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Miljöutredning av Gaturenhållningen, Park- och 
naturförvaltningen, Göteborgs Stad 

Marie Johansson 
Sammanfattning 
Denna miljöutredning har utförts på uppdrag av Gaturenhållningen, 
som är en del av Park- och naturförvaltningen inom Göteborgs Stad. En 
miljöutredning ger information om hur verksamheten påverkar miljön. 
Miljöutredningens resultat används för att identifiera betydande 
miljöaspekter och upprätta miljömål. 

Syftet med examensarbetet har varit att genomföra en miljöutredning, 
för att ta reda på hur Gaturenhållningen påverkar den yttre miljön. 
Målet med miljöutredningen är att presentera de betydande 
miljöaspekterna och att ge förslag på miljömål för det framtida 
systematiska miljöarbetet. 

De metoder som har använts är litteraturstudier, dokumentstudier, 
observationer, enkäter samt intervjuer. En inventering har gjorts för att 
komma fram till hur Gaturenhållningen påverkar miljön. Inventeringen 
har innefattat storlek och typ av material- och energiförbrukning. Vid 
värdering av miljöaspekter har Miljö-FMEA använts, för att ta fram de 
betydande miljöaspekterna. Vid genomförandet av Miljö-FMEA:n 
värderades sannolikheten och konsekvensen för varje miljöaspekt. 
Värderingen har också tagit hänsyn till de 15 miljökvalitetsmålen samt 
de framräknade ELU-talen. 

Gaturenhållningen ger upphov till följande betydande miljöaspekter: 

1. Transporter med pickuper  

2. Personalens resor till och från jobbet 

3. Energiförbrukning 

4. Transporter med personbilar 

För att Gaturenhållningen skall kunna möta de ökande kraven från 
intressenter samt för att skapa konkurrensfördelar vid upphandlingar 
behöver Gaturenhållningen ett miljöledningssystem enligt exempelvis 
ISO 14001. Införande av ett miljöledningssystem skulle också 
underlätta för Gaturenhållningen att bedriva ett effektivt och 
strukturerat miljöarbete. 
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Environmental review of Street cleansing, Park- 
and nature administration, Gothenburg City 

Marie Johansson 
Summary 
This environmental review has been performed by request of Street 
cleansing, which is a part of Park- and nature administration within 
Gothenburg City. The review analyse how the business affects the 
environment. The result of the review is used for identifying significant 
environment aspects and to establish environmental targets. 

The purpose with this master thesis has been to accomplish an 
environmental review, to find out what kind of impact the street 
cleansing business has on the environment. The goal with the review is 
to present the significant environmental aspects and to propose 
environment targets for the future systematic environmental labour. 

Methods used are studies of literature, documents, along with 
interviews and observations. An inventory was carried out, which 
included amount and type of material- and energy consumption. An 
evaluation of the environmental aspects has taken probability, 
consequence, the calculated environmental load unit and the Swedish 
national environmental quality objectives into consideration. 

The following significant environmental aspects could be ascribed to the 
business activities within the Street cleansing department: 

1. Travel by VW pickup 

2. Employees travel back and forth to work 

3. Energy consumption 

4. Travel by car 

In order to meet the increased demands from stakeholders and also to 
gain competitive advantages, Street cleansing need to create necessary 
conditions for an implementation of an environmental management 
system, for instance ISO 14001. An implementation of an 
environmental management system would also make it easier for Street 
cleansing to be efficient and structured regarding the work with 
environmental issues. 
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1 Inledning 
Miljöarbetet får idag en allt mer betydande roll inom näringslivet såväl 
nationellt som internationellt. Detta har bland annat lett till att 
organiserat miljöarbete har blivit ett allt större krav för organisationer. 
Organisationer använder gärna miljöhänsyn som ett vikigt argument i 
marknadsföringen av sina produkter. Miljöfrågor behandlas som 
strategiskt mycket viktiga. Miljö används ofta som argument, för att få 
sälja mer produkter eller tjänster (Brorson et al, 2000).  

Organisering och planering av ett strukturerat miljöarbete, kan 
innebära att ett miljöledningssystem införs i en organisation. Ett 
miljöledningssystem skall omfattas av allt som görs i det dagliga 
arbetet, som berör, påverkar eller kan påverka miljön (Brandt et al, 
2000). Detta för att minska miljöbelastningen som verksamheten ger 
upphov till (Piper et al, 2002). Vid införandet av ett miljöledningssystem 
genomförs ofta en inledande miljöutredning, där verksamhetens 
påverkan på miljön undersöks. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Gaturenhållningen är en tjänsteverksamhet inom Park- och 
naturförvaltningen, Göteborgs Stad. Tjänsteutbudet omfattas av bland 
annat manuell städning, maskinsopning, snöröjning, halkbekämpning, 
flisupptag av Göteborgs Stads vägar, gator, trottoarer och cykelbanor 
samt andra ytor.  

Gaturenhållningen upplever att deras omvärld driver på att de skall ha 
ett mer planerat och organiserat miljöarbete i form av ett 
miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem innebär att verksamheten 
inför ett systematiskt miljöarbete, som bygger på planering, 
genomförande, uppföljning och förbättring (Piper et al, 2001).  
Miljöledningssystem kan införas enligt bland annat ISO 14001, EMAS 
(Eco Management and Audit Scheme), eller via ett Miljödiplom.  

Gaturenhållningens största kund är Trafikkontoret. De ställer många 
miljökrav på Gaturenhållningen och kontrollerar detta regelbundet. 
Miljökrav har blivit en viktig faktor vid affärshandlingar och 
kravformuleringar. Vid upphandlingar används ofta ett poängsystem, 
för att värdera och bedöma lämpliga leverantörer, där miljöfrågor ingår 
som en ganska stor och viktig del. Gaturenhållningen förlorar ofta flera 
poäng vid upphandlingar på grund av att de inte har ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001, EMAS eller Miljödiplom.  
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För att möta de ökande kraven från intressenter samt för att skapa 
konkurrensfördelar vid exempelvis upphandlingar behöver 
Gaturenhållningen ett miljöledningssystem. Därför finns det önskemål 
om att certifiera sig enligt ISO 14001 eller att införskaffa ett 
Miljödiplom. Föreliggande rapport innefattar en miljöutredning som 
avses ligga till grund för Gaturenhållningens fortsatta miljöarbete. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att genomföra en miljöutredning, för att 
fastställa Gaturenhållningens miljöaspekter. 

Målet med miljöutredningen är att presentera de betydande 
miljöaspekterna samt att ge förslag på miljömål för det framtida 
systematiska miljöarbetet. 

1.3 Avgränsning 
Miljöutredningen omfattar endast av Gaturenhållningens 
vinterväghållning och barmarkrenhållning. 
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2 Teori 
Miljöfrågor är numera allmänt etablerade som långsiktigt strategiska för 
fler och fler organisationer. Näringslivets miljöarbete kommer sannolikt 
framöver att i mindre omfattning styras och regleras av 
myndighetsföreskrifter.  Istället kommer dessa frågor allt mer kopplas 
till marknadsaspekter, handels- och kundkrav (Piper et al, 2001). Ett 
sätt för företag och organisationer att hantera detta är att införa ett 
miljöledningssystem. 

En förutsättning för att miljöledningssystem skall ge en önskad effekt är 
att organisationen gör en inventering av sina miljöaspekter, vilket 
innebär att känna till hur organisationen påverkar omgivningen (Piper 
et al, 2001). De betydande miljöaspekterna skall gå som en röd tråd 
genom miljöledningssystemet (Hedenberg et al, 1998). Det skall finnas 
ett tydligt samband mellan miljöaspekter, miljömål samt 
miljöhandlingsprogram. Miljöledningssystems främsta uppgift är att 
styra och kontrollera de betydande miljöaspekterna för att åstadkomma 
förbättring av företagets miljösituation (Brorson et al, 2000). För att 
möta ökade miljökrav från intressenter behöver Gaturenhållningen 
införa ett miljöledningssystem, där föreliggande rapport skall ligga till 
grund för detta. För att underlätta för läsaren presenteras kortfattad 
teori, som kan omfattas när miljöutredningar genomförs enligt Mall för 
miljöutredning (Norberg et al, 2002). 

2.1 Miljö 
Ordet miljö kan definieras som omgivningar där organisationen verkar, 
vilket omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa 
samt samspelet mellan dessa, (SIS, 1996). 

I början av 1960-talet skedde en påtalig vändning i synen på miljön 
(Brandt et al, 2000). Miljöintresset bland folk väcktes i stora delar av 
världen och ett nytt sätt att se på miljöfrågor utvecklades. 
Miljöskyddsdebatten tog fart år 1962, då den amerikanska biologen 
Rachel Carson gav ut boken ”Silent Spring”. Carson beskrev bland 
annat hur moderna bekämpningsmedel i olika odlingar fick förödande 
följder i de biologiska näringskedjorna. Allmänhetens syn på miljön 
förändrades, när de förstod att miljön kan påverkas negativ av 
människans aktiviteter och produkter.  
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Upptäckten av ozonförtunning på grund av våra utsläpp av freoner och 
en ökad medeltemperatur har lett till att miljöproblem uppfattas som 
globala miljöproblem (Brandt et al, 2000). Jordens alla länder 
medverkar till utsläpp av exempelvis växthusgaser. Därför påverkas alla 
länder av miljöeffekterna i mer eller mindre omfattning (Brandt et al, 
2000).  

2.1.1 Växthuseffekten 

Växthusgaser som dikväveoxid, koldioxid, metan, ozon och vattenånga 
är vikiga för jordens klimat (Bernes, 2001). Utan dessa gaser skulle 
jordens temperatur vara ca 15-30 grader lägre. Detta beror på att 
växthusgaser fångar upp jordytans värmestrålning och återsänder en 
del av den mot jorden, vilket leder till en uppvärmning av jordytan. 
Detta är en naturlig process, men den förstärks vid utsläpp av 
växthusgaser.  

Växthuseffekten beror främst på utsläpp av koldioxid, metan och 
lustgas. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas 
ökar koldioxidhalten i atmosfären. Jordbruket bidrar med metan från 
boskap och risodlingar samt dikväveoxid från gödningsmedel. 
Effekterna kan bli olika i skilda delar av världen, exempelvis kan vissa 
områden drabbas av torka på grund av mindre regn och vissa 
kustområden kan bli översvämmade till följd av att havsytan stiger 
(Brandt et al, 2000). 

2.1.2 Marknära ozon 

Marknära ozon är en fotokemisk oxidant, som bildas genom reaktioner 
mellan luftföroreningar under inverkan av solljus (Brandt et al, 2000). 
Det som orsakar bildning av marknära ozon är framför allt avgaser från 
trafik, vilka innehåller kväve- och kolväteföreningar. Till skillnad från 
ozonlagret i atmosfärens stratosfär är det marknära ozonet skadligt 
(Bernes, 2001). Större mängder marknära ozon orsakar bland annat 
växtskador och ohälsa för människor, som huvudvärk, irriterande ögon 
och andningsbesvär. 
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2.1.3 Försurning 

Försurande ämnen bildas från utsläpp av svavel- och kväveoxider som 
orsakas av bland annat förbränning av fossila bränslen, när dessa 
förenar sig med vatten och bildar syror. Dessa syror försurar mark och 
vatten eftersom pH-halten sjunker. Hur mycket försurande nedfall 
vatten och mark tål utan att ta skada regleras av den kritiska 
belastningen, vilket beror på berggrund, jordmån och vad som växer i 
området (Brandt et al, 2000). I försurande vatten minskar antalet djur 
och växtarter. För skog och mark innebär försurningen svårigheter att 
ta upp näringsämnen. Dessutom skadas dess rötter, känsligheten för 
torka ökar samt att markbiologin förändras. 

2.1.4 Övergödning 

Kväve och fosfor är nödvändiga för växters överlevnad, men för stora 
mängder kan istället leda till skadliga effekter (Bernes, 2001). 
Övergödning uppstår då mark och vatten tillförs för mycket näring. 
Näringsämnena kväve och fosfor tillförs mark och vatten genom bland 
annat förbränning av fossila bränslen och från jordbrukets 
gödningsmedel. I havet orsakar utsläpp av kväve och fosfor en ökning 
av snabbväxande alger längs stränder och växtplankton i ytskiktet. 
Detta leder till att vattnet blir grumligare. De alger som växer djupt får 
inte tillräckligt med ljus och dör så småningom. De döda algerna blir 
föda för bottenlevande djur som förökar sig och blir alltfler. Syret på 
havsbottnarna förbrukas snabbare och det blir syrebrist. De 
bottenlevande djuren dör och till slut blir havsbottnarna helt döda.  

2.1.5 Ozonförtunningen 

Ozonförtunning innebär att ozonet i atmosfären blir tunnare. Ozonet 
tunnas ut av bland annat kväveoxider och klor- och bromhaltiga 
föreningar, då de förstör ozonmolekylerna. När ozonskiktet tunnas ut 
kan mer ultravioletta strålar tränga ner till jordytan.  Det kan orsaka 
skador på både växter, djur och människor. Effekterna av ett uttunnat 
ozonskikt kan vara hudcancer, försvagat immunförsvar, ögonskador, 
planktondöd och andra växtskador (Brandt et al, 2000).  
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2.1.6 Förbrukning av ändliga naturresurser 

Jorden har ändliga resurser som inte kan återbildas inom överskådlig 
tid (Brandt et al, 2000). Ändliga resurser är exempelvis kol, olja, 
metaller, fosfor, berg, sand och torv. Inom några decennier eller sekler 
kommer det att bli brist på ändliga naturresurser, om utvinningen 
forsätter i nuvarande takt (Bernes, 2001). Förnyelse av fossila bränslen 
och mineraler sker så långsamt att den sett ur människans synvinkel är 
praktiskt taget försumbar.  

