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En lokal kraftsamling för klimatet

Klimatkrisen, och den globala uppvärmningen, är världs-
samfundets största utmaning. Forskare menar ändå att 
det fortfarande finns en framtid för vår vackra planet om 
vi bara kraftsamlar och gör de omställningar som krävs i 
teknik, material, beteenden, affärsmodeller och organise-
ring. Sverige vill gå före på klimat- och miljöområdet och 
bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska 
vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmos-
fären. 

Linköpingsinitiativet är en lokal kraftsamling för klima-
tet där stadens arton största privata och offentliga ar-
betsgivare har skrivit på att de vill bidra till att Linköping 
blir koldioxidneutralt redan 2025. För att klara klimat-
omställningen, och CO2-neutralitet, måste vi utvecklas 
tillsammans - näringsliv och offentliga aktörer. Inom  
Linköpingsinitiativet lär och inspireras vi av varandra och 
vi utvecklar nya lösningar i samverkan. Under 2020 har 
vi särskilt fokuserat på framtidsområden som energifrå-
gan, transporter och effektivare resursflöden. 

Linköping är platsen där du möter framtiden. Tillsammans vårdar och bygger vi den livsvänliga 
staden med det perfekta läget, och utvecklar banbrytande innovationer för samhällets och klima-
tets bästa. Linköpingsinitiativet är en viktig arena för att kunna åstadkomma just detta. 

Louise Felldin

Näringslivsdirektör 
Linköping kommun

Linköpingsinitiativet 

Om Linköpingsinitiativet
Nätverket Linköpingsinitiativet startade under vårvintern 2018 för att öka omställningstakten mot ett 
koldioxidneutralt Linköping. Den första avtalsperioden löpte under 2018-2019 och omfattade då nio 
medlemmar. I början av 2020 signerades ett nytt avtal för perioden 2020-2021, den här gången av 
arton medlemmar, för att bidra till kommunens klimatmål och bidra till en långsiktigt hållbar utveck-
ling. Syftet  med Linköpingsinitiativet är att bidra till att Linköping blir koldioxidneutralt och en mins-
kad global klimatpåverkan. Deltagande organisationer åtar sig att ha en minskande utsläppstrend av 
koldioxid i relativa eller absoluta tal. Nätverket bedrivs utifrån principerna samverkan, lärande, kom-
munikation och förändring.

Medlemmar under perioden är Arla Foods, Castellum, Cloetta, Ericsson, Lundbergs Fastigheter, Hjuls-
bro Steel, HKScan, Lejonfastigheter, Region Östergötland, Riksbyggen, Saab, Sankt Kors, Stångåstaden, 
Tekniska verken i Linköping, Tornby Stormarknad, Victoria Park, Willhem Linköping samt Linköpings 
kommun, som även samordnar och leder nätverket.

Hänt under året
I början av året signerades ett nytt avtal för de kommande två åren av både tidigare och nya medlem-
mar. Inbjudna att delta var stora energiförbrukande organisationer i kommunen. Antalet medlemmar 
dubblades i förhållande till föregående period vilket ger ännu större momentum i arbetet. Under den 
nya avtalsperioden läggs större fokus på konkreta utmaningar och verklig förändring. Året har för-
stås präglats av coronapandemin även för Linköpingsinitiativet och den största delen av arbetet har 
genomförts digitalt, vilket både har bidrag till tidseffektiva möten och att fler kunskapsöverförande 
aktiviteter har kunnat genomföras, men också att vissa gynnsamma effekter av nätverkande och kon-
taktskapande har uteblivit. Sammantaget har dock arbetet gått framåt med kraft och engagemang. 

Ett omvärldsnätverk har också knutits till Linköpingsinitiativet, för att skapa ytterligare möjligheter 
och kontaktytor. Omvärldsnätverket består av representanter från Länsstyrelsen, Smart Specialisering: 
Miljönytta som affär, Energikontoret, Cleantech Östergötland, Linköpings universitet, Logistikkluster, 
RISE, Linköping Science Park och Energimyndigheten. Dessa bjuds in att delta vid nätverkets träffar en 
till två gånger per år samt vid dialog kring specifika frågor.

Framtiden 
Trots att arbetet i nätverket pågår med stort engagemang är det en bit kvar till att kommunens och om-
världens klimatutmaningar är lösta. Verksamheten behöver därför fortsätta med full kraft under 2021, 
och även efter det. Under året kommer därför också nästa avtalsperiod, med början 2022, att förbere-
das.



Beskrivning av utmaningar

I Linköpingsinitiativet jobbar medlemmarna med utmaningar inom dessa teman: Energi,  
Resor och transporter samt Materialflöden. Varje medlem har förbundit sig att jobba med minst två av 
utmaningarna.

Inom området Energi antar medlemmarna i nätverket dessa utmaningar:

• Beteende förändringar för anställda och hyresgäster
• Energioptimering för fastighetsbolag
• Energioptimering i process, produktion samt industrifastighet
• Energikonverteringar med lägre klimatpåverkan
• CO2e som en del i beslutsunderlaget.

Inom området Resursflöden antar medlemmarna i nätverket dessa utmaningar:

• Cirkularitet för en bättre avfallshantering
• Restströmmar: nyttiggörande av sekundära råvaror som kan ersätta jungfruliga material.

Inom området Transport och resor antar medlemmarna i nätverket dessa utmaningar:

• Fossilfria övriga transporter
• Persontransporter i tjänsten, till och från jobbet samt för boende/hyresgäster

Summering av medlemmarnas klimatpåverkan

I arbetet med att sammanställa de sammanlagda utsläppen har två gemensamma nämnare identifierats: utsläpp 
per kvadratmeter fastighetsyta respektive per ton producerad enhet. Siffrorna omfattar hälften av nätverkets 
medlemmar. Att vissa medlemmar inte omfattas beror på olika skäl, exempelvis att organisationen har en geo-
grafiskt spridd verksamhet eller att nyckeltal inte kan jämföras med varandra. Att summera energiförbrukning 
per yta respektive producerad mängd ger med tanke på medlemsorganisationernas karaktär en mer rättvisande 
bild av den faktiska förbrukningen än att samtliga redovisar sin energiförbrukning i relation till, exempelvis, 
antal anställda. Energiförbrukningen har inte heller räknats om till CO2e-utsläpp eftersom energislagen kan 
variera. Medlemmarna redovisar dock sina utsläpp utifrån sina egna nyckeltal på respektive sidor.



Arla Foods Linköpings mejeri

Kort om organisationen
Drygt 280 mejeriartiklar, varav en stor andel är ekologiska, tillverkas på Arla Foods Linköpings 
mejeri. Det är bland annat mjölk och grädde med förlängd hållbarhetstid, fil, gräddfil, crème 
fraiche samt ett stort utbud av yoghurt. En stor del av sortimentet görs även som laktosfritt. 

Energi- och klimatmål
Arla Foods Linköpings mejeris energimål under 2020 var 0,314 MWh/producerat ton. Arla Foods 
antog under år 2019 klimatstrategi 2050. Huvudmålet är att minska Arla Foods sammanlagda 
utsläpp av växthusgaser med 30 % per kg mjölk fram till 2030 och att arbeta mot ett netto noll 
klimatavtryck år 2050. Koncernen har ett gemensamt mål, men vissa länder kan nå målet tidiga-
re beroende på lokala förhållanden, exempelvis Sverige (senast 2045).

