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De mål som beskrivs i Miljömål 2030 innebär stora utmaningar 
för Västfastigheter. Här beskrivs bland annat att vi ska halvera 
klimatpåverkan i byggprojekt, återbruka byggmaterial på ett 
systematiskt sätt, uppnå tuffa energimål, mäta biologisk mångfald 
samt utveckla hälsofrämjande miljöer. Till 2025 ska även 
flera förvaltningar och bolag, däribland Västfastigheter, vara 
miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Flertalet av dessa mål är helt nya, därför har vi under 2021 gjort 
en konsekvensutredning och fattat beslut om en Färdplan för hur 
klimathalveringsmålen och återbruksmålen ska kunna nås.

Vårt arbete i energi- och miljöfrågor syftar till att: 
 ■ bygga och förvalta fastigheter med en mycket låg 

energianvändning 
 ■ bygga och förvalta fastigheter som ger ett så lågt klimatavtryck 

som möjligt
 ■ bygga och förvalta giftfria miljöer
 ■ bygga och förvalta fastigheter där vi använder material och 

naturresurser effektivt
 ■ öka och förvalta biologisk mångfald och hälsosamma utemiljöer 

på våra fastigheter

Miljöredovisningen följer upp beslutade indikatorer och beskriver 
hur vi arbetar för att genomföra och följa upp de nya miljömålen. 
Vårt miljöarbete kommer fram till 2030 att redovisas under tre 
fokusområden; Resurseffektivt och giftfritt, Låg klimatpåverkan och 
Främjad biologisk mångfald.

INLEDNING

 ■ Mer information om vårt  
energi- och miljöarbete finns på 
vastfastigheter.se/hallbarhet

 ■ Läs mer om VGR:s miljömål på 
vgregion.se/miljomal

Under året fattade Västra Götalandsregionen beslut om nya, tuffa
miljömål, Miljömål 2030. Målen omfattar alla förvaltningar och bolag 
och utgör ramen för våra miljökrav fram till 2030.
För Västfastigheter betyder dessa mål att vi behöver arbeta på nya sätt 
och hitta vägar att ta oss an stora nya utmaningar.

Läsanvisning och upplägg
Varje fokusområde i miljöredovisningen inleds 
med Västra Götalandsregionens övergripande och 
långsiktiga miljö- och energimål, där de som direkt 
berör Västfastigheter är markerade med fet text. 
Därefter följer innebörden för Västfastigheter. 
I den redovisande delen beskrivs detaljerade mål 
samt ett urval av genomförda aktiviteter 2021. Efter 
varje miljömål redovisas resultat och ett urval av 
nyckeltal.
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Våren 2021 antog Regionfullmäktige Miljömål 2030. För 
Västfastigheter innebär de nya målen höjda ambitioner inom 
solenergi, fortsatta krav på halvering av energianvändning samt 
nya och utmanande mål inom klimat och återbruk. Miljömålen 
innehåller också för första gången mål inom biologisk mångfald 
och utemiljöns hälsofrämjande kvalitéer. Dessutom ska det till 2025 
finnas ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Klimathalveringsmål och solenergi
I den under året framtagna färdplanen för klimat- och 
återbruksmålen beskrivs hur Västfastigheter planerar att arbeta för 
att nå klimathalverings- och återbruksmålen, samt vilken omställning 
som krävs för att göra det möjligt. 

  Investeringar i solenergi har fortsatt under året och ytterligare 
tre solcellsanläggningar är tagna i drift. Den största finns på Norra 
Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och har en produktionskapacitet 
på 1,38 GWh. Sammanlagt har vi nu en produktionskapacitet på 3,65 
GWh.

Medvetna val och cirkulära material
De senaste åren har vikten av cirkulära materialflöden, medvetna 
materialval och att se avfallet som en resurs betonats allt mer. 
I arbetet med återbruksmålet är nio produktgrupper som lämpar sig 
väl för återbruk identifierade, och det pågår flera pilotprojekt där 
olika typer av material återbrukas. 

I byggprojekt uppnår vi i de flesta fall EU:s mål om 70 procents 
återvinningsgrad av byggavfall. Dock varierar mängden byggavfall 
stort. 

Under året har en byggnad verifierats med betyget Miljöbyggnad 
silver och ytterligare två byggnader är certifierade i klasserna 
Miljöbyggnad guld respektive Miljöbyggnad silver.     

Andelen stora projekt som registrerar byggvaror i 
Byggvarubedömningen (BVB) fortsatt hög. Vi kan också se att 
kemikaliehanteringen i driftverksamheten är god och att alla enheter 
har upprättat en kemikalieförteckning i kemikaliehanteringssystemet 
KLARA.

SAMMANFATTNING

2021 års miljöredovisning visar att val av material, byggvaror 
och energislag spelar stor roll för vår klimatpåverkan.  
Vi ser också att tidigare energiinvesteringar ger utfall och att 
energianvändningen per ytenhet minskar. Vi är helt enkelt på 
väg åt rätt håll i miljö- och klimatarbetet.

