
Redovisning av miljöledningsarbetet 2015
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Del 1 Miljöledningssystemet

1. Är myndigheten miljöcertifierad?

Ja, endast ISO14001

2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy?

SMHI ska bidra till en hållbar utveckling genom att med sin kompetens kring klimat- och 
miljöhänsyn vara en resurs i samhället och att i den egna verksamheten vara ett föredöme.

SMHI:s miljöarbete präglas av ständiga förbättringar där miljöhänsyn är en naturlig och väl 
integrerad del i alla SMHI:s aktiviteter. Verksamhetens konsekvenser för miljön ska 
uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ påverkan. Verksamhetens 
resultat ska sträva mot att bidra till positiva indirekta miljöaspekter i samhället.

Lagstiftning och samhällets övriga krav ska uppfyllas och kunders efterfrågan ska 
tillfredsställas.

Medarbetarna ska erbjudas en kunskapsbas som möjliggör att miljöaspekter beaktas i det 
dagliga arbetet. Medarbetarnas aktiva engagemang i miljöarbetet ska uppmuntras.

Vid upphandling av varor och tjänster samt vid val av resandeform ska miljöpåverkan 
beaktas med prioritet.

SMHI:s interna arbete präglas av miljösyn där ersättning av miljöfarliga ämnen, sparsamhet 
med resurser och kretsloppstänkande är kännetecken. Aktivt arbete ska kontinuerligt leda till 
minskade koldioxidutsläpp. SMHI ska som helhet klimatkompensera resterande utsläpp.

Miljöarbetet ska finnas dokumenterad och vara tillgängligt för alla intressenter inom och 
utom institutet.

SMHI:s miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001.

3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöu tredning?
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Miljöutredningen uppdaterades 2013.

4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betyda nde direkt påverkan på 
miljön?

SMHIs betydande direkta miljöpåverkan enligt miljöutredning 2013 är följande:

- Tjänsteresor (hyrbil och privatbil, tåg, flyg)
- Energianvändning (värme, el, komfortkyla, SMHI stationer, datorhallar, reservkraft)
- Medarbetarnas beteende kopplat till exempelvis resor och energianvändning
- Kemikalier (verkstad, laboratorium, fältförråd)
- Pappersförbrukning
- Avfallshantering (källsortering, farligt avfall etc) 

4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betyda nde indirekt påverkan på 
miljön?

SMHIs betydande indirekta miljöaspekter enligt miljöutredning 2013 är följande:

- Kunskap- och informationsspridning internt och externt (internationellt samarbete, 
biståndsarbete, konsultation, etc)
- Utbildning internt och externt (internutbildning miljöledning, externutbildning kunder och 
andra intressenter)
- Miljöbedömningar för remisser (SMHIs svar på remissen kan bidra till positiv indirekt 
miljöpåverkan)
- Miljöbedömningar för produkter och tjänster (SMHIs produkter och tjänster kan bidra till 
positiv indirekt miljöpåverkan)
- Väl fungerande miljöledning (här hanteras frågor om upphandlingsrutiner och 
säkerställande av ett effektivt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001, som ständigt 
förbättras, säkra att alla medarbetare har tillräcklig kunskapsnivå, klimatkompensera för 
energi och resor) 

5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de akti viteter som har betydande 
direkt påverkan på miljön?

SMHIs mål för de direkta miljöaspekterna 2015:

Verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska genom att 
- Öka andelen gröna anskaffningar och fasa ut miljöfarliga ämnen
- Minska miljöbelastning från resor i tjänsten
- Minska förbrukning av energi och andra resurser.

Utöver detta är Norrköpingskontoret diplomerat som Grönt kontor enligt kriterier från 
Norrköpings kommun. 
SMHIs mål inom ramen för Grönt kontor: 
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- Samtliga SMHI-anställda ska känna till miljöplanen för Grönt kontor
- SMHIs kontor i Sundsvall, Malmö, Upplands Väsby och Göteborg inspireras av Grönt 
kontor i Norrköping
- Miljötips på Intranätet
- Fler miljö- och etiskt märkta produkter för fika och frukt
- Utöka antalet video- och telefonkonferenser för att ersätta resor då det är möjligt
- Kompost i samtliga fika/lunchrum
- Cykelvänlig arbetsplats.

5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de akti viteter som har betydande 
indirekt påverkan på miljön?

SMHIs mål för de indirekta miljöaspekterna 2015:

- Göra miljöbedömningar för SMHI:s externa leveranser (produkter, tjänster, remisser). 
Behandling av indirekta miljöaspekter integreras i SMHI:s verksamhet med syfte att SMHI:s 
levererade beslutsunderlag skall kunna bidra till en minskning av miljöpåverkan.

