggnationer och större ombyggnationer jämfört med mindre 
ombyggnationer varför det är rimligt att ställa ytterligare krav för klimatpåverkan i dessa 
projekt. Nybyggnationer och större ombyggnationer omfattas sedan tidigare av beslutet att 
certifiera enligt Miljöbyggnad där en av indikatorerna ställer krav om klimatpåverkan. Det är 
därför rimligt och kostnadseffektivt att dessa projekt följer klimatkraven för Miljöbyggnad.  

 
5 Fossilfritt Sverige, Färdplan för fossilfrikonkurrenskraft mars 2018 – Bygg- och anläggningssektorn och IVL Svenska 
Miljöinstitutet, Byggandets klimatpåverkan – Livscykelberäkning av klimatpåverkan och energianvändning för ett nyproducerat 
energieffektivt flerbostadshus i betong. Rapport nr B2217, 2015. 

Figur 5. Fördelning av 
klimatpåverkan från 
energi till fastigheterna, 
köldmedia och 
transporter i 
klimatkalkylen för 2020. 
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• Locum kommer från och med 2022 redovisa klimatreducerande åtgärder som 
identifierats och genomförts i Miljöbyggnadsprojekt samt antal Miljöbyggnadsprojekt 
som uppnått Silver på indikator 156.  

3.3 Köldmedier 
Köldmedier är ett samlingsnamn på de ämnen som finns inne i en sluten kretsprocess som 
levererar kyla eller värme. Köldmedier används i luftkonditioneringsanläggningar, kylmaskiner, 
frysar och värmepumpar. Beroende på gasernas ämnesegenskaper bidrar de till växthus-
effekten i olika hög grad.  

Köldmedier med hög klimatpåverkan fasas ut löpande. Detta sker när maskiner konverteras till 
att kunna fungera med annat köldmedium, eller när maskiner skrotas och ersätts med fjärrkyla 
eller köldmedium med lägre klimatpåverkan. Vid nyinstallationer beaktas vilken typ av 
köldmedia som används. 

3.4 Transporter 
Målsättningen i regionens miljöprogram är att minst 95 % av alla transporter ska ske med 
förnybara drivmedel år 2021. Locum har brutit ned mål för programperioden, vilka inarbetats i 
relevanta avtal under miljöprogramsperioden, se figur 6. 

 
Figur 6. Utfall och mål för 2017-2020 samt mål för 2021 avseende förnybara transporter. 

Locums hyresgäster omfattas också av målet om att minst 95 % av transporterna ska 
ske på förnybara drivmedel. Det påverkar Locum utifrån att bolaget behöver stödja 
hyresgästernas val av fordon t.ex. vid installation av laddstolpar utifrån hyresgästernas 
behov. Laddplatser för eldrivna verksamhetsfordon har löpande etablerats i 
fastighetsbeståndet. Under 2020 tydliggjordes att den nya lagstiftningen inom området 
inte omfattar totalförsvarets fastigheter och Locum kommer därmed skapa en 
anpassad laddstrategi för elfordon.    

 
6 Indikator 15, Stommen och grundens klimatpåverkan, är en av indikatorerna för Miljöbyggnad 3.0. 
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Locum främjar resfria möten genom att tillhandahålla verktyg och IT-stöd. Tjänsteresor med 
tåg prioriteras framför resor med flyg. Resor med kollektivtrafik främjas genom subvention. 
Detta bidrar sammantaget till regionens målsättning att till år 2021 minska klimatpåverkan 
från regionens tjänsteresor med 25 % i jämförelse med år 2016. 

3.5 Hantera klimatförändringar 
Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar, hänsynstagande och en förändrad riskbild för 
Locum. Det handlar bland annat om extremväder som exempelvis värmeböljor och skyfall, 
men också förändringar i den miljön som tekniska system verkar i och ändrade förutsättningar 
i leveranssäkerheten av kritiska beroenden. Locum har under 2020 genomfört en övergripande 
klimat-, risk-, och sårbarhetsanalys (KRSA) där oönskade händelser sett till ett förändrat klimat 
har identifierats och analyserats, vilken kommer ligga till grund för framtida investeringar. Den 
övergripande riskbilden visar att även om Locum vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder 
så är riskbilden beroende av hur samhället i övrigt fungerar samt hur teknisk infrastruktur och 
system är dimensionerade utanför sjukhusens fastighetsgräns. 

