
0 (9) 

  

Projektet drivs med stöd från  

 

 

 

 

Kartläggning av plastprodukter i projektet “Klimateffektiv 
plastupphandling” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hilding, Projektledare Uppsala kommun 

2018-06-10 

  



1 (9) 

 

Innehåll 
Kartläggning av plastprodukter i projektet “Klimateffektiv plastupphandling” .............. 0 

1. Inledning ............................................................................................................................. 2 

1.1 Syfte ..................................................................................................................................... 2 

1.2 Metod ................................................................................................................................... 3 

2. Genomförande ........................................................................................................................ 3 

Fresenius Kabi AB ................................................................................................................. 3 

Region Uppsala ...................................................................................................................... 3 

Sveriges Lantbruksuniversitetet, SLU .................................................................................... 3 

Uppsala kommun .................................................................................................................... 4 

Uppsala Pastorat ..................................................................................................................... 4 

Uppsala Universitet ................................................................................................................ 4 

Vattenfall Värme AB ............................................................................................................. 4 

3. Resultat ................................................................................................................................... 5 

Fresenius Kabi AB ................................................................................................................. 5 

Uppsala kommun .................................................................................................................... 5 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU ...................................................................................... 6 

Region Uppsala ...................................................................................................................... 6 

Uppsala Universitet ................................................................................................................ 6 

Vattenfall Värme AB ............................................................................................................. 7 

4. Fortsatt arbete ......................................................................................................................... 7 

 

  



2 (9) 

 

1. Inledning 
Plast är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Ungefär 4-8 procent av 

världens råoljeproduktion går till plasttillverkning. Hälften av detta binds i plastprodukten och 

resten används i produktionen. Till absolut största delen, drygt 90% tillverkas plast idag av 

fossil råvara, som olja. I nuläget förbränns en övervägande del av plasten som avfall vid 

värmeverk runt om i Sverige, bland annat i Uppsala. Den brännbara fraktionen vid 

värmeverket i Uppsala beräknas bestå av tio viktprocent fossil plast vilket ger upphov till 40 

procent av de totala koldioxidutsläppen från avfallsförbränningsanläggningen, vilket 

motsvarade cirka 120 000 ton CO2 under år 2017.1 Uppsala kommun har som mål att vara 

fossilfri 2030 och klimatpositiv år 2050. I det målet ingår att energiförsörjning för 

värmebehov ska komma från förnybara energikällor eller vara klimatneutral/ 

klimatkompenserad produktion år 2030. Uppsala kommuns värmeförsörjning sker till största 

del genom fjärrvärme från Vattenfall AB, varav den förnybara andelen 2015 var cirka 48 

procent. De fossila andelarna består till största delen av torv och en ökande andel plast i det 

brännbara avfallet. Vattenfall planerar att investera i en biobränsleeldad panna och att 

avveckla torv runt år 2020 för att bli klimatneutral till år 2030. För att uppnå dessa mål 

behöver även andelen fossil plast i det brännbara avfallet minska och samverkan kring det 

sker genom Uppsala klimatprotokoll.2 

 

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av 32 företag, offentliga verksamheter, universitet och 

föreningar. En av klimatprotokollets fokusgrupper, ”Jakten på plasten” initierade och sökte 

projektmedel för att nå längre med arbetet att minska klimatpåverkan från plast. 

Klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, 

Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB startade tillsammans projektet 

Klimateffektiv plastupphandling i mars 2017. Projektet syftar till att minska Uppsalas 

klimatpåverkan från plast. Projektet har beviljats 2,1 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet 

genom Naturvårdsverket och genomförs från 1 mars 2017 till 28 februari 2019. 

 

Projektet består av ett antal delaktiviteter, som kartläggning av aktörernas plastanvändning, 

kommunikation och utbildningar om plast och klimatpåverkan samt förändrade 

upphandlingskriterier. Samtliga aktörer genomför sina egna kartläggningar. Uppsala kommun 

ansvarar för delaktiviteten upphandling med stöd från Region Uppsala. Uppsala kommun 

erbjuder även möjligheten till föreläsningar och utbildning hos samtliga aktörer.  

