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Miljöutredning på förskolan Ollonborren i Trollhättan  
Julia Qvist 

Sammanfattning 
Ett av Trollhättans Stads miljömål är att kommunen ska införa ett miljöledningssystem 
senast år 2004. Detta innebär att alla enheter inom kommunen ska arbeta med 
miljöförbättringar i enlighet med ISO 14001. Föreliggande examensarbete har som syfte 
att underlätta införandet av miljöledningssystem i linje med ISO 14001 på förskolan 
Ollonborren genom genomförande av en miljöutredning. 

Förskolan Ollonborren är en enhet i utbildningsförvaltningen i Trollhättan. Enligt 
kommunens miljömål ska förskolan bygga upp ett miljöledningssystem för att kunna 
driva sitt miljöarbete på mera strukturerat och organiserat sätt. Som ett inledande steg 
vid uppbyggnaden av ett miljöledningssystem har en miljöutredning genomförts. De 
metoder som har använts vid miljöutredningen är litteraturstudier dokumentstudier, 
enkätundersökningar, intervjuer samt observationer. Med hjälp av miljöutredningen har 
verksamhetens miljöpåverkan kartlagts och de betydande miljöaspekterna identifierats, 
bedömts och rangordnats med avseende på deras miljöpåverkan. Värderingen var utförd 
enligt Trollhättans Stads rutin för prioritering av miljöaspekter. De betydande 
miljöaspekterna hos förskolan Ollonborren är följande: 

• Informationsöverföring och kunskapsförmedling 
• Personalens miljökompetens 
• Matvaror 
• Mattransporter 
• Pappersförbrukning 
• Värmeförbrukning 
• Vattenförbrukning 
• Elförbrukning 

Förutom identifieringen av de betydande miljöaspekterna har tillämpliga lagar och krav 
definierats och förslag på miljömål för de betydande miljöaspekterna getts. Förslag till 
övergripande miljömål är: 

• Samtliga anställda ska senast år 2005 ha fått grundläggande miljöutbildning. 
• Minska vatten-, el- och värmeförbrukning. 
• Inkludera arbetet med minskning av vatten-, el- och värmeförbrukning i den 

pedagogiska verksamheten. 
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Environmental review of kindergarten Ollonborren in 
Trollhättan 
Julia Qvist 

Summary 
One of Trollhättan municipality’s environmental targets is to implement an 
environmental management system by 2004 latest. This means that all units within the 
municipality shall work with environmental performance improvements in accordance 
with ISO 14001. The purpose of this report is to facilitate an introduction of an 
environmental management system in compliance with ISO 14001. The report is based 
on an environmental review made at kindergarten Ollonborren.  

Kindergarten Ollonborren is a unit within the educational administration in Trollhättan. 
According to the environmental targets of the municipality the kindergarten shall 
establish an environmental management system to be able to carry on its environmental 
work in a more structured and organized way. As an initial step during the 
establishment of an environmental management system, an environmental review has 
been carried out. The methods that have been used during the environmental review are 
literature studies, document studies, surveys, interviews and observations. By means of 
the environmental review the environmental impacts have been investigated, and the 
significant environmental aspects have been identified, assessed and ranked with respect 
to their environmental impact. The evaluation was completed in accordance with 
Trollhättan municipality’s routine for prioritizing environmental aspects. The significant 
environmental aspects at kindergarten Ollonborren are the following: 

• Information transference and knowledge transference  
• The personnel’s environmental competence 
• Foodstuffs 
• Foodstuff transports 
• Paper consumption 
• Heat consumption 
• Water consumption 
• Electricity consumption 
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In addition to the identification of the significant environmental aspects, the applicable 
laws and regulations have been identified, and environmental targets for the significant 
environmental aspects have been proposed. The proposals for comprehensive 
environmental targets are: 

• All employees should have done a basic environmental training at 2005 latest. 
• Reduced heat, water and electricity consumption. 
• Include the work for reducing the heat, water and electricity consumption in the 

pedagogic work. 
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1 Inledning 
Utvecklingen i världen har lett till att frågor om miljö har vuxit från lokala till globala. 
Redan på 50-talet började man inse vikten i att samarbeta mellan länder för bättre miljö. 
Miljöfrågor började diskuteras på allvar och 1972 ägde den första världskonferensen om 
miljö rum i Stockholm. 1987 introducerades begreppet Hållbar utveckling av Norges 
dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland i rapporten "Vår gemensamma 
framtid". Tjugo år senare efter konferensen i Stockholm träffades FN:s medlemmar i 
Rio de Janeiro för att diskutera den globala utvecklingen. Vid Riokonferensen 
fastställdes målet om en hållbar utveckling och antogs det omfattande 
handlingsprogrammet Agenda 21. Målet med detta handlingsprogram är att skapa en 
uthållig utveckling genom att bl.a. utrota fattigdom och hushålla med jordens resurser.  I 
Agenda 21 programmet lägger man stor vikt vid det lokala miljöarbetet. Därför beslöt 
Sveriges kommuner att senast vid årsskiftet 1995/96 ha påbörjat det lokala Agenda 21 
arbetet (Naturvårdsverket, 2004a).  

1.1 Bakgrund 
Agenda 21 är verksam och aktiv i Trollhättans Stad. För att bli kommun för hållbar 
utveckling bedrivs det i Trollhättan ett långsiktigt miljöarbete. Arbetet har varit 
framgångsrikt och Trollhättans Stad har belönats med priser och utmärkelser. Den 23 
oktober 2000 antog kommunfullmäktige en miljöpolicy för kommunen som bl.a. säger: 
”Trollhättan – bärare av god miljö” innebär att vi bygger ett samhälle för alla som bor 
och verkar i Trollhättan där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och 
social utveckling (Bilaga 1). 

Ett av Trollhättans Stads miljömål är att kommunen skall införa ett miljöledningssystem 
senast år 2004 (Bilaga 2). Detta innebär att alla enheter inom kommunen skall arbeta 
med miljöförbättringar i enlighet med ISO 14001. Arbetet drivs av Agenda 21 och 
omfattar hela den kommunala förvaltningen. 

Förskolan Ollonborren är en enhet i utbildningsförvaltningen i Trollhättan (Bilaga 3). 
Enligt kommunens miljömål skall förskolan bygga upp ett miljöledningssystem för att 
kunna driva sitt miljöarbete på mera strukturerat och organiserat sätt. Som ett inledande 
steg vid uppbyggnaden av ett miljöledningssystem skall en miljöutredning genomföras. 
Med hjälp av miljöutredningen kartlägger man verksamhetens miljöpåverkan, 
identifierar de betydande miljöaspekterna, definierar tillämpliga lagar och krav.    

Detta examensarbete är ett försök att kartlägga förskolans miljöpåverkan och lämna 
förslag till miljömål. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att genomföra en miljöutredning på förskolan Ollonborren för 
att underlätta införandet av miljöledningssystem i linje med ISO 14001 i Trollhättans 
Stad.  
 
Målen är: 
 

• Identifiera verksamhetens miljöaspekter, bedöma och rangordna dem 
med avseende på deras miljöpåverkan.  

 
• Identifiera vilka lagar och krav som ställs på verksamheten när det gäller 

miljö. 
• Ge förslag på miljömål för de betydande miljöaspekterna. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
Detta examensarbete gjordes under våren 2004. I början av arbetet genomfördes 
litteraturstudier som baserades på böcker från HTU biblioteket och på information från 
Internet. Litteraturstudierna pågick hela tiden under arbetet med miljöutredningen 
eftersom det dök upp nya frågor som skulle besvaras och nya referenser. 