20%

 

Bygg- och anläggningssektorn i  Sverige 
står för utsläpp om cirka  15 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter.  Det motsvarar 20 procent 
av utsläppen. Som en av Sveriges större 
fastighetsägare har Västfastigheter och VGR  
ett stort ansvar för förändring. 
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Miljömål 2030 Västra Götalandsregionen
 ■ Resurseffektiva och giftfria flöden av 

produkter
 ■ Cirkulära byggmaterial
 ■ Halverad energianvändning
 ■ Ökad produktion av solel
 ■ Minskad miljöpåverkan av läkemedel

RESURSEFFEKTIVT OCH GIFTFRITT
Övergripande mål 
År 2030 är våra produkt- och materialflöden resurseffektiva  
och giftfria.

FÖR VÄSTFASTIGHETER INNEBÄR MÅLET ATT: 
 ■ Vi ska öka graden av återbrukat material i våra byggprojekt.
 ■ Vi ska öka andelen byggmaterial som omhändertas vid rivning.
 ■ Vi ska minska mängden byggavfall. Fokus ska vara att de 

prioriterade byggprodukterna ingår i ett cirkulärt system.
 ■ Vi ska göra medvetna materialval och undvika miljö- och 

hälsostörande produkter i samband med byggnation, drift- 
och underhåll av fastigheter. 

 ■ Vi ska ha en hög energiprestanda när vi bygger nytt 
och stort energifokus när vi förvaltar och utvecklar vårt 
fastighetsbestånd och våra energisystem.

 ■ Vi ska öka andelen egenproducerad solel.
 ■ Vi ska hålla koll på våra material- och kemikalieval genom 

att registrera byggvaror i Byggvarubedömningen (BVB) och 
driftkemikalier i kemikaliesystemet KLARA.

 ■ Vi ska använda certifieringen Miljöbyggnad i större projekt.
 ■ Vi ska genomföra miljöinventeringar, egenkontroller, 

radonmätningar och liknande på ett systematiskt sätt.

Tegel är en av nio produktgrupper som är prioriterad för återbruk.
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Cirkulära byggmaterial 

CIRKULÄRA BYGGMATERIAL OCH ÅTERBRUK
Mål 2030 ingår byggprodukter i cirkulära system och andelen 
återbrukat material ökar.

I arbetet med att ta fram en konsekvensutredning och färdplan 
för hur vi bör arbeta med återbruksmålet har vi identifierat 
nio produktgrupper som är särskilt lämpade för återbruk och 
därmed ingå i ett cirkulärt flöde. De prioriterade produkterna 
är dörrpartier, innerväggar, undertak/akustikskivor, kabelstegar, 
belysningsarmaturer, dörrautomatik, handfat/blandare/toaletter, 
fasad- och taktegel samt utemiljö (cykelställ, växter, samt marksten/
kantsten).

Pilotprojekt om återbruk
Det pågår flera pilotprojekt där olika typer av material används
för återbruk. Från Mölndals sjukhus har taktegel tagits omhand
och i samband med ett takbyte på Högsbo sjukhus användes 
återbrukat taktegel vilket ledde till såväl ekonomiska som 
resursmässiga och klimatmässiga vinster. 

I sambandmed byggnationen av ett nytt besökscentrum i Botaniska 
trädgården i Göteborg pågår ett utvecklingsprojekt med fokus på 
att bygga med återbrukat byggmaterial. I detta projekt ställdes även 
klimatkrav vid upphandling av betong och stomme, samt krav om att 
leverera en klimatberäkning av byggnaden enligt Boverkets omfattning.

Vid fem rivningsobjekt har vi ställt krav på att genomföra 
återbruksinventeringar. Resultatet visar att det finns  potential för att 
minska både avfallsmängder och klimatbelastning

GIFTFRIA BYGGMATERIAL (FIGUR 1 OCH 2)
Mål 85 procent av om- och nybyggnadsprojekten registrerar  
inbyggda byggvaror i Byggvarubedömningen (BVB). 
Mål 90 procent av byggvarorna är godkända och bedömda som 
”rekommenderas” eller ”accepteras”.

Registrering i Byggvarubedömningen (BVB) 
Under året har tolv av fjorton stora projekt med en budget på över 
tio miljoner kronor, registrerat byggvaror i BVB. Det innebär att mer 
än 85 procent av de stora byggprojekten använder BVB vilket visar 
att arbetssättet är brett förankrat och implementerat. 

Andelen byggvaror som registreras i BVB ligger på en konstant  
hög nivå. Under 2021 når vi precis under målvärdet, som för 2021 
höjts till 90 procent, jämfört ned tidigare målvärde på 85 procent. 