Projektet Klimateffektiv plastupphandling ingår som medfinansiering från Uppsala kommun i 

projektet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet.  

 

En kartläggning av projektdeltagarnas inköp och användning av plastprodukter har 

genomförts. Syftet med kartläggningen har varit att identifiera de större plastflödena för att 

kunna bedöma var projektet gör störst nytta. Resultatet av kartläggningen skiljde sig till viss 

del mellan deltagarna, vilket innebär att det fortsatta arbetet ser olika ut i verksamheterna.  
 

1.1 Syfte 
Kartläggning av inköp och användande av plastprodukter har genomförts hos flertalet av 

projektdeltagarna. Syftet med kartläggningen har varit att identifiera de större plastflöden hos 

                                                 
1 Anders Pettersson, Vattenfall Värme AB, Uppsala 
2 Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll på https://klimatprotokollet.uppsala.se/om-klimatprotokollet/ 
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projektdeltagarna. Kunskapen från kartläggningen har utgjort en grund för vidare arbete i projektet 

med att minska klimatpåverkan genom förändrade upphandlingskriterier och ökad kunskap hos 

projektets medarbetare. 

1.2 Metod 
Var och en av projektdeltagarna har genomfört kartläggningen utifrån vilken plastanvändning deras 

verksamhet ger upphov till. Under avsnittet genomförande kommer respektive projektdeltagares 

metodik att beskrivas närmare. 

2. Genomförande 
Aktiviteten kartläggning var inplanerad för tidsperioden 2017-04-04–2017-10-01. Under våren och 

hösten 2017 samt våren 2018 har projektets deltagare kartlagt de plastprodukter som köps in och 

används i respektive verksamhet. En av projektdeltagarna signalerade i tidigt skede att de var 

tvungna att skjuta upp genomförandet av kartläggningen till våren 2018.  

 

Fresenius Kabi AB 
Fresenius-Kabis fabrik i Uppsala är en av världens modernaste produktionsanläggningar för 

intravenösa näringslösningar, parenteral nutrition. Vid tillverkning sker produktberedning och 

fyllning av produkter till olika förpackningar i påsar. Fresenius Kabi producerar därmed både 

näringslösning och tillverkar plastförpackningen som näringslösningen paketeras i inför 

leverans till kund. 

 

I projektet valde Fresenius att göra en större plockanalys på det plastavfall som uppstår i 

produktionen. Plastavfall samlades under två veckor under hösten 2017. Därefter sorterades 

plasten i olika fraktioner samt vägdes. Plockanalysen genomfördes i samarbete med företagets 

avfallsentreprenör Ragn-Sells.  

 

Region Uppsala 
Region Uppsala ingår i ett samarbete med Landstingen/regionerna i Dalarna, Västmanland, 

Sörmland och Örebro län där samordning sker kring upphandling och varuförsörjning av 

förbrukningsvaror i en gemensam nämnd. 

 

Projektet har främst har kontakt med verksamheten för hälso- och sjukvård via miljöstrateg 

och Varuförsörjningen. Varuförsörjningen har sedan tidigare strukturerat arbetet kring 

statistik och jobbar idag fokuserat kring en minskningslista på fem produkter. Denna lista 

fylls på med prioriterade produkter vartefter mål för uppsatta produkter uppnåtts. Region 

Uppsala har därmed bra översyn på sin användning och bidrar till projektet med tidigare 

erfarenhet och kunskap kring klimat- och upphandlingsarbete. 

 

Sveriges Lantbruksuniversitetet, SLU 
SLU är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar och lyder under 

näringsdepartementet. SLUs verksamhet omfattar undervisning, forskning, djursjukhus och 

lantbruksverksamhet. 

 

SLU har redan innan projektets start genomfört en omfattande inventering av plast i 

djursjukhusets verksamhet med hjälp av inköpsstatistik. Den statistiken ligger till grund för 

SLUs egen uppföljning men ingår inte i projektet. Vissa förändringar av plastanvändandet har 

även genomförts på administrativa enheter innan projektets start. Under projektets 
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genomförande har kartläggningsarbetet även omfattat plast inom jordbruksverksamheten. Vid 

ensilering av grönfoder omsluts grödan av flera lager plast (de vita och ibland rosa bollarna 

som står ute på åkrarna). Uppgifter angående ensilageplasten har erhållits genom kontakt med 

leverantören. Ensilageplasten ingår i ett rikstäckande insamlingssystem som drivs Svepretur, 

Svensk Ensilageplast Retur, vilket är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och 

återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. SLU har därmed bra översyn på 

sin användning och bidrar till projektet med tidigare erfarenhet och kunskap kring främst 

upphandlingsarbete. 

