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Redovisning av miljöledningsarbetet 2022 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut 
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
 

Del 1 Miljöledningssystemet 

Basfakta 

Antal årsarbetskrafter: 604 
Antal kvadratmeter lokalyta: 17 038 

 
1. Är myndigheten miljöcertifierad? 

Ja, endast ISO14001 

 
2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? 

SMHI ska möta samhällets behov av kunskap inom meteorologi och luftmiljö, 
hydrologi och vattenmiljö, oceanografi och havsmiljö samt klimat och 
klimatanpassning. 
 
SMHI ska med sin kompetens bidra till en hållbar utveckling och att de nationella 
miljömålen nås. SMHI ska bidra till genomförandet av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling inom ramen för sitt uppdrag. 
 
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 miljöpåverkan. Verksamheten ska sträva 
mot att bidra till positiv indirekt miljöpåverkan i samhället. 
 
Tjänsteresor och transporter samt upphandling är de aspekter som har betydande 
miljöpåverkan. Tjänsteresor med flyg utgör den mest betydande miljöaspekten. 
 
Vid planering av tjänsteresa ska alternativet resfria möten övervägas och klimat- 
och miljöpåverkan alltid beaktas. 
 
Lagstiftning och samhällets övriga miljökrav ska uppfyllas och intressenters 
motiverade krav inom miljöområdet ska tillfredsställas. 
 
Vid upphandling av varor och tjänster ska klimat- och miljöpåverkan 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. 
 
Miljöarbetet ska finnas dokumenterat och vara tillgängligt för intressenter inom 
och utom institutet. 
 
SMHIs miljöledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 14001. 

 
3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? 

Miljöutredningen uppdaterades 2021. 

Fråga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess 
direkta påverkan på miljön 

4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt 
påverkan på miljön? 
1. Resor 
2. Upphandling  

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

1. Fortsatt låga klimatpåverkande utsläpp: Gradvis minska de årliga utsläppen av 
CO2 med 240 ton under perioden 2020 till 2025. Under 2022 har utsläppsmålet 
varit 884 ton CO2. 
 
2. Utvecklat arbetssätt för direkt miljöpåverkan utifrån gröna hyresavtal: Utveckla 
samverkan med hyresvärd relaterat till minskad resursförbrukning, rutiner för 
avfallsfraktioner, miljömärkning av förbrukningsvaror och fikaprodukter, 
fungerande infrastruktur och well-being. 

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

1. Policy och riktlinjer för möten och resor antogs under 2020. Av miljöskäl ska tåg 
väljas i första hand för resor inom och mellan Sverige, Norge och Danmark. En 
upphandlad resebyrå stödjer genomförandet av resepolicyn.  
 
1. Flera mötesrum och auditorium har renoverats och försetts med 
videomötesteknik. Instruktioner för hybridmöten har tagits fram för att kunna 
genomföra möten med både fysiskt deltagande i mötesrum och digital närvaro 
genom distansmötesteknik. 
 
2. Ett nytt grönt hyresavtal har tecknats för nya lokaler i Göteborg, som nu byggs.  
 
2. Hyresvärden har installerat solceller och ett geotermiskt system för bergvärme 
och bergkyla till SMHIs kontor i Norrköping. Fastigheten försörjs med värme och 



 

 

komfortkyla via 40 energibrunnar (300 meter djupa borrhål), samt sju 
värmepumpar. Energin som driver värmepumparna kommer till största del från en 
stor solcellsanläggning på 350 kW, som är placerad på byggnadernas tak. 
 
2. SMHIs lokaler i Norrköping har renoverats under perioden 2019-2022. I 
samband med renoveringen återanvändes hälften av möblerna, medan annat har 
lämnats till välgörenhetsorganisationer. I de större lunchrummen finns källsortering 
för fraktionerna brännbart, kompost, plastförpackningar och pappersförpackningar. 
I rum för källsortering finns möjlighet att lämna metall, deponi, glas samt batterier. 
Papperskorgar i kontor och mötesrum har tagits bort för att förbättra 
källsorteringen. 

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

1. Utsläppen från flygresor under 2022, en prioriterad miljöaspekt, uppgår till 30 % 
av nivån före pandemin, genom färre flygresor. Totalt sett ligger resande och 
transporter under året på 50 % av nivån före pandemin.  
 