En naturresurs som är på upphällningen i stora delar av Sverige är 
naturgruset, som är belägna i isälvavlagringar. Avlagringarna finns 
främst i åsar och i deltan. Mot slutet av nästa istid kommer 
isälvssediment att åter börja biladas (Bernes, 2001). Spåren efter sand- 
och grustäkter kommer att förbli synliga, även om exploatörer är ålagda 
att efterbehandla täkten. Detta för att lindra ingreppens miljöeffekter 
efter avslutat verksamhet. I ökande omfattning ersätts naturgrus med 
krossberg, dvs. material som brutits i stenbrott (Bernes, 2001). 
Stenbrott är svårare att återställa och kommer att förbli synliga i 
landskapet i årmiljoner. 

2.2 Miljöbalken 
Den 1 januari 1999 började miljöbalken att gälla med ett antal 
tillhörande förordningar, som närmare preciserar miljöbalkens regler. 
Miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken som är uppdelad i 7 
avdelningar med 33 kapitel. Ytligare bestämmelser finns i föreskrifter 
som utfärdas av statliga verk som exempelvis Naturvårdsverket, 
Kemikalieinspektionen och Socialstyrelsen.  

Miljöbalken gäller för alla såväl enskilda privatpersoner som företag. 
Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling för att kommande 
generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö genom att 

• människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter; 

• värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas; 

• den biologiska mångfalden skall bevaras; 

• mark, vatten, fysisk miljö i övrigt används så att vi uppnår en god 
hushållning med naturresurser; 

• hushållning, återanvändning och återvinning av material främjas 
(Brandt et al, 2000). 
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2.3 Miljöledningssystem 
Ett bra sätt att planera och organisera miljöarbetet är att införa ett 
såkallat miljöledningssystem (Hedenberg et al, 1998). Miljöledning 
innebär i praktiken att minimera miljöpåverkan från organisationens 
processer, produkter och tjänster. Ett fungerande miljöledningssystem 
resulterar i en systematisk granskning av verksamhetens miljöpåverkan 
samt medger möjligheter till inriktning på miljöarbetet. Med 
miljöpåverkan avses varje förändring, antingen negativ eller positiv, 
vilket helt eller delvis är ett resultat av en organisations verksamhet, 
produkter eller tjänster (Brandt et al, 2000).  

Syftet med miljöledningssystemet är att erbjuda ett verktyg som skall 
underlätta för näringsliv och samhälle att bedriva ett effektivt och 
strukturerat miljöarbete (Miljöstyrningsrådet, 2002).  

Med hjälp av ett systematiskt och effektivare miljöarbete kan den totala 
miljöpåverkan minska och samtidigt öka konkurrenskraften (Hedenberg 
et al, 1998). En grundförutsättning för genomförandet av ett effektivt 
miljöledningssystem är engagemang från ledning och anställda 
(Miljöstyrningsrådet, 2002). 

Ett miljöledningssystem kan införas enligt bland annat ISO 14001, 
EMAS (Eco Management and Audit Scheme), eller via ett Miljödiplom. 
ISO 14001 är en international miljöledningsstandard och EMAS är en 
frivillig EU-förordning. Miljödiplom är ett prisvärt och tillgängligt 
alternativ till ISO 14001 och EMAS (Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, 
2004). Miljödiplommärket är registrerat hos Patent- och 
Registreringsverkat och ägs av miljönämnden i Göteborg.  

2.4 Identifiering av miljöaspekter 
Begreppet miljöaspekt används ofta när det diskuteras 
miljöledningssystem. Miljöaspekt betyder orsak till miljöpåverkan, 
exempelvis tjänsteresor medför utsläpp till luft (Hedenberg et. al, 1998). 
Begreppet miljöaspekt är ett centralt ord både i ISO 14001 och EMAS. I 
miljöledningsstandarden ISO 14001:1996 (SIS, 1996) anges följande 
definition på miljöaspekt: 

” Delar av en organisation aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster 
som kan inverka på miljön. Anm.: En betydande miljöaspekt är en 
miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan”  
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Det huvudsakliga syftet med ett miljöledningssystem är att styra och 
kontrollera sina betydande miljöaspekter (Ammenberg, 2001). För att få 
önskad effekt av organisationens miljöledningssystem bör det göras en 
korrekt inventering och bedömning av organisationens miljöaspekter 
(Henricson et. al, 2001). Detta innebär att organisationer bör känna till 
hur de påverkar den omgivande miljön med dess verksamhet, tjänster 
och produkter. Identifiering av miljöaspekter kan göras på flera olika 
sätt, en metod är att göra en miljöutredning. Miljöutredning är en 
nulägesanalys, som visar hur ett företags totala verksamhet påverkar 
miljön. Miljöutredningen är en förutsättning för att fokusera 
miljöarbetet på rätt saker, för bästa miljömässiga resultat (Hedenberg et 
al, 1998). Miljöutredningen är viktig, eftersom den ger information om 
verksamhetens miljöpåverkan. Utan den vetskapen är det svårt att 
avgöra hur verksamheten ska förbättra sig och vilka miljöinvesteringar 
som ger bäst resultat (Henricson et. al, 2001). 

Miljöaspekter och miljöpåverkan förhåller sig till varandra, som 
förhållandet mellan orsak och verkan (Brorson et al, 2000). Ett exempel 
på en negativ miljöaspekt är utsläpp av koldioxid från en panncentral, 
där växthuseffekten blir dess miljöpåverkan (Brorson et al, 2000).  

Enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 (SIS, 1996) bör processen för 
identifiering av de betydande miljöaspekterna omfatta följande 
områden:  

a) Utsläpp till luft 

b) Utsläpp till vatten 

c) Avfallshantering 

d) Markförorening 

e) Användning av råvaror och naturresurser 

f) Andra lokala miljöfrågor 

Avsikten med miljöutredningen är att identifiera betydande 
miljöaspekter som är kopplade till aktiviteter/verksamhet, produkter 
eller tjänster. Det innebär att organisationen inte nödvändigtvis måste 
göra en bedömning av varje ingående produkt, komponent eller råvara. 
Det ges möjlighet att välja ut aktiviteter/verksamhets-, produkt- eller 
tjänstegrupper för att identifiera de miljöaspekter, som kan orsaka 
betydande miljöpåverkan. (SIS, 1996) 
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2.5 Värdering av miljöaspekter 
Det finns inget enkelt sätt att avgöra om en aktivitet har betydande 
miljöpåverkan. Värdering av miljöaspekter måste göras från verksamhet 
till verksamhet och från fall till fall. En aktivitet kan vara betydande om 
(Hedenberg et. al, 1998): 

 den tar stora mängder naturresurser i anspråk 

 utsläppen till luft och/eller vatten är stora 

 det finns risk för utsläpp av skadliga eller giftiga ämnen 

 den kan bidra till något av Naturvårdsverkets 14 miljöhot. 

För att värdering av miljöaspekterna skall vara möjlig att följa upp, 
kvävs det att organisationen använder en modell som visar de kriterier 
som används för att värdera miljöaspekterna. Modellen som används 
för värdering av miljöaspekter måsta ta hänsyn till den miljöpåverkan 
som respektive miljöaspekt orsakar (Piper et al, 2001). Det finns flera 
metoder för att inventera och värdera miljöaspekter, där de mest kända 
är EPA-metodiken (Environmental Performance Assessment eller 
bedömning av miljöprestanda) och Miljö-FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis). Gemensamt för dessa metoder är att de måste användas med 
stor försiktighet. Detta på grund av att de enbart bristfälligt täcker alla 
ämnens olika miljöpåverkan (Norberg et. al 2002).  

2.5.1 EPA-metodiken 

EPA-metodik är en metod för att inventera och värdera miljöaspekter 
samt för att prioritera och följa upp miljömål. EPA-metodiken bygger på 
den vägledande standarden ISO 14031:1999 – Utvärdering av 
miljöprestanda och kravstandarden ISO 14001:1996. EPA-metodiken 
bygger på en praktisk tabell.  Tabellen är ett bokföringsverktyg för att 
målstyra organisationens arbetssätt (Piper et al, 2001). Arbetssättet 
bygger på tre principer och är indelad i sju moment. Enligt Piper (2001) 
redogör de tre principerna för:  

 att definiera och använda kriterier 

 att välja kompetenta bedömare vid bedömningen av aspekter och 
mål 

 att ha rutin som beskriver hur man tillämpar den ”Praktiska 
tabellen” 
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De fyra först momenten är förberedande för målstyrningsarbetet fram 
till de betydande miljöaspekterna. De tre sista momenten innefattar 
målstyrningsarbete med formulering av bland annat mål och 
miljöprestanda. 

En fördel med EPA-metodiken är att miljömål prioriteras av en 
bedömningsgrupp med stöd från företagets ledning (Carty, 2000). En 
annan fördel är att bedömningsgruppen gemensamt bedömer ett fåtal 
kriterier, vilket gör den anpassningsbar för en bred variation av 
branscher (Piper et.al, 2001). En stor nackdel med EPA-metodiken är 
att den ställer höga kompetenskrav på bedömningsgruppens deltagare 
(Carty, 2000). 

2.5.2 Miljö-FMEA 

Miljö-FMEA är en metod för att värdera miljöpåverkan från en aktivitet, 
produkt eller tjänst (Norberg et al, 2000). En FMEA bör genomföras i 
grupp med representanter från olika funktioner inom företaget. Genom 
att arbeta i grupp samlas erfarenheter från flera funktioner i företaget 
(Britsman et al. 1993). Miljö-FMEA bygger bland annat på EPS-system. 
EPS-system (Environmental Priority Strategies in produkt design) är ett 
kalkylprogram för att beräkna miljöpåverkan från olika material, 
produkter och aktiviteter. EPS-systemet möjliggör en kvantitativ 
värdering av exempelvis en produkts olika miljöbelastningar. På så vis 
kan olika produkters totala miljöpåverkan jämföras och den 
miljömässigt bästa lösningen prioriteras. (Ryding, 1995) 

EPS-systemet har EPS-index med ELU-tal för olika material och dess 
utsläpp. ELU-tal beskriver miljöpåverkan i ekonomiska mått, vad det 
kostar att återställa den negativa miljöpåverkan, som miljöaspekten har 
åstadkommit. En ELU motsvarar ungefär en Euro. ELU-tal gör det 
möjligt att jämföra miljöpåverkan av olika miljöaspekter (Norberg et al, 
2002).  Exempelvis ett kilo koppar har miljöpåverkan 280 ELU, medan 
utsläpp av ett kilo koldioxid har miljöpåverkan 0,108 ELU. ELU-talen 
tar hänsyn till påverkan av fem skyddsobjekt: hälsa, biologisk 
mångfald, biologisk produktionsförmåga, resurser och estetiska värden. 

ELU-tal skall endast ses som ett verktyg för att skilja stort från smått 
(Norberg et al, 2002). ELU-beräkningar är mycket grova och är 
bekräftade med många brister.  
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De allvarligaste bristerna är enligt Norberg (2002) följande: 

 Resursindex omfattar bara uttaget, inte utsläpp under förädling 
av resursen. Exempelvis metallers utsläpp och energiförbrukning 
under förädlingen är inte medräknade. 

 Avfall behandlas inte. 

 Resurs- och utsläppsindex saknas för många ämnen. 

Vid genomförande av Miljö-FMEA värderas sannolikhet och konsekvens 
för varje miljöaspekt. Den största sannolikheten ger 6 poäng, vilket 
innebär att händelsen alltid inträffar eller dagligen i verksamheten, se 
tabell 1. Den lägsta sannolikheten ger 2 poäng, och innebär att 
händelsen händer ytterst sällan, det vill säga nästan aldrig. 

Tabell 1: Sannolikhet vid värdering av miljöaspekter ( Norberg et al, 2000). 

Sannolikhet  Poäng 
Ytterst osannolikhet 2 
Osannolikhet 3 
Inträffar sällan 4 
Inträffar då och då 5 
Inträffar alltid 6 
  
 

Konsekvensen av miljöaspekten bedöms med hjälp av ELU-tal 
(Environmental Load Units). Då ELU-tal inte kan tas fram, värderas 
miljöaspektens konsekvens utifrån den miljöpåverkan som aspekten 
tros ha på miljön. Konsekvensen kan ligga mellan 1 till 10 poäng, där 
10 poäng är den värsta konsekvensen som en miljöaspekt kan ge 
upphov till, se tabell 2. 

Tabell 2: Konsekvens vid värdering av miljöaspekt (Norberg et al, 2000). 

