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Klimatbokslut period III 

2015-2018 

 

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

som samverkar och inspirerar varandra och andra för att minska utsläppen av växthusgaser och 

därmed bidra till att Uppsalas klimatmål uppnås. Period III pågick från hösten 2015 till våren 2018. 
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Förord 

Uppsala klimatprotokoll har glädjen att presentera verksamhetsberättelse för perioden 2015–

2018. 

Klimatutmaningen är en samhällutmaning – alla samhällsaktörer behöver vara en del av 

lösningen. Uppsala kommunstyrelse bjöd därför 2010 in en grupp företag, myndigheter och 

organisationer samt de båda universiteten för att samarbeta och visa ledarskap kring 

klimatfrågan. Det kom att bli Uppsala klimatprotokoll – som nu är en institution i Uppsala och en 

inspiration för andra lokalt, nationellt och internationellt. Uppsala utsågs till årets svenska 

klimatstad 2018. Uppsala klimatprotokoll var ett av de bidragande skälen.  

Den nu avslutade protokollsomgången är den tredje. Sex nya medlemmar har tillkommit. Totalt är 

vi 33 medlemmar. Vi har lyckats med satsningen på att utveckla fokusgrupperna och deras sätt 

att arbeta. Den höga aktiviteten speglas tydligt i bokslutet. Vi har tagit oss an fler sakområden 

med de nya fokusgrupperna Byggmaterialval och Hållbar stadsdelsutveckling.  

Under hösten 2017 anordnades Uppsala klimatprotokollsdagen för första gången. 

Klimatkonferensen kombinerades med ett öppet rundabordsmöte och besöktes av över 200 

deltagare. Vi är inspirerade av öppenheten och mötesformatet för de internationella 

klimatförhandlingarna. Öppet rundabordsmöte och Klimatprotokollsdagen återkommer i nästa 

protokollsperiod. 

För tredje gången har Uppsala klimatprotokoll överträffat det gemensamma klimatmålet. I 

bokslutet kan ni läsa mer om hur det har gått till. Men arbetet stannar inte här. Samhället i stort 

har bara börjat förstå med vilken skyndsamhet vi måste minska våra utsläpp till under noll, över 

hela världen. Klimatprotokollet fortsätter därför i en ny period 2018–2021. Under det gångna 

året har vi utvecklat Klimatutmaningar. Genom dessa ska medlemmarna utmana varandra och 

andra för att bli fossilfria så snart som möjligt men senast 2030 och klimatpositiva 2050, och för 

att öka takten i klimatarbetet. 

 

Tillsammans når vi lägre! 

Samordningsgruppen och processledningen för Uppsala klimatprotokoll å alla medlemmars 

vägnar. 
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Klimatprotokollets verksamhet  
 

Rundabordsmöten, som är beslutsorgan för samverkan inom Uppsala klimatprotokoll och består 

av klimat- och ledningsrepresentanter från respektive medlem, har träffats två gånger per år 

under perioden för diskussioner och beslut. Rundabordsmötena har under perioden lyft olika 

ämnen, exempelvis klimatdriven företagsutveckling, klimatutmaningar och cirkulära 

affärsmodeller. Under perioden har Rundabordsmötena även besökts av ett flertal 

inspirationsföreläsare, däribland Rob Hopkins, Kevin Anderson, Åsa Romson och Svante 

Axelsson. 

 
Bild: Rundabordsmöte våren 2018. Mötet ägde rum hos Uppsala universitet.  

Klimatgruppen utgörs av klimatrepresentanter från respektive medlem som under perioden 

träffats fyra gånger per år för samverkan, praktiskt arbete och utveckling av protokollet. Varje 

möte behandlar ett utvalt tema. Under perioden har exempel på teman varit klimatkompensation, 

mat och klimat samt indirekta utsläpp. Även aktuella projekt och goda exempel från 

medlemmarna har lyfts under klimatgruppsmöten. 

 

För Klimatprotokollet finns en processledning från Uppsala kommun. Processledningen ansvarar 

för att leda och stödja samverkan i Klimatprotokollet.  

 

Det finns även en Samordningsgrupp, bestående 

av fem medlemmar, som ger stöd till 

processledningen. Uppsala kommun är 

ordförande och deltagandet roterar bland 

medlemmarna. 