1. Utsläppen från forskningsfartyget Svea utgör största delen av utsläppen från 
SMHI 2022. Av kostnadsskäl har ägaren SLU beslutat att använda fossil 
fartygsdiesel istället för förnybar HVO sedan mars 2022. Under våren användes en 
blandning av Diesel Mk1 och HVO. De samlade utsläppen har därför ökat totalt 
sett och uppgår till ungefär 1078 ton CO2, vilket kraftigt överskrider utsläppsmålet 
för 2022. Utsläppen från SMHIs expeditioner med forskningsfartyget uppgår till 
863 ton CO2, vilket i sig upptar en stor del av det samlade utsläppsmålet på 884 
ton. 
 
2. Det geotermiska systemet för bergvärme och bergkyla har tagits i bruk under 
2022, vilket medfört att fjärrvärmeförsörjningen har stängts av och att 
komfortkylan till fastigheten helt kommer från detta utsläppsfria system. Energin 
för att driva pumpar i systemet kommer till största delen från solceller på 
fastighetens tak. 

Fråga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess 
indirekta påverkan på miljön 

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

1. Tjänster inom anslags- och uppdragsverksamheten. 
2. Tjänster inom affärsverksamheten. 
3. Tjänster inom forskningsverksamheten.  

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

1/3. Samordnad produktion för att tillgodose samhällets behov av kunskap om en 
havsmiljö i förändring. 



 

 

 
1/3. Bidra till hållbar global utveckling genom att stärka SMHIs 
systerorganisationer i låg-/medelinkomstländer med kapacitetsutveckling och 
vetenskapligt underlag. 
 
1/3. Ökad förståelse i samhället om vattenförsörjning och vattnets kvalitet, dess 
förändring över tid, både lokalt och globalt. 
 
2/3. Tillhandahålla information och beslutsunderlag inom luftmiljö med stor 
relevans för samhället, baserade på kunskap, data och modeller. 

 
6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för 
indirekt miljöpåverkan? 

1/3. Varje månad utför SMHI en veckas lång utsjöexpedition med R/V Svea och 
samlar in data om de oceanografiska förhållandena runt Sverige. SMHI nyttjar och 
utvecklar sin marina infrastruktur för att inhämta och förmedla data från R/V Svea 
och andra mätplattformar samt förädlar och utvecklar nya produkter. Deltagande i 
nationella kommittén för FN:s havsdekad för att verka för ökad havsmedvetenhet 
och för att säkerställa att data, information, forskning och innovation tas fram i 
Sverige samt att svenska insatser bidrar till globala behov. SMHI är utsett att vara 
Nationellt oceanografiskt datacenter och arbetar för att utveckla Sveriges tillgång 
på marina data. 
 
1/3. SMHI har genomfört ett klimatutbildningsprogram för 15 länder i Afrika med 
finansiering från Sida. Deltagare från systermyndigheter, icke-statliga 
organisationer samt privat sektor har genomgått en sju månader lång klimatkurs. 
Kursen bygger på SMHIs expertis inom klimatområdet och bidrar till ny forskning 
och förbättrade kunskaps- och beslutsunderlag för klimatanpassning i 
deltagarländerna. 
 
1/3. Arbete pågår med att beskriva vattenresursdynamik och hydrologiska 
processer bättre på global skala. Förbättrad kvalitetskontroll och beskrivning av 
sjöar i SMHIs globala hydrologiska modell World-Wide HYPE och pan-arktiska 
modell Arctic-HYPE. 
 
2/3. Inom Copernicus pågår arbete med projekt kring dagliga luftmiljöprognoser i 
Europa. 

 
7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts 

1/3. Prioriterade aktiviteter har utförs inom olika projekt, framförallt i projektet 
Nyttja infrastrukturen Svea. Modern utrustning ger ny information om havsmiljön 
mellan ordinarie provtagningsstationer och provtagningsdjup. Ger bättre täckning 
för statistik och realtidsstöd till operationella modeller. Utveckling av högupplöst 
modell möjliggör ekosystembaserad förvaltning av kustområden, vilket testas mot 
mätdata i Orust-Tjörn. 
 



 

 

1/3. Utbildningsprogrammet är avslutat efter sju års arbete med goda resultat. 354 
kursdeltagare har fått ökad kunskap om klimatfrågor och en djupare förståelse om 
olika sätt att ta hand om problem och hur arbetet kan drivas vidare. 
 
1/3. Förbättrade beslutsunderlag från storskaliga beräkningsverktyg genom 
beräkning av närsalter, sediment, salinization, plaster, kisel. 
 
2/3. SMHI bidrar till Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) med 
vår atmosfärskemiska transportmodell MATCH tillsammans med elva andra 
institut över hela Europa. CAMS bygger på en symbios mellan atmosfärskemiska 
modeller och observationer av kemiska ämnen i atmosfären där satellitmätning ger 
ett viktigt bidrag. 