Konsekvens Poäng 
Mycket liten miljöpåverkan 
Max 100 ELU per år 1 
Liten miljöpåverkan 
100-1000 ELU per år 2 
Medelstor miljöpåverkan 
1000-10000 ELU per år 3  ,  4 

Viss oro från anställda eller andra intressenter 
10000-50000 ELU per år 5  ,  6 
Klagomål från anställda eller andra intressenter 
50 000- 100 000 ELU per år 7  ,  9 
Strider mot lagkrav, miljöpolicy eller strängt 
kundkrav  10 
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När sannolikheten och konsekvensen är bestämda multipliceras dessa 
till en produkt. Om den framräknade produkten är större än eller lika 
med 20 poäng, så är miljöaspekten betydande. En miljöaspekt kan som 
högst få 60 poäng vid en Miljö-FMEA. (Norberg et al, 2002) 

När organisationer har identifierat samtliga miljöaspekter skall dessa 
dokumenteras i en förteckning. Förteckningen över de betydande 
miljöaspekterna ingår lämpligen i miljöledningsmanualen samt är ett 
centralt dokument i miljöledningssystemet (Brorson et al, 2000). Listan 
över de betydande miljöaspekterna är grunden för att nå ständig 
förbättring samt för identifiering av de aktiviteter som måste styras och 
kontrolleras. Detta för att minimera organisationens miljöpåverkan 
(Piper et al, 2001). 

2.6 Miljömål 
Miljöutredning tillsammans med miljöpolicy är grunden i miljöarbetet. 
För att bli mer konkret i vad som skall förbättras, formuleras miljömål 
för det fortsatta miljöarbetet (Hedenberg et al, 1998).  

Organisationer kan ha två nivåer av miljömål, övergripande nivå och 
detaljerad nivå (Piper et al, 2001). Skillnaden mellan övergripande 
miljömål och detaljerade miljömål är att övergripande miljömål är mer 
långsiktiga. (Piper et al, 2001) Övergripande miljömål konkretiseras av 
miljöpolicyns åtaganden med tidsramen två till fem år. Detaljerade 
miljömål är kvantitativa och mätbara med tidsramen ett till två år. 
Ansvariga befattningshavare skall utses till de detaljerade miljömålen. 
(Brorson et al, 2000) 

När nya miljömål sätts är det inte nödvändigt att konsekvent adressera 
miljöaspekterna i den rangordning, som anges av hur betydande de är 
för organisationen. Det är också möjligt att förbättra ej betydande 
miljöaspekter. Det kan tillgodoräknas som en del av den kontinuerliga 
förbättringen. Detta kan göras under förutsättningen att organisationen 
samtidigt minskar några av de mest betydande miljöaspekterna. (Piper 
et al, 2001) 



 

 13

 

Enligt Brorson (2000) skall man tänka på följande när miljömål 
formuleras: 

 Utnyttja miljöutredningar för att fastställa miljömål.  

 Målen måste vara rimliga med ändå krävande. 

 De betydande miljöaspekterna utgör bakgrunden för 
målformuleringar. 

 Målen måste kunna utvärderas och följas upp.  

När övergripande miljömål införs och ses över, skall organisationen ta 
hänsyn till lagkrav och andra krav, betydande miljöaspekter, om det är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt, drifts- och affärsmässiga krav samt 
synpunkter från intressenter. De övergripande och de detaljerade 
miljömålen skall vara förenliga med miljöpolicy, inklusive åtagande att 
förebygga föroreningar. (SIS, 1996) 

Standarden ISO 14001 anger inte hur många miljömål en organisation 
minst bör ha, för att leva upp till dess krav. Men det är lämpligt att en 
organisation har fem till tio miljömål på en gång. Miljömålen skall vara 
jämt fördelade över hela organisationen. För att underlätta förståelsen 
för varför ett visst miljömål har valts kan kopplingen mellan 
miljöpolicyn, miljöaspekterna samt miljöpolicyn visas. (Piper et al, 2001) 
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3 Metod 
I metoden beskrivs och motiveras de forskningsmetoder som har valts 
för denna studie. För att genomföra studien har författaren valt att 
använda följande metoder:  

 Litteraturstudier 

 Dokumentstudier 

 Enkätundersökning 

 Intervjuer 

 Observationer 

Med litteraturstudier avses genomgång av böcker, artiklar och 
uppsatser. Litteratursökning gjordes via bibliotek, databaser och 
Internet. Litteraturstudiens resultat återfinns i uppsatsens teorikapitel. 
Sökning av litteratur har gjorts på nyckelord som exempelvis 
miljöutredning, miljöledningssystem, ISO 14001, miljöaspekter samt 
Miljö-FMEA. Sökning av litteratur och litteraturstudier har genomförts 
parallellt med andra studier under arbetets gång. 

Författaren har studerat ett antal dokument för att finna relevant 
information till den pågående studien. Med dokumentstudier avses 
skriftligt material som har granskas av författaren i syfte att hitta 
information till studien. Exempel på sådana dokument är rapporter och 
allmänt informationsmaterial. Dessa dokument har bestått av allmän 
verksamhetsbeskrivning, vilket har gett författaren en bild över 
Gaturenhållningens organisation, uppbyggnad, tillhandahållna tjänster 
samt kunder. 

En enkätundersökning har genomförts angående miljö och resvanor för 
Gaturenhållningens fastanställda medarbetare. Enkätens syfte har varit 
att ta reda på hur deras resvanor är till och från jobbet. 
Enkätundersökningen ingår som en liten del i denna studie, därför 
redovisas endast medarbetarnas resvanor till och från jobbet i kapitel 5 
Empiri och analys. 

Författaren har använt sig av direktintervjuer av medarbetare för 
datainsamling. Intervjuer har varit vikiga när data har saknats. Data 
har också uppskattats med hjälp av medarbetarnas kunskap och 
erfarenhet. 
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Observationer har använts till datainsamling. Denna metod har 
tillämpats för att den ger möjligheten till ett fritt upplägg och 
genomförande vid själva datainsamlingen. Författaren har använt 
observationer vid spontana möten vid rundvandringar på 
Gaturenhållningen.  

För sammanställning av insamlad data har författaren använt Mall för 
miljöutredning (Norberg et al, 2002), som är ett verktyg för att identifiera 
företagets miljöpåverkan. I den finns olika tabeller och 
beräkningsmodeller för att utföra beräkningar. De delar som har 
använts ur Mall för miljöutredningar är ELU-index, beräkningstabeller 
samt Miljö-FMEA.  

Enligt Holme och Solvang (1991) används ofta två olika metoder vid 
forskning; kvantitativ- respektive kvalitativ metod, beroende på vilken 
typ av information som undersöks. De metoder som har använts för att 
genomföra det här examensarbetet är kvalitativa och kvantitativa.  

Det kvantitativa angreppssättet har innefattat insamling av 
sifferinformation dvs. vilken hårddata har samlats in via fakturor, 
databaser samt andra redovisande dokument.  

Det kvalitativa angreppssättet har bestått i att verbal information har 
samlats in via intervjuer med medarbetare från olika befattningar, 
dokumentstudier av Gaturenhållningens befintliga material och 
litteraturstudier. Den kvalitativa metoden behövdes för att samla in 
verbal information, skriven text samt för att ta del av medarbetarnas 
erfarenheter och kunskaper inom branschen.  

3.1 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet startades med litteraturstudier och sökning av 
tillämplig litteratur för genomförande av en miljöutredning. Det finns 
olika metoder för sammanställning av miljöaspekter och värdering av 
betydande miljöaspekter. EPA-metodiken (Environmental Performence 
Assessment – metodiken) är en metod för bedömning av miljöaspekter, 
systematisk bedömning av aspekter/mål samt uppföljning av 
organisationens miljöprestanda. Författaren valde Mall för 
miljöutredning (Norberg et al, 2002), som har tagits fram av Institutet för 
verkstadsteknisk forskning (IVF). Mallen valdes eftersom den är ett 
resultat av IVF:s arbete med företag som har fått hjälp att införa ISO 
14001. IVF:s erfarenheter av miljöarbete i företag ligger till grund för 
beräkningsmetoder och analyser i mallen. Fortsättningsvis kommer 
Mall för miljöutredning att benämnas mall eller mallen.  
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Mallen bygger på att mycket tid skall läggas på att samla in data och 
analys av beräkningar.  

Parallellt med litteraturstudierna startades datainsamling inför 
inventering och kartläggning av miljöaspekter. Följande områden har 
inventerats:  

 Transporter 
 Energiförbrukning 
 Avfall  
 Kemikalier 
 Olyckor 
 Lagar och andra krav 
 Råvaror 
 Inköp 
 Kontorsmaterial 
 Vattenförbrukning 
 Utsläpp till mark 
 Utsläpp till luft 
 Utsläpp till vatten och avlopp 
 Buller  
  

En enkätundersökning har genomförts angående miljö och resvanor för 
Gaturenhållningens fastanställda medarbetare, se bilaga A. Författaren 
formulerade även andra enkätfrågor för att ta reda på hur 
medarbetarna uppfattar miljöarbete. Enkäten delades ut till förmännen 
på respektive distrikt. Förmännen ansvarade för att enkäterna delades 
ut till medarbetarna, besvarades samt att enkäterna lämnades tillbaka 
till författaren. Resultatet av hela enkäten har sammanställts i bilaga B. 

Sammanställning av miljöaspekter har gjorts med hjälp av Mall för 
miljöutredning (Norberg et al, 2002). För att värdera och ta fram de 
betydande miljöaspekterna har Miljö-FMEA valts att användas. När 
miljöaspekterna var listade samlades en grupp medarbetare för att 
genomföra en Miljö-FMEA. Den tvärfunktionella gruppen bestod av 
medarbetare med erfarenhet och kompetens från olika områden.  
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Följande personer deltog i Miljö-FMEA:n: 

 Administrativ enhetschef:   Ulf Sturesson 

 Samordnare:     Barbro Nilsson 

 Distriktchef för Väster/Hisingen:  Bengt Pousard 

 Högskolestudent, författare:   Marie Johansson 

 

Inför Miljö-FMEA mötet förberedes ett informationshäfte för att 
underlätta för gruppen vid genomförandet av FMEA:n. Den 
sammansatta gruppen diskuterade varje miljöaspekt som var listad 
samt värderade sannolikheten och konsekvensen för varje miljöaspekt. 
Vid slutlig identifiering och värdering av miljöaspekter framkom det 
vilka miljöaspekter som är betydande, se bilaga C. 

Den information som tagits fram och de beräkningar som är gjorda är 
från år 2003. Förbrukningssiffror och annan information har tagits 
fram från databaser, fakturor, förfrågningar samt att värden har 
uppskattats. Dessa har sedan räknats samman och förts in i excel och 
tabeller enligt mallen På så sätt har olika utsläppskällor beräknats. De 
beräkningstabeller som har använts redovisas i bilaga D. 

Författaren har gett förslag på nya miljömål utifrån de betydande 
miljöaspekterna, Gaturenhållningens miljömål 2004, Trafikkontorets 
miljökrav på Gaturenhållningen samt Göteborgs Stads miljöpolicy. 

För att ge en tydligare bild över studiens arbetsgång har författaren ritat 
ett flödesschema, se figur 1. 

 

 

 

 

Förslag på nya 
 miljömål 

Miljöaspekter Miljöutredning 
Nulägesanalys 

FMEA 
(Feleffektanalys)

Betydande 
 miljöaspekter 

Figur 1: Flödesschema över arbetsgången 
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3.2 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet diskuteras ofta i samband med vetenskapliga 
studier. Validitet och reliabilitet uttrycker hur väl författaren och dess 
läsare kan lita på de resultat som studien har lett fram till. 

Validitet uttrycker giltigheten av studien, vilket innebär att 
undersökningen mäter det som avsågs (Strömqvist, 1999). Reliabilitet i 
en undersökning kan beskrivas som frånvaro av tillfälliga 
slumpmässiga fel, (Lundahl et. al, 1992). Reliabilitet för en studie 
innebär att mätning inte ska påverkas av vem som genomför den, 
mätresultatet skall ge liknande resultat vid upprepande mätningar 

De empiriska resultaten i denna studie bygger på dokumentstudier, 
enkätundersökning, intervjuer och observationer. Av dessa källor är det 
bara dokument som exempelvis utredningar, rapporter och allmän 
informationsmaterial som är fullständigt reliabla. Reliabiliteten för 
empirin får anses som hög, då dess källor åter kan studeras och 
liknande resultat kan förväntas.  Däremot är reliabiliteten lägre för de 
empiriska resultat som har uppskattats och räknats fram. Exempelvis 
har data uppskattats för sopmaskinernas vattenförbrukning och 
mätarställningar för ett antal fordon.  

Författarens enkätundersökning kan alltid upprepas och troligtvis 
skulle resultatet variera. Resultatet kan variera vid en upprepad studie 
beroende på vem som svarar på enkäten samt att medarbetarnas 
åsikter och uppfattning kan ha ändrats.  

De kvalitativa angreppssätten får anses ha låg reliabilitet. Författaren 
anser att validiteten är relativt hög, då studien lever upp till syftet enligt 
föreliggande rapport. Studien bygger på faktiska siffror från tillförlitliga 
dokument samt att information har delgivits från medarbetare med 
gedigen kunskap och lång erfarenheter. Författaren har också i studien 
använt en erkänd och adekvat metod, enligt Mall för miljöutredning 
(Norberg et al, 2002). Det som påverkar studien negativt är bland annat 
osäkerheten i ELU-index samt att ELU-beräkningar är mycket grova.  
ELU-beräkningar är bekräftade med många brister. Det finns också 
osäkerhet i data som har uppskattats. 
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4 Beskrivning av studieobjektet 
Gaturenhållningen 

 

Affärsområde 

Gaturenhållningen är en tjänsteverksamhet inom Park- och 
naturförvaltningen, Göteborgs Stad. Figur 2 visar Gaturenhållningens 
två huvudprocesser. Deras tjänsteutbud omfattas av manuell städning, 
maskinsopning, snöröjning, halkbekämpning, flisupptag av Göteborgs 
Stads vägar, gator, trottoarer och cykelbanor samt andra ytor. 
Gaturenhållningen tillhandahåller också tjänster som oljesanering, 
klottersanering, bortforsling av döda djur, grönyteskötsel, 
strandstädning, städning av 40 offentliga toaletter och på uppdrag 
städning av stora evenemang som exempelvis Göteborgskalaset.  