Gemensamt för klimatrelaterade händelser är att de ofta har en geografisk spridning över flera 
sjukhus vilket ger en svårhanterad riskbild med omfattande konsekvenser. Med hjälp av 
bolagets fortlöpande riskhantering och kontinuitetsplaner kan konsekvenser begränsas och 
återgången till normalläge ske snabbt. 

Förutom att möta de risker som ett förändrat klimat medför handlar också en del av 
klimatanpassning att ställa om till en mer hållbar fastighetsdrift, vilket kan medföra en 
förändrad riskbild då ny teknik installeras i fastigheterna. Den teknikutveckling som just nu 
pågår i samhället ligger före regelverken vilket innebär att ett stort ansvar läggs på Locum att 
värdera nytta och risk med den nya tekniken, något vi gör fortlöpande inom verksamheterna. 

3.5.1 Gröna ytor 
Bevarande av och tillgång till gröna ytor är en viktig del i klimatanpassningen. Då gröna ytor 
behöver anläggas kan ett innerstadssjukhus erbjuda utmaningar med avseende på en 
krympande andel gröna ytor. Nybyggnad och även modernisering av befintliga vårdfastigheter 
sker inom ett fastslaget detaljplaneområde, ofta innebärande en förtätning jämfört med 
tidigare. Planering att bevara gröna ytor görs i respektive sjukhus fastighetsutvecklingsplan. De 
fastighetsutvecklingsplaner som nyligen färdigställts redovisar hur gröna yttre miljöer kan 
utvecklas dels med avseende på de offentliga gröna rummen där sjukhuset möter 
omgivningen, och dels med avseende på läkande aspekter av grön miljö i anslutning till vården. 
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4 Energi 

Vårdfastigheter är energiintensiva. De rymmer såväl högteknologiska vårdmiljöer som 
labbmiljöer, samt till vården stödjande teknikintensiva processer som exempelvis steriltekniska 
verksamheter. Energi är därmed en av Locums mest betydande miljöaspekter och ett 
prioriterat område i miljöarbetet. Locums strategi för att minimera miljöpåverkan från 
energianvändningen illustreras i Energipyramiden, se figur 8.  

Minimera energibehovet - I befintliga byggnader minskas behovet genom driftoptimering, 
löpande effektivisering av utrustning, investering i mer energieffektiv teknik och förbättringar 
av byggnadernas klimatskal. Kartläggningar och utredningar kring hur energin kan användas 
effektivt sker löpande. Vid nybyggnation kan höga krav ställas på byggnaders 
energieffektivitet.  

Återvinna - Genom att återanvända energi, minskas mängden energi som behöver tillföras 
byggnaden. Exempel på återvinning av energi är värmeåtervinning i ventilationen och 
nyttjande av kondensor- och avloppsvärme.  

Producera förnybar energi - Genom att producera fastighetsnära förnybar energi minskas 
behovet av att tillföra energi till byggnaden 
från annan energikälla. Det innebär också 
ett tillskott av förnybar energi i Sveriges 
totala energiproduktion. 

Välja bra energikälla - Genom att välja en 
bra energikälla kan Locum minimera 
negativ miljöpåverkan. Valet sker på olika 
nivåer, såsom att välja mellan 
eluppvärmning eller fjärrvärme alternativt 
köpa miljömässigt bättre energi. 

 

Figur 7. Locums område Energi svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål enligt den övre raden samt Sveriges miljömål på 
den nedre raden. 

Figur 8. Locums energipyramid. 
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4.1 Energieffektivisering  
Regionens målsättning är att verksamhets- och fastighetsenergi i regionsägda fastigheter har 
minskat med 12 % år 2022 och med 30 % år 2030, i jämförelse med år 2011. För att nå målet 
behöver både verksamheterna och fastigheterna effektivisera respektive energianvändning.  