En viktig del av klimatprotokollets verksamhet 

sker i fokusgrupper med olika inriktningar. Flera 

konkreta projekt och aktiviteter har genomförts i 

samverkan mellan medlemmarna under perioden.  

Bild: Samordningsgruppen januari 2018.  

Från vänster: Niklas Malmfors NCC, Adrian Berg von 

Linde Vattenfall, Maria Säfström Ihus, Fredrik 

Frensborg WSP, Ida Folkesson processledning, Björn 

Sigurdson Uppsala kommun.  
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10 procent minskade utsläpp! 

Klimatprotokollets medlemmar minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med 10 

procent under 2015-2017.1 Resultatet var en fördubbling av målet om 5 procent. Även målet att 

minska energianvändningen med 2,7 procent uppnåddes och resultatet blev 3,5 procent.2 Detta 

trots att medlemmarnas omsättning ökat. Minskningen berodde främst på åtgärder inom 

fastigheter och transporter.  

 
Bild: Utsläpp av växthusgaser per sektor (ton CO2e) 3 

 

Bild: energianvändning per sektor (MWh). 

                                                           
1 Från 180 tusen ton 2015 till 162 tusen ton 2017. 
2 Från 1103 GWh till 1067 GWh. 
3 Graddagskorrigerade värden. Fasta emissionsfaktorer för el, fjärrvärme, kyla och ånga (2015 års värden). Övriga utsläpp 
utgörs av lustgas från sjukhuset och utsläpp från övrig energianvändning, framförallt gatubelysning och markvärme.   
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Bokslutet 

Bokslutet är indelat i fyra temaområden: Fastigheter, Transporter och resor, Produktion och 

cirkulär ekonomi samt Hållbar stadsutveckling. Varje tema presenteras med statistik från 

medlemmarna och en uppdatering om vad som hänt i respektive fokusgrupp. I bokslutet 

redovisas också Vattenfalls process för att bli koldioxidneutrala till 2030 och Klimatprotokollets 

arbete med de indirekta utsläppen. Fördjupad statistik för varje område finns på 

Klimatprotokollets hemsida www.klimatprotokollet.uppsala.se. 

 

Sammanfattning 

 

 

Fastigheter 

Utsläppen från fastigheter har minskat med 12 procent. Minskningen 

beror till största del på energieffektivisering, men även på övergång till 

grön fjärrvärme. 

 

Transporter och resor 

Utsläppen från transporter och resor har minskat med 26 procent. 

Minskningen beror framförallt på övergång till förnybara drivmedel hos 

UL.  

 

Produktion och cirkulär ekonomi 
Utsläppen från tillverkning och produktion har ökat med 12 procent på 

grund av ökad produktion. Arbetet med att minska användningen av 

fossil plast har gått framåt. 

 

Hållbar stadsutveckling 

Inom temat har fokus legat på stadsdelsutveckling och klimatpåverkan 

från byggmaterial. 

 

Vattenfalls värmeproduktion 

Utsläppen från Vattenfalls värmeproduktion är av stor betydelse för medlemmarnas totala 

utsläpp. Målet till år 2020 är att fasa ut användningen av torv och därmed halvera utsläppen av 

växthusgaser jämfört med 2015. Planeringen för utfasning har fortskridit under perioden och går 

enligt plan. 
 

Indirekta utsläpp 
Klimatprotokollet har också som mål att utveckla förmågan att redovisa fler indirekta utsläpp 

samt att målsätta fler från 2018. Fokus under perioden har framför allt legat på att kunna mäta 

indirekta klimatutsläpp från plast och byggmaterial.  

 

 

http://www.klimatprotokollet.uppsala.se/
http://klimatprotokollet.uppsala.se/temaomraden/transporter/
http://klimatprotokollet.uppsala.se/temaomraden/hallbar-stadsutveckling/
http://klimatprotokollet.uppsala.se/temaomraden/fastigheter/
http://klimatprotokollet.uppsala.se/temaomraden/produktion-och-cirkular-ekonomi/
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Temaområde: Fastigheter  

Utsläppen från medlemmarnas fastighetsenergi har minskat med 12 procent under perioden. 

Minskningen beror till största del på energieffektivisering, där energianvändningen i fastigheter 

minskat med cirka 56 000 MWh. Detta trots att de totala fastighetsytorna har ökat med cirka 6 

procent. 

Både användning av värme, kyla och el har minskat. Siffrorna är graddagskorrigerade, det vill 

säga korrigerade för temperaturväxlingar mellan åren. 