 

 

 

 

 

 

   Figur 2: Gaturenhållningens två huvudprocesser 

Antal anställda: 110 inklusive extraanställda 

Omsättning: 133 miljoner 

Organisation: Se organisationsschema bilaga E 

Ansvariga för yttre 
miljö vid företaget: 

Ulf Sturesson 

Företagets läge: Centrum/Administrationen 
Gullbergstrandgatan 
 
Distrit Väster  
Tanneskärsgatan, Västra Frölunda 
 
Distrikt Hisingen 
Ringön  
 
Distrikt Öster  
Von Utfallsgatan, Sävenäs 

Barmarkrenhållning

Vinterväghållning
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Kunder 

Trafikkontoret är den störta kunden med 50 % av kundunderlaget, 
andra kunder är kommunala förvaltningar och bolag, 
industrifastigheter och privata fastighetsägare. Gaturenhållningen har 
ca 5500 kunder och är helt intäktsfinansierad. Faktureringsbeloppen 
per kund varierar från 500 kronor och upp till över 50 miljoner kronor 
per år.  

 

Organisation 

Gaturenhållningen är indelad i tre geografiska distrikt. De olika 
distrikten kallas för Centrum, Öster, Väster och Hisingen. Det finns tre 
distriktchefer, fyra förmän och ett flertal gaturenhållare, vilket varierar 
från distrikt till distrikt. Gaturenhållningen har också en resurspool, 
som innefattar en maskinpark, maskinförare, toalettstädning, 
sandberedskap samt resurspersonal.  

Vintertid har gaturenhållningen beredskap dygnet runt, för att med kort 
varsel kunna påbörja halkbekämpning och snöröjning. Under hela 
vintern finns ständig patrullering dygnet runt med hjälp av medarbetare 
ur den så kallade sandberedskapen. Sandberedskapen ska ha kontroll 
på kommande halka och snöfall inom Göteborgs Stad. Till hjälp har 
sandberedskapen tillgång till väderinformation från SMHI samt från 
Vägverket. För klara vinterväghållningen används ca 300 inhyrda 
entreprenörer, ca 210 traktorer och 50 GLC-lastbilar.  
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5 Empiri och analys 
Insamling av data till den empiriska delen har gjorts enligt 
dokumentstudier, enkätundersökning, intervjuer samt observationer. 

5.1 Kartläggning av miljöaspekter 
Detta kapitel beskriver de miljöaspekter som har identifierats på 
Gaturenhållningen.  

5.1.1 Transporter 

Transporter ger upphov till buller, spridning av partiklar och utsläpp av 
luftföroreningar, så som koldioxid (CO2), koloxider (CO), 
kolväteföreningar (HC), kväveoxider (NOx). Transporter drivs med fossila 
bränslen, som är en ändlig resurs. Utsläpp av koldioxid påverkar 
växthuseffekten, koldioxidutsläpp orsakar hälsoproblem för människan 
och påverkar även växter och djur, kolväteföreningars utsläpp ökar 
halten av marknära ozon, som är giftig för både människor, djur och 
växter, kväveoxidutsläpp orsakar försurning av vatten och mark samt 
bidrar till övergödning. (Bernes, 2001) 

För att beräkna utsläpp till luft genererade av transporter krävs det 
uppgifter om antal körda kilometer eller bränsleförbrukning. 
Emissionerna beror dels på antal körda kilometer, drifttid, körcykel, 
bränsleförbrukning, bränsletyp, avgasfilter, kallstarter och fordonets 
årsmodell. Beräkningar av emissionsmängderna görs efter en metod 
som tar hänsyn till ovan nämnda förutsättningar, men också till 
branschens särart. Dessa kunskaper finns inte framtagna i branschen 
så följande emissioner blir uppskattningar av storlek av utsläpp. 

 

Gaturenhållningens fordonspark 

Gaturenhållningens samtliga fordon har katalysator och drivs med 
antingen diesel, naturgas eller blyfri bensin. Några av personbilarna är 
elhybridfordon som drivs med två drivsystem - en elmotor och en 
förbränningsmotor. En sammanställning över Gaturenhållningens 
fordon per respektive distrikt, mätarställning och bränsleförbrukning 
redovisas i bilaga F.  
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Gaturenhållningen hade följande fordon år 2003: 

 Sopmaskiner (5 st) 

 Pickuper (36 st) 
 28 st gas-/bensindrivna 
 5st dieseldrivna 
 3 st bensindrivna 

 
 Lastmaskiner (5 st) 
 Traktorer (8 st) 
 Lastbil (1 st) 
 Personbilar (11 st) 

 7 st gas-/bensindrivna 
 2 st elhybridbilar 
 2 st bensindrivna  

 

Arbetsfordon 

Här avses arbetsfordon som följande: lastare, traktor, sopmaskin liten, 
sopmaskin stor. Vid sopning av större yta används sopmaskiner eller 
traktorer med bogserande sopmaskin. Dessa drivs med diesel och 
bensin. Lastmaskinerna har miljödieselmotor och utrustade med 
katalysator. För att beräkna utsläpp från arbetsfordon har de klassats 
som lätt lastbil, anledningen är att forskningen idag är mer inriktad på 
personbil, lastbilar och flyg. Tabell 3 visar de årliga utsläppen och 
resursförbrukningen från arbetsfordon. 

 

Tabell 3: Årliga utsläpp och resursförbrukning från arbetsfordon 

Arbetsfordon 
Körsträcka  
(km) 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

NOx 
(kg) 

PM 
(kg) 

SO2 
(kg) 

CO2 
(kg) 

Energi 
(kWh) 

Lastare 1776 0,34 0,39 3,20 0,06 0,08 312,58 1189,92 
Traktor 3414 0,51 0,58 4,78 0,09 0,12 464,30 1775,28 
Sopmaskin 
liten 3937 0,75 0,87 7,09 0,14 0,17 692,91 2637,79 
Sopmaskin 
stor 1267 0,19 0,22 1,77 0,03 0,04 172,31 658,84 
Summa 10394 2,00 3,00 17,00 1,00 1 1643 6262 
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Pickuper 

Gaturenhållarna kör Volkswagen Pickuper, som drivs med gas/bensin, 
bensin och diesel. Pickupernas funktion utöver att vara transportmedel 
är att bland annat hämta och frakta bort sopor, avfall och uppsopat 
material. Vintertid används pickuperna också till spridning av salt och 
flis. Pickupernas totala årsförbrukningen för år 2003 visas i figur 4, där 
bensin står för 51 %, gas 37 % och diesel 12 %.  
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Figur 3: Diagram över årlig förbrukning av bensin, gas och diesel från Volkswagen      
Pickuper. 

 

Den totala årsförbrukningen år 2003 var för de gas-/bensindrivna 
pickuper 55 % bensin och 45 % gas. Enligt Göteborgs Stads egen 
definition på miljöfordon i miljöklassen 2005, ska gasfordon köras på 
minst halva körsträckan. Gaturenhållningen avviker från Göteborgs 
Stads definition på miljöfordon med 5 %. Orsaken till lägre 
årsförbrukning av gas sägs vara att pickuperna stannar och fungerar 
dåligt vid gasdrift. Detta sker exempelvis vid korta körningar, som sker i 
distrikt centrum. Distrikten i ytterkanterna kör längre körsträckor 
innan stop för t.ex. tömning av papperskorg. Detta sägs vara orsaken 
till att bland annat distrikt Västers pickuper körs mer på gasdrift än 
jämförelse med distrikt Centrum.  
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  Figur  4: Diagram över årlig förbrukning av bensin respektive gas per distrikt 

Figur 5 visar den årliga förbrukningen av bensin respektive naturgas för 
de olika distrikten. Distrikt centrum kör mest på bensin. Distrikt Väster 
och resursen kör mest på naturgas. En fördel med naturgas som 
drivmedel är att utsläpp till luft minskar jämfört med diesel och bensin. 
Utsläpp av koldioxid minskar med upp till 20 – 25 %, när fordon drivs 
med naturgas istället för diesel eller bensin (Fordonsgas, 2004). I bilaga 
G: redovisas VW Pickupers total förbrukning av drivmedel, förbrukning 
gas-/bensin, förbrukning per distrikt samt utsläpp till luft. 

 

Lastbil 

Lastbilen köptes in år 1995 och är dieseldriven med katalysator och 
partikelfilter, därmed är den godkänd som miljöfordon. Under år 2003 
tankades enbart citydiesel och diesel enligt miljöklass 1 (MK1). 

 

Tabell 6: Årliga utsläpp och resursförbrukning från egen lastbil. Euro 0- Euro 2 är olika 
klassningar av motorer med avseende på utsläpp. 

 
Liter 
diesel HC (kg) CO (kg) NOx (kg) CO2 (kg) 

Energi 
(kWh) 

Euro 0       
Euro 1       
Euro 2 7658 10 19 176 19911 74819 
ELU  21 6 375 2150 3292 
Summa ELU 
egen lastbil 5942      
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Personbilar 

Personbilarna är gas/bensindrivna, varav två bilar är elhybridfordon, 
totalt är det elva personbilar. Den totala förbrukningen för drivmedel är 
fördelad enligt följande: bensin står för 49 % och naturgas 51 %. 

 

Resor till och från jobbet 

Medarbetarnas resor till och från jobbet kan stå för en betydande del av 
ett företags totala miljöbelastning (Norberg et al, 2002). Medarbetarnas 
resvanor till och från jobbet har bestämts genom en enkätundersökning 
och redovisas i nedanstående tabell 13. En sammanställning av 
enkäten redovisas i bilaga B.  

 

Tabell 7: Årliga utsläpp och resursförbrukning från medarbetarnas resor till och från 
jobbet. Resursförbrukningen innefattar hur många kWh som transporten förbrukar per 
personkilometer. 

Färdsätt 

Årlig 
färd-
sträcka 
(km) 

CO 
(kg) 

Nox 
(kg) 

CO2 
(kg) 

Total  
resurs-
förbrukning 
(kWh) ELU 

Bil med  
katalysator 800 000 384 128 137600 51200 37788 
Bil utan  
katalysator 80 000 298 328 1538 2323 4487 
Summa: 880 000 682 456 139138 53523 42275 

 

Entreprenörer 

Vinterväghållningens inhyrda entreprenörer genererar stora utsläpp till 
bland annat luften. Därför bedriver lastbilsentreprenören GLC ett aktivt 
miljöarbete med avseende på utsläpp till luft. Miljödiesel och 
miljöklassade lastbilar är tecken på deras satsningar. Under vintern 
används ca 300 inhyrda entreprenörer, ca 50 GLC-lastbilar samt ca 210 
traktorer för klara vinterväghållningen. Traktorerna körs av 
maskinförare, av så kallade bönder. 

Förvaltningen trafikkontoret, Göteborgs Stad ställer krav på att 
miljögodkända fordon används i Göteborgs miljözon. I första hand väljer 
Gaturenhållningen entreprenörer med miljögodkända fordon enligt EU 
steg 1 eller fordon som har kompletterat med partikelfilter och 
katalysator.  
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Under vintern år 2002/2003 användes totalt 208 stycken bönder med 
traktorer. Det var 58 % bönder som hade miljögodkända traktorer och 
42 % bönder som inte hade miljögodkända traktorer. Diagram 8 visar 
fördelningen av bönder med miljögodkända och ej miljögodkända 
fordon. 
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Figur 5: Diagram över bönder med miljögodkända fordon och ej miljögodkända fordon 

 

Alla GLC-lastbilar var utrustade med partikelfilter och katalysator. 100 
% av GLC-lastbilarna var miljögodkända fordon. 

Trafikkontoret ger 5000 kr extra per år i bonus till Gaturenhållningens 
entreprenörer, som har miljögodkända fordon. Detta ges för att locka 
entreprenörerna att investera i miljöfordon. Under år 2003 betalade 
Trafikkontoret ut 600 000 kr till Gaturenhållningens bönder med 
miljögodkända fordon. 

 

Godstransporter 

Det gods som transporteras till Gaturenhållningen är främst vägsalt och 
stenflis. Leverans sker av olika leverantörer belägna norr, öster, väster 
och söder om Göteborg. Transportsträckorna med lastbil blir korta, då 
leverans sker av den leverantör som är geografiskt närmast. Tabell 9 
visar utsläpp och resursförbrukning från godstransporter. 
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Tabell 9: Årliga utsläpp och resursförbrukning från godstransporter 

Råvara 
Mängd 
(ton) 

Leverantör 
och ort tonkm 

HC 
(kg) 

CO 
(kg) 

Nox 
 (kg) 

SO2 
(kg) 

CO2  
(kg) 

Energi 
(kWh) 

Vägsalt 9000 Surte 54000 8 9 76 2 7344 28080 

Stenflis 18000 

Angered 
Tagene 
Vikan 
Kållered 108000 16 18 151 3 

1468
8 56160 

Summa 27000   162000 24 27 227 5 
2203

2 84240 

 

5.1.2 Kemikalier 

De kemikalier som förbrukades under år 2003 är köpta från Renovas 
förråd och redovisas i bilaga H. Renova är miljöcertifierade enligt ISO 
14001:1996. Renovas förråd försöker att i första hand köpa in 
miljövänliga produkter. De inköpta kemikalierna är främst till alla 
fordon, bland annat 18 liter smörjoljor, 8,5 liter rostskyddsmedel, 864 
liter kylarvätska och 8 liter bränsletillsats, totalt 2580 liter kemikalier. 