Åtgärder under 2020
Under 2020 har följande åtgärder genomförts: 

• Arla Foods har under år 2020 infört CO2e-utsläpp som en del i beslutsunderlaget när det
gäller investeringar.

• Första delen i projekt ”Byte av ställverk” och få mätare på varje grupp och därmed öka trans-
parensen av elförbrukningen genomfördes vecka 41 år 2020.

• Läcksökning av tryckluftssystem för att identifiera läckage av tryckluft för att åtgärda och där-
igenom minska elförbrukningen av kompressorerna gjordes under hösten 2020.

• Optimering av körsätt på högpastöriseringsaggregat för minskad energiåtgång.
• Investering i pastör 8 har gjorts för att kunna använda mer fjärrvärme istället för ånga till

pastören, dvs konvertering till energi med lägre klimatpåverkan.
• Under år 2020 har vi fortsatt att sätta in fler rörelsedetektorer som styr belysningen.
• Vi har fortsatt att successivt byta ut lysrör till Led-belysning under år 2020.
• Under hela år 2020 har Arla Foods Linköpings mejeri köpt fossilfri el.
• Vi har installerat optimeringsutrustning på yoghurtkylare och därigenom minskat produkt-

svinn i produktionen, dvs vi har arbetat med att reducera våra restströmmar.
•  Vi har under år 2020 också startat ett projekt för att minska vår klimatpåverkan av restströmmar.

Vi har bytt till biobaserade korkar på alla Tetra Top-förpackningar.
• Vi har minskat plastanvändningen genom att ta bort handtaget till 1 kg hinken. Det innebär

ca 10,3 ton mindre plast per år om vi räknar med volymerna för år 2020.
• Ett mer digitalt arbetssätt under år 2020 har ersatt fysiska resor till och från jobbet, men även

mellan produktionssiter.

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat 
Vi har följt Arla Foods koncernens räknesätt när det gäller koldioxidutsläpp. Det vill säga att re-
sultaten är beräknade på emissionsfaktorer från datauppsättningar utvecklade av Sphera. 

Kommentar
En bidragande orsak till att utsläppen av koldioxid minskade år 2020 var att vi gick över till biobase-
rade korkar på alla Tetra Top-förpackningar. Att vi minskade plastanvändningen genom att ta bort 
handtaget till 1 kg hinken bidrog också till att utsläppen av koldioxid minskade år 2020.

EMO-gruppen (Energy and Material Optimisation) på Linköpings mejeri skall arbeta för att minska 
energiförbrukningen, vattenförbrukningen och produktförluster. Vårt arbete fortsätter löpande och 
vi kommer fortsätta arbeta för en så låg klimatpåverkan som möjligt.

Fördelning av energikällorKoldioxidutsläpp i ton CO2e



Cloetta Sverige AB 
Ljungsbrofabriken

Kort om organisationen
Regionalt är idag Cloetta en viktig arbetsgivare med många engagerande varumärken och flera
fabriker i Europa. En av de största finns i Ljungsbro utanför Linköping, med drygt 300 anställda.
Erbjudandet till kunderna är en njutningsupplevelse mellan de fasta måltiderna, bland annat
genom choklad och sockerkonfektyr. En ”God energi” är också en effektiv, fossilneutral energi
och med så hållbara resurser som möjligt.

Energi- och klimatmål
• Minskning av energiförbrukning per producerat ton med 3% jämfört med föregående års

resultat.
• Minskning av totalt avfall per producerat ton med 7% jämfört med föregående års resultat.
• Minskning av koldioxid (CO2) utsläpp från produktion med 2% per producerat ton jämfört

med föregående års resultat.

Åtgärder under 2020
Under 2020 har energiarbetet på Cloetta utöver löpande förvaltning dominerats av kunskaps-
uppbyggande förstudier som syftar till att lägga grunden till en långsiktigt hållbar fabrik; om-
ställning till förnyelsebart bränsle för kexugnarna, tekniska förutsättningar att ersätta ånga med 
fjärrvärme, tillverkning och användning av kyla och ökad automationsgrad i rengöringssystem 
(diskning vid omställningar mm). Förbättrad diskning har stor potential såsom ökad tillgäng-
lighet på linjerna, minskade volymer flytande produktionsspill samt minskad vattenanvändning 
och spillvatten till avlopp.  

I förvaltningen av fabriken drivs arbetet med en ständigt hög ambition kring att just fortsätta 
minska produktionsspill och kassationer i våra olika tillverkningsprocesser. Detta för att sådana 
oönskade avvikelser innebär att såväl insatsvaror som energi och miljöbelastning inte generar en 
produkt som kommer våra konsumenter till godo. Primärt är det genom förbättrat och effektivi-
serat arbetssätt men i vissa fall tillsammans med tekniska installationer såsom t.ex. övervakning 
av styrdon till ventiler.

Konkreta projekt under 2020 som bidragit positivt till ökad energihushållning är 
bland annat;

• Ny frekvensstyrd luftkompressor som innebär bättre övervakning av förbrukning samt längre
elanvändning.

• Fler nya luftavfuktare för ökad processkontroll i våra dragépannor vilket innebär kortare till-
verkningstid dvs ökat utnyttjande.

• Fortsatt byte av belysningsarmaturer till LED-teknik.
• En gammal transformator har ersatts av en ny.
• Ett råvarulager har renoverats och återtagits i bruk vilket minskat transporter från Linköping

Färgförklaring:

Grön=Positiv utveckling
Gul=Ingen förändring eller marginell negativ utveckling 
Röd=Negativ utveckling
Minskade volymer av choklad (plockgodis) pga av corona ger lägre produktionsvolymer viktmässigt och där-
med påverkas använd energi per producerad vikt godis. Volymen har delvis ersatts av ökade volymer av skum-
godis som väger lite och är en stor förbrukare av fjärrånga. Avsevärd minskning av gasol som har stor inverkan 
på GHG emisssion

Klimatutsläpp



Ericsson

Kort om organisationen
Ericsson är en världsledande leverantör av teknologi och tjänster inom mobil kommunikation. 
Cirka 40 % av världens mobiltrafik passerar våra nätverk. I Linköping utvecklar vi system för mo-
bilnätverk inom standarderna 4G (LTE) och 5G (NG). Vi ansvarar också för ett av Ericssons två 
globala ICT-center, där vi tillhandahåller utvecklings- och verifieringsmiljöer för våra ingenjörer 
runtom i världen. ICT står för Information and Communication Technology.
Ericsson rankades som #12 i The Wall Street Journal’s lista över de 100 mest hållbara företagen 
i världen 2020. 