  
Samtidig påbörjades planeringen av miljöutredningen på förskolan Ollonborren. I 
början av arbetet togs ofta kontakt med Agenda 21-samordnare i Trollhättans Stad för 
att få ytterligare information som skulle få uppgiften att klarna. Förutom litteraturstudier 
genomfördes dokumentstudier, enkätundersökningar, intervjuer och observationer. Som 
underlag till planering av miljöutredningen har använts ”Mall för miljöutredning - ett 
verktyg för att identifiera företagets miljöpåverkan” av Camilla Norberg (Norberg et al, 
2002), Handbok för miljöskola (Skolverket) och Miljöredovisning Fridhems förskola 
(Angberg-Morgården, 2003). 

 
Två möten med miljögruppen på förskolan har ägt rum där förskolans miljöaspekter 
diskuterades och värdering av identifierade miljöaspekterna genomfördes. Efter att 
miljöutredningen var genomförd började undertecknad dokumentera resultatet av 
arbetet.  

2.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier genomfördes inom följande områden: 

• Miljöledningssystem ISO 14001 

• Genomförda miljöutredningar inom Sveriges kommuner 

• Indirekta miljöaspekter 

• Miljöproblem: globala och lokala. 

Litteratursökningen har skett via biblioteket vid Högskolan Trollhättan, Uddevalla, 
Agenda 21 och Internet. Nästan alla artiklar, böcker, uppsatser som används för att 
skriva teoridelen i examensarbetet är skrivna inte senare än år 2000. Litteraturstudier 
har legat till grund för teorikapitlen.   

2.3 Dokumentstudier 
För att få bättre kännedom om förskolans verksamhet har olika dokument studerats. 
Exempel på dokument är Ollonborrens miljögrupps anteckningar, följesedlar, fakturor, 
verksamhetsplaner, informations material från kommunen, Trollhättans Stad tekniska 
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förvaltningens beräkningar om el-, värme- och vattenförbrukning mm. Det sjunde 
kapitlet i examensarbetet ”Miljöaspekter” är delvis baserad på resultatet av 
dokumentgranskningen. Underlag till värdering av de identifierade miljöaspekterna var 
”Trollhättans Stad rutin för prioritering av miljöaspekter”. 

2.4 Enkätundersökningar 
För att nå ut till samtliga personal på förskolan och reda ut personalens resor till och 
från arbetet har en enkät använts (Bilaga 7). För utformning av enkäten står ”Mall för 
miljöutredning – ett verktyg för att identifiera företagets miljöpåverkan” av Camilla 
Norberg (Norberg et al, 2002). Förutom frågor om resvanor innehåller enkäten en fråga 
om miljöförbättringsförslag. Författaren har använt sig av förslagen i föreliggande 
arbete. Resultatet av enkätundersökningen redovisas i avsnitt 5.4.  

2.5 Intervjuer 
Undersökning av förskolans miljöaspekter är till stor del baserad på intervjuer såväl 
direkta som per telefon. Handbok för miljöskola (Skolverket, 1998) var till hjälp för 
frågeformuleringar om matvaror, kemikalier, avfall och material som används på 
förskolan. Upplysningar om fjärvärme som köps in av kommunen erhölls via 
telefonsamtal med en kontaktperson i Trollhättans Stad.  

2.6 Observationer 
Genom observationer togs del av förskolans verksamhet. Beskrivning av den 
pedagogiska verksamheten är delvis baserad på författarens egen kännedom om 
verksamheten, då författarens eget barn är en av eleverna på förskolan. Förutom detta 
observerades undersökta miljöaspekter genom intervjuer med personalen.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
Forskning i allmänhet och en kvalitativ fallundersökning i synnerhet eftersträvar ett 
pålitligt och trovärdigt resultat. I sin bok ”Fallstudier som forskningsmetod” ger 
Merriam (1988) exemplen på definitioner på validitet och reliabilitet, vad olika forskare 
menar med dessa begrep. Enligt denne författare handlar reliabiliteten om i vilken 
utsträckning forskningsresultat kan upprepas dvs. kommer man till samma resultat vid 
en upprepad undersökning.  Vad beträffar validiteten, man skiljer på yttre och inre 
validitet. Inre validitet visar i vilken mån forskningsresultat stämmer överens med 
verkligheten, mäter man verkligen det som man tror sig mäta. Yttre validitet enligt 
Merriam (1988) visar hur pass resultaten från en vetenskapig undersökning är 
generaliserbara. Validitets och reliabilitetens styrkor respektive svagheter redovisas 
nedan: 
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Styrka: för att undvika felaktigheten och missförstånd i rapporten har all personal på 
förskolan fått möjlighet att läsa genom den del av examensarbete som handlar om 
miljöaspekter och verksamhetsbeskrivning. Författaren har tagit hänsyn till alla deras 
synpunkter. 

Svaghet: förslag till miljömål har inte diskuteras med personal på grund av tidsbrist hos 
både parter. 

Styrka: i arbetet har använts flera informationskällor och flera metoder.  

Styrka: resultaten av arbetet kan vara användbar för andra förskolor. 

Svaghet: värderingen av miljöaspekterna bygger på egna uppskattningar. 
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3 Teori 

3.1  Miljöproblem 

3.1.1  Växthuseffekten 

Växthuseffekten uppstår när en del av gaserna i atmosfären såsom koldioxid, 
vattenånga, metan mm absorberar värme från solljuset. Värmen når jordytan men 
hindras av gaserna att stråla tillbaka ut i rymden. Den naturliga växthuseffekten 
förstärks genom mänskliga aktiviteter som leder till ökat utsläpp av koldioxid, metan, 
dikväveoxid, freoner mm.  De största källorna till koldioxid är förbränning av fossila 
bränslen, skogsavverkning och jordbruket. Metan kommer från bl.a. kreatur, risodlingar 
och avfallsdeponier. De viktigaste källorna för dikväveoxid är jordbruksmark, 
förbränning och reningsprocesser för kväveoxider. Medan koldioxid, metan, 
dikväveoxid, vattenånga mm alltid har funnits i naturen, är freoner framställda av 
människan. Förstärkt växthuseffekt kan leda till klimatförändringar, först och främst 
temperaturökning samt förändringar av hydrologi och vattenresurser, förändringar i 
jord- och skogsbruk och mänskliga bosättningsförhållanden. (Kriström & Wibe, 1992). 

3.1.2 Uttunning av stratosfäriskt ozonskikt  

Ozonskiktet absorberar ultraviolett ljus från solen och skyddar därmed livet på jorden 
från strålningsskador. Uttunning av ozonlagret leder till ökad risk för hudcancer, 
ögonskador och försämrad immunförsvar hos människor och djur. Växter drabbas 
också. Ökad VU-strålning får många arter att växa långsammare. Problemet 
uppmärksammades på 70-talet. I mitten av 80-talet upptäckte man en kraftig uttunning 
av ozonskiktet över Antarktis. Forskningen hade visat att den främsta orsaken till 
uttunningen var klor- och brominnehållande ämnen, så kallade freoner. De har lång 
livslängd och verkar som katalysatorer i nedbrytningen av ozon. En serie internationella 
åtgärder mot användning av ozonnedbrytande ämnen har vidtagits sedan 1987 men först 
omkring år 2050 kan man vänta sig samma haltnivå av ozonnedbrytande ämnen i 
stratosfären som år 1980 då ozonhålet upptäcktes. (Kriström & Wibe, 1992). 