 
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 miljöledningsarbetet. Seminarier om strategiska 
frågor hålls regelbundet för alla medarbetare. Miljösamordnare finns på 
avdelningarna och ger stöd och information till sina kolleger. 
Informationsspridning sker på intranätet enligt en kommunikationsplan för 
kvalitets- och miljöledning. Det finns möjligheter för medarbetarna att på intranätet 
själva lämna och ta del av varandras miljötips. Flera artiklar om miljöfrågor har 
lagts upp på intranätet. 

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

Ventilationssystemet regleras individuellt per rum för att balansera värmebehov 
och kylbehov. Ventilationen följs upp kontinuerligt för att anpassas till verkligt 
behov av kapacitet i systemen. Rörelsedetektorer i korridorer, skrivarrum och 
toaletter används i ökad utsträckning för att minska elförbrukningen. 

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

SMHI använder ett trettiotal videokonferenssystem i mötesrum och ett flertal 
konferenstelefoner för att koppla upp digitala möten. Alla medarbetare har tillgång 
till Ateas molnvideosystem Pexip för att koppla upp sin egen dator i digitala möten. 
Det finns även portabla videokonferenssystem som kan användas i flera mötesrum 
för videomöten. Flera seminarier spelas in och kan ses på distans under eller efter 
presentationen. 
 

11. Kommentar om del 1 i redovisningen 

Resandet har minskat till hälften jämfört med före pandemin, och tjänsteresorna 
med flyg ligger på 30 % av nivån före pandemin. Det har också varit möjligt att 
helt koppla bort fjärrvärmen från kontoret i Norrköping för att istället få värme och 



 

 

komfortkyla från berggrunden. 
 
Beslutet utanför SMHIs rådighet om att låta fartyget Svea drivas med fossil diesel 
gör det i praktiken närmast omöjligt att nå miljömålet med låga klimatpåverkande 
utsläpp från SMHIs verksamhet. 



 

 

Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets 
effekter 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 

Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft 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  6 641 11 590 1 

b) Bilresor 333 19 576 32 25 085 44 

c) Tågresor 1522 8,00 0,013 0,84 0,001 

d) Bussresor 15 464 0,77 3 085 5,36 

e) Maskiner och övriga 
fordon  

 
953 227 1 578 468 522 813 

1.2 Sammanlagda utsläpp 
av koldioxid 

1.1 a-e 

 

979 916 1 622 497 283 863 

1.3 Flygresor över 50 mil 271 85 181 141 3 545 6 

 
1.4a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller 
negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Övrigt med kommentar: 

Utsläppen från R/V Svea har ökat kraftigt beroende på bränslebyte från HVO100 
till fartygsdiesel Mk1, vilket framgår under punkt 1.1.e ovan. 
 
Under punkt 1.1.e redovisas även utsläpp från resor avseende personer som inte är 
anställda av myndigheten (ca 67 ton) samt utsläpp från egna fordon, hyrda 
specialfordon och hyrd helikoptertransport (ca 23 ton). 
 
Utsläppen från flygresandet har gått upp efter pandemin, och ligger under 2022 på 
30 % av nivån före pandemin. 

1.4b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt 
hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa 

 

 
1.5 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket 
sätt) 



 

 

Uppgifter om flygresor kommer från resebyråns statistik om flygsträckor, 
kombinerat med Naturvårdsverkets schablon om utsläpp, för att ge utsläpp CO2 
utan höghöjdseffekt. 
 
Uppgifter om tjänsteresor med bil kommer från ekonomiavdelningen samt från 
hyrbilsleverantören. För hyrbilar används leverantörens uppgifter om utsläpp, men 
för tjänsteresor med egen bil används Naturvårdsverkets schablon. 
 
Uppgifter om transporter med SMHIs egna fordon kommer från eget 
uppföljningssystem. Hänsyn har tagits till minskade emissioner från HVO100 
(WTW) för ett fordon.  
 
Uppgifter om transporter med specialfordon kommer från avläst körsträcka från 
leverantören, kombinerat med en bedömning om att de tankats med 30 % HVO100.  
 
Uppgifter om transporter med buss kommer från bedömd körsträcka mellan olika 
hamnar, kombinerat med Naturvårdsverkets schablon. Bussarna körs på biodiesel.  
 