Byggvaror i klasserna ”ej godkända ” och ”ej bedömda byggvaror” 
innehåller ofta ämnen som är svåra att ersätta med andra. De 
består mestadels av olika typer av kemikalier som ska fungera i 
en ”tuff  miljö”. För att nå ett bättre resultat krävs det ett aktivt 
substitutionsarbete, framför allt i branschen, men även vi som beställare 
behöver trycka på och efterfråga substitut för dessa kemikalier.

Byggvarubedömningen klassar produkter utifrån dess 
innehåll av miljöstörande ämnen. Produkterna är klassade som 
rekommenderade (R), accepterade (A), undviks (U) eller ej bedömda 
(Ej). Västfastigheter bedömer en produkt som godkänd om den är 
rekommenderad (R) eller accepterad (A). Produkten räknas som ej 
godkänd om den är klassad som underkänd (U) eller ej bedömd (ej).

Av de stora projekten som avslutades under 2021 
registrerade 86 procent byggvaror i BVB. 

Av byggvaror i Västfastigheters projekt över  
10 miljoner kronor, är 88 procent godkända, det 
vill säga bedömda som rekommenderas (R) eller 
accepteras (A) i BVB. Andelen varor bedömda som 
undviks (U) eller ej bedömda (ej) är relativt konstant. 
I gruppen (U) finns många varor som är svåra att 
ersätta med likvärdiga, godkända produkter.

Figur 1 Andel registrerade projekt  
i Byggvarubedömningen (BVB)

Figur 2 Andel registrerade byggvaror i (BVB)  
av totalt avslutade projekt över 10 mnkr
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MILJÖBYGGNAD (FIGUR 3)
Mål Alla investeringsprojekt över 70 miljoner kronor och ombygg-
nadsprojekt över 100 miljoner kronor certifieras enligt Miljöbyggnad. 
År 2021 ska 50 procent av certifierade projekt nå nivå silver.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader 
och finns i tre nivåer; guld, silver eller brons. Certifieringen innebär att 
miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part 
utifrån sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och 
material. Byggnadens energianvändning granskas på flera olika sätt och 
el och värme ska komma från miljösäkra alternativ. Byggnadsmaterialen 
måste dokumenteras korrekt och de värsta kemikalierna får inte finnas/
användas när man bygger nytt. I samband med renoveringar ska 
material som inte längre är tillåtna vara borttagna. 

 Under året har två byggnader blivit preliminärt certifierade med 
totalbetyget guld respektive silver. Bild-och interventionscentrum 
(Boic) fick i år sin preliminära certifiering verifierad vilket innebär att 
faktiska mätvärden och andra underlag visar att byggnaden når upp till 
sitt betyg efter två år i drift. Det är helt enkelt ett kvitto på att vi fått det 
vi har beställt och projekterat för.

BYGG- OCH VERKSAMHETSAVFALL (FIGUR 4)
Mål Mängden byggavfall ska minska vid ny- och ombyggnationer. 

Byggavfall 
Västfastigheter bygger för två till tre miljarder kronor per år och 
mängden byggavfall är en viktig fråga att arbeta med. Under året har 
mängden och återvinningsgraden av byggavfall sammanställts för några 
av våra pågående byggprojekt. Resultatet ger en nulägesbild och visar 
att många, men inte alla, projekt har en återvinningsgrad på 70 procent 
vilket också är EU:s krav. Mängden byggavfall varierar stort mellan 
olika byggprojekt och arbete med att minska avfallsmängderna pågår. 

Verksamhetsavfall 
Västfastigheter bidrar till att utforma miljörummen på ett sätt som 
möjliggör att matavfall kan samlas in.

KEMIKALIER
Mål Behovet och användningen av varor och kemiska produkter  
som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska. 
Mål Alla driftenheterna redovisar kemikalieanvändningen i 
kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Internkontroller och inventeringar av driftkemikalier hjälper oss 
att skapa goda rutiner och ge en bra överblick över vilka, och hur 
mycket kemikalier som hanteras på arbetsplatsen. Registreringen 
av kemikalierna sker i KLARA och målet är att alla driftenheter 
ska slutredovisa där. I KLARA finns bland annat information och 
säkerhetsdatablad om kemiska produkter. Av de 27 fastighetsobjekt 
som Västfastigheter äger har 27 registrerat sina drift- och 
underhållskemikalier i systemet. 

Inventeringar  
För att få kunskap om vilka miljö- och hälsostörande ämnen som 
finns både i byggnader och mark genomförs miljöinventeringar. 
Sådana inventeringar har även i år möjliggjort att rivningsmaterial, 
mark och jordmassor kunnat hanteras på ett korrekt sätt.