3.1.3 Marknära ozon 

Ozon finns naturligt i troposfären. Den kan komma från stratosfären eller från kemiska 
reaktioner i atmosfären mellan kväveoxider och kolväteföreningar under inverkan av 
solstrålning. På grund av mänskliga verksamheter har innehållet av kväveoxider och 
kolväte i luften stigit och som följd har marknära ozon ökat. Till stor del kommer 
kväveoxiderna och kolväteföreningarna från trafiken. Kolväteutsläppen kan bli 
betydande vid ofullständig förbränning i pannor och kaminer. Ozon påverkar växter i 
form av minskad produktion och ett snabbare åldrande. Människan kan få 
andningsbesvär och irriterade slemhinnor och lungor.(Bernes, 2001). 
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3.1.4 Försurning 

Försurning av mark och vatten orsakas av svavel- och kvävenedfall. Till största delen 
kommer utsläpp av svavel- och kväveföreningar från förbränning av fossila bränslen. En 
stor källa till kväveföreningar är transport. Markförsurning leder till utarmning av 
markens förråd av mineralnäringsämnen och frigörande av toxiska metaller som kan 
skada växter. När marken försuras minskas dess neutraliseringsförmåga och syra samt 
aluminium tillförs sjöar. Dessutom kommer det sura nedfallet direkt på vattenytan. Den 
sura nedfallet minskar pH-värden i sjöar och kan leda till fiskdöd och andra organismers 
död. (Bernes, 2001). 

3.1.5 Eutrofiering 

Eutrofiering eller övergödning orsakas av fosfor- och kväveföreningar. Övergödning av 
mark beror på det atmosfäriska nedfallet av ammoniak och kväveoxider och deras 
reaktionsprodukter. I havsmiljö bidrar avrinning från jordbruksmark, atmosfärisk 
nedfall och kommunalt och industriellt avloppsvatten till övergödningen. Som följd av 
eutrofiering kan antalet växter och djur i vattnet minska, bottenlevande djur och växter 
kan dö på grund av syrebrist. Kvävenedfallet påverkar också vegetationen på land. 
Växter som gynnas av kvävenedfall ökar på bekostnad av andra växter. När marken blir 
kvävemättad kan kvävenedfall medverka till försurning av mark och vatten. (Brand & 
Gröndahl, 2000). 

3.1.6 Tungmetaller 

Vissa metaller som t.ex. kadmium, bly, kvicksilver kan vara skadliga för växter, djur 
och människor om de förekommer i höga halter. De sprids i form av stoft från 
metallindustrier, gruvor, skrot- eller avfallsupplag, vid förbränning av fossila bränslen 
mm. Kadmium finns som förorening i konstgödsel och som en biståndsdel i många 
produkter, t.ex. batterier, färger, lödningar mm. Partiklarna kan spridas långa sträckor 
med luften och lagras sedan i marken och vattnet. Med tiden kan tungmetaller lackas ur 
från marken till sjöar och vattendrag. Där tas de upp av fisk och andra levande 
organismer.  Ett stort intag av kvicksilver kan skada fostrets mentala utveckling och kan 
leda till bl.a. skador på centrala nervsystemet. Kadmium kan skada njurarna. 
(Naturvårdsverket, 2004b). 

3.1.7 Organiska miljögifter 

Som organiska gifter räknas svårnedbrytbara, långlivade ämnen. Till dem hör t.ex. 
insektsbekämpningsmedlen DDT, toxafen, klordan mm, PCB, dioxiner och många 
andra persistenta ämnen. Miljögifter kan färdas med luften långa sträckor. Men i vatten 
brukar de binda sig vid partiklar och därefter sedimentera till botten. Organiska 
miljögifter är fettlösliga och kan ansamlas i levande vävnader. Det är svårt att kartlägga 
miljögifternas effekter på levande organismer men i vissa fall har man kunnat konstatera 
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att miljögifter orsakat försämrad fortplantning hos sälarna i Östersjön och vissa fåglar 
och djur i jordbrukslandskapet där man använde DDT som bekämpningsmedel. Vad 
beträffar människor finns det tecken på förseningar i den kroppsliga eller mentala 
utvecklingen hos barn som utsatts för organiska miljögifter. Men man saknar 
fortfarande underlag för riskbedömningar och hälsogränsvärden. (Naturvårdsverket, 
2004c). 

3.2  Miljöledningssystem ISO 14001 
Miljöledningssystem är ett hjälpmedel för en organisation, ett företag eller en 
myndighet att organisera, övervaka och utvärdera sitt miljöarbete. Genom tiden har det 
funnits olika modeller för miljöarbete men idag är det ISO 14001 och EMAS som är de 
vanligaste. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är en EU-förordning medan 
ISO 1401 är en internationell standard för miljöledningsutformning och innehåll. Den 
största skillnaden mellan de två miljöledningssystemen är att EMAS ställer krav på 
offentlig redovisning av miljöarbete. (Piper et al., 2001). 

Antalet företag certifierade i ISO 14001 har år 2003 ökat med 13868 i världen 
(Natlikan, 2004). För att öka intresset för miljöledningssystem har den svenska 
kommittén Projekt miljöledning som är ansvarig för ISO 14000 seriens utveckling i 
Sverige satt upp ett antal mål, bl.a. att: 

• år 2010 skall ISO 14000 serien ingå i all miljöundervisning  

• 80 % av konsumenterna skall regelbundet köpa produkter som är tillverkade av 
ISO 14000 certifierade företag 

• 25 % av alla yrkesarbetande i Sverige ska arbeta i en ISO 14001 certifierad 
organisation (SIS , 2004). 

Grundläggande för ISO 14001 standarden är PDCA-cykeln (PlanDoCheckAct) som 
innebär strävan efter ständiga förbättringar.  ISO 14001 standarden består av fem 
grundelement: policy, planera, genomföra, följa upp, förbättra. Varje element innehåller 
ett antal punkter som i sin tur har i sammanlagt 52 skallkrav. (Piper et al., 2001). (se 
Tabell 1). 
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Tabell 1. Miljöledningssystemet ISO 14001, från Piper et al. (2001) 

1. Miljöpolicy 

2. Planera 

• Miljöaspekter 

• Lagar/krav 

• Miljömål 

• Miljöledningssystem 

3. Genomföra 

• Organisation 

• Utbildning 

• Kommunikation 

• Dokumentation 

• Dokumentstyrning 

• Verksamhetsstyrning 

• Nödlägesberedskap 

4. Följa upp 

• Miljöprestandaindikatorer 

• Korrigerande åtgärder 

• Redovisande dokument 

5. Förbättra 

• Ledningens genomgång 

 

3.3 Miljöutredning, miljöaspekter 
Innan man påbörjar sitt miljöarbete skall man göra en miljöutredning för att kartlägga 
verksamhetens påverkan på miljö. I detta steg identifierar man bl.a. miljöaspekter. För 
att få en heltäckande bild av organisationens miljöpåverkan skall man även ta in sådana 
miljöaspekter som kan förekomma vid olyckshändelser, nödsituationer och vid 
driftstörning (Piper et al., 2001). Förutom direkta miljöaspekter som t.ex. utsläpp till 
luft, mark, vatten, avfall, transporter finns det indirekta miljöaspekter. Indirekt 
miljöaspekt är en miljöaspekt som påverkar andra aktörers aktiviteter/verksamheter och 
medför miljöpåverkan utanför den egna organisationen (Sveden, 1999). Exempel på 
indirekta miljöaspekter är myndighetsutövning i form av beviljande av bidrag och 
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anslag, tillsynsverksamhet, informationsspridning, forskning mm. Enligt en 
Naturvårdsverkets utvärdering ”Miljöledning i statliga myndigheter” (Rydén, 2004) har 
många myndigheter som har börjat arbeta med miljöledningssystem svårigheter att 
hantera indirekta miljöaspekter: att identifiera och värdera dem, sätta upp mätbara mål 
för dem och följa upp målen på grund av fördröjning i tid mellan insats och effekt. 