Under vintern används 10 kubik issmältningsmedlet Safeway. Det är ett 
halkbekämpningsmedel som används till kollektivfällt på Göta Älvbron. 
Safeway Ka Ranway De-icer är ej märkningspliktig enligt svenska 
föreskrifter för hälso-, miljö- och brandfarlighet.  

Gaturenhållningen har ett Toshiba klimataggregat med köldmediet HFC 
(vätekflourkolförening), R 410 A för att kyla sina dataservrar. 
Gaturenhållningens klimataggregat innehåller 800 gram R 410. 
Toschiba Klimataggregatet är på avtal och underhålls kontinuerligt 
varje år. R 410 A har en global warming potential (GWP100) på 1725, 
vilket innebär att varje viktenhet som släpps ut i atmosfären påverkar 
växthuseffekten 1725 gånger mer än vad koldioxid gör. 

 

Tabell 10: Utdrag från Naturvårdsverkets förteckning över klassificerade ämnen eller 
blandningar som används eller kan användas som köldmedier. 

 
R-nummer 

 
Ämnesnamn 

 
Kategori 

Kemisk 
formel 

 
GWP100 

R410A (R32/R125) HFC Blandning 1.725 



 

 28

5.1.3 Inköp 

Vid inköp används leverantörer som är godkända av Göteborgs 
upphandlingsbolag. Göteborgs upphandlingsbolag har krav på att 
leverantörer ska ha miljöcertifikat och att de i första hand ska sälja 
miljögodkända produkter till kunder.  

Gaturenhållning har ingen inköpsrutin, utan hänvisar till att inköp görs 
i första hand av godkända leverantörer av Göteborgs 
upphandlingsbolag. 

5.1.4 Kontorsmaterial 

Pappersförbrukningen år 2003 var totalt 230 000 stycken ark papper 
nästan 1.5 ton, var av 200 000 A4 ark och 30 00 A3 ark. A3 ark 
används till att skriva ut vägkartor och A4 används till datautskrifter.  
Pappret som köps in är svanenmärkt.  

5.1.5 Råvaror 

Vid snöfall och halka är Gaturenhållningen beredd att rycka ut med 
plogar, vägsalt och flis. Under vintern år 2002/2003 förbrukades 18000 
ton stenflis i storleken 2-5 mm och 9000 ton salt. Uttag av berg till 
stenflis kan idag ske utan allt för långa tranporter. I framtiden minskar 
tillgången på berg i närområdet för krossbolag i Göteborg. Krossbolagen 
kommer att behöva importera sin sten från Norge, som är en stor 
exportör av sten. 

5.1.6 Vattenförbrukning 

Gaturenhållningen använder vatten till bland annat hushållsändamål, 
tjänster samt vid tvätt- och rengörings processer. Vattenförbrukningen 
för hela Gaturenhållningen uppskattas till 20 750 m3, med hjälp av 
miljöutredning gjord år 1997. Sopmaskinernas inkl traktor och 
bogserande sopmaskiners vattenförbrukning beräknas till 13 200 m3 (3 
m3 * 2 ggr * 10 maskiner * 220 dagar). 
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5.1.7 Energiförbrukning 

Energiförbrukningen har beräknats från fakturor från år 2003, tabell 
11 redovisar den årliga energiförbrukningen för de olika lokalerna. Det 
saknas uppgifter om energiförbrukningen för den gamla lokalen på 
Gullbergs Strandgatan 20-22, där den ingick i månadshyran. Därför 
har data för energiförbruknings hämtats från en miljöutredning gjord år 
1997. Lokalen på Gullbergs Strandgatan 20-22 har bytts ut till en 
annan lokal under hösten 2003.  

 

Tabell 11: Årliga energiförbrukning för de olika lokalerna 

 
Distrikt/ 
område 

 
Årsförbrukning 

 
öre/kWh 

 
Årsförbrukning 

  (Kr)  (kWh) 
Toa  208544 52 401046 
Centrum 
Krokslätt 

41000 52 78846 

Öster 21287 52 40937 
Väster 18000 52 34615 
Hisingen 21000 52 40385 
Centrum 157733 52 303333 
Holmen    
Total  
årsförbrukning 

361831  899162 

 

Energi köps in från Göteborgenergi och Plusenergi, där energislagen är 
el och fjärrvärme. Energi används för att bland annat värma lokaler, 
driva datorer, skrivare, belysning, kopiatorer och kylskåp. Tabell 12 
redovisar utsläpp till luft som sker för att producera 
Gaturenhållningens energi. 

 

Tabell 12: Utsläpp vid produktion av Gaturenhållningens energi, beräknad på svensk 
medelel dvs. en blandning av kärnkraft och vattenkraft.  

  HC CO NOx SO2 CO2 Energi 
Summa  

ELU Enhet 
Utsläpp 4 7 30 22 12319 899162   kg, kWh 
ELU 8 2 63 71 1330 16724 18199 ELU 
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5.1.8 Utsläpp till vatten och avlopp 

Gaturenhållningen har ett antal olika diffusa utsläpp. Exempelvis 
förbrukas vatten för att binda damm vid maskinsopning av gator och 
torg. Vattnet från maskinsopningen rinner ner i dagvattenbrunnar samt 
dunstar bort.  

Vintertid läggs det ut mycket vägsalt för att förhindra halka och mycket 
utsläpp av vägsalt sker till dagvattenbrunnar. Med vägsalt avses 
natriumklorid (NaCl). Under vintern år 2002/2003 var förbrukades 
9000 ton salt.  

Gaturenhållningsverket tvättar sina fordon i Renovas miljögodkända 
tvätthall som har ett slutet vattensystem samt egen rening av vattnet. 

5.1.9  Utsläpp till mark  

Det sker utsläpp till mark från transporter, vilket redovisas i 5.1 
Kartläggning av miljöaspekter, Transporter. Då Gaturenhållningens 
huvudverksamhet utgörs av transporter kan det ske utsläpp vid 
exempelvis läckage från hydraulsystem, slangbyten och rengöring av 
fordon. För att underlätta vid ett eventuellt haveri av hydralik har 
många fordon biologiskt nedbrytbar hydraulolja.  

Det sker även utsläpp till mark från salt och issmältningsmedlet 
Safeway.  

5.1.10 Utsläpp till luft 

Transporter orsakar stora utsläpp till luften, tabell 13 visar en 
sammanställning av årliga utsläpp från Gaturenhållningens fordon. Det 
sker även utsläpp till luften från inhyrda entreprenörer samt från 
medarbetarnas resor till och från jobbet. Medarbetarnas utsläpp till luft 
redovisas i tabell 7. Entreprenörernas miljöpåverkan har inte beräknats 
i denna studie. 

Tabell 13: Årliga utsläpp från Gaturenhållningens fordon 

Fordon HC (kg) CO (kg) Nox (kg) CO2 (kg) 
Pickuper 36,4 436,7 145,6 156471,8 
Personbil 7,1 85,6 28,5 30655,6 
Arbetsfordon 2,0 3,0 17,0 1643,0 
Egen lastbil 10,0 19,0 176,0 19911,0 
Godstransport 
stenflis, 
vägsalt 24,0 27,0 5,0 84240,0 
Summa  79,5 571,3 372,1 292921,4 
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Utsläppen av koldioxid minskar med upp till 20 – 25 %, när fordonet 
drivs med naturgas istället för diesel eller bensin (Fordonsgas, 2004). 
Detta har inte räknats bort för de bensin- och gasdrivna fordonen. 
Därför bör koldioxidhalten vara något lägre än vad som redovisas i 
tabell 13.  

5.1.11 Buller 

Det uppstår buller i samband med maskinsopning, snöröjning av gator 
och torg. Detta kan vara speciellt störande inom bostadsområden 
nattetid. Klagomål om buller har lämnats till Gaturenhållningen och 
har kontrollerats av miljökontoret. Klagomål om buller sker dock inte så 
frekvent.  

5.1.12 Avfall 

Gaturenhållningens egna verksamhet producerar lite avfall, däremot 
hanteras stora mängder avfall från bland annat gator, parker och torg. 
Det uppkommer avfall när Gaturenhållningen utför sina tjänster. 
Exempelvis uppkommer det avfall vid tömning av papperskorgar och 
säckställ samt när material sopas upp. Det ihopsamlade avfallet 
transporteras till container, som därefter körs till förbränning på 
Sävenäs förbränningsstation. 

Gaturenhållningen tar upp oljespill från fordon. Oljeavfallet räknas som 
farligt avfall. Upptaget oljespill körs till Renova, som tar hand om detta 
på ett miljöriktigt sätt. 

På våren sker sandupptagning. Det innebär att stenflis på bland annat 
vägar, trottoarer och cykelbanor sopas upp och omhändertas. 
Uppsopad stenflis kan återanvändas som halkbekämpningsmedel. För 
att kunna återanvända stenflis, måste den först harpas. Harpning av 
stenflis görs för att få bort större skräp som glas, papper och annat 
material. Därefter skall stenflisen tvättas för att få bort fin sand, 
material och föroreningar från stenflis. Gaturenhållningen lämnar 
uppsopad stenflis till NCC Ballast för återvinning.  Vintern år 
2002/2003 kunde Gaturenhållning köpa tillbaka återvunnen stenflis, 
till samma pris som ny stenflis.  

På kontoret och administrationen finns det uppbyggt ett 
återvinningssystem där hushållsavfallet sorteras som brännbart, 
komposterbart, glas, batterier, lysrör, och metall. 
Returpapperskartonger finns på varje kontor. Mängderna har inte 
kunnat verifieras. De övriga distrikten har inga återvinningssystem. 
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Det finns statistik över hur mycket avfall som Park- och 
naturförvaltningen lämnade till Renova år 2003. Renova kunde inte 
lämna statistik för endast Gaturenhållningen pga. att hela Park- och 
naturförvaltningen har ett och samma kundnummer. 

5.1.13 Olyckor 

Det har inte skett några miljöbelastade olyckor. De olyckor som kan 
inträffa som skulle kunna påverka miljön negativt är brand och läckage 
av köldmedium, se tabell 4. 

 

Tabell 14: Olycksrisker  

Olycksrisk Förebyggande av 
olycksrisk  

Åtgärder vid inträffad olycka 

Brand Brandlarm, brandsyn 

Brandövningar, 
branddörrar 

Brandsläckare 

Utrymning  

Räddningstjänst beslutar om vilka 
åtgärder som ska vidtas. 

Läckage av 
köldmedium 

Kontinuerligt 
underhåll av 
ventilationssystem 

Uppsamling om inte köldmediet 
hunnit avdunsta 

 

Bränders miljöeffekter orsakas av släckvatten och brandrök, som kan 
förorena både mark och grundvatten. Läckage av köldmedium bryter 
ned ozonlagret och ökar växthuseffekten, eftersom köldmedium är 
klassade som växthusgaser. 
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5.1.14 Lagar och andra krav 

Det är viktigt att känna till vilka miljölagar, förordningar, föreskrifter, 
allmänna bestämmelser, kundkrav och andra krav som gäller för 
verksamheten. Enligt ISO 14001:1996 är det ett krav att all relevant 
miljölagstiftning följs samt och att lagarna övervakas. Sedan 1 januari, 
1999 finns det mesta av den svenska miljölagstiftningen samlad i 
miljöbalken.  

Gaturenhållningen har ingen förteckning över vilken relevant 
miljölagstiftning som de berörs av. Det har tidigare gjorts en inledande 
miljöutredning för Gaturenhållningen, där redovisas en lagförteckning.  
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5.2 Sammanställning av utsläpp och resursförbrukning 

5.2.1  Material- och energiflödesanalys 

Gaturenhållningens flöde av material och energi genom verksamheten 
under år 2003 har sammanfattats i tabell 15 och tabell 16. 

Tabell 15: Inflöden  

Inflöden  Typ och mängd 

 
Råvaror Vägsalt 9000 ton 

Stenflis 18000 ton 

 
Energi Energiförbrukning 899 162 kWh 

 

Kemikalier   

 

Köldmedium R 410 A 0,80 kg 
Safeway KA Runway De-icer 10 kubik 
Oljor till fordon 2850 liter 

 
Vatten Vattenförbrukning vid sopning 13 200 m3 

Vattenförbrukning lokaler 20 750 m3 

 
Transporter 

Personalens resor till och från jobbet  
880 000 km 
 
Godstransporter stenflis och vägsalt  
162 000 tonkm  
 
Egen lastbil 121 700 tonkm 
Personbilar 178 230 km 
Arbetsfordon 10 394 km 
Pickuper 9 090 720 km 
 

 

Tabell 16: Utflöden 

Utflöde  Typ och mängd 

 

Utsläpp till 
luft från 
transporter 

Kolväte (HC) 97,5 kg 
Kolmonoxid (CO) 551,3 kg 
Kväveoxider (NOx )377,1 kg 
Koldioxid (CO2 )210620,0 kg 
samt partiklar, svaveldioxid 
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5.3 Kvantifiering av Environmental Load Units (ELU) 

5.3.1 EPS-analys 

För att miljöpåverkan från olika miljöaspekter skall kunna jämföras kan 
miljöpåverkan kvantifieras. Kvantifiering kan visas genom ett EPS-
diagram (Environmental Priority Strategies in product design). Figur 6 
visar ett diagram över miljöaspekter och olika utsläpp samt förbrukning 
av resurser omräknat i enheten ELU. Diagrammet redovisar endast de 
miljöaspekter som har ELU-index beräknade. 
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Figur 6: Diagrammet visar en EPS-analys av Gaturenhållningens miljöpåverkan 
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5.4 Miljö-FMEA 
För att värdera Gaturenhållningens miljöaspekter har en Miljö-FMEA 
utförts, se bilaga C. 