Energi- och klimatmål 
På Ericsson strävar vi efter hållbarhet genom hela vår värdekedja. Utgångspunkten är 
vår egen verksamhet, men vi har även fokus på hållbarhet och ansvarsfull verksamhet 
hos våra leverantörer, samt på den påverkan våra produkter har på miljö och samhälle. 
Ericssons globala mål är att minska CO2-utsläppen från våra egna aktiviteter med 35 % 
fram till 2022 jämfört med nivåerna 2016 och att bli neutrala till 2030. På Ericsson i Linkö-
ping arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och genomföra lönsamma åtgärder. Vårt mål 
är att systematiskt sänka vårt PUE-tal (Power Usage Effectiveness) och på så sätt effektivi-
sera energi- och elanvändningen samt minska CO2-utsläppen kopplade till site Linköping.  

Att öka kunskapen och medvetenheten gällande hållbarhet hos våra anställda är en del i företa-
gets hållbarhetspolicy.  På Ericsson i Linköping arbetar vi aktivt med att informera och engagera 
våra medarbetare i syfte att öka medvetenheten. En medvetenhet som kan leda till ändrat bete-
ende på arbetsplatsen men även privat.

Åtgärder under 2020 

Energi 
Under 2020 har vi genomfört åtgärder för att minska energianvändningen i ICT-centrets kyl-
system genom att optimera parametrar i våra cirkulationsaggregat inne i anläggningen för att få 
en stabilare och mera driftsäker anläggning med mindre svängningar och med det även mins-
kad energiåtgång för fläktar och pumpar.  

Vi har tidigare gjort en utredning kring att börja använda förnybara bränslen till vår reserv-
kraftsanläggning till ICT-centret. Utredningen visade att det finns bränslen på marknaden med 
20 % HVO som skulle gå att använda direkt i generatorerna. För att använda 100 % HVO i 
generatorerna krävs ett godkännande från generatortillverkarna vilket vi arbetar med att få. Vi 
har tagit beslut att ett första steg blir att använda bränslet med 20% HVO i och sedan invänta 
hur det fungerar för att sedan byta bränsle till 100% HVO. 

Information och engagemang
Under 2020 vidareutvecklade vi vårt hållbarhetsnätverk på Site Linköping samt utökade vårt 
lokala nätverk via medlemskap i Linköpingsinitiativet och CSR East Sweden. I början av året 
anordnade vi en hållbarhetsmässa med cykeltema där vi bidrog till utvärderingen av Grön res-
plan Mjärdevi. Vi deltog även i projektet Cykelvänlig arbetsplats och kvalificerade Ericsson Site 
Linköping som “Cykelförträfflig”. Vi var initiativtagare till ett samarbete med Energifabriken 
och Science Park Mjärdevi som resulterade i ett erbjudande om rabatt på Biobränsle för privat-
personer. Vi har via hållbarhetsartiklar i Sitens nyhetsbrev regelbundet gett våra medarbetare 
information och möjligheter att öka sitt kunnande och sitt engagemang i hållbarhetsfrågor.

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat 
Energianvändningen till ICT-centret i Linköping utgörs av elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla 
som Tekniska Verken AB levererar. Värdena som presenteras i diagrammen kommer från statis-
tik över köpt energi från Tekniska Verken.

Kommentar
Den totala elanvändningen i ICT-centret har minskat något under 2020 då vi lokalt har minskat 
mängden installerad utrustning.  

De energiåtgärder som gjorts under 2014–2020 har fokuserat på att effektivisera kylsystem, ven-
tilation och belysning då det är svårt att minska utrustningens energianvändning utan att minska 
verksamheten och mängden utrustning i ICT-centret. Genom dessa åtgärder sänker vi vårt PUE-
tal och får ett effektivare ICT-center. 

Elanvändningen i Ericssons ICT-center i Linkö-
ping i GWh under perioden 2016-2020.

Ericsson i Linköpings energianvändning under 
2020 (GWh) fördelat på energislag.



Hjulsbro Steel

Kort om organisationen
Hjulsbro Steel är tillverkare av spännlinor för armering av betong. Företaget sysselsätter ca 50 
personer. Produkterna återfinns i såväl byggnader som broar och järnvägsslipers. Huvudmark-
naden är de nordiska länderna. Med närvaro i Hjulsbro sedan 1907 är det en självklarhet att driva 
företaget långsiktigt, och en förutsättning för detta är ett aktivt och transparent hållbarhetsar-
bete. Bland annat använder företaget fjärrvärme och 100 procent förnyelsebar elektricitet från 
vattenkraft för att driva sina processer.

Energi- och klimatmål
Hjulsbro Steels långsiktiga mål relaterade till energi och klimat är: 
• Företaget ska erbjuda produkter med branschens lägsta CO2-utsläpp
• Förädlingen ska vara klimatneutral
Hjulsbro Steel har också som mål att ständigt bli mer energieffektiva mätt i kWh/ton färdig pro-
dukt.

Åtgärder under 2020
Under 2020 har vi fortsatt att enbart köpa elektricitet från vattenkraft. Detta ser vi som mycket 
viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv då verksamheten är relativt energiintensiv.
Delar av belysningen i produktionslokalerna har bytts till energieffektiva LED-armaturer. Detta 
är en del av en plan att till 2023 bytt ut samtlig belysning till LED. Den etapp som genomfördes 
2020 beräknas ge en energibesparing på 71 MWh/år, och när hela bytet är genomfört kommer 
besparingen vara över 200 MWh/år.
Huvudkompressorn för tryckluft byttes i början av året ut mot en modern modell som är ca 8% 
mer energieffektiv än den tidigare.
Under 2020 beställdes en eldriven truck, som kommer tas i drift under 2021.
Drivmedlet för övriga truckar byttes i december 2020 ut från diesel med RME till HVO100. Då 
verksamheten sedan tidigare använder fjärrvärme för uppvärmning är anläggningen nu helt fri 
från fossila bränslen.

Siffror 2020
El: 14 173 000 kWh
Fjärrvärme: 1 005 000 kWh

Kommentar: 
Energiförbrukningen per ton producerad spännlina var något lägre 2018 jämfört med efterföl-
jande år. Detta beror på att 2018 års produktionsvolym var betydligt större. Även om kontinuer-
ligt förbättringsarbete hela tiden driver ner förbrukningen så är baslasten fortfarande betydande.
Hjulsbro Steel tar under 2021 fram en uppdaterad hållbarhetsstrategi, varför de långsiktiga må-
len i skrivande stund inte är nedbrutna och tidssatta.

Klimatutsläpp



HKScan
Kort om organisationen
HKScan Sweden grundades i Halmstad 1899 och ingår i HKScan-koncernen som är ett av nor-
ra Europas största livsmedelsföretag. Företaget omsätter 7,3 mdkr och ca 1700 medarbeta-
re tillverkar välsmakande och ansvarsfullt producerade livsmedel av hög kvalitet från gris, nöt 
och lamm samt vegetariska produkter under varumärken som Scan och Pärsons. Kunderna 
finns inom detaljhandel, food service, industri och exportsektorn. På HKScan innebär ansvar 
kontinuerlig utveckling och konkreta insatser inom hela värdekedjan vad gäller miljö, hälso-
sam mat, djuromsorg samt våra medarbetare och leverantörer. https://www.hkscan.com/sv/ 

På vår anläggning i Linköping jobbar ca 700 anställda. Anläggningen, i sin nuvarande form, 
byggdes i början av 80-talet och är idag en produktionsanläggning i framkant vad gäller teknik, 
produktionseffektivitet och distribution. Verksamheten omfattar slakt och styckning av nötkött 
och lamm, samt produktion av konsumentförpackat kött och bearbetad mat (främst korv). Här 
produceras Scans falukorvar, kryddkorvar, varmkorv (t ex Bullens pilsnerkorv), ekologisk korv, 
bearbetad chark, samt produkter av lamm. 