Flertalet av protokollets medlemmar har minskat sin användning av fastighetsenergi. De stora 

fastighetsägarna har stor påverkan på det totala resultatet. Uppsala kommun, Region Uppsala 

och Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans minskat sin energianvändning med cirka 

52 000 MWh. 

Utsläppen har också minskat på grund av att fler medlemmar köper grön (koldioxidneutral) 

fjärrvärme från Vattenfall. 30 procent av utsläppsminskningen kan förklaras av övergång till grön 

fjärrvärme. 

 

 

Bild: Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i fastigheter 2015-2017 (ton CO2e). 

Graddagskorrigerade värden. Fasta emissionsfaktorer (2015 års värden). 
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Bild: Energianvändning i fastigheter 2015-2017 (MWh). Graddagskorrigerade värden. 

 

 

Fokusgrupp Energi 

Fokusgruppen Energi har under perioden arbetat för att reducera koldioxidutsläppen genom 

minskad energianvändning, driva utvecklingen mot förnyelsebara energislag samt minska 

medlemmars effektbehov. Det övergripande målet för gruppen har varit att inspirera varandra till 

att genomföra åtgärder för energieffektivisering som annars inte skulle blivit av. Fokus har legat 

på kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men också på att hitta varandra och inspirera till samarbete 

över aktör- och systemgränser.  

Under perioden har fokusgruppen strävat efter att initiera flera projekt mellan medlemmar. Ett 

exempel var projektet Energistafetten, där Fresenius Kabi, Uppsalahem och Akademiska hus 

genomförde energirådgivning via besök hos varandra med fokus på ventilation. Gruppen har 

under perioden också anordnat ett ventilationsseminarium och en gemensam utbildning för 

drifttekniker. Under 2016 låg mycket av gruppens fokus på 

energikartläggningar i och med ny lag. Ett flertal presentationer 

och diskussioner hölls rörande detta.  

 

Sammanfattningsvis har gruppen under perioden bidragit till att 

energi har sparats genom erfarenhetsutbyte samtidigt som 

omvärldsbevakningen har blivit bättre. Även de samarbeten över 

systemgränser som satts igång är en framgångsfaktor av vikt för 

fokusgruppen. Exempelvis har projekt inletts för att införa en 

effektmarknad för el i Uppsala och för kartläggning av spillvärme.  

 

Bild: Fokusgruppsledare Kristina Starborg (Uppsala kommun)  

och Marcus Nystrand (Region Uppsala). 
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Fokusgrupp Sol 
 

Fokusgrupp Sol har under perioden haft fokus på att inspirera varandra för att uppnå en ökad 

mängd installerad solel. Intresset för solel är stort och Uppsala ligger i topp vad gäller 

solelsatsning i Sverige. Fokusgruppen bidrar till denna utveckling och den snabba 

installationstakten innebär att kunskaps- och erfarenhetsutbyten är av största vikt.  

Fokusgruppen har under perioden besökt flera verksamheter för att ta del av olika installationer 

och tekniker. Bland annat har besök gjorts hos Uppsalahem där man tittat på solceller i 

Frodeparken och på SLU för att diskutera aktuell forskning. Fokusgruppen har också besökt 

Tiundaskolans solelanläggning för att ta del av information kring energilagring och miljövänliga 

batterier bestående av bland annat saltvatten och bomull.   

Trots att engagemanget runt solel är stort, finns fortfarande viss osäkerhet kring ekonomiska 

incitament och vilka juridiska regelverk som gäller framöver. Därför är det värdefullt att föra 

diskussioner, inspirera varandra och dela erfarenheter.                         

 
Bild: Fokusgruppen på besök på Tiundaskolan. Fokusgruppsledare är Mirja  

Cedercrantz och Emma Ytterström (STUNS). 

 

Temaområde: Transporter och resor 

Kategorin transporter och resor omfattar egna och inköpta transporter, tjänsteresor (flyg, båt och 

tåg) samt resor till och från arbetet.  

Utsläppen från transporter och resor har minskat med 10 250 ton under perioden, motsvarande 

hela 26 procent. Bakom minskningen ligger framförallt ULs övergång till förnybara drivmedel 

(HVO) i regiontrafiken. Även övriga medlemmar har generellt minskat sina utsläpp från 

transporter, genom ökad andel förnybara bränslen. Få medlemmar redovisar dock sina köpta 

transporter av gods och de totala utsläppen från medlemmarna bedöms vara stora. När 

utsläppen för transporter minskar, kvarstår utsläppen från flygresor som en stor post. Resor till 

och från arbetet redovisas ännu i liten utsträckning (endast en medlem). 
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Bild: Utsläpp av växthusgaser från transporter och resor (ton CO2e). 

