
Redovisning av miljöledningsarbetet 2016
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 inom klimat- och 
miljöområdet vara en resurs i samhället och vara ett föredöme.

SMHIs miljöarbete ska vara en integrerad del i verksamheten och ständigt förbättras. 
Verksamhetens konsekvenser för miljön ska uppmärksammas och analyseras med syfte att 
reducera negativ inverkan. Verksamhetens resultat ska sträva mot att bidra till positiva 
indirekta miljöaspekter i samhället.

Lagstiftning och samhällets övriga miljökrav ska uppfyllas och intressenters efterfrågan inom 
miljöområdet ska tillfredsställas.

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

Vid upphandling av varor och tjänster ska miljöpåverkan beaktas med prioritet.

Vid planering av tjänsteresa ska alternativet resfria möten övervägas och miljöpåverkan alltid 
beaktas.

SMHIs interna arbete ska präglas av miljöhänsyn där ersättning av miljöfarliga ämnen, 
sparsamhet med resurser och kretsloppstänkande är kännetecken. Aktivt arbete ska 
kontinuerligt leda till minskade koldioxidutsläpp. SMHI ska klimatkompensera utsläpp från 
tjänsteresor och energianvändning.

Miljöarbetet ska finnas dokumenterat och vara tillgängligt för alla intressenter inom och 
utom institutet.
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SMHIs miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001.

3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöu tredning?

Miljöutredningen uppdaterades 2016.

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

SMHIs betydande direkta miljöpåverkan enligt miljöutredning 2016 är följande:

Elanvändning 
Resor i tjänsten (tåg, bil, flyg)
Pappersförbrukning
Avfallshantering
Lokalvård
Engångsartiklar
Kemikalier och kvicksilvertermometrar
Grön IT
Elektronik, datorer 

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

SMHIs betydande indirekta miljöaspekter enligt miljöutredning 2016 är följande:

EU-projekt, internationella uppdrag och samarbeten.
Kunskaps- och informationsspridning
Miljöbedömningar vid remissyttranden, produkter
Restaurangen
Miljökrav vid upphandlingar
Medarbetarnas bidrag
Produkter som tillhandahålls av olika avdelningar 

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

SMHIs mål för de direkta miljöaspekterna 2016:

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.
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Utöver detta är Norrköpingskontoret diplomerat som Grönt kontor enligt kriterier från 
Norrköpings kommun. 
SMHIs mål inom ramen för Grönt kontor: 
- 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 2016:

- 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.

6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att  nå målen för direkt 
miljöpåverkan?

SMHIs åtgärder för att nå satta miljömålen för direkt miljöpåverkan 2016:

- Miljökrav ställs vid upphandling (när det är relevant)
- Arbete med att se över och fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier inom 
observationsverksamheten och i oceanografiska laboratoriet fortgår. 
- Fortsatt arbete med att minska tjänsteresor enligt resepolicy och med hjälp av resfria möten. 
- Dialog med fastighetsägarna angående energibesparande åtgärder. 
- Infört matavfallsseparering 
- Utökat utbudet av miljö- och etiskt märkta produkter för fika och frukt. 
- Arbetat om miljöhandboken till ett dokument samt publicerat hela på inranätet för att 
förenkla åtkomsten och göra det lättare att hitta all nödvändig information.
-Miljöpolicy samt resepolicy har setts över och uppdaterats
-Miljömålen setts över och uppdaterats och börjar gälla 2017

6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att  nå målen för indirekt 
miljöpåverkan?
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SMHIs åtgärder för att nå satta miljömål  för indirekt miljöpåverkan 2016.

- Miljöbedömningar görs för remissvar och produkter/tjänster. 
- Ny miljöutredning fastställdes 2016 och miljömålen har setts över och uppdaterats och 
börjar gälla 2017
- Intranätsidorna om miljöledning har setts över och uppdaterats med bla en miljötipssida för 
medarbetarna. 
- Klimatkompenserat för resor och energianvändning.
- Miljöpolicy samt resepolicy har setts över och uppdaterats
- Arbetat om miljöhandboken samt publicerat hela på inranätet för att förenkla åtkomsten och 
göra det lättare att hitta all nödvändig information.