Energi- och klimatmål
HKScan Sweden har ett klimatmål om att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2025, jämfört 
med 2003. Målet är satt i absoluta tal och inkluderar utsläpp i scope 1, scope 2 och tjänsteresor, 
inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen i scope 3.
Under 2019 startade vi Gårdsinitiativet där vi satte mål att till 2030 minska klimatutsläppet från 
kött med 20%, öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5% och minska övergödning med 
20%, som ett snitt för alla våra leverantörer av kött (basår 2019). 2040 ska vi nå netto noll kli-
matutsläpp i hela värdekedjan från gård till gaffel. 

Åtgärder under 2020
Bättre arbetsmiljö och minskad energiförbrukning genom separering av varmvattensystem. HK-
Scan har krav på hög framledningstemperatur för att klara hygienkrav samtidigt som lokaler och 
handfat etc. behöver normalt varmvatten. Förut har varmvattnet varit mycket varmt vilket gett 
en risk för hög temperatur av vatten i handfat och har skickat tillbaka för varmt vatten på fjärr-
värmenätet. Detta har gett onödiga energiförluster. Genom att bygga om till två varmvattensys-
tem har man säkrat arbetsmiljön samtidigt som man sparar energi. Dessutom har vi förbättrat 
reglermöjligheterna för att klara stora svängningarna i värmebehov.

En ny investering i energieffektivare luftkompressorer med värmeåtervinning har påbörjats. Den 
slutförs under 2021. Två nya kompressorer är installerade och det kommer två till.
Nyinvesteringar i reningsverket har minskat utsläpp av fett och steg två genomförs 2021.
Kontinuerligt investeras i nya LED armaturer. Detta är ett pågående projekt som kommer ta ca 
10 år att slutföra. Idag är ca 40% utbytta. Projektet har pågått i ca 5 år.
Underhållsrutinerna har förbättrats vilket gett minder ångförbrukning.
Vid alla nyinvesteringar väljs de mest miljövänliga alternativen. Kontinuerligt utvärderas energi 
och miljöpåverkan för att se var åtgärder skall sättas in för att minska miljöpåverkan.

 

Klimatutsläpp

Totalt för koncernen har vi inom vårt klimatmål minskat med 75%. 

Så här har vi räknat
Vi följer GHG protokoll i vår rapportering, för fler detaljer se  https://www.hagainitiativet.se/sv/klimatbokslut 

Kommentar
HKScans egen klimatpåverkan har till 2020 minskat med 75% sedan basåret 2003. Det har vi lyckats med bland 
annat tack vare kontinuerliga insatser för att minska vatten- och energiförbrukningen inom vår produktion, 
övergång till biogas för uppvärmning och genom att använda 100% grön el på våra anläggningar. Vi minskar 
successivt mängden plast i våra förpackningar, övergår till förnyelsebara material och har även tagit bort all svart 
plast från förpackningarna. Nu har vi på Scan tagit vårt nästa och längsta klimatkliv hittills – vi kallar det för 
Gårdsinitiativet. Tillsammans med Sveriges gårdar, våra leverantörer och 100 åtgärder ska vi göra en av världens 
redan mest klimatsmarta kött- och charktillverkningar ännu mer hållbar.

Läs mer om vårt klimatarbete på https://www.hagainitiativet.se/sv/klimatbokslut och i vår års-
rapport Annual Report 2020 (hkscan.com)



Lejonfastigheter

Kort om organisationen
Lejonfastigheters uppdrag är att förse Linköpings kommuns verksamheter med ändamålsenliga 
lokaler. Bolaget ska säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter för kommunens 
behov. Lejonfastigheter äger och förvaltar 243 fastigheter, med en sammanlagd bruksarea på 
655 934 kvadratmeter. Kommunfullmäktige har gett Lejonfastigheter ett utökat uppdrag från 
och med den 1 januari 2020. Bolaget har därmed ett helhetsansvar för att förse de kommunala 
verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Det innebär bland annat att vi ska tillhandahålla 
lokaler såväl i vårt eget fastighetsbestånd som genom inhyrning från externa fastighetsägare.

Energi- och klimatmål
Vår energiplan sträcker sig från 2015 till 2025. Den innefattar dels ett långsiktigt mål om 20 pro-
cents minskad energianvändning under perioden. Under andra kvartalet 2021 kommer ett nytt 
energimål presenteras och där vi tar sikte mot 2030 vilket är i linje med de övergripande delmå-
len inom Linköpings Kommun.

Lejonfastigheter arbetar målinriktat med att minimera våra klimatpåverkande utsläpp, som en 
del av Linköpings kommuns ambition att bli klimatneutral år 2025. Vi arbetar i enlighet med 
Kommunkoncernens handlingsplan 2018–2020 för koldioxidneutralt Linköping. Under året har 
en ny handlingsplan tagits fram som avser 2021–2023 med utblick mot 2025. 
Klimatberäkningarna sker enligt GHG-protokollet, som är den mest använda redovisningsstan-
darden för företags utsläpp.

Åtgärder under 2020
Nyckeln till ett effektivt och lyckat energiarbete inom Lejonfastigheter är ett bolagsövergripande 
engagemang med hög medvetenhet om energifrågor och tillhörande mål. Det stora antalet fast-
igheter och deras olika verksamheter kräver att vi tillsammans tar arbetet framåt, där alla delar 
såsom drift, planerade åtgärder, investeringsprojekt, energiprojekt och utveckling tar ansvar för 
sitt område. 

Under året har vi tagit fram ett återbruksmål som finns med i affärsplanen för år 2021–2024. Må-
let är att Lejonfastigheter ska minska klimatutsläppen med 30 ton CO2e per år genom att återbru-
ka egna material. Under året har vi skapat förutsättningar för att nå det kommande målet genom: 

• Nytt lager för förvaring av material; ett återbrukscentrum. Under året beslutades om en ut-
ökning från ett litet återbruksförråd till ett större återbrukscentrum. Detta kommer att börja
användas fullt ut i början på 2021.

• Kravlista på vad som ska materialåtervinnas. Materialet/produkterna har valts ut utifrån po-
tentiell klimatbesparing, enkelhet avseende nedmontering och återbruk samt hur frekvent
förekommande produkten är i våra fastigheter.

• Ny rutin för struktur och förhållningssätt på vårt lager för återbruk.
• En intern återbruksgrupp har bildats där hållbarhet, underhåll, förvaltning och drift är del-

aktig.