 

Uppsala kommun  
Uppsala kommuns verksamhet omfattar en mängd verksamheter från barn-, äldre-, och 

vårdandeomsorg till kulturell, fritids-, teknisk, transporterande, stödjande verksamhet i olika 

miljöer som t.ex. kontor, fritidsanläggningar och måltidsservice. Kartläggning av inköpen har 

skett via leveransermängder från Varuservice till de kommunala verksamheterna samt via 

inköpsstatistik från leverantören Papyrus. Statistiken för plastprodukter omfattar framför allt 

förbrukningsartiklar av både engångs- och flergångskaraktär. I samtal med personal vid t.ex. 

utbildning för kommunens miljöombud har även andra produkter av synliggjort. Det gäller 

främst emballage av olika typ som t.ex. förpackningar till matfett, rengöringsmedel men även 

sopkorgar, inredning och fleecekläder. Ett av de kommunala bolagen, Uppsala Vatten och 

avfall har signalerat hög förekomst av plast som går tillförbränning. När hushållen lämnar sitt 

matavfall finns inga krav inom Uppsala vilket material emballaget ska vara. Plasten som 

kommer in den vägen skiljs av från matavfallet och går till energiåtervinning. 

 

Uppsala Pastorat  
Uppsala Pastorat tillhör Svenska kyrkan och har omfattande verksamhet för möten mellan 

människor, administration och förskoleverksamhet. 

 

Pastoratet har inlett ett arbete tillsammans med sin städentreprenör för att minska den plast 

som används inom lokalvården, exempelvis soppåsar, sopsäckar, kemflaskor, handskar och 

skoskydd. Många av de produkter som används finns redan i biobaserat eller återvunnet 

material. Användningen kan förändras i dialog med städentreprenören och genom kommande 

upphandlingar. 

 

Uppsala Universitet 
Uppsala universitet är ett svenskt statligt universitet i Uppsala som bedriver utbildning och 

forskning inom ämnena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt teknik 

och naturvetenskap. Utöver undervisningslokaler, administration och laboratorier finns även 

restauranger i byggnaderna. 

 

På universitetet har en omfattande kartläggning genomförts med hjälp av samtliga 

verksamhetschefer. Dessa har fått i uppgift att identifiera den plast som används i respektive 

lokaler och verksamheter. Detta gjorde med hjälp av den checklista som projektet gemensamt 

har utvecklat.  

 

Vattenfall Värme AB 
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som levererar fjärrvärme till och el till 

hushållen i Uppsala. Materialet som energiåtervinns är till stor del avfall, där fossil plast står 

för ca 40% av koldioxidutsläppen som uppstår vid förbränning. Kartläggningen har därmed 
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bestått av att identifiera de stora volymerna plast i avfallet. 

 

En specifik produkt som förbränns hos Vattenfall är riskavfallsbehållare avsedda att slänga 

farligt avfall i, som exempelvis stickande och skärande föremål samt föremål med smittorisk. 

Flera av projektets aktörer använder dessa riskavfallsbehållare sin verksamhet. 

Inkommande avfall är emballerat i svepplast, samma som ensilageplasten. Emballaget är 

ytterligare en stor plastfraktion som går till förbränning tillsammans med avfallet.  

 

3. Resultat 
Fresenius Kabi AB 
Den plockanalys som Fresenius Kabi genomförde under vintern 2017/2018, definierade 

tydligt att bobiner är den enskilt största plastprodukten som utgår från deras 

produktionsverksamhet som avfall. Även svepplast identifierades som en stor avfallsfraktion. 

Svepplast är dock en attraktiv produkt på återvinningsmarknaden och då behovet bedöms som 

nödvändigt för att skydda inkommande och utgående produkter valde företaget att inte jobba 

vidare med denna produkt i detta skede.  