Ökad produktion av fastighetsnära förnybar energi påverkar inte nyckeltalet, utan ersätter 
istället andra energikällor. Locums arbete med energieffektivisering omfattar de två nedersta 
nivåerna i energipyramiden, se figur 8. 

 
Figur 9. Locums energiuppföljning. Mål, utfall och prognos för minskad energianvändning 2011-2030. 

 



 

 

Miljöplan 2021 (2017-2030) sid 13 av 21 

 LOC 2020-0429 

Informationssäkerhetsklass: K1  
Processägare Processledare/Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt 
Fastighetsdirektör 
akutsjukhus Hållbarhetschef/Miljösamordnare Kvalitetschef 2016-11-24 2021-09-09 2021-09-13 

 

 

Locum arbetar systematiskt med energifrågan och upprättar årligen objektspecifika energi-
planer utifrån den övergripande målnivån. Energiplanen beskriver fastighetens energimål och 
åtgärder för att nå målet. Energiplanerna följs löpande upp en gång per månad i Locums 
förvaltningsrapport, se figur 9. Energiplanerna för respektive förvaltningsobjekt revideras 
årsvis.  

Tabell 3 redovisar händelser och aktiviteter som påverkar energianvändningen under 
målperioden 2011-2022. Inom några områden förväntas energianvändningen öka. Locum 
undersöker och vidtar lämpliga åtgärder för att minimera en ökning. 

Tabell 3. Uppskattning över hur olika aktiviteter/åtgärder bidrar till måluppfyllelsen att sänka energianvändningen 
2020-2022 utöver redan gjord minskning mellan 2011-2020. Fördelningen avser hela fastighetsbeståndet Locum 
förvaltar. 

Områden 
Uppskattad fördelning för att nå målet minskad 
energianvändning  
(kWh/m2, Atemp, år) 2011-2022 i procent (%) 

Driftoptimeringar -2 till -1 

Åtgärder tekniska system -2 

Nybyggnationer 1 till 3 

Ombyggnationer -1 

Verksamhetsenergi befintligt bestånd 1 

Kylanvändning befintligt bestånd 1 

Avyttrande av byggnader 1 till 2 

Genomförd minskning 2011-2020 -14 

Summa 2011-2022 -15 till -11 

 

Driftoptimering – Genom att optimera användningen av en byggnads befintliga installationer 
och system kan betydande energibesparingar uppnås. En viktig faktor i driftoptimeringsarbetet 
är att kontinuerligt effektivisera samt anpassa system och installationer till hyresgästens 
behov.  

Åtgärder tekniska installationer – Dessa vidtas för att långsiktigt upprätthålla, och på sikt höja 
fastighetens standard i något avseende eller för att återställa en förlorad funktion. Syftet kan 
också vara att anpassa installationens funktion efter hyresgästens behov.   

Genom att göra energimässigt bra val kan en kostnadseffektiv energibesparing uppnås. För att 
välja system med lägst kostnad över hela livslängden använder Locum livscykelkostnads-
kalkyler (LCC). 

Ny- och ombyggnationer – Här finns betydande möjligheter att göra energimässigt bra val som 
ger energibesparingar under byggnadens driftskede. Vikt läggs vid att ställa rätt krav och sedan 
följa upp dessa i byggprojekten. Det kan gälla allt från byggnadens utformning och klimatskal, 
till energiprestanda och val av enskilda komponenter samt energislag. 
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Vid ny- och ombyggnationer ställer Locum krav på fastighetsenergi7 enligt Boverkets 
definitioner. I samband med den reducerade energiprestanda som kravställs, åberopas även 
branschstandarden BELOK8. 

Verksamhetsenergi – En betydande del av Locums energianvändning i befintligt 
fastighetsbestånd är verksamhetsenergi. Sjukvården blir alltmer teknikintensiv, vilket utgör en 
utmaning i arbetet med att minska energianvändningen. Locum jobbar med 
verksamhetsenergin ur flera olika perspektiv; att sprida information, tillhandahålla verktyg, 
samverka, tydliggöra verksamhetsenergins inverkan och rena tekniska åtgärder9. 