Klimatutsläpp



Linköpings kommun 

Kort om organisationen 
Linköpings kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns i Linköping. Vissa 
verksamheter har kommunen en skyldighet enligt lag att ansvara för och andra verksamheter 
bedriver kommunen frivilligt. Exempel på verksamheter som kommunen har en skyldighet att 
erbjuda är förskola och skola, gymnasieutbildning, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, 
individ- och familjeomsorg, bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, vatten och 
avlopp, renhållning och avfallshantering, ordning och säkerhet samt räddningstjänst. En del av 
arbetet bedrivs i bolagsform. Kommunen erbjuder utöver detta frivilligt bland annat verksamhet 
inom kultur- och fritidssektorn och inom näringslivsutveckling. I kommunen bor ca 164 600 per-
soner och organisationen har drygt 10 000 anställda, därtill ca 1 400 anställda i de kommunala 
bolagen (2020).

Energi- och klimatmål 
Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Koldioxidneu-
tralitet innebär att kommunen inte ska tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. 
Målet som helhet omfattar kommunen som geografiskt område, vilket innebär såväl kommun-
koncernen (kommunorganisationen och dess bolag) som invånare och verksamheter.
Till detta finns även ett mål om att Linköping ska vara i Sverigetoppen vad gäller installerad 
soleffekt. Produktionen av solel ska utgöra minst fem procent av elanvändningen i Linköping år 
2025 och minst 20 procent av elanvändningen år 2040. Detta omfattar återigen Linköping som 
geografiskt område.

Åtgärder under 2020 
I kommunen pågår kontinuerligt arbete med att minska klimatpåverkan i både den egna verk-
samheten och kommunen som geografiskt område. Mycket av arbetet bedrivs också i de kom-
munala bolagen där flera är medlemmar i Linköpingsinitiativet och redovisar sitt arbete själva. 
Ett urval av åtgärder som genomförts inom kommunorganisationen under 2020 följer nedan: 

• Fastställande av klimatkrav på bränsle för entreprenadupphandling
• Vidareutveckling av miljö- och klimatkrav i flera olika upphandlingar
• Fastställande av definitioner för cirkulär ekonomi och delningsekonomi
• Uppdatering av koldioxidhandlingsplan
• Fastställande av solelhandlingsplan
• Framtagning av koldioxidbudget

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat
Kommunala byggnader omfattar fastigheter som ägs och förvaltas av de kommunala bolagen 
Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB samt Sankt Kors Fastig-
hets AB. Den redovisade energianvändningen omfattar driftel, verksamhetsel, värme och fjärr-
kyla (generellt omfattas ej hushållsel). Driftel avser belysning i allmänna utrymmen, el till fläktar 
och pumpar etc. Verksamhetsel avser elenergi som används för verksamheten i lokaler.
Transporter omfattar hel- och majoritetsägda kommunala bolag och kommunal verksamhet i 
förvaltningsform. Arbetsresor till fots eller med cykel antas inte leda till några koldioxidutsläpp. 
Koldioxidutsläpp som härrör från bil, tåg och flyg redovisas här. Siffrorna grundar sig på data 
från 2019, vilket är den mest aktuella tillgängliga statistiken på grund av eftersläpningar i sam-
manställningen av materialet.

Kommentarer
Sedan år 2009 har de totala utsläppen från energianvändningen minskat med cirka 48 procent.
Sedan år 2010 har de totala utsläppen från arbetsresor minskat med cirka 35 procent.



Lundbergs

Kort om organisationen
Lundbergs Fastigheter vill bidra till att människor får möjlighet att leva ett bättre liv. Därför ut-
vecklar bolaget attraktiva, hållbara stadsmiljöer där man gärna bor, jobbar och berikar sin lediga 
tid. Företaget grundades 1944 och har idag närmare 170 medarbetare i tio städer, från Göteborg 
i väst till Stockholm i öst. Lundbergs Fastigheter ett helägt dotterbolag till investeringsbolaget 
Lundbergs – ett börsnoterat ”familjeföretag” med över 46 000 aktieägare i Sverige och i utlandet.

Energi- och klimatmål
Under 2020 togs ett avgörande beslut om att Lundbergs Fastigheters verksamhet ska vara kli-
matneutral till 2030. Målet omfattar hela värdekedjan från hyresgäster till partners, leverantörer 
och givetvis medarbetare. 

Lundbergs Fastigheters målsättning om minskad energiförbrukning till 2025: 
• Bestånd byggt innan 2010 ska förbruka max 95 kWh/kvm
• Bestånd byggt efter 2010 ska förbruka max 65 kWh/kvm

Åtgärder under 2020
Lundbergs Fastigheter arbetar sedan länge med konkreta handlingsplaner för såväl klimatet som 
citymiljöer. Solceller på hustak, återanvändning av byggmaterial och miljöcertifierade fastigheter 
är några exempel på hur bolaget redan ställer om för en grön framtid. Samhällets energipro-
duktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar bolaget framgångsrikt på att energieffek-
tivisera sina fastigheter. Lundbergs Fastigheter ligger i framkant i fastighetsbranschen och har 
minskat utsläppen av CO2 med hela 45 procent mellan 2012 och 2020.

Bolaget har sedan tidigare antagit ”Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkur-
renskraft”. Lundbergs Fastigheters ansvar som storskalig beställare och bolagets stora påverkan 
på omgivningen har dock resulterat i att bolagets ambitionsnivå har höjts ytterligare. Under 2020 
har bolaget mätt alla utsläpp kopplade till Scope 1, 2 och 3, dvs utsläppen i hela värdekedjan. Det-
ta arbete har genomförts tillsammans med studenter från Linköpings Universitet och resulterat i 
en färdplan mot den nyantagna målsättningen om klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan 
år 2030. Lundbergs Fastigheter bryter ner den övergripande målsättningen om klimatneutral 
värdekedja till 2030 i tre tydliga inriktningar:
• Minskade utsläpp i byggnationer
• Minskad energiförbrukning
• Att positivt påverka bolagets kunders egna hållbarhetsarbete

Lundbergs Fastigheter mäter allt byggavfall och säkerställer en så god återvinningsgrad som möj-
ligt i varje projekt. Bolaget har under året fortsatt arbetet med s.k. LCA-kalkyler (Livscykelana-
lys) i nybyggnadsprojekt, bland annat i samband med kontorsprojektet LINK Business Center i 
Linköping, och därigenom skapat förbättrade hållbarhetsresultat. 

Klimatutsläpp
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Region Östergötland
Kort om organisationen 
Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en 
bra hälso- och sjukvård. Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet inom områden som 
samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och 
folkhälsa. Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik i länet och är regional kollektivtrafik- 
myndighet med ansvar att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.

Energi- och klimatmål 
Region Östergötlands mål är att vara en klimatneutral verksamhet till 2020. Jämfört med före-
gående år har utsläppen från verksamheten, exklusive utsläpp från förbrukningsmaterial inom 
vården, minskat med femton procent. Det är en fortsatt positiv trend sedan det första klimatbok-
slutet 2013, se figur 1. 

Åtgärder under 2020 
De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att minska klimatpåverkan. Bland annat har 
regionen gått över till en helt fossilfri kollektivtrafik, investerat i anläggningar för lustgasdestruk-
tion på sjukhusen och arbetat för att främja hållbar arbetspendling bland medarbetarna. 