 

Fresenius Kabi tillverkar näringslösning som fylls i förpackningar som även dessa tillverkas i 

fabriken i Uppsala. Plasten till näringslösningspåsarna levereras upprullade på rullar, bobiner. 

Dessa har uteslutande lämnats till förbränning. 

 

Fresenius Kabi och avfallsentreprenören Ragn-Sells har fortsatt att tillsammans försöka hitta 

aktörer som är intresserad av att materialåtervinna bobiner. Under våren 2018 gav arbetet 

resultat. Hälften av bobinerna, de gröna, går sedan maj 2018 till materialåtervinning. 

 

Bobinerna  

Vikt/år:    70 ton 

Total CO2 vid förbränning   343 ton 

Minskning CO2 vid ökad materialåtervinning:  170 ton 

 

 

Uppsala kommun 
Under kartläggningen visade det sig att förkläden, handskar, påsar och säckar samt skoskydd 

och köksfolie är de plastprodukter som köps in i höga antal. 

 

 

Kategori Total vikt, kg 

Total kg CO2 vid 

förbränning 

Plastförkläde (engångsart) 11524 56468 

Handskar 94277 461957 

Sopsäckar 68876 337492 

Påsar 2295 11246 

Övriga påsar 1042 5106 

Bägare 1123 5503 

Skoskydd 11341 55571 

Spruta 338 1656 

Burkar 96 470 
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Uppsala Vatten och Avfall 

Plastemballage från biogasanläggning: 

Vikt    1500 ton 

Total CO2 vid förbränning   7350 ton 

 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 
Den inventeringen som SLU tidigare genomfört omfattade patientnära plastprodukter som 

handskar, sprutor och slangar samt även plastpåsar, soppåsar och säckar. Detta har lett till att 

vissa engångsprodukter bytts ut mot flergångsprodukter med samma funktion. Utöver 

användning av ”vanlig plast” som exempelvis plastpåsar, säckar och handskar tillkommer 

stora mängder inkommande emballage, vilket skapar ett stort avfallsflöde. 

Inom SLUs egna jordbruksverksamhet används plast för emballering av ensilage. 

 

Ensilageplast 

Vikt/år: 1,4 ton 

Går till materialåtervinning 

 

Region Uppsala 
Ingen statistik tillgänglig. 

 

Uppsala Universitet 
Denna kartläggning påbörjades i mars 2018 och pågår fortfarande. Mängden använt material 

är inhämtat från den kartläggning som verksamheterna personal utfört genom inventering av 

sitt eget användande av plastprodukter. Utöver kännedom om vilka produkter verksamheterna 

använder, har denna insats även preciserat mängder och leverantörer. Syftet med att inhämta 

information den vägen har varit att involvera personalen i arbetet samt checklistan testa och 

förfina checklistan för att synliggöra information som inte framkommer genom inköpslistor 

och statistik. 

 

Artikel   Total vikt(kg) C02 (kg) 

Påsar och säckar       

Sanitet   223 1095 

30-50 L   2622 12848 

70 L   2571 12600 

125 L   9005 44124 

Riskavfallbehållare   11363 55676 

Skoskydd   256 1254 

Tvättlappar 469 2298 

Underlägg 77 377 

Inkontinens/blöjor/bindor 234 1147 

Köksfolie 29656 145314 

Bestick, muggar 1150 5635 

Övrigt 85 417 

Engångsförp matfett 2600 12740 

Total ton 226 1107 
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Total vikt/år:   26 ton 

Totalt CO2 vid förbränning 128 ton 

 

 

Vattenfall Värme AB 
 

Riskavfallsbehållare 

Antal behållare/år:  136 000 st 

Total vikt/år   170 ton 

Total CO2 vid förbränning  830 ton 

 

Ensilageplast  

Total vikt/år:   103 ton 

Total CO2 vid förbränning: 507 ton 

 

4. Fortsatt arbete 
I kartläggningen har framkommit att gemensamt för deltagarna är att de har en stor andel 

förbrukningsmaterial i plast. Dessa produkter används i stora volymer och skulle därmed göra 

stor skillnad för minskad klimatpåverkan vid minskat användande och förändrat materialval. 