 

De betydande miljöaspekterna blev: 

1. Transporter med pickuper, 36 poäng 

2. Medarbetarnas resor till och från jobbet, 30 poäng 

3. Energiförbrukning, 30 poäng 

4. Transporter med personbilar, 20 poäng 

 

Nedan följer de resterande miljöaspekterna som inte blev 
betydande: 

 Vägsalt, 16 poäng 

 Transporter med arbetsfordon, 16 poäng  

 Stenflis, 16 poäng 

 Entreprenörers transporter 16 poäng 

 Pappersförbrukning, 12 poäng 

 Köldmedium R 410 A, 12 poäng 

 Vattenförbrukning lokaler, 12 poäng 

 Godstransporter av vägsalt och stenflis, 12 poäng 

 Vattenförbrukning sopmaskiner, 10 poäng 

 Kemikalier till fordon, 10 poäng 

 Brand, 8 poäng 

 Safeway KA Runway De-icer, 6 poäng 
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5.5 Förslag på nya miljömål 
Följande förslag till övergripande och detaljerade miljömål har 
formulerats utifrån Gaturenhållningens miljöaspekter, Trafikkontorets 
miljökrav samt Göteborgs Stads miljöpolicy. De övergripande 
miljömålen gäller för en längre tidsperiod, exempelvis under en 3-
årsperiod. De detaljerade miljömålen gäller för en kortare tidsperiod, 
exempelvis under en 1-årsperiod. 

 

Övergripande miljömål: 

1. Gaturenhållning skall minska förorenade utsläpp till luften  

 

2. Gaturenhållningen skall minska sin energiförbrukning. 

 

3. Gaturenhållningen skall minska sin användning av ändliga 
naturresurser. 

 

Detaljerade miljömål: 

 

1.1 Öka andelen naturgas som drivmedel för de bensin-
/gasdrivna personbilarna med 3 % från 51 % till 54 %. 

 

1.2 Öka andelen naturgas som drivmedel för de bensin-
/gasdrivna pickuperna med 4 % från 37 % till 42 %.  

 

2.1 Minska energiförbrukningen med 3 %. 

 

3.1 Minska användningen av ny stenflis med 2 %. 

 

3.2 Öka användningen av återvunnen stenflis med 3 %. 
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6 Slutsatser  
Föreliggande rapport har kommit fram till fyra betydande miljöaspekter 
och tolv ej betydande miljöaspekter för Gaturenhållningen. Vid 
värdering av de femton miljöaspekterna har hänsyn tagits till 
sannolikhet, konsekvens, de 15 miljökvalitetsmålen, kundkrav samt 
beräknade ELU-talen om sådana har funnits. Nya miljömål har 
formulerats till Gaturenhållningen utifrån deras miljöaspekter, 
Trafikkontorets miljökrav samt Göteborgs Stads miljöpolicy.  

Den högst värderade miljöaspekten är transporter med pickuper. 
Förslag till detaljerat miljömål är att öka andelen naturgas som 
drivmedel för de bensin-/gasdrivna pickuperna med 4 % från 37 % till 
42 %. Andelen naturgas är alldeles för låg, om andelen naturgas ökar 
med 4 % så innebär det att utsläppen av koldioxiden skulle minska. 
Utsläpp av koldioxid minskar med upp till 20 – 25 %, när fordon drivs 
med naturgas istället för diesel eller bensin, (Fordonsgas, 2004). 
Orsaken till lägre förbrukning av naturgas sägs bero på att vissa 
pickuper stannar och fungerar dåligt på gasdrift.  Andra troliga orsaker 
skulle kunna vara bekvämlighet och okunskap om miljöfördelarna med 
att köra mer på naturgas än bensin. För att kunna öka andelen 
naturgas kan det behövas utreda varför den är låg, för att sedan vidta 
åtgärder. Utredningen kan kanske visa att det går att öka 
naturgasandelen ytterliggare. Ett annat sätt att få fram effektivare 
transportlösningar är att minska mellan körningarna genom att planera 
körningar bättre. Detta leder till att körsträckor kan minska och 
arbetstiden kan utnyttjas effektivare.  

Medarbetarnas resor till och från jobbet blev en betydande miljöaspekt. 
Eftersom Gaturenhållningen inte har någon beslutsrätt över hur 
medarbetarna transporterar sig till jobbet, har det inte tagits fram något 
förslag till miljömål. Medarbetarnas resvanor till och från jobbet har 
kartlagts genom en enkätundersökning. De flesta åker i egen bil till 
jobbet, men det finns några personer som samåker till jobbet, åker 
kollektivt eller cyklar när vädret tillåter. En viktig orsak till att många 
medarbetare åker bil till och från jobbet är tidiga arbetstider, varierade 
arbetstider samt att distriktens geografiska placering gör det svårare att 
åka kollektivt. Medarbetarnas resvanor kan påverkas genom exempelvis 
tävlingar, subventionera kollektivkort och olika projekt för att få 
medarbetarna att motionera till och från jobbet genom att tex. cykla. 
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Energiförbrukning blev en betydande miljöaspekt och ett förslag till 
miljömål har formulerats. Förslag till detaljerat mål är att 
energiförbrukningen ska minska med 3 %, vilket skulle bli en 
minskning på 26975 kWh. Den energi som förbrukas används främst 
till datorer, skrivare, kopiatorer, belysning och värme. För att 
medarbetarna skall kunna minska energiförbrukningen, är det viktigt 
att informera om hur detta kan genomföras. Medarbetarna behöver bli 
påminda om hur energi kan sparas genom att bland annat stänga av 
sin dator och skrivare vid möten, lunch, arbetsdagens slut, släcka i 
utrymmen som inte används under arbetsdagen samt hålla dörrar och 
garageportar stängda. Gaturenhållningen bör ha energitjänstavtal där 
elleverantörer redovisar energiförbrukningen månadsvis. Detta för att 
energiförbrukningen bör dokumenteras och följas upp. 
Gaturenhållningen bör kartlägga möjligheterna till energibesparingar 
för t.ex. uppvärmning, belysning och ventilation. 

Transporter med personbilar blev en betydande miljöaspekt. Resor i 
tjänsten är ofta en påtalig miljöaspekt, eftersom möten, kundkontakter 
och nätverk förutsätter transporter. Förslag till detaljerat miljömål är 
att öka andelen naturgas som drivmedel för de bensin-/gasdrivna 
personbilarna med 3 % från 51 % till 54 %. Ett sätt att börja ta ett 
grepp om resandets miljöpåverkan är att införa en resepolicy på 
Gaturenhållningen. En resepolicy reglerar vilka gränser och miljökrav 
företaget ställer på resandet. En annan möjlighet är att införa bilpool, 
som består av ett antal fordon som fler medarbetare delar på. En bilpool 
kan sänka Gaturenhållningens bilkostnader, då tjänstebilarna utnyttjas 
bättre och de fasta kostnaderna kan delas på fler. Miljövinsten blir 
uppenbar eftersom en bilpool förutsätter att medarbetarna planerar sitt 
körande, där följden ofta blir att körandet minskar. Ett annat sätt att 
minska miljöpåverkan från transporter är att köra snålare. Genom ett 
sparsamt körsätt utnyttjas fordonets motor optimalt, så att 
drivmedelförbrukningen minskar. Det finns också utbildningar i 
sparsamt körande som exempelvis ecodriving.  

Gaturenhållningen bör fortsätta att köra miljöfordon, som drivs med 
alternativa drivmedel. Detta bör ske under förutsättningar att 
miljöfordon finns att tillgå på fordonsmarknaden. Miljöfordon är ett 
tydligt sätt att stärka Gaturenhållningens miljöprofil. 
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Användning av stenflis blev inte en betydande miljöaspekt. Det är dock 
en viktig miljöfråga för Trafikkontoret, som bland annat vill att 
Gaturenhållningen skall återanvända flis som halkbekämpningsmedel. 
Därför har ett miljömål formulerats för användning av stenflis. Förslag 
till detaljerade miljömål är att minska användningen av ny stenflis med 
2 % samt att öka användningen av återvunnen stenflis med 3 %. 
Återvinning av stenflis är önskvärt då det leder till minskat uttag av 
berg, som är en ändlig naturresurs. I framtiden kommer det att bli 
svårare att köpa ny stenflis från bergsområden i närområdet. I ett 
längre perspektiv kommer det att leda till bland annat längre 
transportsträckor, mer utsläpp av föroreningar till luften och högre 
priser för inköp av ny stenflis. 

Gaturenhållningen har ingen inköpsrutin. En inköpsrutin bör 
upprättas för att säkerställa att bland annat miljökriterier beaktas vid 
inköp. Informera berörda medarbetarna om att miljöfrågor skall 
prioriteras vid inköp och hänvisa till en ny inköpsrutin. 

För att Gaturenhållningen skall kunna ställa miljökrav på ett trovärdigt 
sätt på bland annat entreprenörer, krävs det ett välutvecklat och 
inarbetat miljöarbete i den egna organisationen. Gaturenhållningen 
driver idag ett miljöarbete. Tecken på detta är bland annat satsning på 
miljöfordon och att miljökrav ställs på entreprenörer. Miljöarbetet 
behöver dock bli mer dokumenterat och framgå tydligare i hela 
verksamheten.  

I standarden ISO 14001 finns krav på att organisationen ska identifiera 
och ha tillgång till aktuell lagstiftning och övriga krav som den berörs 
av. Det kan rekommenderas att alla tänkbara lagar som berör 
Gaturenhållningen listas. Därefter kan lagarna beskrivas kortfattat 
samt hur de berör verksamheten. Alla Sveriges lagar finns att läsa på 
Internet under adressen http://www.notisum.se 

Författaren har sett att det finns ett intresse och engagemang för 
miljöarbete bland medarbetarna. Detta är en bra förutsättning för att 
kunna arbeta fram ett väl fungerande miljöledningssystem hos 
Gaturenhållningen.  
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7 Diskussion 
Det finns flera olika metoder att genomföra en miljöutredning. 
Författaren har studerat två olika metoder närmare som används för att 
värdera miljöaspekter. För att genomföra föreliggande rapport har 
författaren valt att använda Mall för miljöutredning (Norberg et al, 2002) 
som. Mallen valdes för att hitta alla flöden vid inventering av 
miljöaspekter samt att den bygger på Miljö-FMEA och EPS system. En 
Miljö-FMEA bör utföras av en tvärfunktionell grupp på företaget, vilket 
gör den till ett kraftfullt verktyg för att identifiera miljöaspekter. 
Gaturenhållningens miljöaspekter har värderats av en sammansatt 
tvärfunktionell grupp. Den tvärfunktionella gruppen har identifierat de 
betydande miljöaspekterna. En fördel med EPS systemet är att det ger 
möjlighet att räkna på miljöpåverkan. En annan fördel med EPS 
systemet är att det tar hänsyn till både hälsa och miljön. Det finns dock 
en osäkerhet i ELU-index. Därför bör det ses som ett verktyg för att 
skilja på stort från smått, eftersom det inte är några exakta siffror. En 
nackdel med mallen har varit att den upplevts vara mer anpassad till 
tillverkande företag än tjänsteföretag.  

Svårigheter med föreliggande rapport har varit att hitta tillräckligt med 
data. Detta beror bland annat på att organisationen är uppdelad i flera 
distrikt, ej tillgång till data och att icke kompletta uppgifter har funnit 
till hand. Författaren har i många fall fått uppskatta data med hjälp av 
medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Detta har varit en ny 
erfarenhet, då studenter ofta har tillgång till data och annan 
information. Därför har mycket tid gått till datainsamling istället för 
analys av empirin.  

Författaren har saknat gruppmedlemmar under projekttiden. Vid 
frågetecken och problem har det saknats någon person att diskutera 
med. En annan nackdel som har visats sig med att arbeta själv är att 
gruppmedlemmar tillför nya idéer, förslag och nya infallsvinklar. 
Författaren har vid flera tillfällen tillfrågat andra medarbetare för att 
komma vidare och få förslag på tillvägagångssätt. Ur en annan 
synvinkel kan detta ses som en nyttig erfarenhet, eftersom många 
miljötjänster innebär självständiga arbetsuppgifter. 