SMHI ska även ha en väl fungerande miljöledning genom att:
- Säkra att alla anställda har tillräcklig kunskapsnivå
- Klimatkompensera för energi och resor.

6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål?

SMHIs åtgärder för att nå satta miljömål 2015.

Direkt miljöpåverkan: 
- Miljökrav ställs vid upphandling (när det är relevant)
- Arbete med att se över kemikalier inom observationsverksamheten och i oceanografiska 
laboratoriet fortgår. Observationsverksamheten genomförde en kraftsamling för att rensa ut 
gamla kemikalier och införde ett nytt digitalt system för invertering av kemikalier.
- Fortsatt arbete med att minska tjänsteresor enligt resepolicy och med hjälp av resfria möten. 
- Dialog med fastighetsägarna angående energibesparande åtgärder. 
- Diskussion om minskad pappersanvändning har förts inför inköp av nya skrivare med 
funktion "follow me print"- liknande funktion.
- Planering inför införandet av matavfallsseparering i januari 2016. 
- Dialog har förts för att utöka utbudet av miljö- och etiskt märkta produkter för fika och 
frukt. 
- Samtliga arbetsplatser har försetts med grenuttag för att förenkla avstängning av till 
exempel datorer och skärmar utanför arbetstid.

Indirekta miljöpåverkan: 
- Miljöbedömningar görs för remissvar och produkter/tjänster. 
- Miljöbedömningsrutinen har setts över och effektiviserats under året. 
- Ny miljöutredning påbörjades vintern 2015. 
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- Intranätsidorna om miljöledning har setts över och uppdaterats med bla en miljötipssida för 
medarbetarna. 
- Klimatkompenserat för resor och energianvändning.

7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts

Koldioxidutsläppen för kortare flygresor minskade med 11% under 2015, tåg med 14% och 
bil med 41% .

Koldioxidutsläppen för längre flygresor har dock ökat med 57 % bland annat till följd av nya 
internationella samarbeten samt arbete inom biståndsområdet vilka till stor grad kräver 
medarbetarnas fysiska närvaro på plats. 

Pappersförbrukningen har minskat något, tex skrivs det ut mindre i prognosproduktion då en 
del prognoskartor visas på stora skärmar i stället för i pappersform. 

Energianvändningen har minskat trots införande av komfortkyla. Energieffektivisering har 
genomförts i serverhallarna. 

Miljökrav ställ i upphandlingar då det är relevant. Antalet har minskat jämfört med 2014 men 
det beror på karaktären av upphandlingar 2015.

Under 2015 svarade SMHI på 148 remisser där 26 stycken av SMHIs svar enligt vår 
bedömning tydligt bidrar till en positiv indirekt miljöpåverkan

8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap 
de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?

SMHIs anställda genomgår en introduktionsutbildning som nyanställd i syfte att inhämta 
kunskap om bland annat SMHIs miljöledningsarbete.

I början av 2015 hölls en workshop med kvalitets- och miljöledningssamordnare och intern 
revisorer från SMHIs alla avdelningar för att engagera och motivera arbetet inom 
miljöledning. Resultatet tas om hand inom miljöledningsgruppen. 

Utbildningsmöjligheten för miljösamordnarna ses över regelbundet. 
Informationsspridning sker på intranätet och det finns möjlighet för medarbetarna att där 
själva lämna och ta del av varandras miljötips.

9. På vilket sätt har myndigheten använt informatio nsteknik i syfte att minska 
sin energianvändning?

Belysning: Rörelsesensorer på allmänna utrymmen som mötesrum, skrivarrum, pentry, 
ytterbelysning mm.
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Värme: Termostatreglerad värme som är sammanskopplad med komfortkylan. Kallar man via 
termostaten på mer värme, ökar flödet i elementen och kylan stängs ner och vice versa. 
Värmecentralerna har både tidsstyrning på kalender, samt styrande termostatgivare i 
lokalerna.

Ventilation: Nya moderna ventilationsaggregat medför avancerad styrning på både in- och 
uttemperaturer. Tidkanaler med reglerbar temperatur i många steg.

Kylcentral: Vi har egen anläggning för produktion av kyla till våra datorhallar. 
Reservkapacitet och redundans i produktionen används för komfortkyla. Stor frikyle-
anläggning försörjer oss större delen av året. Kylaggregaten drar bara en bråkdel el, jämfört 
med traditionella aggregat, och alla våra fläktar och pumpar är eko-märkta och 
varvtalsreglerade. 
Vid upphandlingen var miljöaspekten tungt vägande.