Figur 3 Byggnader certifierade enligt 
Miljöbyggnad

Projekt Status År Betyg

Boic, byggnad 
5071, Sahlgrenska

Certifierad 2021 Silver

R-huset, Mölndals 
sjukhus

Prel.cert 2015 Guld

Låghuset etapp 4, 
Sahlgrenska

Prel.cert 2016 Silver 

NyANS, Angered 
Närsjukhus

Prel.cert 2018 Silver

Kungälvs sjukhus 
byggnad 16–18

Prel.cert 2018 Guld

Regionens Hus i 
Göteborg

Prel.cert 2018 Guld

Tillbyggnad 
Drottning Silvias 
barnsjukhus, Östra 
sjukhuset

Prel.cert 2019 Guld

Ny vårdbyggnad 
psykiatri, SkaS

Prel.cert 2020 Silver

Akut- och 
serviceblock, SkaS

Prel.cert 2020 Silver

Mottagnings-
byggnad, Östra 
sjukhuset

Prel.cert 2021 Guld

Högsbo  
Närsjukhus

Prel.cert 2021 Guld

Västfastigheters mål är att mängden byggavfall ska 
minska och att återvinningsgraden ska öka. 
EU:s krav är att minst 70 procent av byggavfallet 
ska återvinnas. I våra byggprojekt varierar 
mängden byggavfall stort mellan olika projekt, 
både vad gäller innehåll och volym/vikt. 2021 var 
återvinningsgraden över 70 procent i merparten av 
de stora byggprojekten.

Procent
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Figur 4 Genomsnittlig återvinningsgrad av 
byggavfall i stora projekt
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Halverad energianvändning 

Mål Energianvändningen ska minska och i Västfastigheters egna 
fastigheter ska den totala energianvändningen vara högst  
166 kWh/m² år 2021.

Minimera energianvändningen (se figur 5)
Energiarbetet är väl integrerat i vårt arbete och genomsyrar ofta såväl 
tidiga projektskeden som projektgenomföranden samt drift- och 
servicearbeten. ”Energifärdplan 2030” tydliggör vad som krävs på 
respektive förvaltningsobjekt för att nå det långsiktiga energimålet. 

Energianvändningen i fastighetsbeståndet, verksamhetsrelaterad 
energianvändning inkluderad, har länge haft en nedåtgående trend 
och fortsatte så under 2021 för att vid årets slut ge ett utfall på  
167 kWh/m2. Målet på 166 KWh/m2 nåddes inte riktigt vilket 
beror på kallare vintermånader än normalt, energiprojekt som 
inte blivit klara under den tidsram som överenskommits och att 
värmeanvändningen är svagt ökande. Däremot märks en nedåt- 
gående trend för elanvändningen på våra större akutsjukhus.

Som första akutsjukhus har Södra Älvsborgs sjukhus i Borås  
lyckats underskrida regionens övergripande halveringsmål på  
137 kWh/m². Det är ett bra exempel på att det är möjligt att nå en  
låg energianvändning även om fastigheten inrymmer krävande sjuk-
vårdsverksamhet. Östra sjukhuset har också nått en milstolpe, nämli-
gen ett nyckeltal under 200 kWh/m². Året slutade på 197 kWh/m². 

Energisystem för värmeåtervinning
En förutsättning för att kunna nå energihalveringsmålet är att 
energisystemen på fastigheterna är utformade så att storskalig 
värmeåtervinning är möjlig. Västfastigheters inriktningsbeslut om 
att effektivt använda värmeöverskottet har inneburit ett intensivt 
arbete med att genomföra förstudier på samtliga akutsjukhus och i 
vissa fall förberedande arbeten. Förstudierna visar att det finns goda 
förutsättningar att spara stora mängder köpt energi och därmed sänka 
de årliga energikostnaderna. 

Energideklarationer
Under år 2021 genomfördes energideklarationer på  
225 000 kvadratmeter av vårt fastighetsbestånd om sammanlagt  
1 726 070 kvadratmeter bruksarea (BRA).

Energiinvesteringar
Inom 2021 års energiinvesteringsram är beslut fattade om 16 
energiinvesteringsprojekt för knappt 148 miljoner kronor och 
beräknas ge energibesparing på 10,0 GWh per år. 

Investeringarna avser ventilationsbyten, storskaliga värme-
återvinningssystem samt merinvesteringar för att förbättra befintliga 
byggnadsskal, till exempel fönsterbyten och tilläggsisolering. Bland 
de beslutade projekten ingår också  flera förstudier och system-
handlingar, som förbereder för kommande energiåtgärder. De 
energiinvesteringar som genomförts 2013–2021 genererar under 2021 
en energikostnadsbesparing motsvarande cirka 28,4 miljoner kronor.

Kollektivtrafikens fastigheter 
Västfastigheter har övertagit ansvaret för regionens 
kollektivtrafiklokaler. Lokalerna skiljer sig stort från vårt övriga 
fastighetsbestånd, både i sin utformning och hur de brukas. 

Energianvändningen för värme, kyla och 
verksamhetsel minskar i de lokaler/fastigheter 
som Västfastigheter äger. Energianvändningen 
har under 2021 fortsatt att minska och ligger nu 
på 167 kWh/m². En viktig orsak till den minskade 
energianvändningen är utfallet av de fortlöpande 
energiinvesteringarna.