När man har identifierat sina miljöaspekter skall man värdera dem för att få fram de 
mest betydande miljöaspekterna. Därefter sätter man upp miljömål kopplade till de 
betydande miljöaspekterna. Den utförda miljöutredningen ska vara ett underlag till det 
fortsatta miljöarbetet. (Piper et al., 2001). 
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4 Verksamhetsbeskrivning på förskolan Ollonborren 
Förskolan Ollonborren är belägen i området Sylte i Trollhättan och tillhör Södra 
skolområdet. Adress: Myrtuvevägen 3, 461 67 Trollhättan. Telefon 0520-49 60 84. 

 

I förskolan finns fyra avdelningar: en småbarns avdelning, två syskonavdelningar och 
en ”ett till fem” avdelning. Idag finns 74 barn på samtliga avdelningar. Antalet anställda 
är 16 personer varav en av dem är kokerska, en lokalvårdare, 8 förskolelärare och 5 
barnskötare och 1 assistent. Verksamheten leds av en områdeschef och bitr. 
områdeschef.   

 

Verksamheten hyr en lokal av Fastighetskontoret på 788 kvm, byggd 1971. Den består 
av fyra avdelningar, två lekhallar, ett kök, ett personalrum mm.  

 

Förskolan ligger längst riksvägen 45. Detta är orsaken till att man blir störd av 
luftföroreningar och buller från trafiken. Miljöförvaltningen har gjort 
trafikbullerberäkning och luftkvalitetsmätning vid förskolan. Mätningarna har visat att 
kväveoxidhalten ligger under miljökvalitetsnormen medan bullernivån överskrider 
normen (Bilaga 4). Det finns risk för hörselskador. Bullerskydd är nödvändig för säker 
vistelse både för barn och personal. 

 

På förskolan bedrivs sedan länge aktivt miljöarbete. Det finns ett miljöombud och en 
miljögrupp som består av fyra medlemmar: en representant från varje avdelning.  Man 
utgår i sitt miljöarbete från Läroplan för förskolan, Skolplan för Trollhättans kommun, 
Mål- och resursplan mm.  
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5 Miljöaspekter 

5.1  Indirekta miljöpåverkan 
Förskolans pedagogiska verksamhet baseras på Läroplan för förskolan (Skolverket, 
1998). Där står att ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett 
ekologiskt förhållandesätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall 
hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 
bättre miljö både i natur och i framtid”. 

 

För att öka barnens miljömedvetenhet har alla avdelningar var sin temaplan. 
Aktiviteterna i temaplaner kan vara olika men syfte och mål är detsamma, bl.a. att väcka 
barnens interesse för naturen och förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp.  

 

På torsdagar brukar barnen gå till skogen för att upptäcka djurens och växters liv, dem 
lär sig att känna respekt för naturen och uppleva sig själva som en del av naturen. Ibland 
stöter de på en sagofigur Maja och lär sig att inte skräpa ner naturen och plockar in 
upphittat glas och papper från skogen och gården. Som tradition finns det en städdag på 
Ollonborren då alla hjälpes åt att göra fint på gården. I samband med Sylteskolans 
miljövecka under vårterminen har man tillsammans med förskolan Myggan en miljödag 
i skogen. 

 

Barnen lär sig om naturen under lässtunder när de lyssnar på sagor och faktaböcker om 
miljö, växter och djur, när de målar och skapar med material från skog och mark, när de 
tittar på diabilder mm. 

 

I Skolplan för Trollhättans kommun står det att skolan skall vara en förebild i 
miljöarbetet, hushålla med resurserna och vara kretsloppsanpassad. Barnen på 
Ollonborren lär sig om kretslopp när de deltar i kompostering och ser omvandling av 
matrester, löv och gräs till jord. Jorden används sedan på gården där man planterar 
blommor. Barnen sår och odlar även inomhus. Äldre barn lär sig att källsortera genom 
att skilja ut olika typer av sopor och använda röda och gröna påsar.  

 

Personalens kompetens och engagemang i miljöarbete är en viktig aspekt i den 
pedagogiska verksamheten. Personalens miljömedvetenhet och miljökunskap är 
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förutsättning till barns ökade miljömedvetande. Utav 16 anställda på förskolan har 4 fått 
grundläggande utbildning i miljöfrågor.  

 

Man kan säga att förskolans indirekta miljöaspekt är informationsöverföring och 
kunskapsförmedling. Förskolans verksamhet medför att miljöpåverkan uppstår hos 
elever och deras föräldrar. En annan indirekt miljöaspekt är personalens 
miljökompetens. Man lyckas med miljöarbete om medarbetare känner engagemang och 
förståelse. Alla medarbetare bör därför genomgå en grundläggande miljöutbildning. 

5.2  Lagar och krav 
Enligt standardens andra skallkrav skall organisations policy innehålla åtagande att följa 
tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som berör organisationen. 
Enligt det sjätte skallkravet skall man identifiera och införa alla krav som är tillämpliga 
på organisationens verksamhet. Förskolans verksamhet berörs bl.a. av Läroplan för 
förskolan Lpfö 98, Trollhättans Stad Mål- och resursplan-MPR, Miljöbalken. 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Den ersätter regler från femton tidigare 
miljölagar. Syftet med Miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att kommande 
generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö samt att vårda och skydda natur- 
och kulturmiljöer, bibehålla den biologiska mångfalden, hushålla med naturtillgångar 
och sörja för återvinning och återanvändning. Miljöbalken är tillämplig på all mänsklig 
aktivitet som kan skada miljön. Miljöbalken består av sju avdelningar som tillsammans 
innehåller 33 kapitel (Miljödepartement, 2000).  

 

Förskolans verksamhet kan betraktas som ett vanligt hushåll fast i större skala. De 
dagliga miljöpåverkande aktiviteterna är samma som i ett vanligt familjehushåll. Det 
kan handla om städning, diskning, tvätt, torkning matlagning mm. Mest tillämplig på 
sådan verksamhet är Miljöbalkens andra kapitel ”Allmänna hänsynsregler”. Bilaga 5 
visar kopplingen mellan olika lagar och vilka avsnitt i ISO 14001 som dessa berör och 
är baserad på Natlikan (2004).  

5.3  Matvaror 
Mat tillagas i förskolans eget kök. Kommunen har ett upphandlingsavtal med 
matleverantör Servera R&S AB som är miljöcertifierad enligt ISO 14001. 
Matleveranser sker med lastbil som även levererar till närliggande förskolor och skolor. 
Ansvarig för matinköp är kokerska. Matvaror beställs varje 14 dag. Det köps in så 
mycket ekologisk och Kravmärkt mat som budgeten tillåter. Kaffe, mjölk, havregryn, 
strösocker och vetemjöl är kravmärkta, mjölk, vissa mejeriprodukter, havregryn, 
strösocker, matolja är ekologiska. Man hushåller med maten. Mat som blir över och som 



 Miljöutredning på förskolan Ollonborren i Trollhättan 
 

 14 

går att använda nästa dag slängs inte utan fryses ned.  För att inte belasta miljön med 
onödig avfallsmängd beställer man stora konservburkar istället för många små. 