7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan  har uppfyllts

Totalt sett har SMHI minskat koldioxidutsläppen för resor under 2016 trots att antal resta km 
har ökat. Detta beror bl.a. på förändrade emissionsfaktorer. 

Kortare flygresor minskat ytterligare jämfört med tidigare år. Resor med tåg och längre 
flygresor har ökat. De längre flygresorna har ökat något till följd av bl.a. internationella 
samarbeten, arbeten inom biståndsområdet och affärsverksamheten vilka alla till stor grad 
kräver medarbetarnas fysiska närvaro på plats. 

Användning av bil i tjänsten ligger på i stort sett samma nivå som 2015. Resor görs bl.a. 
inom observationsnätet där det krävs bil för resor i glesbygd samt transport av skrymmande 
utrustning.

Energianvändningen har fortsatt att minska. Dialog har förts kontinuerligt med 
fastighetsägaren i Norrköping för att få mer exakt data när det gäller fastighetsel och 
verksamhetsel.

7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverk an har uppfyllts

Miljökrav ställ i upphandlingar då det är relevant, 13 avrop med miljökrav av 81 stycken. 

Miljöbedömningar har gjorts i 100 % av fallen där det varit relevant, dvs av 173 inkomna 
remisser har 57 miljöbedömningar gjorts 2016.

Klimatkompenserat för resor och energianvändning.

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.
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2016 har utbildning inför uppdatering till den nya standarden genomförts för SMHI ledning, 
miljösamordnare och intern revisorer.  I samband med  utbildningen genomfördes även en 
workshop. 

Aktivt deltagande i nätverket för REMM av både medarbetare och chefer. 

Utbildning av chefer, miljösamordnare och internrevisorer har genomförts i ISO 14001:2015.  
Informationsspridning sker på intranätet och det finns möjlighet för medarbetarna att där 
själva lämna och ta del av varandras miljötips.

Fortsatt arbete med grönt kontor enligt Norrköping kommuns kriterier.

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

Belysning
- Vi (läs fastighetsvärden) har börjat installerat s k follow-me-belysning, som tänder upp med 
rörelseindikatorer, för att släckas efter ett tag
- Befintlig armatur ersätts med nyare energisnålare armaturer, vartefter de behöver 
bytas/lagas/kompletteras

Ventilation
- Kontinuerlig uppföljning vad gäller tidkanaler och verkligt behov av kapacitet i systemen

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, och videokonferenssystem t.ex. Acano.
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter

Antal årsarbetskrafter: 572
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) samt antal resor

Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter

Antal 
resor KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a.

a) Flygresor under 50 mil 393 15 730 28 15 228 28

b) Bilresor 570 27 071 47 30 397 55

c) Tågresor 5876 2,74 0,005 2,40 0,004

d) Bussresor

e) Maskiner och övriga 
fordon 

 

1.2 Sammanlagda utsläpp 
av koldioxid

1.1 a-e

 

42 804 75 45 627 83

1.3 Flygresor över 50 mil 3387 542 618 949 584 472 1 059

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)

Videokonferenssystem och tåg har troligen ersatt en del av de kortare flygresorna. 
Längre flygresor har ökat till följd av internationellt samarbete, arbete inom 
biståndsområdet och affärsverksamheten. 

Användandet av bil i tjänsten ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Bil är ofta 
nödvändig i samband med resor inom observationsnätet.

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

Antal resor är inte helt fullständiga, för bil i tjänsten går det inte att få fram statistik 
avseende arvoderade observatörer. Deras körsträcka utgör ca en tredjedel av 
SMHIs totala körsträcka med bil i tjänsten. Dessa resor kan dock inte ersättas av 
resfria möten. Antalet flygresor inkluderar även mellanlandningar då redovisningen 
från leverantör inte gått att sammanställa per resa. Antalet flygresor är därför 
överskattat. Dialog ska ske med det nya resebolaget under 2017 för att få fram 
korrekta uppgifter.  
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För närvarande finns det inga planer på att ta med taxi och lokaltrafik i uppföljningen 
pga det stora administrativa merarbete det skulle innebära.