Figur 5 Energi- och elanvändning  
i Västfastigheters lokaler
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Under året har energianalyser tagits fram och utifrån dessa har 
Västfastigheters ledningsgrupp beslutat om energimålsättningar 
anpassade efter hur lokalerna är byggda och hur de brukas. 

De huvudsakliga målsättningarna är: 
 ■ I befintliga lokaler ska energianvändningen (köpt energi) minska 

med 20 procent till 2030. 
 ■ Vid ny- och ombyggnation ska betyg silver ska eftersträvas 

på ”indikator energi” i Miljöbyggnadssystemet (även om inte 
certifiering är aktuell). 

 ■ Transportspecifik energi, exempelvis bussladdning och 
bussuppvärmning ska inte ingå i energiberäkningarna.

Ökad produktion av solel 

Mål Andelen egenproducerad solel ska öka. 

I Miljömål 2030 har målet om produktionskapacitet av solel   höjts 
från tidigare 3 GWh till 10 GWh 2030. För att nå målet behöver 
solelanläggningar installeras även på kollektivtrafikfastigheter.  
Det innebär att Västfastigheter kan komma att producera solel även 
för vidareförsäljning till hyresgäst eller ut på nätet. Under året är det 
därför kartlagts vilka juridiska riktlinjer som gäller för en offentlig 
verksamhet som både nyttjar och säljer solel och vi har tagit fram 
förslag på hur Västfastigheter kan arbeta vidare med frågan.

Installerad kapacitet (se figur 6)
Under 2021 har tre nya solcellsanläggningar tagits i drift. På Norra 
Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) driftsattes i april Västfastigheters 
hittills största anläggning; en markmonterad solcellsanläggning 
med en produktionskapacitet på 1,38 GWh. Övriga två, båda 
takmonterade, anläggningar finns på Östra sjukhuset. 

Det finns även solcellsanläggningar på några av våra 
kollektivtrafikfastigheter. Dessa har tillsammans en produktions-
kapacitet på 0,2 GWh. I dagsläget har Västfastigheter kapacitet att 
producera 3,65 GWh solel.

Solel producerad i Västfastigheters 
anläggningar (GWh/år)
Västfastigheter producerar solel i sju anläggningar 
och den installerade kapaciteten är 3,65 GWh. Att 
det finns en skillnad mellan producerad mängd och 
produktionskapacitet beror på att anläggningen 
på NÄL inte varit i drift hela året, vilket även 
gäller för de två nya anläggningarna på Östra 
sjukhuset. Vid anläggningen i Skövde har delar av 
solcellspanelerna tillfälligt monterats ned på grund 
av ett takbyte vilket gjort att produktionen minskat. 

Figur 6 Produktion av solel

2021 startade den nya solcellsanläggningen på NÄL 
i Trollhättan.
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Miljömål 2030 Västra Götalandsregionen
 ■ Halverad klimatpåverkan från produkter 

av textil, plast och metall
 ■ Halverad klimatpåverkan från 

byggnation
 ■ Hållbar finansiell verksamhet
 ■ Minskad klimatpåverkan från livsmedel
 ■ Fossilfria transporter
 ■ Hållbara resor

LÅG KLIMATPÅVERKAN
Övergripande mål 
Vi har netto noll-utsläpp av växthusgaser år 2045. Till år 2030 
har våra direkta växthusgasutsläpp minskat med 85 procent 
och de indirekta växthusgasutsläppen med 50 procent. 

FÖR VÄSTFASTIGHETER INNEBÄR MÅLET ATT: 
 ■ Vi ska halvera klimatpåverkan från byggmaterial 

och byggprocesser bland annat genom klimatsmart 
konstruktion och medvetet klimatsmarta materialval. 

 ■ Vi ska säkerställa våra klimatsmarta val genom att 
klimatberäkna våra nybyggnadsprojekt i flera skeden. 

 ■ Vi ska ersätta fossila bränslen med förnybara.
 ■ Vi ska installera fler laddplatser för elfordon vid våra 

fastigheter. 
 ■ Vi ska köra färre mil med privat bil i tjänsten.
 ■ Vi ska ersätta köldmedier med hög klimatpåverkan med 

mindre klimatpåverkande sådana.
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Klimatbelastningen från våra byggprojekt ska halveras till 2030. 
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Halverad klimatpåverkan från byggnation

FÄRDPLAN OCH KONSEKVENSUTREDNING
Mål 2025 ska alla pågående byggprojekt redovisa planerade åtgärder 
för att nå en halverad klimatbelastning.

Klimathalveringsmålet innebär en stor omställning för 
Västfastigheter. Hur målet ska kunna nås och vilka konsekvenser 
det får beskrivs i rapporten Klimat- och återbruksmål i 
Västfastigheters byggprojekt, Färdplan 2021–2030. Rapporten slår 
fast att klimatbelastningen måste minska både i nybyggnads- och 
ombyggnadsprojekt samtidigt som prioriterade byggprodukter 
behöver ingå i ett cirkulärt flöde. För att lyckas med omställningen 
krävs en ändamålsenlig organisation och att tillräckligt med resurser 
tillsätts.