Elanvändningen har minskat med en procent sedan föregående år. För att ge en mer rättvisande 
bild av elanvändningens faktiska klimatpåverkan används från och med i år en annan beräk-
ningsfaktor (svensk residualmix). Det gör att klimatpåverkan från el har ökat med 31 procent 
jämfört med föregående år och har gett upphov till drygt 22 000 ton koldioxidekvivalenter. Den 
el som köps in är liksom tidigare miljömärkt förnybar el. Nytt för i år är att en beräkning av kli-
matpåverkan från byggnation har genomförts. Den visar att årets avslutade byggprojekt står för 
11 procent av regionens klimatpåverkan. Under året har kollektivtrafiken liksom tidigare körts 
helt fossilfritt, med biogas, el eller HVO. I juni 2020 introducerades el-bussar i stadstrafiken 
i Linköping och Norrköping. I samband med att nya linjedragningar infördes i stadstrafiken i 
Linköping och Norrköping ökade trafikutbudet med cirka 28 procent i Linköping och cirka 18 
procent i Norrköping. Där-emot har resandet varit mycket lågt i spåren av pandemin.

Inom tjänsteresor ses en drastiskt stor skillnad med anledning av pandemin. Utsläppen från 
flyg har minskat med 82 procent. Även utsläpp från tjänsteresor med bil och kollektivtrafik har 
minskat, med 14 respektive 33 procent. Två tredjedelar av regionens tjänstebilar är omställda till 
bilar som drivs med förnybara bränslen. Godstransporter av internpost, lättgods, förbruknings-
material från centralförrådet och även tvätt och textilier körs på förnybara bränslen. En viktig 
framgångsfaktor är de egenutvecklade mallkraven för transprottjänster.

Utsläpp från produktion av inköpta förbrukningsartiklar till sjukvården är regionens absolut 
största källa till klimatpåverkan och står för cirka 35 procent. Region Östergötland arbetar har 
målsättningar om hållbar materialanvändning och en viktig del för att nå detta är pågående ar-
bete med supply chain management och kartläggning av materialflödet och klimat- och resurss-
marta alternativ. 

Under året har ett samarbete påbörjats inom Sydöstra sjukvårdsregionen för att identifiera pro-
dukter och angreppssätt. En kartläggning har genomförts som visar vilka produkter som skulle 
ge mest effekt på att minska klimatpåverkan. I fokus står engångsförkläden, sopsäckar, medicin-
bägare, dryckesbägare, avfallskärl, engångskläder och kirurgiska engångsinstrument. Det är ock-
så relevant att plastbanta bort olika engångsartiklar som används till måltider, såsom äggkoppar 
och matlådor, med anledning av den eventuellt kommande plastskatten. 

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat

Region Östergötlands klimatpåverkan är framräknat enligt principerna i Greenhouse Gas Protocol. 

Figur 1: Utsläpp av växthusgaser 
2013-2020 ton CO2 

Utsläpp av växthusgaser åren 2013-2020 exklusive 
förbrukningsmaterial, koldioxidekvivalenter.

Figur 2: Utsläpp av växthus-
gaser 2020 

Utsläpp av växthusgaser, procentuell 
fördelning 2020.
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Riksbyggen
Kort om organisationen
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar långsiktigt hållbara boenden i nyproduktion. 
Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, före-
tag och fastighetsägare som kunder. Som samhällsutvecklare vill vi bidra till en hållbar utveckling 
utifrån alla tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet utgör 
en av grundstenarna i Riksbyggens framtida utveckling.

Energi- och klimatmål
Hållbarhet är Stort. Och litet. Under 2020 arbetade vi fram en ny hållbarhetsstrategi. Syftet med 
strategin är att beskriva nuläget, de ramar vi har att förhålla oss till samt tydliggöra riktningen 
framåt genom bland annat ett antal övergripande hållbarhetsmål. Övergripande hållbarhetsmål 
finns inom följande områden:

• Klimatneutralitet
• Cirkulär ekonomi
• Biologisk mångfald och klimatanpassning
• Trygga och inkluderande samhällen
• Tjänster för ökad hållbarhet
• Ansvarsfulla leverantörskedjor
• Mångfald och god arbetsmiljö

För att nå våra övergripande hållbarhetsmål bryter vi ner dem i mindre mål som vi årli-
gen inkluderar i verksamhets- och affärsplaner. Några av hållbarhetsmålen för 2021 är: 
Riksbyggens hållbarhetsidéer: 2 500 poäng, Andel fossilfria servicefordon: 61 %, Andel 
miljöcertifierade nyproduktionsprojekt, flerbostadshus över två våningar: 100 % och Andel nypro-
duktionsprojekt med solceller: 100 % . Dessa mål följs upp av Riksbyggens styrelse två gånger per år. 

Åtgärder under 2020
Bekämpa klimatförändringarna. Vi ska halvera vårt klimatavtryck i hela byggprocessen till 2030 
och vi ska vara klimatneutrala till 2045 (jmf 2015). För att nå detta medverkar vi i ett antal olika 
forsknings- och utvecklingsprojekt som har bäring på hur vår bransch kan minska sin klimatpå-
verkan: Positive Footprint Housing, är ett initiativ från Riksbyggen, där vi samlar tvärvetenskaplig 
forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar stads- och bostadsutveckling. Lokal färdplan 
Malmö med mål att till 2030 ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med net-
to noll CO2-utsläpp. Vi har också antagit ett antal färdplaner inom initiativet Fossilfritt Sverige. 

Biologisk mångfald. Sedan 2013 har vi genomfört ekosystemtjänstanalyser vid alla markförvärv för 
att säkra att vår aktivitet på marken inte bidrar till en minskning av ekosystemtjänster och biolo-
gisk mångfald. När vi förvärvar mark och bygger nytt exploaterar vi markområden och påverkar de 
ekosystemtjänster som platsen bidrar med i ett större perspektiv. Under året 2020 har vi genom-
fört 60 (42) analyser och totalt sedan starten har 356 analyser genomförts. För att få bättre upp-
följning på hur vi påverkar den biologiska mångfalden har vi under året börjat (september 2020) 
registrera vilken typ av mark vi bygger på. Under året har vi registrerat 18 markanalyser. 17 analy-
ser hamnar på ett positivt ekosystemtjänstvärde och en på ett negativt, vilket innebär att vi måste 
tillföra ytterligare ekosystemtjänster om vi ska klara vårt mål att inte bidra till en minskning av 
ekosystemtjänster. Effektiviserad energianvändning. I början av 2020 rapporterades en samman-
ställning in för den första fyraårsperioden till Energimyndigheten. I sammanställningen beskrevs 
hur energianvändningen fördelades på olika verksamheter och orter samt vilka åtgärdsförslag som 
tagits fram med tillhörande energibesparingspotential. En del av åtgärderna har även genomförts 
under 2020 och rutiner kring hur energiåtgärder i Riksbyggens hyresbestånd löpande ska tas fram 
och prioriteras har omarbetats för framtida arbete med dessa frågor.

Klimatutsläpp



Saab

Kort om organisationen 
Saab är ett globalt högteknologiskt industriföretag med verksamhet i flera länder. Saab tillhanda-
håller världsledande produkter och servicelösningar inom försvar (luft, land och hav), civil säker-
het och kommersiellt flyg. I Linköping bedriver Saab AB verksamhet i Tannefors samt Malmslätt 
med bland annat utveckling, tillverkning, och underhåll av flygplan. Rapporteringen inom Lin-
köpingsinitiativet berör endast Tannefors där ca 7000 personer arbetar. 