5.4  Transporter 
Trollhättan har trafiksäkra gång- och cykelvägar. Det finns en cykelväg mellan 
Trollhättan och Velanda, man planerar även en cykelväg utmed Tingvallavägen mellan 
Gärdhemsvägen och Elviusgatan samt längs ett kvarter på Magnus Åbergsgatan 
mellan Tingvallavägen och Sågaregatan. Däremot kan utbyggnaden av cykelväg mellan 
Trollhättan och Sjuntorp dröja (Bilaga 6). 

 

Om man använder cykel istället för bil, minskar man både lokala och globala problem. 
On en trollhättebo med fem kilometer till jobbet cyklar istället för att köra bil, minskar 
koldioxidutsläppen med 0,7 ton om året (Trollhättans Stad, 2004).  

 

För undersökning av personalens resvanor har används en enkät (Bilaga 7).  Utav 16 
anställda har 14 svarat på frågorna. Som framgår av enkäter är det vanligt bland 
personalen att gå, cykla och åka kollektivt. 8 anställda avstår från att åka bil till och från 
jobbet, 1 anställd har använd bilen bara enstaka gånger. Nästan alla är överens om att 
cykla eller gå är bra för både miljö och hälsa. Främsta orsaken till att man åker bil är att 
man har långt avstånd till arbetet eller obekväma arbetstider (förskolan öppnas kl. 5.30).  

 

Till jul och påsk brukar barnen besöka kyrkan. Föregående år åkte de till staden för att 
gå på teater. Men sådana långa utflykter när man inte kan ta sig till fots sker sällan. 
Samtliga resor med barn till staden, till teater, kyrkan mm går med buss.  

 

Leveranser av mat, material och kemikalier sker med lastbilar. Beställningar av 
kontorsmaterial, leksaker, ritmaterial sköts av en inköpsgrupp. Blöjor, toa- och 
hushållspapper, kemikalier mm beställs av lokalvårdare. Diskmedel och torkmedel för 
diskmaskin köps in av kokerska. Man beställer varor från samma leverantörer men 
beställningarna brukar inte samordnas och sker vid olika tillfälle. För att spara på 
förpackningar och transporter strävar man efter stora förpackningar och försöker minska 
antalet olika artiklar som kan användas till samma sak, t.ex. pennor.  

5.5  Avfall 
Köket: Avfall från köket källsorteras. Röda och gröna påsar med komposterbart och 
brännbart avfall lämnas i soptunnan på utgården och hämtas av kommunen.  Glas-, 
metall-, mjukplast- och hårdplastförpackningar samlas i var sin påse och lämnas på 
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återvinningsstationen nära förskolan. För att minska avfallsmängden beställs matvaror i 
stora förpackningar istället för små mängder i små förpackningar.  

 
Avdelningarna: Avfall från avdelningarna består till stor del av matrester, papper och 
pappersförpackningar. Det källsorteras och lämnas på återvinningsstationen. Barnen 
deltar aktivt i hela processen, från avfallssortering inne på avdelningarna till utlämning 
av sopor på återvinningsstationen.  

 

Förskolan har sin egen kompost. Man komposterar matrester, löv, ogräs året om 
förutom vissa kalla vinterdagar. Barn ser kompost omvandlas till jord som de sedan 
lägger på rabatter.  

 

På förskolan avstår man från varor som genererar avfall, t.ex. man har bestämt sig att 
inte använda engångstallrikar eller muggar, man använder handdukar på toaletten och 
trasor för torkning på avdelningarna istället för papper. Mjölkförpackningar används 
ofta istället för krukor när man tillsammans med barn sår gräs och blommor. Man 
försöker undvika aluminiumfolie så långt det går. 

 

Farligt avfall förekommer inte ofta. Vaktmästare tar hand om trasiga lysrör och 
personalen om batterier.  

5.6 Material 
Kontorsmaterial, leksaker, ritmaterial mm. beställer man två gånger om året och utgår 
från behov och budget. Beställningar görs hos TG Skrivab och BRIO LEK & LÄR som 
kommunen har tecknat avtal med. Man beställer varor från katalog. I BRIO LEK & 
LER katalogen står det att alla produkter miljögranskas av BRIO LEK & LÄR och olika 
experter och att företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001, TG Skrivab är certifierat 
enligt ISO 14001 och ISO 9000.   

 
För kontoret köper man in kopieringspapper som är tillverkat av miljödeklarerat papper. 
På kontoret finns det en skrivare och en kopiator. Man förbrukar ca 75 kg 
kopieringspapper per år. 

 
Till avdelningar 2, 3 och 4 beställer man engångsblöjor BAMBO som är svanmärkta.  
Småbarnsavdelning använder miljömärkta tygblöjor Imsevimse. Man köper in tygblöjor 
ca en gång per fem år och kompletterar slitna delar under tiden.  
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Enligt beställningslistor förbrukar man per år ca 10 säckar x 32 rullar hushållspapper, 
10x64 toapapper, 2x3000 pappershanddukar. Man gör beställningar från TG SKRIVAB 
katalogen. Varor är tillverkade av returfiber. Vad beträffar ovannämnda papper det finns 
inte många sorter att välja bland i katalogen och inte alla sorter är miljömärkta.  

 
I sina beställningar försöker man undvika många små förpackningar utan man brukar 
köpa in varor i stora förpackningar.  

 
5.7  Kemikalier 
Kemikalier såsom tvätt, rengöringsmedel mm beställer man från TG Skrivab som är 
ISO 14001 certifierad. Det går åt ca 15l rengöringsmedel, 15l diskmedel, 15l WC rent, 
40kg tvättmedel och 16st VIM per år. Sköljmedel används ej. Varor är för det mesta 
miljömärkta. 

 
5.8  Värmeförbrukning 
För uppvärmning av lokalerna och vatten används fjärrvärme från Trollhättan Energi 
AB som till största delen produceras av restprodukter från skogsindustrin och en liten 
del kommer från fossil olja och el men målet är att över 90 % ska komma från flis 
(Trollhättans Stad, 2004).   

 
Trollhättans Stad Tekniska förvaltningen har genomfört en undersökning av värme-, el- 
och vattenförbrukning på vissa förskolor i Trollhättan för år 2002 och 2003 (Bilagor 8-
13). Enligt tabell ”Förskolor värme” har förskolan Ollonborren näst största 
värmeförbrukning uträknad per kvadratmeter, 249 kWh/m2 (Bilaga 8). Detta kan bero på 
värmeenergiförluster orsakade av ventilationen, trasigt isolerglas, sätt att vädra 
lokalerna, dåligt isolerade varmvattenberedare och rör, droppande varmvattenkranar, 
uppvärmning av lokalerna som inte används mm.  

 
Enligt Handbok för miljöskola (Skolverket, 1998) minskar energianvändning med ca 5 
% om man sänker inomhustemperaturen en grad. Men man vet inte exakt vilken 
temperatur är inomhus för att det finns inga termometrar i lokalerna.  

 
5.9 Vattenförbrukning 
Vatten levereras från Överby vattenverk. Enligt Tekniska förvaltningens beräkningar 
gjorda för år 2002 och 2003 var vattenförbrukningen 0,80 m3/m2 medan medelvärdet låg 
på 0,71 m3/m2 (Bilaga 9). Vatten används i 4 tvättrum, 7 toaletter, köket, personaldusch 
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samt städrum. På morgonen brukar man spola vatten en lång stund tills man får kalt 
resp. varmt vatten.   