För att kunna följa upp klimathalveringsmålet för byggnation 
av sjukhusfastigheter har vi under 2021 fokuserat på att ta fram 
en nulägesbild som är baserad på klimatbelastningen från fyra 
sjukhusbyggen. Vi har också tagit fram en basnivå för vad och 
hur vi ska mäta för att följa upp klimatbelastningen från våra 
nybyggnationer.

BYGGPROJEKT MED KRAFTFULL AMBITION 
Mål Genomföra ett antal pilotprojekt med ambition att kraftfullt 
minska klimatbelastningen.

Just nu pågår två byggprojekt, där respektive projekt har en kraftfull 
ambition om att minska klimatbelastningen. 

I projekteringen av Axevalla hästcentrum används trästommar 
och ”klimatbetong” i stället för stålstomme och ”vanlig” betong. 
Ambitionen för projektet är att med dessa åtgärder minska 
klimatpåverkan med 50 procent.

I Botaniska trädgården i Göteborg är förväntan att återbruk av 
taktegel och tegelsten minskar klimatbelastningen. I detta projekt 
ställs även krav på klimatberäkning av de nya byggnaderna.

MÄTMETOD FÖR DIREKTA VÄXTHUSGASUTSLÄPP
Mål Våra direkta växthusgasutsläpp ska minska.

För att kunna mäta minskningen av direkta växthusgasutsläpp är 
vi i behov av en lämplig metod att göra det på, något som saknas 
idag. Under 2022 kommer Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) därför att presentera en ny metod med vars hjälp vi på ett 
långsiktigt och systematiskt sätt kommer att kunna mäta våra direkta 
växthusgasutsläpp. 
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Gestaltingsbilder från Axevalla Hästcentrum och nya 
Växthus i Botaniska trädgården i Göteborg. Detta 
är två projekt som arbetar med stora ambitioner 
kopplade till en minskad klimatbelastning.
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Fossilfria transporter 

FOSSILFRIA TRANSPORTER 
Mål Antal laddplatser ska öka. 
Mål Klimatutsläpp från fossilbränsle ska minska.    

Under året har vi kunnat utöka antalet laddplatser vid våra 
sjukhusfastigheter från 184 till 300 stycken. 

Vår egen fordonsflotta består av 50 gas- eller laddhybridbilar. 
Därutöver finns runt tio lätta dieseldrivna lastbilar där fossilfria 
alternativ saknas.

I samverkan med Koncernkontoret-miljö och Regionservice 
har Västfastigheter under året tagit fram Införandeplan för elfordon och 
laddinfrastruktur i Västra Götalandsregionens egna verksamheter till 2025. 
Syftet med den strategiska planen är att utifrån Miljömål 2030 och 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) bidra med en övergripande 
riktning för Västra Götalandsregionens omställning mot en ökad 
andel elektrifierade transporter, med speciellt fokus på elfordon och 
laddinfrastruktur.

Hållbara resor 

MINSKAT RESANDE MED EGEN BIL I TJÄNSTEN
Mål Vi reser mindre än 105 mil per anställd med egen bil i tjänsten.

Västfastigheter är en förvaltning med personal som reser mycket i 
tjänsten (se figur 7). Västra Götalandsregionens resepolicy syftar till 
att resandet ska förändras på ett sätt som medför lägre klimatutsläpp. 
I snitt reste Västfastigheters anställda 39 mil med privat bil i tjänsten.

Övriga, direkta utsläpp 

ENERGIANVÄNDNING UR ETT KLIMATPERSPEKTIV
Mål De direkta klimatutsläppen från värme och kyla ska minska.
Mål Arbeta för att minska koldioxidutsläppen från levererad 
fjärrvärme till egna fastigheter.

Egenproducerad värme
All fossil olja i våra egna produktionsanläggningar är sedan 
flera år ersatt med bioolja eller värmepumpar. Det medför att 
koldioxidutsläppen blir lägre jämfört med när fossila bränslen 
används.

Köpt fjärrvärme
De flesta fjärrvärmeleverantörer använder en mindre del fossil energi 
i sin värmemix och via den utnyttjar vi fossilt bränsle. Västfastigheter 
för en dialog med de större fjärrvärmeleverantörerna om att minska 
andelen fossila bränslen i värmemixen.

Under året reste Västfastigheters anställda i snitt 
39 mil med privat bil i tjänsten, en minskning som 
innebär att vi väl underskred målet på 105 mil per 
anställd.

Figur 7 Ressträcka med privat bil  
i tjänsten (mil per anställd)
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EL FÖR UPPVÄRMNING OCH VERKSAMHETSEL
Mål Oberoende av fossil energi och bränsle. 