Kylanvändning – Teknikintensiv och värmealstrande utrustning ökar inom sjukvården, så även 
kraven på en god inomhusmiljö. Kyla installeras i ökande omfattning. Detta bidrar till en ökad 
energianvändning, varför kyla ska tillföras lokalerna på ett effektivt sätt och från energikällor 
med minimal miljöpåverkan. 

Avyttrande av byggnader – De byggnader som ligger i plan för avyttrande innehåller mindre 
teknikintensiv verksamhet än genomsnittet för Locums bestånd. Det innebär att försäljningen 
av dessa fastigheter kommer ge en ökad energianvändning per kvadratmeter i det 
sammanvägda nyckeltalet. 

4.2 Fastighetsnära förnybar energi 
Genom att producera förnybar energi bidrar Locum till ett nettotillskott av förnybar energi i 
Sveriges energiproduktion. Idag är solfångare respektive solceller installerade i fastigheter som 
Locum förvaltar och utvecklar. Installation av solceller har identifierats som det mest 
kostnadseffektiva alternativet för att producera fastighetsnära förnybar energiproduktion, 
varav 7 700 kvm installerats fram till nu. Ytterligare installation av solceller avvaktas tills 
detaljerna kring krav på robusthet och skatteregler för solcellsenergi är klarlagda. 

Utvecklingen av solceller och annan förnyelsebar energiproduktion går snabbt, och det är svårt 
att förutsäga framtida potential. Parallellt med utbyggnaden av solceller bevakar Locum därför 
utvecklingen av annan fastighetsnära förnyelsebar teknik.  

4.3 Val av energikälla 
I miljöprogrammet finns målet att primärt använda energi av förnybart ursprung. När Locum 
köper in energi till fastigheterna finns möjlighet att påverka hur den energin produceras. Vid 
nytecknande av avtal ska det miljömässigt mest fördelaktiga alternativet beaktas.  

Locum har idag elavtal med märkningen ”Bra miljöval” som omfattar alla fastigheter, ett 
fjärrvärmeavtal märkt ”Klimatneutral fjärrvärme” och ett fjärrvärmeavtal märkt ”Bra miljöval 
fjärrvärme”.  

 
7 I byggnadens energianvändning ingår den energi för värme, varmvatten och ventilation som behöver tillföras en byggnad med 
hänsyn till den verksamhet som är avsedd att bedrivas i byggnaden. 
8 BELOK är en medlemsorganisation bestående av fastighetsägare som driver utvecklingen mot energieffektiva system och 
produkter i lokalfastigheter.  
9 Gröna hyresavtal är framtaget av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med fastighetsägare och 
hyresgästrepresentanter från sjukhusen inom regioner i Sverige. 
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5 Material och produkter 

Locum genomför löpande en stor mängd byggprojekt varför det utgör en betydande del av 
bolagets miljöpåverkan. För att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa, bidra till sund 
inomhusmiljö samt möjliggöra framtida återanvändning, ställer Locum omfattande krav på de 
material och produkter som används och byggs in. Produkter och dess innehåll kontrolleras, 
bedöms och dokumenteras med syftet att kunna identifiera innehåll av ämnen som i framtiden 
påvisas ge hälso- och miljöskadliga effekter.  

5.1 Bedömning av material och produkter 
Locum har under en lång tid med gott resultat ställt krav om att material och produkter som 
byggs in i regionens vårdfastigheter ska vara bedömda och godkända ur miljö- och 
hälsosynpunkt, se figur 11. Systemet som används för att göra bedömningen är 
Byggvarubedömningen (BVB), där material och produkter bedöms utifrån kemiskt innehåll och 
fastställda livscykelkriterier. En produkt får godkänt på ämnesinnehåll om den inte innehåller 
miljö- och hälsoskadliga ämnen som överskrider givna gränsvärden. På så sätt främjas en 
hälsosam inomhusmiljö för de som vistas i Locums lokaler. Genom att även ställa krav på att 
produkter och material ska vara godkända ur livscykelsynpunkt, säkerställs bl.a. att emissioner 
är låga och att avfallshantering inte bidrar till negativ miljöpåverkan. För att säkerställa att 
produkter och material hanteras enligt kraven görs löpande uppföljning av samtliga produkter 
som registreras i BVB. Kravet om minst 90 % accepterade eller rekommenderade material och 
produkter kommer kvarstå men från och med 2022 kommer målet att utgå baserat på gott 
resultat under lång tid. 