 
5.10  Elförbrukning 
Elförbrukning för år 2003 låg på 69 kWh/m2. Detta är 18 kWh/m2 högre än i 
genomsnittet (Bilaga 10). El används för belysning av lokalerna. Dessutom finns det 1 
akvarium, 1 tvättmaskin, 8 torkskåp, 5 datorer, 1 kopieringsmaskin, 2 skrivare, 1 
diskmaskin, 5 spisar, 5 ugnar, 4 frysar, 1 kylrum och 2 kylskåp som går på ström. 
Utrustningen är inte energisnål och man använder inte lågenergilampor. 

 
5.11  Utsläpp till mark 
Verksamhetens karaktär är inte sådan att den förorsakar markföroreningar. Den 
avfallshantering som sker i verksamheten medför inga markföroreningar. Det farliga 
avfall som hanteras i verksamheten utgörs av batterier och lysrör. Det hamnar inte på 
marken utan omhändertas av personalen eller vaktmästaren.   
 
5.12  Utsläpp till luft 
Förskolans verksamhet skapar inga farliga luftföroreningar. Det finns en braskamin på 
förskolan men den används aldrig. De största källorna till utsläpp till luft är 
ventilationen. Detta utsläpp innehåller inga farliga ämnen.  

 
5.13  Utsläpp till vatten 
Avloppsvatten består av tvätt-, disk-, städvatten och vatten från köket. All avloppsvatten 
går direkt till det kommunala spillvattennätet. Kemikalier som används i verksamheten 
är för det mesta miljömärkta. 
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6.  Värdering av miljöaspekter 
I värderingen av de identifierade miljöaspekterna har förutom författare av denna 
rapport miljögruppen och bitr. områdeschef deltagit. Trollhättans Stad rutin för 
prioritering av miljöaspekter har använts som en mall för värderingen. Enligt rutinen: 

• En miljöaspekt som strider mot policy eller lagkrav är alltid betydande. 

• Om en miljöaspekt motverkar fler än fem av de femton nationella 
miljökvalitetsmålen (se Tabell 2) är miljöaspekten betydande.  

• Om en miljöaspekt strider mot intressentkrav är den betydande. Till förskolans 
intressenter hör bl.a. föräldrarna, utbildningsförvaltningen, fastighetskontoret.  

Tabell 2. De nationella miljökvalitetsmålen, från Naturvårdsverket (2004a) 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddade ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

  

Förutom ovannämnda kriterier finns det sådana kriterier som sannolikhet (se Tabell 3) 
som visar hur ofta miljöaspekten uppstår och konsekvens dvs. hur stor miljöpåverkan 
blir (se Tabell 4) med i värderingen.  Man multiplicerar sannolikheten och 
konsekvensen. Miljöaspekt som får mer än 20 poäng är betydande.  
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Tabell 3. Sannolikhet 

Poäng Sannolikhet 

2 Ytterst osannolik 

3 Osannolik 

4 Inträffar sällan 

5 Inträffar då och då 

6 Inträffar alltid  

 

Tabell 4. Konsekvens 

Poäng Konsekvens 

1 Mycket liten eller ingen miljöpåverkan 

2 Liten miljöpåverkan 

3-4 Medelstor miljöpåverkan 

5-6 Stor miljöpåverkan. Viss oro från anställda 
eller andra intressenter 

7-9 Mycket stor miljöpåverkan. Klagomål från 
anställda eller andra intressenter 

10 Strider mot lag, miljöpolicy eller 
intressentkrav 
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7. Resultat  
I tabell 5 kan man se resultatet av värderingen av miljöaspekterna. I tabellen är 
Miljöaspekten 5.1 ”Indirekt miljöpåverkan” uppdelad i två miljöaspekter: 
”Informationsöverföring och kunskapsförmedling” och ”Personalens kompetens”.  
Miljöaspekten 5.4 ”Transporter ” fördelad som ”Personalens resor till och från arbetet”, 
”Godstransporter” samt ”Mattransporter” och miljöaspekten 5.6 ”Material” består av 
”Pappersförbrukning” samt ”Förbrukning kontorsmaterial”. 

Inga av de identifierade miljöaspekterna anses strida mot lagkrav, intressentkrav och 
internationella miljökvalitetsmål i sådan mån att de kan betraktas som betydande på 
grund av detta. Däremot de miljöaspekterna vars sannolikhet multiplicerad med 
konsekvens är mer än 20 är betydande. 

Utförd värdering av miljöaspekterna har visat att åtta miljöaspekter av de identifierade 
sexton är betydande.  

• Informationsöverföring och kunskapsförmedling 

• Personalens miljökompetens 

• Matvaror 

• Mattransporter 

• Pappersförbrukning 

• Värmeförbrukning 

• Vattenförbrukning 

• Elförbrukning 

Dessa miljöaspekter inträffar alltid i verksamheten och uppskattas ha stor 
miljöpåverkan.  
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Tabell 5. Värdering av miljöaspekter 

 

 

 

 

 

Miljöaspekt Strider 
mot 
lagkrav 

Strider mot 
intressent 
krav 

Nationella 
miljökvalitets
mål 

Sannolik 
het 

Konsek 
vens 

S*K Betydande 
miljöaspekt 
eller ej 

Informations överföring 
och kunskapsförmedling 

Nej Nej  6 5 30 Ja 

Personalens 
miljökompetens 

Nej Nej  6 5 30 Ja 

Matvaror Nej Nej 1 6 5 30 Ja 

Personalens resor till och 
från arbetet 

Nej Nej 1 2 3 5 7 5 3 15 Nej 

Godstransporter Nej nej 1 2 3 5 7 5 3 15 Nej 

Mattransporter Nej Nej 1 2 3 5 7 6 5 30 Ja 

Avfall Nej Nej 4 6 2 12 Nej 

Förbrukning av 
kontorsmaterial 

Nej Nej  6 3 18 Nej 

 Pappersförbrukning Nej Nej 12 6 5 30 Ja 

Förbrukning av 
städkemikalier 

Nej Nej 4 6 3 18 Nej 

Värmeförbrukning Nej Nej 1 2 6 5 30 Ja 

Vattenförbrukning Nej Nej 9 6 5 30 Ja 

Elförbrukning Nej Nej 1 2 8 6 5 30 Ja 

Utsläpp till luft Nej Nej 1 2 5 6 1 6 Nej 

Utsläpp till vatten Nej Nej 3 4 7 8 9 6 2 12 Nej 

Utsläpp till mark Nej Nej 4 7  2 1 2 Nej 
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8. Miljömålförslag 
Enligt ISO 14001 ”Organisationen skall upprätta och underhålla dokumenterade 
övergripande och detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå inom 
organisationen”. Miljömål skall stämma överens med miljöpolicy, ta hänsyn till lagar 
och krav, betydande miljöaspekter och synpunkter från intressenter. Övergripande 
miljömål är långsiktiga och kan omfatta flera detaljerade miljömål. Detaljerade 
miljömål skall vara tydliga och mätbara, ha slutpunkt när målet ska uppnås och vara 
realistiska. Om man sätter upp för många miljömål finns det risken att de inte blir 
uppfyllda. Nedan följer ett förslag till övergripande miljömål som förskolan kan börja 
arbeta med. 

1. Samtliga anställda skall senast år 2005 ha fått grundläggande miljöutbildning. 

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) skall man i sin pedagogiska 
verksamhet lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Detta kräver miljökunskap 
bland personal. Därför är det viktigt att utbilda personal i miljöfrågor. 