10. På vilket sätt har myndigheten använt informati onsteknik i syfte att minska 
antalet tjänsteresor?

SMHI använder sig av olika typer av informationsteknik för att minska resor i tjänsten; 
till exempel Skype, Lync, WebEx, videokonferenssystem, Accano.
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter

Antal årsarbetskrafter: 552
Antal kvadratmeter lokalyta: 19 548

1. Tjänsteresor och övriga transporter

Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per års arbetskraft uppdelat per fordonsslag 
(1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil (1.3)

Kg CO2 Totalt Kg CO2/årsarbetskraft

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Flygresor under 50 mil 15 228 17 118 18 713 28 30 33

Bilresor 30 397 51 000 53 000 55 90 93

Tågresor 2,40 2,80 2,70 0,004 0,005 0,005

Bussresor

Maskiner och övriga 
fordon 

Sammanlagt ovan 45 627 68 121 71 716 83 120 126

Flygresor över 50 mil 584 472 372 575 457 440 1 059 657 807

1.4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella 
problem och luckor i materialet samt hur och när my ndigheten planerar att åtgärda 
dessa)

Tåg, bil och kortare flygresor har minskat bland annat till följd av användning av 
videokonferenssystem. 

Längre flygresor har ökat till följd av internationellt samarbete samt arbete inom 
biståndsområdet.

Lokaltrafik, taxi, helikopterresor till svåråtkomliga observationsstationer samt 
båtresor tas inte med i materialet.

För närvarande finns det inga planer på att ta med taxi och lokaltrafik i uppföljningen 
pga det oproportionerligt stora administrativa merarbete det skulle innebära.

Statistik för helikopter- och båtresor och möjligheten att få in denna ska diskuteras 
under 2016.

1.5 Hur uppgifterna är framtagna?

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter
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Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på 
annat sätt, nämligen

Leverantörsuppgifter för tåg, flyg och hyrbil.
Schablonberäkning via Naturvårdsverkets mall för privatbil.
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2. Energianvändning

2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årarbetskraft och per 
kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på

kWh totalt

2015 2014 2013

Verksamhetsel 
(avser 
kontorslokaler)

1 630 384 2 842 000 2 034 000

Fastighetsel 508 784 670 000 768 000

Värme 2 287 000 2 927 000 2 303 000

Kyla 158 000

Totalt 4 584 168 6 439 000 5 105 000

kWh/årsarbetskraft kWh/m 2

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Verksamhetsel 
(avser 
kontorslokaler)

2 954 5 012 3 587 83 144 104

Fastighetsel 922 1 182 1 354 26 34 39

Värme 4 143 5 162 4 062 117 148 118

Kyla 286 8

Totalt 8 305 11 356 9 004 235 325 261

Eventuell energianvändning utanför lokaler

kWh totalt

2015 2014 2013

El 955 000 1 026 000 880 000

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad

Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad.

2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvän dningen (anges i procent)

2015 2014 2013

Verksamhetsel 98 % 65 % 94 %

Fastighetsel 96 % 95 % 94 %

Värme 80 % 78 % 75 %

Kyla 100 %  %  %

Utanför lokaler 100 % 100 % 61 %

Totalt 91 % 78 % 82 %

2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad för nybar el i myndighetens elavtal?
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Krav har delvis ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal.

2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat  av samverkan med myndighetens 
fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som ha r genomförts)

Ja

Kontinuerlig dialog vid tex val av armaturer, införande av LED både inom- och 
utomhus.

2.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella 
problem och luckor i materialet samt hur och när my ndigheten planerar att åtgärda 
dessa))

Resultatet har påverkats i positiv riktning genom att bättre uppföljningssystem och 
dialog med fastighetsägaren i Norrköping ger mer korrekt data.

Samtliga arbetsplatser har försetts med strömbrytare för att förenkla avstängning av 
till exempel datorer och skärmar utanför arbetstid.

Minskning av energianvändning utanför lokalerna beror bland annat på installation 
av nya molnhöjdsmätare vilka är mer effektiva än tidigare.

Schablonberäkningar för kontoren i Sundsvall och Malmö beträffande el och värme, 
schablonberäkning för värme i Göteborg medför ej exakta siffror. Går ej att påverka i 
dagsläget.

Schabloner för andelen förnybart för både el och värme där elen ej är avtalad som 
grön. Grön el ska upphandlas för Göteborg och Upplands Väsby. Elen i Malmö och 
Sundsvall ingår i hyran och kan ej påverkas.