Energi- och klimatmål 
I vår företagsstrategi ingår att hållbarhet ska vara en naturlig del i allt vi gör. En del av detta är att 
använda den energi vi förbrukar så effektivt som möjligt. Saab har sedan många år tillbaka job-
bat med att energieffektivisera verksamheten samt att optimera den flygverksamhet vi bedriver. 

Under 2020 har Saab haft följande mål inom energiområdet:

• För 2020 ska energiförbrukningen i Tannefors (el och fjärrvärme) minska med 25 % jämfört
med 2016 (21,055) till 15,791 MWh/person.

• År 2020 övergick Saab till ett mål per person istället för att som tidigare mäta totalenergi.
Anledningen är att bättre kunna koppla energiförbrukningen till ett produktivitetsmått. To-
talenergi följs naturligtvis också.

• Arbetet med att sätta och följa upp mål görs i en grupp med fokus på energieffektivisering,
där alla de affärsenheter inom Saab som bedriver verksamhet i Tannefors är representerade
liksom fastighetsavdelning och energiexperter.

Åtgärder under 2020 
För att lyckas med målen har åtgärder gjorts både genom tekniska åtgärder samt bete-
endeförändringar med syfte att öka energieffektiviseringsgraden samt att bidra till mins-
kade klimatutsläpp. Några större tekniska effektiviseringar som gjorts är belysnings-
styrning i större produktionsytor, installation av ny central tryckluftskompressor med 
energiåtervinning samt installation av värmeåtervinning på ett av anläggningens större ventila-
tionsaggregat. I slutet av 2020 påbörjades en ny övergripande energikartläggning för området. 

En Grön resplan togs under 2019 fram för Tannefors. Under 2020 genomfördes åtgärder i enlig-
het med denna. Bland annat genomfördes en cykeldag i juni 2020 för att främja cykling och för-
bättrad information om att resa hållbart till Tannefors har tagits fram.  Inom ramen för resplanen 
startades en god dialog med Östgötatrafiken för att förbättra information och tillgänglighet med 
kollektivtrafik. Tyvärr blev detta arbete som så mycket annat drabbat av situationen med Covid 
-19.  Målet med resplanen är att främja mer hållbar arbetspendling för att bidra till Linköping
kommuns miljömål om koldioxidneutralitet 2025.

Saab koncernen arbetar mot det långsiktiga klimatmålet att minska växthusgasutsläpp med 33%  
fram till  2030. Ett delmål är att till 2025 minska växthusgasutsläppen från värme, kyla och elek-
tricitet med 50% i jämförelse med 2016. Företaget arbetar kontinuerligt med att nå målen samt 
att förbättra målstyrning, åtgärder och kommunikation. 

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat:
Figuren till vänster: Resultatet i diagram 1 är beräknade utifrån förbrukad mängd el och fjärr-
värme i MWh fördelat på antalet personer (anställda och konsulter) som sysselsätts i Tannefors. 

Figuren till höger: Diagram 2 utgår ifrån förbrukad mängd el och fjärrvärme multiplicerat 
med de emissionsfaktorer (ton CO2/kWh) som tillhandahållits från el- och fjärrvärmeleverantö-
rer för de angivna åren. Från och med 2018 köper Saab helt koldioxidneutral el. Dock var emis-
sionsfaktorn redan innan mycket låg vilket gör att elektriciteten endast i mycket liten utsträck-
ning inverkar på CO2 värdena. 

Kommentar
Sedan 2016, som är utgångsåret för miljömålet, har en ökning skett av antalet sysselsatta perso-
ner i Tannefors. Antalet sysselsatta används som ett produktivitetsmått för  verksamheten som 
bedrivs på området. Totalt sett minskade energianvändningen med 10% från 2016-2020. Fram-
förallt är det fjärrvärmen som har minskat kraftigt. Denna hade 2020 minskat 18% från 2016.

Ton CO2/person har minskat kraftigt från 2016. Flera större effektiviseringar av värmeförbruk-
ningen har genomförts vilket ger genomslag i statistiken.  

Diagram 2: Indirekta utsläpp från el och 
fjärrvärme per person och år.

MWh/person i Tannefors

Diagram 1: Kvartalsvis jämförelse mellan 2016 
(basår) och 2020. Totalt sett har det skett en 
minskning med 24 % per person sedan 2016. 

Ton CO2/person 2016 och 2020



Sankt Kors

Kort om organisationen 
Sankt Kors är ett bolag med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Detta genom 
att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer för nya företag och företag i förändring. Vreta Kluster 
AB är Sankt Kors dotterbolag och här bedrivs verksamhet för utveckling av de gröna näringarna. 
Genom Dukaten Parkering bidrar Sankt Kors till att göra Linköping tillgängligt, framkomligt och 
säkert. Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköping Stadshus AB. Ett bra år för Sankt Kors är när 
så mycket nytta som möjligt görs för kunderna, näringslivet och för Linköping.

Åtgärder under 2020 
• Start av Sankt Kors första trähusprojekt, Ebbepark.
• Solcellsanläggning på parkeringshuset Druvan, påbörjades 2020 - driftsattes feb 2021
• Installation av energieffektivare belysning
• Fossilfritt drivmedel i upphandlingar
• Testbädd Ebbepark
• HVO som drivmedel i nybyggnadsprojekt
• Utvecklingsarbete av mobilitetstjänster
• Fortsatt utbyggnad av elbilsladdare

Klimatutsläpp

Kommersiella lokaler -  el, värme, kyla (kontor, etc)
2018: 147 kWh/m2
2019: 136 kWh/m2
2020: 121 kWh/m2

I Ebbepark pågår fastighetsutvecklingsprojekt där äldre och mer energislukande bygg-
nader har rivits och andra byggnader har anslutits med egna serviser för värme och kyla 
varför statistiken inte är helt tillförlitlig. 

Elbilsladdning: 
2018: 64 MWh
2019: 147 MWh
2020: 144 MWh



Stångåstaden

Kort om organisationen
Stångåstaden äger och förvaltar knappt 18 800 lägenheter och är därmed regionens största hyres-
värd. Av dessa lägenheter är drygt 4 200 studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget 
Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ett trettiotal bostäder av speciell kulturhistorisk 
karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter i Linköping AB. Utbudet av bostäder är varierat, från 
lägenheter i sekelskifteshus till nyproduktion. Dessutom finns cirka 400 lokaler i vårt bestånd. 
På ett aktivt sätt utvecklar vi fastigheter och stadsdelar i syfte att främja Linköpings utveckling. 
Stångåstaden är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005 och arbetar förebyggande och sys-
tematiskt med miljöfrågor. Vi har analyserat vår miljöpåverkan och satt upp miljömål och utar-
betat handlingsplaner inom klimat och energi, byggnation och material, avfall och inomhusmiljö. 

Energi- och klimatmål
Stångåstaden har följande energi- och klimatmål

• Vi ska minska mängden köpt energi med 25 % till 2025 (per ytenhet med basåret 2011).
• Vi ska, direkt eller indirekt, äga tillgångar i förnybar kraftproduktion som motsvarar mäng-

den köpt el (på årsbasis) senast 2025.
• Vi ska minska mängden växthusgasutsläpp från externa transporter. År 2025 ska endast fos-

silfria drivmedel användas i våra entreprenader.