All el som Västfastigheter använder kommer från förnybara 
energikällor och är märkt ”Bra miljöval”. Undantag är de tillfällen då 
elen produceras av vår egen reservkraft. Av drifttekniska skäl drivs 
reservkraften med fossil olja. Reservkraften står för cirka 0,5 procent 
av energianvändningen och omfattas av krav inom ”Det robusta 
sjukhuset”.

UTSLÄPP AV LUSTGAS 
Mål Miljöbelastningen från klimatpåverkande medicinska gaser  
ska minska.

Västfastigheters uppgift i arbetet med att minska utsläppen av 
lustgas handlar om att minimera förlusten av gas fram till vårdens 
uttagsventiler. Samtliga anläggningar är kontrollerade utan 
anmärkning förutom en där en ventil behövde bytas ut.

KÖLDMEDIA 
Mål Lagstiftning.

Olika köldmedia har olika stor klimatpåverkan och lagstiftning 
styr vilka köldmedier som får användas. Köldmedier med hög 
miljöpåverkan byts löpande ut till alternativ med lägre miljöpåverkan. 
Västfastigheter har 359 aggregat med köldmedia som måste anmälas 
till miljömyndigheten eller registerföras. 

Under 2021 har flera aggregat, som innehåller köldmedia med 
mycket stor klimatpåverkan, bytts ut eller skrotats. Dessa åtgärder 
innebär att Västfastigheters kylaggregat innehåller 450 ton färre 
koldioxidekvivalenter än 2021, en minskning med fyra procent. 
Detta trots att antalet aggregat blivit fler då vi övertagit ansvaret 
för Västtrafiks kylaggregat. Under året motsvarade läckaget från 
köldmediaanläggningarna 366 ton koldioxidekvivalenter.
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Miljömål 2030 Västra Götalandsregionen
 ■ Hållbart nyttjande av fastigheter med 

avseende på ekosystemtjänster
 ■ Livsmedel som främjar biologisk mångfald
 ■ Inköp av produkter och material påverkar 

inte den biologiska mångfalden

EKOSYSTEM OCH  
FRÄMJAD BIOLOGISK MÅNGFALD
Övergripande mål 
Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska 
mångfalden. Utemiljöerna på Västra Götalandsregionens 
fastigheter är utvecklade år 2030 med avseende på främjad 
biologisk mångfald och hälsofrämjande ekosystemtjänster.

FÖR VÄSTFASTIGHETER INNEBÄR MÅLET ATT: 
 ■ Vi bidrar till att skapa ökad biologisk mångfald. 
 ■ Vi bidrar till att skapa kvalitativa utemiljöer för människor 

som rör sig i och omkring regionens fastigheter.
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Utemiljöplaner är en del i arbetet med att skapa en god biologisk mångfald i våra utemiljöer. Som till exempel på Drottning 
Silvias barnsjukhus i Göteborg.
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Hållbart nyttjande av fastigheter med avseende 

på ekosystemtjänster

För att skapa en bättre tillgång till och ökad kvalitet på utemiljön
kring våra fastigheter tar vi fram utemiljöplaner. Målsättningen är att
alla våra 18 sjukhusfastigheter ska ha en utemiljöplan som dockar
an till fastighetens övriga utvecklingsplaner. De hittills framtagna 
planerna visar på sjukhustomtens nuläge och lyfter fram både 
utemiljöns hälsofrämjande kvalitéer och dess betydelse för biologisk 
mångfald. 

BIOLOGISKT VÄRDE
Mål Det biologiska värdet på våra fastigheter är kartlagt 2025. 

Det finns ingen utarbetad metod för att mäta det biologiska värdet
på sjukhustomter. I ett pilotprojekt har vi därför testat, utvecklat
och utvärderat ett GIS- program samtidigt som vi bedömt vilka
parametrar som är lämpliga indikatorer för biologisk värden på våra
tomter. Resultaten från projektet har även visat på behov av att vi
utvecklar arbetssätt, rutiner och roller inför det fortsatta arbetet.

HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖER
Mål Upplevelsen av utemiljöns hälsofrämjande kvalitéer  
är uppmätt 2025.
Mål Öka antalet fastigheter som har utemiljöplaner. 

För att få ett nuläge kring upplevelsen av utemiljön har vi genomfört 
enkätundersökningar i samband med trygghetsvandringar, en på 
SÄS i Borås och en på Mölndals sjukhus. Resultatet utgör ett viktigt 
underlag i arbetet med att tillhandahålla så hälsofrämjande miljöer 
som möjligt vid våra sjukhus. 

Under året har ytterligare tre fastigheter försetts med utemiljöplaner 
och den som sedan tidigare finns för Skas-Skövde har resulterat i att 
vi ska börja anlägga en sjukhuspark under 2022. På Östra sjukhuset 
jobbar vi med att öka tillgången och kvalitén av de hälsofrämjande 
karaktärerna, både i stadsparken, längs det västra stråket och vid en 
parkeringsyta.