Denna studie skulle kunna utföras med en annan metod exempelvis 
EPA-metodiken. Författaren tror inte att de olika metoderna ger stora 
variationer i det slutliga resultatet. Den valda metoden har dock varit av 
rimlig karaktär, med hänsyn till författarens tidigare kompetens inom 
området miljö och miljöledningssystem. 
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Rekommendationer till fortsatt arbete 

Författaren har identifierat Gaturenhållningens betydande 
miljöaspekter och gett förslag på nya miljömål. När miljömålen är 
fastställda börjar det konkreta förbättringsarbetet. För att 
Gaturenhållningen skall kunna leva upp till de föreslagna miljömålen, 
bör en miljöhandlingsplan utformas. En miljöhandlingsplan beskriver 
hur de olika miljömålen skall uppnås. Miljöhandlingsplanen bör 
klargöra vem eller vilka som är ansvarig för att miljömålen uppnås, 
åtgärder för hur miljömålen skall genomföras, tidsåtgång samt vilka 
resurser som står till förfogandet samt hur uppföljningen av miljömålen 
skall gå till. För att genomföra miljöhandlingsprogrammet bör 
miljöfrågor integreras i verksamheten. Därför är det viktigt att 
medarbetarna känner till de miljöåtaganden som Gaturenhållningen 
har gjort och känner delaktighet i dessa. Ledningens engagemang är 
viktigt för att lyckas med miljöarbetet samt för att motivera 
medarbetarna. För att motivera medarbetarna är det bra att öka deras 
miljömedvetande. Detta kan genomföras genom bland annat 
miljöutbildning samt att medarbetarna informeras och deltar i det 
fortgående miljöarbetet.  

Grunden för förbättringsarbete är uppföljning det vill säga att 
kontrollera, mäta och utvärdera. Gaturenhållningen bör också övervaka 
och mäta för att kunna följa upp de förbättringar som miljöarbetet skall 
ge, exempelvis för att kontrollera måluppfyllelse. Revision är en annan 
del av förbättringsarbetet. Vid revisioner kontrolleras hur miljöarbete 
fungerar utifrån de åtaganden som verksamheten har gjort.  

Införande av ett miljöledningssystem skulle underlätta för 
Gaturenhållningen att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. 
Ett miljöledningssystem innebär att verksamheten inför ett systematiskt 
miljöarbete som bygger på att planera, genomföra, följa upp och 
förbättra sitt miljöarbete. För att Gaturenhållningen skall kunna möta 
de ökande kraven från intressenter samt för att skapa 
konkurrensfördelar vid upphandlingar behöver Gaturenhållningen ett 
miljöledningssystem enligt exempelvis ISO 14001. För att 
Gaturenhållningen skall få ett framgångsrikt miljöledningssystem krävs 
det att ledningens engagemang framgår tydligt, för att motivera och 
stödja medarbetarna.  
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Gaturenhållningen bör miljöprofilera sig mer för att visa att det drivs ett 
engagerat miljöarbete. Det bör framgå i reklam, i telefonkatalogen, på 
hemsidan samt i informationshäften som delas ut till allmänheten osv. 
Konkurrenter i branschen visar tydligt att de har miljöarbete, 
miljöledningssystem, certifikat enligt ISO 14001 osv.  
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A Bilaga: Enkät  

Enkät angående miljö och resvanor för 
Gaturenhållningens medarbetare 

                             
 
1. Hur reser du till och från jobbet?                         
     Antal dagar om året  
 Jag åker själv i min bil         _______ 
 Jag samåker med bil     , vi är ___ personer i bilen       _______ 
 Jag cyklar                            _______ 
 Jag åker kollektivt                _______ 
 Annat:____________        _______ 
 Totalt antal dager om året       _______ 
 
2. Min bil har katalysator  
 

3. Hur många km är det från jobbet och hem till dig?___________ 

 
4. Vad anser du om följande: (Välj ett svarsalternativ!) 
 

 Vi har ett ansvar för kommande generationer                    
 

 Miljöarbete har ingen mening, allt går  
 ändå åt skogen           

                 
 

 Om kollektivtrafik vore gratis skulle du välja  
          att åka mer kollektivt till jobbet                                        
    
 

4. Om du fick göra miljöförbättringar här på Gaturenhållningen,  
     vad skulle det vara?  

 

 

 

Tack för att du har svarat på enkäten! 

Ja  Neutral Nej

Ja  Neutral Nej

Ja  Neutral Nej



 

 

B Bilaga: Sammanställning av utförd enkät 
 
Det har utförts en enkätundersökning angående miljö och resvanor för 
Gaturenhållningens medarbetare, se bilaga A. Totalt var det 66 stycken 
medarbetare som svarade på enkäten. Resultatet från 
enkätundersökningen presenteras i följande tabeller: 

 
 
 
1. Hur reser du till och från jobbet?  Antal  

Jag åker själv i min bil 40  
Jag samåker med bil   10  
Jag cyklar     2  
Åker egen bil, cyklar   5  
Åker egen bil, samåker 3  
Åker egen bil, kollektivt 2  
Jag åker kollektivt, egen bil, cyklar 1  
Går     1  

2. Min bil har katalysator 55  

3. Antal km från jobbet och hem 
Total  
880 000 km 

 

 

 

4. Vad anser du om följande Ja Neutral Nej Summa 

Vi har ett ansvar för    60 6 0 66 
kommande generationer     
Miljöarbete har ingen   4 16 46 66 
mening, allt går ändå åt skogen     
Om kollektivtrafik vore gratis, skulle 20 9 37 66 
du välja att åka mer kollektivt till jobbet     

 



 

 

 
5. Om du fick göra en miljöförbättring här på Gaturenhållningen, vad skulle det vara? 

Elbilar i centrum         
Få underentreprenörer att använda miljövänliga traktorer      
Allt som inte är gjort         
Spara el, släcka ljus, installera timer, rörelsedetektor      
Köra lugnare med tjänstebilarna        
Använda gas i större utsträckning        
Inga bensinfordon endast gas och diesel        
Minska tomgångskörningarna i garagen        
Schemalägga köksarbetet (tömning av diskmaskiner, påfyllning av kaffe mm i automaterna) 
skulle få alla att känna ett större ansvar.       
Avskaffa gasbilarna, (fungerar ej)        
Avskaffa gasbilarna, dom fungerar ändå inte       
Elbilar, salta mindre         
Mer elbilar          
Mindre tjänstebilar, elbilar i centrum        
Bort med alla farthinder        
Miljöfordon skulle kunna användas till och från jobbet      
Elbilar i centrum         
Mer elbilar för kortare sträckor såsom i centrum       
Alla fordon ska drivas med biodiesel        
Effektivisera transporterna, kortaste möjligaste körväg, spara el      
Stäng av alla datorer efter arbetsdagens slut       
Ta bort alla farthinder är mycket störande       
Slopa bensinmotorerna på spridarna, återgå till hydralik      
En ordentlig planering i syfte att minska mellankörningarna med tjänstebilarna    
och entreprenörernas fordon        
Översyn av fordonen för att minska risken för att hydraulolja läcker     
Inomhusmiljön bör förbättras        
Förbättra gasdriftsfordonen        
Eco-driving samt minska mellankörningarna       
Bättre resursutnyttjande av fordon/maskiner, minska mellankörningarna, köra resurssnålt 
Minska energianvändningen i våra lokaler        
Minska användningen av t.ex. Salt och stenflis mm      
Köra ekonomiskt         
Spara el, släcka ljus, installera timer, rörelsedetektor      
Planera bättre bilarnas körvägar och därmed sträva efter mindre körsträckor    
Minimera transporter, spara på allt        
Önskar att beställare inom kommunen prioriterar miljön i upphandlingar och inte bara pengar 
Fortsätt satsningen på alternativa bränslen       
Alla fordon ska drivas med biodiesel        
Alla fordon ska drivas med biodiesel             

Totalt var det 31 stycken medarbetare som lämnade förslag till miljöförbättringar   



 

 

C Bilaga: Miljö-FMEA 
För att värdera miljöaspekterna har en Miljö-FMEA genomförts av en 
tvärfunktionell grupp på Gaturenhållningen. 

Miljö-FMEA                 

Flöde/aktivitet/ 
Produkt/Tjänst 

 
Kvantitet/ 

flöde 
aspekt Miljöaspekt 

15 
Miljö- 

kvalitets- 
mål 

nummer: 

Kund
- 

krav ELU 

Sann- 
olikhet 

(S) 

Konse- 
vens 
(K) S * K 

Betydande 
miljö- 
apekt 

(Ja/Nej) 

Pappersförbruk-
ning 1500 kg 

Förbrukning av  
skogsråvara 12   120 6 2 12 Nej 

Köldmedium R 
410 A 0,80 kg 

Ozonförtunning 
Växthuseffekten 5   ? 6 2 12 Nej 

Vattenförbruk-
ning lokaler 20750 m3 

 Förorenat 
avloppsslam 8,9   ? 6 2 12 Nej 

Vattenförbruk-
ning 
sopmaskiner 1320 m3 

Utsläpp till mark 
och  
grundvatten 8,9   ? 5 2 10 Nej 

Energiförbruk- 
ning 

899162 
kWh 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 1,2,8   18199 6 5 30 Ja 

Medarbetarnas 
resor till och från 
jobbet 

880 000 
km 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 

1,2,3,5,7, 
16,15   42 276 6 5 30 Ja 

Godstransporter 
för vägsalt och 
stenflis 

 
162000 
tonkm 

 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 

1,2,3,5,7, 
13,15 Ja 3120 4 3 12 Nej 

Transporter med 
personbilar 

178230 
km 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 

1,2,3,5,7, 
13,16 Ja 8434 5 4 20 Ja 

Transporter med  
arbetsfordon 10394 km 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 

1,2,3,5,7, 
13,16 Ja 532 5 2 10 Nej 

Transporter med  
pickup 

909720 
km 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 

1,2,3,5,7, 
13,17 Ja 43 049 6 6 36 Ja 

Transport med 
egen 
lastbil 

121700  
tonkm 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 

1,2,3,5,7, 
13,18 Ja 5942 4 4 16 Nej 

Brand   

Utsläpp till 
mark, luft  
och grundvatten 2,4,8,9   ? 2 4 8 Nej 

Stenflis 18000 ton 

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs   Ja 360 4 4 16 Nej 

Salt 9000 ton 
Utsläpp till mark 
och grundvatten 8,9 Ja ? 4 4 16 Nej 

Safeway KA 
RunwayDe-icer 10 kubik 

Utsläpp till 
mark, luft  
och grundvatten 8,9 Ja ? 3 2 6 Nej 

Kemikalier till 
fordon 2850 liter 

Utsläpp till 
mark, luft  
och grundvatten 4 Ja ? 5 2 10 Nej 

Entreprenörers  
transporter ?  

Förbrukning av 
ändlig 
naturresurs  
och utsläpp 

1,2,3,5,7, 
13,20 Ja ? 4 4 16 Nej 



 

 

D Bilaga: Beräkningsunderlag 
Beräkningsunderlag hämtat ifrån Mall för miljöutredning (Norberg et. 
al, 2002). (I detta material används följande källor till beräkningarna: Transporter, 

Vägtrafikinstitutets rapport Nr 718, 1993; Nätverket för transporter och miljö 2000-
05-20, http://www.ntm.a.se; EPS-beräkningar, EPS 2000. CPM Report 1999:5 samt 
http://deville.tep.chalmers.se/; Energi, LCA-Inventory Tool Version 2.10, Chalmers 
Industriteknik.) 

 

 

           
           

Godstransporter          
Transportsätt HC 

g/tonkm 
CO 

g/tonkm 
NOx 

g/tonkm 
PM 

g/tonkm 
SO2 

g/tonkm 
CO2 

g/tonkm 
Energi 
kWh/ 

tonkm 

Referens  

Lätt lastbil  0,19 0,22 1,80 3,5E-02 4,3E-02 176 0,67 NTM 2000-05-20  
Medeltung 
lastbil  

0,15 0,17 1,40 2,7E-02 3,4E-02 136 0,52 NTM 2000-05-20  
Tung lastbil 0,06 0,07 0,54 1,0E-02 1,3E-02 52 0,20 NTM 2000-05-20  

           
           

Emissionsfaktorer g/l MK1-diesel för  lastbil        

                HC 
g/liter 

CO 
g/liter 

Nox 
g/liter 

PM 
g/liter 

SO2 
g/liter 

CO2 g/l Energi 
kWh/li

ter 

Referen
s 

  

Euro 0 2,1 3,7 44 1 0,002 2600 9,77 NTM 2000-05-20  

Euro 1 1,8 3,4 27 0,5 0,002 2600 9,77 NTM 2000-05-20  

Euro 2 1,3 2,5 23 0,35 0,002 2600 9,77 NTM 2000-05-20  

           
           

Alla biltransporter räknade på en person i 
bilen 

       

Långväga persontransporter         

Transportsätt HC 
kg/perso

nkm 

CO 
kg/perso

nkm 

NOx 
kg/perso

nkm 

CO2 
kg/perso

nkm 

Energi 
kWh/per

sonkm 

Referens     

Bil utan 
katalysator 

0,00104 0,01128 0,00192 0,178 0,66 VTI Nr 718 1993    

Bil med 
katalysator 

0,00004 0,00048 0,00016 0,172 0,64 VTI Nr 718 1993    

           
           

Energidata HC 
g/kWh 

CO 
g/kWh 

NOx 
g/kWh 

SOx 
g/kWh 

CO2 
g/kWh 

Referens   

El 0,00396 0,00756 0,0331 0,0241 13,7 LCA IT Version 2.10   

Fjärrvärme 0,107 0,853 0,468 0,594 179 LCA IT Version 2.10   

Oljepanna 0,036 0,036 0,54 0,72 292 LCA IT Version 2.10   

Gas 5,4E-05 0,0036 0,54 0,0072 199 LCA IT Version 2.10   

           

 



 

 

 
          

Energiresurser EPS-
index 

Enhet Referens       

Olja 0,5 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    

Olja 0,044 ELU/kw
h 

Beräknat   Resurs    

Kol 0,05 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    

Kol 0,0066 ELU/kw
h 

Beräknat   Resurs    

Fossil gas 1,1 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Resurs    

Svensk medelel 18,6 ELU/MW
h 

Beräknat   Resurs    

Svensk 
fjärrvärme 

30,2 ELU/MW
h 

Beräknat   Resurs    

          
EPS Utsläppsindex - Utsläpp till luft        

CO, kolmonoxid 0,33 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

CO2, koldioxid 0,108 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

Damm, PM10 36 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

Flyktiga 
kolväten, ej 
cancerogena 

2,14 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

N2O, 
dikväveoxid, 
lustgas 

38,3 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

NH3 2,9 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

NOx (NO2), 
kväveoxider 

2,13 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

PAH 
(Polyaromatiska 
kolväten) 

64300 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

SOx (SO2), 
svaveloxider 

3,27 ELU/kg EPS 2000. CPM Report 1999:5 Utsläpp luft   

 



 

 

E Bilaga: Organisationsschema Gaturenhållningen 
 
 
 
 
 
 

Stab Adm.