 

Fokusgrupp Hållbart resande 

Fokusgruppen Hållbart resande har främst arbetat i olika projekt med lösningar för att minska 

utsläppen för persontransporter. Ett exempel är projektet Miljöresan, där medlemmarna WSP, 

Vattenfall och Uppsala universitet deltog. Deltagare som pendlade med bil erbjöds istället att resa 

gratis med kollektivtrafik. Ett liknande projekt var Testresenär kollektivtrafik, där över 1 200 

personer åkte gratis kollektivtrafik under en månad. Hälften av testresenärerna uppgav att det 

kommer fortsätta åka kollektivt minst tre dagar i veckan.  

Ett projekt som främjar arbetspendling på cykel är Cykelvänlig arbetsplats, en certifiering som 

utvecklats av Uppsala klimatprotokoll och nu drivs av Uppsala kommun. Det innebär att 

arbetsplatsen arbetar för att uppfylla särskilda kriterier som underlättar pendling och tjänsteresor 

via cykel. Totalt har 80 organisationer anmält sig till Cykelvänlig arbetsplats.  

Även projektet Vintercyklisten syftar till att 

främja arbetspendling på cykel genom att 

deltagare erbjuds utrustning för att underlätta 

resor på vintern.   

Under Uppsala klimatprotokollsdagen 

anordnade fokusgruppen ett seminarium om 

arbetspendling, där flera viktiga aktörer 

deltog. Gruppen har även organiserat en 

utbildning i nudging med fokus på hållbart 

resande.  

 

Bild: Fokusgruppsledare Ingrid Lembke von Schéele (Uppsala kommun), Tove Bergström (UL), Gunilla 

Englund (Uppsala kommun).  
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Fokusgrupp Hållbara godstransporter 

Fokusgruppen Hållbara godstransporter har arbetat för att minska utsläppen av växthusgaser 

från deltagarnas godstransporter. Detta har skett framför allt genom informationsspridning, 

utbyte av goda exempel och genom att inspirera varandra till att genomföra åtgärder tillsammans.  

I början av perioden låg fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller val av fordon och 

drivmedel. Även logistikfrågor togs upp vid träffarna. Exempelvis gjordes en utredning om 

möjligheterna till samordnade varutransporter mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 

Gruppen har även börjat undersöka möjligheterna till en omlastningscentral för godstrafik i 

innerstaden. 

I den senare delen av perioden 

(2017-2018) var fokus mer inriktat 

på upphandling och klimatsnåla 

transportmedel i innerstaden. Våren 

2018 deltog deltagare i fokusgruppen 

på ett seminarium om klimatsnåla 

transportmedel för gods. Träffen gav 

inspiration för nya samverkansformer 

över aktörsgränser för att snabbare 

skapa klimatsnåla transportmedel. 

 

Bild: Seminarium Klimatsnåla transportmedel våren 2018.  

Fokusgruppsledare är Martin Ahrne (Biogas Öst) och Elin  

Skogens (Uppsala kommun).  

 

Temaområde: Produktion och cirkulär ekonomi 

Tillverkning och produktion är den kategori där både energianvändning och utsläpp ökar. Energi 

med 10 procent och CO2e-utsläpp med 12 procent. Kategorin omfattar produktion hos 

framförallt Fresenius Kabi, GE Healthcare, Thermo Fischer och Uppsala Vatten och Avfall.   

Samtliga utom Uppsala Vatten har ökat sin energianvändning under perioden. Orsaken till de 

ökade utsläppen är ökade produktionsnivåer. I kategorin ingår även elanvändning för 

Returpappercentralen och SLU (drift av biogasanläggning), vilken har minskat.  

Transporter kopplade till tillverkning och produktion ingår i kategorin Transporter och resor.  

 

Då emissionsfaktorerna för el, värme, ånga och kyla är desamma för samtliga år (2015 års 

värden), följer utsläppen den ökade energianvändningen. 
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Bild: Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) från tillverkning och produktion, per energislag. Obs, 2015 års 

emissionsfaktorer för samtliga år. 