2. Minska vatten-, el- och värmeförbrukning. 

Vatten är ett viktigt livsmedel. På grund av befolkningsökningen, bevattning inom 
jordbruket och industrialiseringen går åt stora mängder vatten. Den globala fördelningen 
av vattentillgångarna är ojämn. Det råder redan idag vattenbrist på fler ställe runt om i 
världen. Som följd av föroreningar och för hög vattenförbrukning kan situationen 
förvärras i framtiden. Därför det är viktigt att hushålla med vatten. Det är också lika 
viktigt att vara sparsam med energianvändning som inkluderar el- och 
vattenförbrukning. Energiproduktion medför olika miljöproblem som användning av 
mark och naturresurser, ökad växthuseffekt, försurning av mark och vatten. 

 

3. Inkludera arbetet med minskning av vatten-, el- och värmeförbrukning i den 
pedagogiska verksamheten. 

Enligt utbildningsförvaltningens bestämmelse skall man efter att man har gjort 
kartläggning av verksamhetens miljöaspekter välja ut minst tre av miljöaspekterna som 
man skall arbeta med. Miljöaspekterna väljas ut utifrån perspektivet lärande som är 
kärnprocess i verksamheten. Miljöaspekterna som vatten-, el- och värmeförbrukning 
lämpar sig väl för att inkludera i den pedagogiska verksamheten. Vatten-, el- och 
värmeförbrukning sker dagligen och relativt lätt att göra barnen delaktiga i arbetet att 
minska på resursförbrukning.  
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9. Slutsatser och diskussion 
Som nämnts tidigare i rapporten skall alla förvaltningar i Trollhättan upprätta ett 
miljöledningssystem. Detta gäller även statliga förskolor. En miljöutredning är det 
första steget i det miljöarbetet. Föreliggande miljöutredning är genomförd på förskolan 
Ollonborren och därmed kan man säga att detta examensarbete har uppnått sitt syfte och 
mål, nämligen att ge förslag på framtida miljömål för de betydande miljöaspekterna. 
Med hjälp av miljöutredningen har verksamhetens miljöaspekter identifierats. Resultatet 
blir sexton miljöaspekter, åtta av dem är betydande. Miljöutredningen har lyft fram 
vissa moment i verksamheten som orsakar miljöpåverkan utan att någon lagt märke till 
detta, t.ex. blev man överraskad över hur mycket pappershanddukar och 
kopieringspapper det går åt och att man inte samordnar inköp av material och 
kemikalier. Detta har tydligt visat att arbete med miljöfrågor är lönsamt och kan 
medföra besparingar. Samtidigt kräver införande av ett miljöledningssystem och dess 
underhåll att ledningen avsätter tillräckliga resurser, såväl tekniska som ekonomiska.   

I detta kapitel vill jag gärna ta fram frågan om värderingen av miljöaspekterna. 
Värderingen är subjektiv. För alla deltagare var det första gången de varit med om detta. 
Förutom ovan nämnda kriterierna har vi använt oss av sunt förnuft och personalens 
kännedom om verksamheten. Vi är överens om att de indirekta miljöaspekterna som 
informationsöverföring och kunskapsförmedling är mycket viktiga att arbeta med i 
framtiden. Visserligen blir det svårt att mäta effekten av sitt arbete med de aspekterna 
eftersom det för det första handlar om barnens kunskap, attityder och beteende och för 
det andra så slutar barnen förskolan vid sex års ålder och börjar på förskoleklassen. Men 
man kan dock göra stickprov för att undersöka om den information och kunskap de fått 
på förskolan har nått fram. Man kan samarbeta i miljöfrågor, både med avseende på 
indirekta och direkta miljöaspekter, med den skola där de flesta av barn fortsätter läsa 
efter förskolan. Dessbättre ligger denna skola på andra sidan gatan. Man kan tillägga att 
barnens attityder i sin tur kan påverka deras föräldrars inställning till miljö och främja 
föräldrarnas miljömedvetande. 

Personalens miljökompetens är en annan indirekt miljöaspekt av lika stor betydelse som 
kunskapsförmedling och informationsöverföring. För att vara engagerad såväl i arbete 
med de direkta miljöaspekterna som i den pedagogiska verksamheten som bl.a. handlar 
om ökande miljömedvetande hos barn skall man ha kunskap om samtidens 
miljöproblem. Därför är det viktigt att personalen åtminstone får grundläggande 
utbildning i miljöfrågor. I denna aspekt kan man försöka etablera kontakter med 
högskolor och vända sig till de studenter som går miljöprogram eller läser miljökurser. 
Deras projektarbeten och exarbeten utförda på uppdrag av kommunen kan vara av 
intresse för förskolan. 

Miljöaspekten ”Matvaror” har också bedömts som betydande. Här finns det möjlighet 
att minska miljöpåverkan. Åtgärder behöver inte vara komplicerade och kräva stora 
insatser.  I fortsättningen kan man ändra på sin inköpslista och t.ex. beställa grönsaker 
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efter säsong och hemmaodlade eller helt enkelt låta bli att köpa vissa matvaror. Vi var 
inne på att byta skalad potatis som man beställer idag mot den vanliga men detta skulle 
medföra ökade vattenförbrukning för att inte tala om arbetsbelastning på kokerskan. 
Dessutom är det förbjudet att ha jord i köket. 

Miljöaspekt ”Transporter” har vi delat i tre delar: personalens resor, godstransporter och 
mattransporter. Alla tre motverkar fem av de femton nationella miljömålen, nämligen 
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, skyddade ozonskikt, 
ingen övergödning. Men de har fått olika poäng. Godstransporter och personalens resor 
anses inte medföra stor miljöpåverkan medan mattransporter utgör en betydande 
miljöaspekt eftersom de sker varje dag. Dessvärre kan man bara i viss mån minska 
miljöpåverkan som mattransporter åstadkommer t.ex genom att. beställa stora 
förpackningar istället för många små. Detta försöker man göra när man beställer 
kemikalier och kontorsmaterial. Men detta ligger inte alltid i personalens makt. T.ex. 
efterlyser nu personalen diskmedel i stora förpackningar för att ha möjlighet att bara 
fylla på sina små flaskor på avdelningarna när diskmedlet tar slut. Angående 
personalens resor blev vi överens om att de är inte så omfattande och dessutom är 
bilarna utrustade med katalysatorer.  

Avfall utgör inte en betydande miljöaspekt. Trots att det uppstår varje dag i 
verksamheten hanteras det på ett bra sätt. Visserligen ska man aldrig sluta sträva efter 
att bli bättre men miljögruppen har ändå konstaterat att man inte hantera detta bättre än 
man gör idag. Förutom att man är noga med att sortera och kompostera avfall låter man 
barnen vara med och lära sig om avfallshantering.  

Miljöaspekterna som förbrukning av kontorsmaterial, förbrukning av städkemikalier, 
utsläpp till luft, utsläpp till mark och utsläpp till vatten har fått mindre än tjugo poäng. 
De betraktas inte som betydande på grund av sin måttliga miljöpåverkan. Visserligen är 
inte alla kemikalier som man använder vid städning eller diskning miljömärkta men 
man skall ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka miljön negativt, t.ex. när man 
diskar med ”Yes” som inte är miljömärkt då går det åt mycket mindre av medlet än när 
man använder miljömärkt ”Skona”.  

En annan betydande miljöaspekt är pappersförbrukning. I mitt förslag om de framtida 
miljömålen finns den inte med bara för att inte göra miljöarbetet för personalen för 
tungt. Om man sätter upp för många miljömål kan detta betyda en stor belastning på 
personalen som är redan har en ansträngande arbetssituation. Men redan nu kan man 
utan att sätta upp något konkret miljömål börja spara på papper, t.ex. genom att skriva ut 
på båda sidorna av papperen.  