Västfastigheter arbetar aktivt med betydelsen av 
utemiljö och biologisk mångfald. Utemiljöplan  
en ger ett nuläge och en målbild av utemiljöns 
framtida utveckling och syftar till att ge riktning och 
vägledning i framtida beslut. Utemiljöplanerna är på 
olika nivåer framtagna  för SkaS i Skövde, Högsbo 
sjukhus, NÄL i Trollhättan, Mölndals sjukhus och 
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Figur 10 Fastigheter med utemiljöplan
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ÖVRIGA MÅL OCH MÄTNINGAR

Miljömätningar och saneringar

Radon
Långtidsmätningar av radon har utförts enligt framtagen handlingsplan 
på Billströmska folkhögskolan, Grebbestad folkhögskola, Dalslands 
folkhögskola, Vitlycke museum, Kungälvs sjukhus, Brinkåsen, 
Dalslands sjukhus, Kulturlagret, Älvkullen och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Om långtidsmätningen indikerar förhöjda 
radonhalter följs mätningen upp av kortidsmätningar och vid behov 
vidtas radonsänkande åtgärder. 

PCB och asbest 
På Östra sjukhuset i Göteborg och SkaS i Skövde finns dispens från 
kravet att ha sanerat klart PCB före år 2013. Saneringen måste dock 
göras senast i samband med pågående ombyggnadsprojekt. 

Förorenad mark
Provtagning av mark genomförs i samband med projekt för att 
säkerställa att massorna tas om hand på ett korrekt sätt. Vid Ringön i 
Göteborg där vi bygger en spårvagnsdepå, är en riskanalys avseende 
att bygga på förorenad mark genomförd.

Övriga mål och mätningar
 ■ Miljömätningar och saneringar
 ■ Tillsyn, myndighetshändelser och 

utredningar
 ■ Tillbud och olyckor
 ■ Utbildning
 ■ Lagar
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Kungälvs sjukhus, ett av de sjukhus där vi genomfört långtidsmätningar av radon.
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Tillsyn, myndighetshändelser och utredningar

Under året har miljötillsyn genomförts på: Skas i Skövde, Skas i 
Falköping, Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Högsbo sjukhus i Göteborg, Kungälvs sjukhus, Uddevalla sjukhus 
och Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Fokus har i flera fall 
legat på egenkontroll, vattenprovtagning, riskbedömning och avfall.
På uppmaning från tillsynsmyndigheten har vi tagit fram en 
Teknisk försörjningsplan, dagvatten från hårdgjorda ytor på NÄL i 
Trollhättan. 

Både på Kungälvs sjukhus och Mölndals sjukhus har det tillkommit 
ytterligare provtagningspunkter för spillvatten.

Tillbud och olyckor

Ingen av driftenheterna har rapporterat några tillbud vad  
gäller miljö.

Utbildning

Västfastigheter har genomfört internutbildningar om 
Byggvarubedömningen, kemikaliehanteringssystemet KLARA  
och den nya klimatdeklarationslagstiftningen. 

Lagar 

Miljölagstiftningen bevakats enligt rutin och kommuniceras i 
linjeorganisationen. 

Klimatdeklaration av byggnader
Redan 2018 kom ett lagförslag om att klimatdeklarera fastigheter. 
Det innebär att klimatberäkningar ska göras från 1 januari 2022 
för åtgärder som kräver bygglov innan slutbesked kan ges av 
myndigheten. Klimatdeklarationerna innehåller än så länge inte 
några kravnivåer utan är endast ett redovisningskrav. Syftet med 
klimatdeklarationer är att minska byggsektorns klimatpåverkan. 

Laddning av elfordon
Sedan mars 2021 gäller nya regler om laddinfrastruktur för 
elfordon. Reglerna gäller i samband med uppförande av ny byggnad 
där bygglov eller bygganmälan görs för tomter med mer än tio 
parkeringsplatser. De nya reglerna säger att det ska finnas en 
ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst 
en laddningspunkt för elfordon. Boverket ställer även krav på hur 
laddningspunkterna ska vara utrustade.

Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
Lagstiftningen har blivit skarpare vad gäller verksamheter som har 
cisterner eller behållare med brandfarliga vätskor och spilloljor. 
Framför allt berörs de tomter som ligger i skyddsområde för 
vattentäkt där volymgränsen sänks till 150 liter från tidigare 250 
liter. Förändringar finns också vad gäller funktionskrav och krav på 
information i samband med att en cistern tas ur bruk. 

På Östra sjukhuset i Göteborg och Skaraborgs 
sjukhus i Skövde görs PCB-saneringar i samband 
med ombyggnationer. På bilden syns  
CK-huset på Östra.

Nya regler för att skapa laddinfrastruktur för 
elfordon i samband med nybyggnation gäller från 
10 mars 2021.