 

Fokusgrupp Jakten på plasten 

 

Mängden fossil plast i avfallet som energiåtervinns i Uppsala utgör 40 procent av de totala 

koldioxidutsläppen från avfallsförbränningen i Vattenfalls kraftvärmeverk. Detta gör arbetet med 

den fossila plasten till en viktig fråga och därför bildades fokusgruppen Jakten på plasten hösten 

2015 på initiativ av bland annat Vattenfall. Fokusgruppen har under perioden arbetat för att 

minimera den fossila plastanvändningen, öka återvinningen av plast samt öka efterfrågan på 

återvunnen och förnybar plast.  

 

Inom ramen för fokusgruppen drivs sedan våren 2017 projektet Klimateffektiv plastupphandling 

där Fresenius Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala 

kommun och Vattenfall Värme AB samarbetar. Fokus ligger på att förändra upphandlingskriterier 

för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.  

Trots att alla medlemmar i fokusgruppen inte är med i projektet, har projektet haft en positiv 

spridningseffekt på hela gruppen. Inom projektet gjordes exempelvis en inventering av 

plastanvändningen i deltagarnas egna verksamheter, vilket även flera andra medlemmar i 

fokusgruppen gjort. Plastinventeringarna har i flera fall lett till framgångsrika åtgärder.  

Under Uppsala klimatprotokollsdagen anordnade Jakten på plasten ett 

seminarium där IKEA, Rullpack, Svensk Handel, RISE, Avfall Sverige och Ragn-

Sells medverkade. Fokusgruppen har även under andra träffar haft besök av 

stora aktörer, däribland Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Jaken på 

plasten har också haft ett seminarium i Almedalen 2017.  

 

- Det viktigaste med fokusgruppen är att vi hittar varandra. Genom samverkan 

när alla kommer från olika verksamheter breddas arbetet till många olika 

plastprodukter, säger Anna Hilding, fokusgruppsledare för Jakten på plasten.  

                                                                                

Bild: Anna Hilding (Uppsala kommun).  

Fokusgruppsledare är även Anna Karlsson (Länsstyrelsen Uppsala län). 
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Temaområde: Hållbar stadsutveckling  

Hösten 2017 tog den tidigare fokusgruppen Hållbar stadsutveckling beslutet att dela sig i två: 

Hållbar stadsdelsutveckling och Byggmaterialval. Den ena gruppen arbetar med att minska 

klimatpåverkan från byggmaterial medan den andra gruppen arbetar med riktlinjer och ramverk 

vad gäller planering på systemnivå och stadsdelsområde. 

 

Fokusgrupp Byggmaterialval 

Fokusgrupp Byggmaterialval bildades under 2017 för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och 

samverkan när det gäller materialval inom byggsektorn. Ett viktigt fokus för gruppen har varit att 

hitta metoder och verktyg för att bättre kunna mäta utsläppen av växthusgaser i byggprocessen.  

 

Att utmana varandra när det gäller att bygga i trä har varit en tydlig inriktning. I början av 2017 

anordnades ett större nationellt träseminarium där ca 70 deltagare från ca 40 företag och 

organisationer närvarade. Presentationer hölls av NCC, Stora Enso, Träbyggnadskansliet, White, 

Bjerking och Skellefteå kommun. Syftet var att öka kunskapen och användningen av trä i 

byggnation och anläggning. Seminariet hölls i IFU-arena, som är byggd i trä. Under Uppsala 

klimatprotokollsdagen 2017 följde fokusgruppen upp med ett kortare seminarium om 

träbyggnation.  

 

Gruppen har också gjort studiebesök hos S:t Eriks betongfabrik i Uppsala och bjudit in föreläsare 

från branschorganisationen Svensk betong.   

 

Ett exempel på samarbete för att göra klimatberäkningar i byggprocessen är Brillingeprojektet 

mellan NCC och Uppsalahem. Projektet syftar till att kunna mäta de faktiska utsläppen av 

växthusgaser i samband med byggandet av flerbostadshus i Brillinge. Projektet kommer att skapa 

förutsättningar för att minska klimatpåverkan vid kommande byggprojekt både för beställare och 

utförare. 