Uppgifter om bränsleförbrukning på fartyget Svea kommer från rapporterad 
förbrukning varje dygn under expeditionerna. Under januari och februari användes 
ännu HVO100. 
Emissionsfaktor enligt Naturvårdsverkets schablon. 
 
Utsläpp från helikopter baseras på bedömning om flygtid och bränsleförbrukning. 

1.6 Uppföljningsmått som svaren på frågorna baseras på  
(flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

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

Se fråga 1.5 

 



 

 

2. Energianvändning 

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

 kWh totalt 

2022 2021 2020 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

1 872 021 1 880 055 1 799 774 

Fastighetsel 401 154 391 994 371 757 

Värme 811 645 1 798 820 1 899 293 

Kyla 0 205 000 189 000 

Totalt 3 084 820 4 275 869 4 259 824 

 

 kWh/årsarbetskraft kWh/m2 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

3 099 3 264 2 908 110 98 94 

Fastighetsel 664 681 601 24 20 19 

Värme 1 344 3 123 3 068 48 94 99 

Kyla 0 356 305 0 11 10 

Totalt 5 107 7 423 6 882 181 223 222 

 
Eventuell energianvändning utanför lokaler 

 kWh totalt 

2022 2021 2020 

Energi 1 394 939 1 401 357 1 289 098 

 

Elförbrukning i observationsnätet, t ex väderradar, hydrologiska mätstationer, 
automatiska meteorologiska mätstationer, för insamling av kvalitetssäkrade 
geofysiska observationer. 

 
2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? (envalsfråga) 

Värmeförbrukningen är inte normalårskorrigerad. 

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

 2022 2021 2020 

Verksamhetsel 100 % 100 % 100 % 

Fastighetsel 100 % 100 % 100 % 

Värme 89 % 89 % 89 % 

Kyla 100 % 100 % 100 % 



 

 

Utanför lokaler 100 % 100 % 100 % 

Totalt 98 % 97 % 96 % 

2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i 
myndighetens elavtal? (envalsfråga) 

Krav har ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal. 

 
2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan 
med myndighetens fastighetsägare? (envalsfråga) Vid Ja, anges vilka 
åtgärder som har genomförts 

Ja 

Fastigheten i Norrköping värms och kyls med energi från ett geoenergisystem, 
bestående av ett fyrtiotal borrade bergvärmebrunnar, som utvinner värme och 
komfortkyla till huvudkontoret. Värmeenergin under 2022 var 1427 MWh, och 
energin till pumparna, till stor del från solenergi, var 572 MWh. 
 
Resultatet är en betydande minskning av fjärrvärme och komfortkyla sedan 
föregående år. Energin för att driva värmepumparna redovisas under punkt 2.1.b 
ovan. 

 
2.6a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller 
negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Övrigt med kommentar: 

Tillförd energi till uppvärmning och komfortkyla har minskat kraftigt, tack vare 
geoenergisystemet. Fjärrvärmen har kopplats bort vid kontoret i Norrköping. 

2.6b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt 
hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa 

 

 
2.7 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter 

 



 

 

3. Miljökrav i upphandling 

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala 
antalet upphandlingar och avrop 

 Antal st 

2022 2021 2020 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

53 55 67 

Upphandlingar och avrop totalt 102 84 115 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

52 % 65 % 58 % 

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

1 

Kommentar till redovisning av antal upphandlingar över tröskelvärdet 

Upphandlingen genomfördes som ett avrop från Kammarkollegiet, med 
ramavtalets krav, samt utökade krav enligt Upphandlingsmyndighetens 
kriteriebibliotek.  
Övriga 5 st inköp av varor inom den aktuella kategorin har värde under 
tröskelvärdet och rapporteras därför inte. Även de är dock avropade från ramavtal, 
så kraven ska vara uppfyllda. 

Om krav enligt förordningen om statliga myndigheters inköp av 
energieffektiva varor, tjänster och byggnader inte har ställts vid 
upphandlingar över tröskelvärdet, ange skälen för det (flervalsfråga 
med möjlighet att lämna kommentar) 

 

 

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal 
eller inköp av byggnader? (envalsfråga) Vid Nej, anges skälen för det 
(flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

 

Ja 

 

 

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

 Värde kr 

2022 2021 2020 



 

 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

98 179 705 113 874 583 61 150 000 

Upphandlingar och avrop totalt 108 152 286 117 556 173 80 000 000 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

91 % 97 % 76 % 

 
3.5a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller 
negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Övrigt med kommentar: 

Vi har mätt på ungefär samma sätt och det är svårt att avgöra om förändringen 
negativt (från 97 % till 91 %) beror på något annat än slump. Av inköpen som inte 
har miljökrav så understeg 13 stycken 100 000 kr. 7 stycken är avbrutna och det är 
oklart om miljökrav inte ställdes eller om det inte rapporterats pga. avbrytandet.30 
stycken av inköpen utan krav är inte konkurrensutsatta. 
 