Figur 10. Locums område Material och produkter svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål enligt den övre raden 
samt Sveriges miljömål på den nedre raden. 
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Figur 11. Andel godkända material och produkter som registrerats i Locums byggprojekt. Utfall för 2017-2020. 

5.2 Kemiska produkter i driftentreprenader  
Locum har under lång tid arbetat med utfasning och minskning av kemiska substanser som 
bedömts vara farliga för hälsa och miljö. Kemiska produkter som används i 
driftentreprenaderna ska registreras, inventeras och rapporteras årligen till Locum. Dessa steg 
görs i verktyget KLARA där ingående ämnen i produkterna kontrolleras mot regionens 
utfasningslistor för kemiska produkter och varor10. Locums driftentreprenörer använder till 
exempel smörjoljor, läcksökningsspray, färger, lacker och rengöringsmedel, vilka inte får 
innehålla förbudsämnen. 

5.3 Ekologiska livsmedel 
I miljöprogrammet står att “Regionens bolag och förvaltningar i första hand ska välja ekologiskt 
kaffe och te samt ekologisk eller lokalproducerad frukt till anställda vid inköp och vid 
representation”. Det finns mål om att prioritera inköp av ekologiskt kaffe och te samt ekologisk 
och lokalproducerad frukt till anställda. All frukt som Locum köper in är ekologisk och ungefär 
hälften av kaffe, te och representation (som består av exempelvis fikabröd och luncher) är 
även det ekologiskt. 

  

 
10 Region Stockholm, LS 2015-1281 Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter, avsnitt 4.2.4 
Förbudsämnen fastigheter, fordon, fartyg samt för service av medicinteknisk utrustning och 4.2.5 Utfasningsämnen fastigheter, 
fordon och fartyg samt service av medicinteknisk utrustning, 2017. 
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6 Avfall  

Locum främjar en resurseffektiv avfallshantering genom att beakta avfallsmängder innan de 
uppstått, möjliggöra sortering samt föra en löpande dialog med hyresgäster, entreprenörer 
och avfallsentreprenörer. I regionens miljöprogram finns indikatorer och måltal för sortering 
av både bygg- och verksamhetsavfall.  

För att åstadkomma en resurseffektiv avfallshantering arbetar Locum i enlighet med 
avfallstrappan, se figur 13.  

Förebygga – Att arbeta förebyggande med avfall innebär bland annat att hitta alternativ till 
rivning och ombyggnation samt att projektera effektivt, exempelvis genom att använda BIM-
modeller och standardiserade lösningar. Det innebär även att inte köpa in eller använda mer 
bygg- och förvaltningsprodukter än vad som behövs, samt använda det minst hälso- och 
miljöfarliga alternativet på marknaden.  

Återanvända – Framtida återanvändning av material och produkter som byggs in möjliggörs 
genom att använda Byggvarubedömningen. Där dokumenteras de produkter som byggs in i 
fastigheter så att informationen finns tillgänglig under förvaltningsskedet. På så sätt främjas 
återanvändning av produkter då det finns information tillgänglig om produkters kemiska 
innehåll och miljöprestanda. 

Driftentreprenörer bidrar till återanvändning genom att spara material som kan användas igen 
när rätt förutsättningar finns. Det kan handla om att utrymme för mellanlagring finns, att 
materialet inte innehåller farliga ämnen samt att det finns avsättning för materialet.  

 
Figur 13. Avfallstrappan. Strategi för att arbeta med material, produkter och avfall. 

Förebygga Åter-
använda

Material-
återvinna

Energi-
utvinna Deponera

Figur 12. Locums område Avfall svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål enligt den övre raden samt 
Sveriges miljömål på den nedre raden. 
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Materialåtervinna – Avfall sorteras på plats för att främja materialåtervinning så att så lite 
som möjligt ska gå till förbränning eller deponi. 