 

 

Bild: Diskussioner under träseminarium, januari 2017. Fokusgruppsledare är Pia Wacker (White) och 

Anders Hollinder (Uppsala kommun). 
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Fokusgrupp Hållbar stadsdelsutveckling   

Uppsala bygger mest i hela Sverige och flera nya stadsdelar planeras. I december 2017 bildades 

fokusgruppen Hållbar stadsdelsutveckling för erfarenhetsutbyte och samverkan inom områdesvis 

stadsutveckling.  

Fokusgruppen har ett brett deltagande med medlemmar från olika samhällssektorer och 

branscher där majoriteten består av fastighetsägare, byggaktörer och konsulter. Ett av flera 

fokusområden har varit att arbeta med ekosystemtjänster vilket även kan inkludera arbetet med 

klimatanpassning. Ett exempel på detta var samverkansprojektet EST Kvarngärdet mellan 

Svenska Kyrkan, Uppsalahem och Ramböll. Syftet med projektet var att kartlägga 

ekosystemtjänster i området, skapa långsiktiga skötselplaner där olika aktörer på Kvarngärdet 

samverkade för att öka ekosystemtjänsterna samt arbeta med t.ex. odlingslotter för att stärka 

den sociala hållbarheten. 

Fokusgruppsledare är Elin Stening (Uppsala kommun) och Ingrid Nilsén Boklund (Ramböll). 

 

Vattenfalls värmeproduktion 
 

Inför period III valde Klimatprotokollet att redovisa medlemmarnas klimatutsläpp utifrån fasta 

emissionsfaktorer för el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga (2015 års värden). Detta för att lyfta fram 

utsläppsminskningar som speglar faktiska åtgärder hos medlemmarna, istället för förändrade 

emissionsfaktorer hos Vattenfall. 

Vattenfalls värmeproduktion lyftes istället ut till ett eget mål. Målet till år 2020 är att fasa ut 

användningen av torv och därmed halvera utsläppen av växthusgaser jämfört med 2015. 

Planeringen för utfasning har fortskridit under perioden. Planerna omfattar att under 2018 

konvertera hetvattenpannan från torv till biobränsle, samt två reservoljepannor till bio-olja. 2020 

blir första helåret utan torv-eldning. 2021 tas ny biobränsle-panna i drift istället för torvpannan. 

Bild: Utsläpp av koldioxid från Vattenfalls värmeproduktion. Källa: Miljöredovisning Vattenfall 2016. 
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Indirekta utsläpp 
 

Med indirekta utsläpp avses utsläpp som orsakas av en organisations aktiviteter, men från en 

utsläppskälla som inte ägs eller kontrolleras av organisationen själv. Målet för period tre var att 

utveckla förmågan att redovisa fler indirekta utsläpp samt att målsätta från 2018. 

En arbetsgrupp har tillsatts under året, med målet att stödja fokusgrupper i att hitta metoder och 

strategier för att mäta indirekta utsläpp. Följande områden har identifierats som viktiga för olika 

medlemmar: Upphandlade transporter och tjänster, resor till och från arbete, utsläpp från 

byggmaterial, utsläpp från plastanvändning samt utsläpp från övriga inköp (t.ex. livsmedel, IT).  

Exempel på åtgärder under perioden är Region Uppsalas inventering av plastanvändning. 

Skanska, NCC och Vasakronan har gjort klimatkalkyler på utsläpp från sina byggprojekt.  

Enligt den internationella beräkningsstandarden GHG Protocol delas växthusgasutsläpp in i tre 

”scopes”, vilket kan översättas med omfattning eller omfång: 

 Scope 1: Direkta utsläpp (till exempel från egna fordon och oljepannor) 

 Scope 2: Indirekta utsläpp från nätburen energianvändning (från inköpt el, fjärrvärme, 

fjärrkyla, ånga) 

 Scope 3: Övriga indirekta utsläpp (till exempel från inköpta transporter, varor, material 

och tjänster)  

Klimatprotokollet omfattar all klimatpåverkan, men i redovisningen av medlemmarnas utsläpp 

har hittills Scope 1 och 2 varit mest fullständigt redovisade. De Scope 3-utsläpp som en del 

medlemmar redovisar idag omfattar inköpta resor och transporter, samt resor till och från 

arbetet. Målet är att fler medlemmar ska redovisa Scope 3-utsläpp och att stegvis inkludera allt 

mer av den totala klimatpåverkan. 

 

 

Bild: Utsläpp av växthusgaser totalt (ton CO2e), fördelat per scope 1-3, enligt GHG Protocol. 



14 
 

 