2.7 Hur är uppgifterna  framtagna?

Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt)

Schablonberäkningar för el i Sundsvall och Malmö baserat på användingen i 
Göteborg och Upplands Väsby. Schablonberäkningar för värme i Göteborg, 
Sundsvall, Upplands-Väsby samt Malmö. Andelen förnybart värme och el (för en del 
kontoren) uppskattas genom sökningar på internet.
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3. Miljökrav i upphandling

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav stä llts av det totala antalet 
upphandlingar och avrop

Antal st

2015 2014 2013

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav

14 17 9

Upphandlingar och avrop totalt 88 40 27

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav

16 % 43 % 33 %

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där ener gikrav enligt förordning (2014:480) 
om statliga myndigheters inköp av energieffektiva v aror, tjänster och byggnader har 
ställts

Noll stycken av noll.

Om krav enligt förordningen om statliga myndigheter s inköp av energieffektiva varor, 
tjänster och byggnader inte har ställts vid upphand lingar över tröskelvärdet, ange 
skälen för det:

Annat:

Ej tillämpligt. Inga upphandlingar har utförts av sådan karaktär under perioden.

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknan de av hyresavtal eller inköp av 
byggnader? (vid nej ange skälen för det)

Har inte tecknat nytt hyresavtal eller köpt byggnad sedan förordning (2014:480) om 
statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader infördes

3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med miljökrav avd et 
totala värdet av upphandlingar och avrop per år

Värde kr

2015 2014 2013

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav

13 250 000 23 811 000 8 799 000

Upphandlingar och avrop totalt 48 000 000 32 347 000 33 867 000

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav

28 % 74 % 26 %
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3.5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella 
problem och luckor i materialet samt hur och när my ndigheten planerar att åtgärda 
dessa)

Andelen upphandlingar och avrop med miljökrav har minskat under 2015 jämfört 
med 2014. Detta beror på att det 2015 var många tjänsteupphandlingar och det är 
svårt att hitta miljökrav för leverans av tjänster.

Myndigheten fortsätter att arbeta med att centralisera inköpsfunktionen. Fortfarande 
sker vissa inköp utan inköpsfunktionens vetskap. SMHI förutsätts ha kommit tillrätta 
med detta under 2016.

3.6 Hur är uppgifterna  framtagna?

Eget uppföljningssystem
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4. Frivilliga frågor

Frågor om policy

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för I T och miljö? (om ja ange vilka 
områden som tas upp i dokumentet)

Nej

Frågor om IT-anskaffning

4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av  det totala antalet IT-anskaffningar 
per år (anges i procent och värde).

2015 2014 2013

Andel (%)  % 50 %  %

Värde (Skr)  Skr 5 342 000 Skr  Skr

Hur är uppgifterna framtagna ?

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-ans kaffningar ?

Hur är uppgifterna framtagna ?

Frågor om energianvändning

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt o ch per årsarbetskraft uppdelat på

kWh kWh/årsarbetskraft

2015 2014 2013 2015 2014 2013

PC-arbetsplats

Skrivare

Servrar och Serverrum 945 564 1 126 824 1 713 1 987

Hur är uppgifterna framtagna ?

Eget uppföljningssystem
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Frågor om resfria möten

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskra ft

Antal Antal/årsarbetskraft

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Resfria möten 476 1

Hur är uppgifterna framtagna ?

Frågor om förklaring till resultatet

4.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella 
problem och luckor i materialet samt hur och när my ndigheten planerar att åtgärda 
dessa)

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft i servrar och 
serverrum minskar till följd av virtuella servrar.

4.2 Andel och värde av IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-
anskaffningar per år (anges i procent och värde):  
SMHI har idag inte registrerat detta på ett sätt som möjliggör att det går att få fram 
den statistiken. Kommer troligen att läggas till inför nästa års rapportering.

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat på: 
PC-arbetsplats, skrivare, servrar och serverrum. Har ej möjlighet att följa upp PC-
arbetsplats och skrivare i dagsläget.

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft (resfria möten definieras här 
som tre eller fler deltagare, varav minst en på distans, via t.ex., webb eller video): 
Pga byte av leverantör för videokonferenssystemet 2015 saknas statistik för 
användning av konferenssystemet. Programvara är framtagen av leverantör och 
väntas installeras under 2016. För övriga system som WebEx, Skype etc saknas 
möjligheten att följa upp användningen. Diskussioner förs om införande av system 
för uppföljning av antal resfria-möten i samband med regeringsuppdrag enligt 
REMM.

Frågor om energi 

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffe ktiviseringsarbete, innefattande 
nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder,  som utgör grunden för ert 
energieffektiviseringsarbete?
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Nej

4.8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur  mycket i kWh)

Nej
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