Projektdeltagarna fortsätter även att förändra sitt övriga plastanvändande. 

 

I december 2017 hölls ett möte i projektet där syftet var att besluta vilka produkter projektet 

skulle jobba vidare med. Även om projektdeltagarna hade fått fram olika resultat vid sina 

respektive kartläggningar var gruppen enig om att jobba vidare med följande tre 

produktgrupper: 

 

1. Påsar och säckar – Produktgruppen används i stora volymer hos samtliga 

projektdeltagare. Det finns redan alternativ till fossilt baserade påsar och säckar 

tillgängliga för inköp. Marknaden bedöms även ha ett stort intresse av ytterligare 

utveckling av produktkategorin med såväl återvunnet som förnybart material samt 

kvalitetsskillnad som möjliggör tunnare material.  

2. Skoskydd – Produkten används i stora volymer hos flera av projektdeltagarna. 

Produkten anses dessutom som onödig i en del miljöer. Förbrukningen kan med enkla 

medel minskas i dessa verksamheter. Skoskydd i ickefossilt material är under 

utveckling och kan vara ett alternativ i framtiden. 

3. Emballage – Emballage kommer till samtliga projektdeltagare vid leverans av 

produkter. Då det idag saknas rådighet att styra över denna kategori plast vill projektet 

fortsätta undersöka möjligheten till minskad tillförsel av plast- och engångsemballage.  

 

Inom flera av projektets verksamhet har åtgärder vidtagits för att ersätta sopkorgar och 

soppåsar vid kontorsplatser och övriga miljöer av källsorteringsstationer på lämpliga ställen i 

lokalerna.  

 

Initiativ från personalen angående minimering av engångsmaterial följs upp och om 

förutsättningar finns, genomförs förändringar. 
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Kommunikation 

Kommunikation och känslan av delaktighet är viktigt i ett förändringsarbete. Projektet 

fortsätter att lägga stor vikt vid att involvera anställda hos samtliga projektdeltagare. Genom 

utbildningar, föreläsningar, workshops, diskussioner vid fika och i korridorer höjs kunskapen 

om plastens del i klimatpåverkan och därmed även engagemanget att bidra. Berörda förstår att 

de har möjlighet att förändra sitt plastanvändande i vardagen samt genom inköpsbeteende. 

Förändrad upphandling 
De tre gemensamma produktgrupper som identifierats under kartläggningen ligger till grund 

för projektdeltagarnas fortsatta arbete med förändrade upphandlingskriterier. Målet är att detta 

ska resultera i ett upphandlingsverktyg som kan specificera klimatpåverkan för offererad 

produkt och möjliggöra jämförelse av olika leverantörers produkter på samma villkor. Genom 

att deltagarna gemensamt ändrar upphandlingskriterier för plastprodukter skapas en ökad 

efterfrågan på återvunnen och förnybar plastråvara. 

Uppsala kommuns upphandlare Per Johansson har uppdraget att titta vidare på hur projektet 

på olika sätt kan jobba för att minska klimatpåverkan genom upphandling av dessa 

produktgrupper. I Upphandlingsgruppen finns även Hanna Svartson, Region Uppsala och 

Anna Hilding, projektledare. Uppdraget omfattar att utveckla ett generiskt verktyg för 

jämförelse av plastprodukters klimatpåverkan i samband med upphandling och 

avtalsuppföljning. Tanken är att vid upphandling inte ställa preciserade krav på råvara, 

additiv, tillverkningssätt, återvinningsmöjligheter med mera utan att istället använda relevant 

information från leverantören för att, med hjälp av verktyget, räkna fram en klimatpåverkan 

för offererad produkt, t.ex. i CO2ekvivalenter, som kan användas för jämförelse med andra 

leverantörers produkter. 

Utöver utvecklandet av upphandlingsverktyget planeras att skapa systematik för förändring av 

upphandlings/inköpsarbete som möjliggör utfasning av produkter av fossil råvara.  

Upphandlingsaktiviteterna pågår under perioden 2017-05-01 -- 2018-12-31. 