Energiutvinna – Den del av avfallet som inte går att materialåtervinna skickas till förbränning. 
Genom att förbränna avfall i kraftvärmeverk tas energin som är lagrad i avfallet tillvara. 

Deponera – Den del av avfallet som varken går att materialåtervinna eller energiutvinna 
slutförvaras på en avfallsanläggning. 

6.1 Avfall från byggprocessen  
I Region Stockholms miljöprogram finns målet att minska uppkomsten av byggavfall och höja 
materialåtervinningen av redan uppkommit avfall som båda syftar till att nå EU:s mål om 70 % 
materialåtervinning. Nationella mätningar gjorda senast 2018 visade ett resultat om 52 % 

materialåtervinning, vilket indikerar att EU:s mål är mycket utmanande. I enlighet med detta 
har Locums målsättning varit att uppnå en sorteringsgrad om minst 90 % fram till 2021 där 
bolaget avser att även efter 2021 behålla kravet eftersom det är en allmänt vedertagen metod 
för ökad materialåtervinning. För att ännu mer visualisera och fokusera på ökad 
materialåtervinning justerar bolaget målsättningen till mätning av materialåtervinningsgrad 
enligt figur 15.  

 

År  2022-
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2030 
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50 55 60 65 70 % 

Figur 15. Visar målsättning för materialåtervinning i Locums byggprojekt för 2022-2030.   

Mängden byggavfall är mer omfattande i större byggprojekt jämfört med mindre byggprojekt 
varför det är rimligt att ställa ytterligare krav för avfall i dessa projekt. Byggprojekt med en 
projektbudget överstigande 100 miljoner kr inkluderas sedan tidigare i beslutet om certifiering 
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Figur 14. Utfall sorteringsgrad för uppkommit byggavfall i Locums byggprojekt under 
2017-2020. 
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enligt Miljöbyggnad. I Miljöbyggnadsprojekt kommer Locum från och med 2022, mäta avfall 
per kvm BTA som är en vedertagen metod inom branschen, enligt nedan.  

• För byggprojekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad är målsättningen att begränsa 
byggavfallet till 55 kg/kvm BTA.  

Förutom att öka materialåtervinningsgraden finns i Locums processer avfallsreducerande 
åtgärder, såsom BIM-modellering, standardiserade typrum vid projektering, kontinuerlig 
uppföljning av byggavfall och kontroll samt dokumentation av produkter i 
Byggvarubedömningen för att dokumentera och undvika icke önskvärda kemikalier och 
produkter. Inventeringar genomförs tidigt i projekten för att identifiera vilka material som kan 
återanvändas.  

Under 2021 introducerades även återanvändningsappen Locum Market vilken ger bolaget 
möjlighet att dela överblivet material och utrustning mellan sjukhusen.  

6.2 Avfall från verksamheter och drift 
Locum arbetar tillsammans med hyresgäster och entreprenörer för att hanteringen av avfall 
från sjukhusen ska fungera så smidigt som möjligt. Från de verksamheter som bedrivs i Locums 
lokaler uppstår många slags avfall, se figur 16. Verksamheterna är beroende av fler 
avfallshanterare än Locum. Inom regionen finns avtal för vårdens specialavfall, och 
kommunerna äger det hushållsliknande avfallet samt matavfallet. 

En löpande dialog och uppföljning säkerställer en fungerande och flexibel avfallshantering som 
minimerar påverkan på miljö och hälsa. Locum möjliggör för verksamheterna att källsortera 
sitt avfall genom att tillhandahålla bl.a. kärl, dekaler och information om sorteringsrutiner. 
Återanvändning av verksamhetens utrustning och inventarier hanteras av verksamheten.  

 
Figur 16. Uppkommit avfall från verksamheterna och driften i Locums fastigheter under 2020. 