Vatten-, värme- och elförbrukning har värderats som betydande miljöaspekter. De 
uppstår dagligen i verksamheten och väcker en viss oro hos personalen eftersom som 
mätningar visar att de genomsnittliga siffrorna (som visar förbrukning) är högre än på 
många andra förskolor. Mitt förslag är att börja arbeta först med dessa tre miljöaspekter. 
De är överskådliga eftersom man kan läsa av mätare och följa upp förbrukningen av el, 
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vatten och värme. Det sker dagligen i verksamheten och jag tror att sådana miljömål 
som att minska förbrukning av resurserna kan göra personalen engagerad och motiverad 
i miljöarbete.  

På uppdrag av Råd & Rön och Svenska Naturskyddsföreningen har Verna Ekologi AB i 
januari 2004 genomfört en undersökning om blöjors miljöpåverkan och gjort ett försök 
att jämföra ur miljösynpunkten vilken blöja, engångs- eller tygblöja, är att föredra 
(Wijkmark, 2004). Man har valt sex sorters engångsblöjor och en sort tygblöjor och 
jämfört dem utifrån livscykelperspektiv. Författaren har tagit med i analysen ett antal 
miljöaspekter som material, råvaror, energianvändning, utsläpp av växthusgaser, 
kemikalier, testfamiljernas omdöme.  

 
Rapportens slutsats är att om man vill minimera miljöpåverkan bör man välja 
miljömärkta tygblöjor. Tygblöjan från Imsevimse är det bästa miljöalternativet enligt 
författaren. Men om man använder tygblöjor ska man se till att alltid tvätta fulla 
maskiner, välja rätt temperatur, dosera tvättmedel rätt, använda miljömärkt tvättmedel, 
undvika sköljmedel, hängtorka blöjor istället för att torka dem i tumlare eller torkskåp. 

 

Som jag tidigare nämnt bygger bedömningen av miljöaspekterna på egna 
uppskattningar. Miljögruppen kan i framtiden mycket väl komma att formulera andra 
miljömål och välja att prioritera andra miljöaspekter. Även om så skulle vara fallet 
hoppas och tror jag att denna miljöutredning kan utgöra en grund för förskolans 
personals framtida miljöarbete. 
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Bilaga B:1  

Bilaga 1  Trollhättans Stad miljöpolicy 
 
 

”Trollhättan  bärare av god miljö” innebär att vi bygger ett 
samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan där vi 
förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social 
utveckling. 
Denna policy genomför vi genom att: 
 
Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som 
nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.  
 
Aktivt söka samverkan och samarbete såväl inom som 
utom kommunen.  
 
I allt vi gör sträva efter att bli bättre.  
 
Låta kretsloppstänkandet genomsyra hela vår verksamhet.  
 
Ställa krav på våra leverantörer, partners och oss själva.  
 
Minska användningen av såväl ändliga som förnybara 
resurser.  
 
Ge våra beslutsfattare, medarbetare och medborgare 
kunskap och möjlighet att forma ett hållbart Trollhättan.  
 
Alltid föregå med gott exempel. 
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Bilaga B:2  

Bilaga 2  Trollhättans Stad miljömål för år 2002-2004 
 

 

• Kommunen ska senast år 2004 ha infört ett 
miljöledningssystem.   

• Minskningen av icke förnybar energi i den kommunala 
verksamheten skall från 2000 till 2004 vara minst 9 
GWh.   

• Alla verksamheter ska ställa och väga in miljökrav vid 
alla sina inköp.   

• All tillsvidareanställd personal ska få en 
grundläggande miljö- och kretsloppsutbildning senast 
år 2003.   

• Mängden avfall från de kommunala verksamheterna 
ska minska. 
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Bilaga B:3  

Bilaga 3 Förvaltningsorganisation 
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Bilaga B:4  

Bilaga 4 Trafikbullerberäkning vid förskolan 
Ollonborren 
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Bilaga B:5  

Bilaga 5 Miljöledningssystemets olika avsnitt och 
lagstiftningens krav 
 

 
 
 
 



 Miljöutredning på förskolan Ollonborren i Trollhättan 
 

Bilaga B:5  
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Bilaga B:5  
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Bilaga B:5  
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Bilaga B:6  

Bilaga 6 Cykelvägsutbyggnader 
 
Från:   Karin.Westman@trollhattan.se 

Till:   julia.qvist@student.htu.se 

Kopia:    

Datum:   05/04/04  08:50 fm 

Ämne:   Ang:  
Bilagor:   
 

Hej Julia! 
 
Cykelväg Sjuntorp-Trollhättan 
Väg 2012 Trollhättevägen som går mellanTrollhättan och Sjuntorp är 
Vägverkets väg dvs det är Vägverket som har ansvar för vägen och 
eventuella 
förbättringar. Vägverket har valt att prioritera utbyggnader på andra 
platser är Trollhättevägen. Trollhättans Stad tycker att utbyggnaden är 
viktig och har därför erbjudit sig att stå för 50% av kostnaden om 
Vägverket tar resten men trots detta finns den inte med i Vägvekets 
närmaste planer. 
 
Cykelvägsutbyggnader i övrigt. 
Vi har ett projekt på gång med cykelväg utmed Tingvallavägen mellan 
Gärdhemsvägen och Elviusgatan samt längs ett kvarter på Magnus 
Åbergsgatan 
mellan Tingvallavägen och Sågaregatan. Byggstart kommer att ske under 
innevarande år. 
 
Cykelvägar i Trollhättan 
Trollhättan har ett relativt väl utbyggt cykelvägnät och många kan ta sig 
till och från sitt jobb helt eller delvis på cykelvägar men naturligtvis 
försöker vi komplettera nätet så mycket som ekonomin tillåter. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Westman 
 
******************************************** 
Trollhättans stad 
Gatu-parkkontoret 
Karin Westman 
tel: 0520 - 49 79 63 
fax: 0520 - 49 76 40 
e-post: karin.westman@trollhattan.se 
 
******************************************** 
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Bilaga 7 Enkät om resvanor hos personal 
 
Enkät angående resvanor och miljö hos XXXX 
Utförd ……………… 

 
Hur reste du till och från jobbet under år ………..? 

Färdsätt Antal dagar av årets …… 
ordinarie arbetsdagar 

Jag åkte inte till jobbet (semester, sjukdom, 
tjänsteresa etc) 

 
_____________ 

Själv i min bil _____________ 

Samåkning i bil _____________ 

Kollektivt _____________ 

Cykel eller gång _____________ 

Annat färdmedel, nämligen………………… _____________ 

Summera och kontrollera att antalet 
arbetsdagar stämmer med ovan 

 
_____________ 

Hur många kilometer är det från jobbet och 
hem till dig (med vanligaste färdsättet)? 

 
_____________ km 

 
Beskriv med egna ord hur du ser på ditt resande till och från arbetet – hur det 
påverkar miljön, hur du eventuellt skulle vilja förändra det och vad som skulle 
kunna få dig att förändra det? 
 

 

 

 

Om du fick göra en miljöförbättring här på ditt företag vad skulle det vara? 
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Bilaga 8 Förskolor värme 03 
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Bilaga 9 Förskolor vatten 03 
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Bilaga 10 Förskolor el 03 

 



 Miljöutredning på förskolan Ollonborren i Trollhättan 
 

Bilaga B:11  

Bilaga 11 Värmeförbrukning - Ollonborren 
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Bilaga 12 Vattenförbrukning - Ollonborren 
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Bilaga 13 Elförbrukning - Ollonborren 
 
 

 