Sammanfattningsvis har vi ungefär samma läge som förra året, möjligen en 
märkbar ökning av avbrutna inköp (ekonomi, världsläge eller inga anbud) och fler 
rapporterade inköp även med mycket lågt värde. 

3.5b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt 
hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa 

Från 1/1 2023 är uppföljningsloggen omgjord för att möjliggöra mer detaljerad 
uppföljning av miljökraven.  
 
En återkommande problematik (svår att åtgärda vid rapportering så snabbt efter 
årets utgång) är att kontraktsvärdet ofta baseras på estimerade belopp, exempelvis 
vid ramavtal, och inte faktiska inköpsvärden. Det senare kan endast följas upp i 
efterhand, exempelvis i olika typer av spendanalyser. 

 
3.6 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem 

 

 



 

 

4. Frivilliga frågor 

Frågor om policy 

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? 
(envalsfråga) Vid Ja, anges vilka områden som tas upp i dokumentet 
(flervalsfråga) 

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) 

 2022 2021 2020 

Andel (%) 100 % 100 % 100 % 

Värde (Skr) 21 482 990 Skr 7 249 976 Skr 7 000 000 Skr 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem 

 

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? 
(flervalsfråga) 

Energiförbrukning, Farliga ämnen, Krav som motsvarar miljöcertifiering, 
Återvinningsbarhet 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem 

 

Frågor om energianvändning 

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per 
årsarbetskraft uppdelat på 

 

kWh kWh/årsarbetskraft 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 

PC-arbetsplats       

Skrivare       

Servrar och Serverrum 1 247 834 1 190 634 1 120 803 2 066 2 067 1 811 



 

 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem 

 

Frågor om resfria möten 

4.5 Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft 

 

Antal Antal/årsarbetskraft 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Resfria möten 31 754 44 937 12 850 53 78 21 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 
möjlighet att lämna kommentar) 

Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) 

Vi räknar på antalet resfria möten med externa deltagare. Beräkningen görs på 
leverantörsstatistik. 

Frågor om förklaring till resultatet 

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

Antalet resfria möten har minskat sedan restriktioner pga pandemin har lyfts bort. 

För de flesta månaderna finns fullständig statistik över resfria möten, men för jun-
aug är antalet skattat med utgångspunkt från antalet uppkopplingar per månad och 
förhållandet mellan antal möten med externa deltagare och antalet uppkopplingar 
under perioden med fullständig statistik. Uppföljning görs tre gånger per år för att 
minimera risken för förlorade rådata. 

Frågor om energi  

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, 
innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, 
som utgör grunden för energieffektiviseringsarbetet? (envalsfråga) 

Nej 

4.8 Producerar myndigheten egen förnybar energi? (envalsfråga) Vid 
Ja, anges hur mycket i kWh samt typ av energi 

Ja 

303850 



 

 

Elenergi från solceller i observationsnätet, ca 1800 kWh 
Elenergi från solceller på taken över SMHIs lokaler i Norrköping, som ägs av 
Kungsleden: ca 302050 kWh 

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? 
(envalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Delvis 

Byggnaden Juvelen i Uppsala, som ägs av Vasakronan, är certifierad enligt LEED 
och har uppnått nivån Platinum (2019). 
Byggnaden Taktpinnen i Norrköping, som ägs av Castellum, är certifierat enligt 
LEED-EBOM och har uppnått nivån Gold (2022). 

Frågor om avrop 

4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna 
miljökrav, där så har varit möjligt? (envalsfråga) Vid Ja, anges vilka 
ramavtal det gäller, antal avrop, omfattning i kronor samt vilka 
miljökrav som har ställts 

Ja 

Kammarkollegiets ramavtal gällande Klient- och mobiltelefonlösningar Dnr 23.3-
13124-20 
Värde: 18 441 974 kr 
 
Miljökrav: Enligt Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst; Innehåll av särskilt 
farliga ämnen, Utbytbara komponenter, Energieffektiva bildskärmar, Säker 
insamling, dataradering och uppgradering av IT-utrustning vid återanvändnings- 
och återvinningstjänst, Rapportering kring återanvändning och återvinning, TCO-
certifiering av bärbara och stationära klienter av olika slag. 