6.3 Avfall på huvudkontor och lokalkontor 
På Locums huvudkontor och lokalkontor finns möjlighet att källsortera. Att källsortera avfallet 
är ett signalvärde i möten med ägare, hyresgäster och andra samarbetspartners.  

  

Avfall från hyresgäster och drift som Locum hanterar

Källsorterade fraktioner (förp.,
papper, plast) (15,1 %)

Brännbart hushållsliknande
avfall (69,4 %)

Matavfall (3,8 %)

Grovavfall (blandat, brännbart,
metallskrot) (11,4 %)

Farligt avfall från driften (0,3 %)
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7 Hjälpmedel och verktyg för måluppfyllnad 
Det finns ett flertal hjälpmedel och verktyg som Locum använder för att nå målen i 
miljöplanen. Vilka dessa är, vad syftet med dem är och hur de används beskrivs nedan.  

7.1 Verktyg för att begränsa miljöpåverkan i byggprocessen 
Locum deltar aktivt och bidrar till initiativ för att minska miljöpåverkan i byggprocessen. Viktiga 
forum för detta är Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen och Byggföretagen 
m.fl. Genom medverkan i dessa forum får Locum verktyg att både ställa krav och kvalitetssäkra 
leverans i byggprojekt och förvaltning. 

7.1.1 Byggvarubedömningen (BVB) 
BVB är en ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om material och 
produkter utifrån kemiskt innehåll och ett antal livscykelkriterier. I BVB kan de produkter som 
byggs in i fastigheter dokumenteras så att informationen finns tillgänglig under 
förvaltningsskedet. På så sätt kan produkter som i framtiden visar sig innehålla miljö- eller 
hälsoskadliga ämnen enkelt identifieras och saneras, vilket reducerar förvaltningskostnader.  

Locums styrdokument ”Riktlinje för produkt- och materialval” gäller för samtliga byggprojekt. 
Det innefattar krav avseende projektörers och entreprenörers val av material och produkter 
med hänsyn till både BVB och dokumentation i projektplatsen.  

7.2 Hållbar upphandling, styrdokument och uppföljning 
I Region Stockholms miljöprogram står beskrivet att regionen genom upphandling och resurs-
effektiv produktanvändning ska bidra till en hållbar konsumtion och produktion. Locum gör 
aktiva ställningstaganden angående lämpliga ekonomiska, sociala och miljömässiga krav i varje 
upphandling beroende på vad som ska upphandlas. Locum ställer sedan många år miljökrav i 
upphandlingar, vilket påverkar och minimerar miljöpåverkan genom hela bygg- och 
förvaltningsprocessen. Att ställa krav så att leverantörer, projektörer och entreprenörer agerar 
miljömedvetet har stor inverkan på måluppfyllnaden. Miljökraven följs löpande upp enligt 
fastlagda processer och rutiner. 

7.3 Utbildning och kommunikation 
Miljö är en del av introduktionsprogrammet för nyanställda på Locum där syftet är att 
informera om Locums miljöarbete på en övergripande nivå. I ett nästa steg utbildas 
medarbetarna utifrån deras roll i bolagets miljöarbete.  

Locum arbetar aktivt med miljökommunikation i syfte att synliggöra det systematiska miljö-
arbetet för såväl medarbetare på Locum som för hyresgäst och ägare. Miljökommunikationen 
externt, inom sociala medier, bidrar till att stärka Locums varumärke. Arbetet styrs av en 
övergripande kommunikationsplan som bryts ned på underliggande nivåer.  
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7.4 Gröna obligationer 
Region Stockholm har sedan 2014 gett ut gröna obligationer till hållbara projekt inom 
regionen. Gröna obligationer innebär att investerare finansierar hållbara projekt. Projekten 
Nya Södertälje sjukhus, Chopin, byggnad 70 och 72 på Södersjukhuset, byggnad 52 på 
Danderyds sjukhus är projekt finansierade av den gröna obligationen, vilka är intressanta för 
investerarna utifrån att Miljöbyggnad används samt på grund av deras storlek. Inom Region 
Stockholm löper lånen över tre år där investerarna hålls uppdaterade om projektets utveckling 
i ett investerarbrev som ges ut en gång per år.  
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