ÖsterVäster/ 
Hisingen 

SandToa 

Resursen Centrum Grönt

Chef 



 

  

F Bilaga: Gaturenhållningens fordon år 2003 
 

Antal 
Distrikt/ 
område 

Maskin/ 
fordonstyp 

Maskin 
nr 

Mätar- 
ställning 
(mil) 

Bensin 
 (l) 

Gas  
(Nm3) 

* Gas 
(l) 

Total 
bensin 
ekvivalent 
(l) Diesel 

1 Väster adm Bil ** 1505 3009,8 313 1546 1933 2245,5 0 

2 Väster 
Last-
maskin 702 498 0 0 0 0 4343 

1 Väster Pic up 73 1322,6 554 1885 2356 2910,25 0 
2 Väster Pic up 86 3075,8 3570 2936 3670 7240 0 
5 Väster Pic up 110 2673 703 3564 4455 5158 0 
6 Väster Pic up 111 2730,8 1315 3164 3955 5270 0 
7 Väster Traktor 681 936 0 0 0 0 7336 

8 Centrum 
Last-
maskin 698 192 0 0 0 0 1670 

9 Centrum 
Last-
maskin 705 235 0 0 0 0 2040 

10 Centrum Pic up 80 334 3872 242 302,5 4174,5 0 
11 Centrum Pic up 81 668 3104 1331 1664 4767,75 0 
12 Centrum Pic up 82 347 3537 768 960 4497 0 
13 Centrum Pic up 83 2113,09 3537 919 1149 4685,75 0 
14 Centrum Pic up 84 1766,1 2222 981 1226 3448,25 0 
15 Centrum Pic up 89 2355,8 0 0 0 0 2977 
16 Centrum Pic up 90 4166,8 0 0 0 0 3817 
17 Centrum Pic up 115 2297,7 3790 778 972,5 4762,5 0 
18 Centrum Pic up 119 2516,1 3394 1198 1498 4891,5 0 
19 Centrum Pic up 130 1236,99 2743 0 0 2743 0 
20 Centrum Traktor 670 92 0 0 0 0 721 
21 Centrum Traktor 673 101 0 0 0 0 787 
22 Centrum  Bil 1516 501 98 402 502,5 600,5 0 
23 Vintersam Bil 1506 1524 214 1086 1358 1571,5 0 

24 Hisingen 
Last-
maskin 700 334 0 0 0 0 2902 

25 Hisingen Pic up 71 2930,9 3941 454 567,5 4508,5 0 
26 Hisingen Pic up 91 1004,74 1114   1114 2228 0 
27 Hisingen Pic up 99 3080,1 0 0 0 3456 3456 
28 Hisingen Pic up 101 3562,4 0 0 0 0 2324 
29 Hisingen Pic up 102 2753,6 0 0 0 3063 3063 
30 Hisingen Pic up 107 2324,5 3422   3422 6844 0 
31 Hisingen Traktor 639 2,3 0 0 0 0 18 
32 Hisingen Bil 1552 2838,65 1780 0 0 1780 0 
33 Gatuchef Bil 1500 1770 608 939 1174 1781,75 0 
34 Toa  Pic up 106 2098,9 376 2318 2898 2694 0 
35 Toa  Pic up 121 1684,91 1720 1613 2016 3736,25 0 
36 Toa  Pic up 133 1524,93 859 2018 2523 3381,5 0 
37 Toa  Pic up 134 2295,5 1114 2547 3184 4297,75 0 

** Med bil avses personbil 

 



 

  

Antal: 
Distrikt/ 
område 

Maskin/ 
fordonstyp 

Maskin 
nr 

Mätar- 
ställning 
(mil) 

Bensin 
 (l) 

Gas  
(Nm3) 

* Gas 
(l) 

Total 
bensin 
ekviva-
lent  
(l) Diesel 

38 
Resursen 
adm Bil 1501 2122,2 1326 0 0 1326 0 

39 Sandber Lastbil 194 1784 0 0 0 0 7658 

40 
Sand- 
beredskap 

Last-
maskin 949 668 0 0 0 0 5815 

41 
Sand- 
beredskap Pic up 72 3639,3 4872 1182 1478 6349,5 0 

42 Sandber 
Sopmaskin 
självg 888 1266,9 135 14137 17671 18853,25 0 

43 Resursen Pic up 67 1490,8 3013 310 387,5 3400,5 0 

44 Resursen 
Sopmaskin  
liten 872 1959,6 0 0 0 0 12203 

45 Resursen 
Sopmask  
liten 875 1795,98 0 0 0 0 11171 

46 Resursen Traktor 625 1228 0 0 0 0 9580 
47 Resursen Traktor 671 728 0 0 0 0 5675 

48 Resursen 
Sopmask  
liten 1517 181,27 0 902 1128 1127,5 0 

49 
Centrum  
adm Bil 1503 1845,7 276 1385 1662 1938 0 

50 Öst adm Bil 1504 1196,7 466 874 1049 1514,8 0 
51 Grönt adm Bil 1507   75 894 1073 1147,8 0 
52 Grönt  Pic up 87 1471,38 674 2071 2589 3262,75 0 
53 Grönt  Pic up 88 1122,33 250 1791 2239 2488,75 0 
54 Ams Bil 1566 2218 2661 0 0 2661 0 

55 
Administra-
tion Bil 1502 796,7 485 0 0 485 0 

56 Öster 
Lastmaski
n  704 347 0 0 0 0 3019 

57 Öster Pic up 70 1611 203 2407 3009 3211,75 0 
58 Öster Pic up 85 5018,35 996 3146 3933 4928,5 0 
59 Öster Pic up 97 15577,36 1331 0 0 1331 0 
60 Öster Pic up 103 2872,7 1233 2172 2715 3948 0 
61 Öster Pic up 104 1780,3 1326 3172 3965 5291 0 
62 Öster Pic up 109 1964,3 4126 0 0 4126 0 
63 Öster Pic up 112 1675 837 1218 1523 2359,5 0 
64 Öster Pic up 113 1884,8 2761 1197 1496 4257,25 0 
65 Öster Traktor 624 230 0 0 0 0 1793 
66 Öster Traktor 672 97 0 0 0 0 762 

 
* Beräkning av Nm3 gas till liter bensin  
 1 Nm3 gas = 1,25 Liter bensin (Fordonsgas, 2004) 



 

  

G Bilaga: VW Pickuper 
 
Total drivmedelförbrukning för pickuper 

 

 

 

 

 

 

Bensin 
(l) 

Gas 
(l) 

Diesel 
(l) 

 
 
    

66509 47642 15637     
       
       
       
       

      

 
 
 
 

Total förbrukning för gas-/bensindrivna pickuper  
 

Gas 
(l) 

 
Bensin 

(l) 
47641 58309 
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

  

 

     
Total förbrukning för gas-/bensindrivna pickuper 
Distrikt/område Bensin (l) Gas (l) Bensin (%) Gas (%) 

Väster 6142 14436,3 30 70 

Centrum 26199 7771,25 77 23 

Hisingen 8477 5103,5 62 38 

Resursen 11954 12485 49 51 

Grönt 924 4827,5 16 84 

Öster 12813 3018,75 81 19 

 

 

 

 

 

Pickupernas utsläpp till luft 

Total antal km dvs körsträckan     
        
        
Bil med katalysator 573123,6 km *     
        
        

 HC (kg) CO (kg) Nox (kg) CO2 (kg) 
Energi 
kWh ELU  

Bensin/ 
diesel 22,90 275,00 91,00 98577,30 3667799,10 27121,00  
        
        
*Kommentarer       
Mätarställning, körsträckan i km är beräknad av redovisad 
drivmedelsförbrukning   
 

 



 

  

H Bilaga: Kemikalier 
Detta är en förteckning över de kemikalier som har köpts in från 
Renovas förråd under år 2003. 

Produkt namn Mängd  Produkt namn Mängd 

Skuggborttag-ningsmedel 5 l  Silikonspray  0,40 l 

Fordonstvätt och  avfettning 205 l  Rengöringsmedel T-röd 1,0 l 

Asfalt och tjärlösare 205 l  Rengöringmedel WB-S 10,0 l 

Kallavfettning 20 l  Sekundlim hylopen 0,90 kg 

Multifak EP2 50 kg  Silikonkitt transport bygg 0,62 l 

Bilschampoo  5 l  Silikonspray 8-431030 0,40 l 

Bränslitillsats K-diesel 1,5 l  Smörjfett WRTH HHS 1,0 l 

Bränslitillsats K-i 1,5 l  Smörjfett hagmans  5,60 l 

Bränsletillsats K-sprit 5,0 l  Smörjfett spray rött 2,0 l 

Fett rött GT500XT 19,50 kg  Smörjoljaspray HTC 1,61 l 

Fett Texaco molytexEP2 5,0 l  Smörjspray sonax mos2 4,20 l 

Fläns och gångtätning 1,10 kg  Snabblim 3G 3,0 st 

Färg gul spray 3-54 0,40 l  Spolarvätska konc 81,0 l 

Färg svart blank spray 3-54 0,8 l  Spolarvätskablandning 15GR 207,4 l 

Färg svart matt spray 2,0 l  Styrservo R01 2,0 l 

Färg vit dupl.spray 0,8 l  Teflonspray R01 1,2 l 

Färg grå grundspray terroson 0,80 l  Snabblim 3G 3,0 st 

Fönsterputs 7,50 l  Spolarvätska konc 81,0 l 

Förtunning Thinner 3,00 l  Spolarvätskeblandning15GR 207,4 l 

Glasfiberplast pp15 3,0 kg  Styrservoolja VW 2,0 l 

Glykol spec, VW 97 11,0 l  Teflonspray R01 1,2 

Hydraulolja hydro 46 1328,0 l  Transm.olja syntet 177,30 l 

Klarlack spray 0,40 l  V-Lolja texamatic 182,6 

Kontaktlim burk 0,40 l  Vinylglans 3,0 l 

Kullagerfett  0,80 kg  Vinylglans armorall matt 1,0 l 

Kylarvätska, färdigbl 245,4  Vinylglans hagmans vinyl 1,0 l 

Kylarvätska FMV021 2,0 l  Zinkspray teroson t 183 2,10 l 

Lackfärg signalröd 2,0 l  Rengöringsmedel WB-S 10,0 l 

Lagerfett multifak 34,0 st  Rostlösning PSL spray 4,0 l 

Lim araldit 0,66 kg  Rostprimer Spray  T 108 0,50 l 

Låsolja 50 ml 0,08 l  Sekundlim hylopen 0,90 kg 

Molykotepasta G-N plus 0,10 kg  Packning i tub permatex 0,20 l 



 

  

I Bilaga: Lagar 
 
Gaturenhållningen berörs av bland annat av följande lagar inom 
miljöområdet: 

 

• 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 

 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. 

 

  Miljöbalken skall tillämpas så att 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 
påverkan, 

 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas, och 

 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 



 

  

 

2 kapitlet. Allmänna hänsynsregler m.m. 

1 § Bevisbördesregeln  

2 § Kunskapskravet  

3 § Försiktighetsprincipen  

4 § - Lokaliseringsprincipen    

5 § Hushållnings- och kretsloppsprincipen  

6 § Produktvalsprincipen  

7 § Skälighetsprincipen  

8 § Skadeansvarsprincipen  

9- 10 § Stoppregeln 

 

 

• 15 kapitlet. Avfall och producentansvar 

 

• Avfallsförordningen, SFS 2001:1096 

 

• Lagen om införande av miljöbalken, SFS 1998:81 



 

  

J  Bilaga: Svenska miljökvalitetsmål 
Riksdagen fastställde våren 1999 femton nationella miljökvalitetsmål i 
propositionen 1997/98:145. De svenska miljökvalitetsmålen finns att 
läsa på Naturvårdsverkets hemsida under adressen 
www.naturvardsverket.se 

 

 De femton nationella miljökvalitetsmålen är: 

1.      Begränsad klimatpåverkan 

2.      Frisk luft 

3.      Bara naturlig försurning  

4.      Giftfri miljö 

5.      Skyddande 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. Levande skogar 

12. Myllrande våtmarker 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

 

 