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

1.5 Hur uppgifterna är framtagna?

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

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

2016 2015 2014

Verksamhetsel 
(avser lokaler)

1 696 557 1 630 384 2 842 000

Fastighetsel 380 279 508 784 670 000

Värme 2 248 000 2 287 000 2 927 000

Kyla 99 000 158 000

Totalt 4 423 836 4 584 168 6 439 000

kWh/årsarbetskraft kWh/m 2

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Verksamhetsel 
(avser lokaler)

2 966 2 954 5 012 87 83 144

Fastighetsel 665 922 1 182 19 26 34

Värme 3 930 4 143 5 162 115 117 148

Kyla 173 286 5 8

Totalt 7 734 8 305 11 356 226 235 325

Eventuell energianvändning utanför lokaler

kWh totalt

2016 2015 2014

Energi 967 000 955 000 1 026 000

Energianvändning till observationsnätet.

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad

Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad.

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

2016 2015 2014

Verksamhetsel 97 % 98 % 65 %

Fastighetsel 90 % 96 % 95 %

Värme 91 % 80 % 78 %

Kyla 100 % 100 %  %

Utanför lokaler 100 % 100 % 100 %

Totalt 95 % 91 % 78 %
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2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad för nybar el i myndighetens elavtal?

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. Test av follow me ljus på vissa utvalda ställen.

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 uppföljningssystemet förbättrats 
ytterligare och en god dialog med fastighetsägaren i Norrköping.

Tidigare har det enbart funnits en mätare för Norrköpingskontoret, numera finns 
mätare för varje byggnad samt ytterligare brytning i datorhallarna.

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 förnybar energi för både el och värme där elen ej är avtalad 
som grön. För 2017 har SMHI grön el i Upplands Väsby och Göteborg. Elen i Malmö 
och Sundsvall ingår i hyran men möjligheten att även där få in grön el ses över.

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 förnybar energi för värme och el 
(för en del av 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

2016 2015 2014

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav

13 14 17

Upphandlingar och avrop totalt 81 88 40

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav

16 % 16 % 43 %

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

Tre av tre.

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

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

Nej

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 av det 
totala värdet av upphandlingar och avrop per år

Värde kr

2016 2015 2014

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav

41 376 246 13 250 000 23 811 000

Upphandlingar och avrop totalt 68 375 402 48 000 000 32 347 000

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav

61 % 28 % 74 %
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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)

Anledningen till de höga värdena är att ett stort projekt för mätning av 
meteorologiska observationer upphandlades.

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)

Ja

Energianvändning för IT, IT-användning för resfria möten, Miljöhänsyn vid 
anskaffning av IT

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).

2016 2015 2014

Andel (%) 27 %  % 50 %

Värde (Skr) 5 650 000 Skr  Skr 5 342 000 Skr

Hur är uppgifterna framtagna ?

Eget uppföljningssystem

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

Krav som motsvarar miljöcertifiering

Hur är uppgifterna framtagna ?

Eget uppföljningssystem

Frågor om energianvändning

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

kWh kWh/årsarbetskraft

2016 2015 2014 2016 2015 2014

PC-arbetsplats

Skrivare

Servrar och Serverrum 762 395 945 564 1 126 824 1 333 1 713 1 987

Hur är uppgifterna framtagna ?
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Eget uppföljningssystem

Frågor om resfria möten

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskra ft

Antal Antal/årsarbetskraft

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Resfria möten 500 476 1 1

Hur är uppgifterna framtagna ?

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter

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)

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?

Nej

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

Nej

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifi erade byggnader?

Nej

Frågor om avrop
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4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavta l ställt egna miljökrav, där så har 
varit möjligt?

Nej
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