Som delägare i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind driver vi användningen av förnybar energi 
via vindkraft framåt. Under 2020 producerade bolaget drygt 18 GWh el åt Stångåstaden vilket 
motsvarar 69 % av vår fastighetsel. Utöver vindkraft äger vi 12 solcellsanläggningar som produ-
cerar cirka 0,25 GWh el årligen. För att ytterligare driva utvecklingen mot förnybar energi är all 
el vi köper ursprungsmärkt. Vi har även mål avseende resurseffektivitet där vi dels har som mål 
att minska mängden avfall samt öka andelen återbrukat material.

Åtgärder under 2020
Vi arbetar med att sänka klimatpåverkan såväl vid nybyggnation och ombyggnation som under 
förvaltningsfasen. Vi har en utarbetad energistrategi i vilken vi pekat ut fyra områden som be-
höver samspela med varandra för att nå bästa möjliga resultat: beteende, teknik, byggnation och 
drift och vi arbetar brett med åtgärder inom klimat- och energiområdet. Under 2020 tillämpa-
de vi för första gången en modell för minskad klimatpåverkan i ett nyproduktionsprojekt. Den 
innebär att anbudslämnaren ska redovisa klimatpåverkan under produktionsfasen samt ange 
minst fem förslag på förbättringar så att ändringar kan göras i projektet i syfte att minska klimat-
påverkan. Under året har vi börjat tillämpa de gemensamma krav på fossilfria transporter vid 
entreprenadupphandlingar som vi tagit fram tillsammans med Linköpings kommun och andra 
kommunala bolag. I alla våra ombyggnationsprojekt genomför vi energibesparande åtgärder och 
i våra nyproduktionsprojekt är målet att uppnå energikravet i Miljöbyggnad Silver, vilket innebär 
att energiprestandan ska vara 20 procent bättre än Boverkets krav. Under 2020 miljöcertifierade 
vi två nyproduktioner. Vi har fortsatt installera temperaturgivare i våra lägenheter för att kunna 
styra värmetillförseln utifrån den verkliga inomhustemperaturen istället för utomhustemperatur 
vilket både medför en energibesparing samt bättre inomhusklimat. Vidare driver vi Pilotprojektet 
”Hot remote” tillsammans med Tekniska Verken som syftar till att kapa effekttoppar och därmed 
minska såväl klimatbelastningen som kostnader. Under 2020 har vi tagit fram en strategi där vi 
testar kluster med olika laddstolpar som kommer finnas tillgängliga för våra hyresgäster på olika 
platser i Linköping.  Utöver ovanstående åtgärder har vi dessutom arbetat med driftoptimering 
av våra fastigheter, byte av fläktar och ventilationsaggregat, belysningsåtgärder, energiutbildning 
med mera.

Klimatutsläpp

Den minskade energianvändningen sedan 2011 framgår i nedanstående diagram.

Såhär har vi räknat
Vi mäter vår klimatpåverkan genom energianvändningen från våra fastigheter under förvaltningsskedet, 
samt genom de utsläpp bolagets egna fordon och personalens tjänsteresor ger upphov till. Beräkningarna 
sker enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).



Tekniska Verken

Kort om organisationen 
Tekniska verken är en del av drygt 211 000 privat- och företagskunders vardag och vi levere-
rar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder fjärrvärme, fjärrkyla, elhandel, elnät, biogas, vat-
ten, hantering av avfall, bredband, belysning och effektiva energilösningar. Vår vision är att 
bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. 

Energi- och klimatmål 
På Tekniska verken strävar vi efter att skapa helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för 
samhället, miljön och ekonomin och med minsta möjliga belastning på klimatet. Vår vision om 
att skapa världens mest resurseffektiva region leder vårt arbete framåt varje dag. Detta innebär 
att vi hela tiden arbetar aktivt för att sänka den negativa och öka den positiva påverkan vår verk-
samhet har på de globala CO2e-utsläppen. Vårt mål är att bidra till Koldioxidneutralt Linköping 
2025 genom att uppnå en bestående minskning av globala växthusgasutsläpp. Vi följer upp detta 
genom att titta på ackumulerad minskning av växthusgaser till följd av Tekniska verkens åtgär-
der, räknat som årston koldioxid från och med 2014. Målet till 2025 är att sänka klimatpåverkan 
med drygt 440 000 ton CO2e jämfört med 2014 års nivå.

Åtgärder under 2020 
Vi tar även fram klimatbokslut varje år som visar hur vår verksamhet påverkat de globala CO2e-ut-
släpp genom såväl direkta och indirekta som undvikna utsläpp. Tillsammans med våra kunder 
har vi bidragit till en undviken klimatpåverkan med cirka 697 000 ton CO2e under 2020. Det 
är lika mycket som om alla invånare i Linköpings kommun skulle avstå att köra bil i drygt fyra 
år. Anledningen till de positiva siffrorna är att vår resurseffektiva produktion av el, värme, kyla 
och biogas ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Ett bra exempel på detta är att vi gör el och 
fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi. Om Tekniska verkens inte producerat 
fjärrvärme hade Linköpings invånare behövt värma sina hem på sätt som sannolikt gett upphov 
till mer CO2e-utsläpp. Elen vi producerar med hjälp av våra kraftvärmeverk, vattenkraftstationer 
och vindkraftverk kan ersätta annan elproduktion som hade haft större påverkan på klimatet. 
Några exempel på hur vi 2020 vidtagit åtgärder för minskad global klimatpåverkan är att vi byggt 
ut den förnybara elproduktionskapaciteten genom vindkraft och solkraft, fortsatt arbetet med att 
ersätta fossil olja i våra spetsanläggningar för fjärrvärmeproduktion med bioolja och ökat biogas-
produktionen genom nya möjligheter att producera flytande biogas.

Klimatutsläpp

Så här har vi räknat
Tekniska verkens klimatbokslut utgår från ett så kallat konsekvensperspektiv. Det speglar vad 
en åtgärd i realiteten får för konsekvenser på systemet i helhet. Här tas hänsyn till vad som hade 
hänt om inte Tekniska verken funnits och ett troligt scenario för hur våra produkter och tjäns-
ter då hade producerats. Klimatbokslutet visar hur verksamheten påverkar klimatet globalt, inte 
bara inom exempelvis den egna kommuns- eller landsgränsen.

Kilo ton CO2e-utsläpp 

Resultat från vårt klimatbokslut visar att vi tillsammans med våra kunder 
bidragit till att 697 000 CO2e-utsläpp kunde undvikas 2020.



Victoria Park

Kort om organisationen
Genom vår hållbara förvaltning utvecklar vi attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. 
Idag finns vi i fjorton städer med 17 000 lägenheter.  

Vi har tre ben i vår förvaltning som alla är lika viktiga: upprustning, kundfokus och bosocialt 
arbete. Vi förvärvar, äger och förädlar framförallt fastigheter som byggdes i ”miljonprogrammet” 
på 1960- och 70-talet. Genom att satsa i dessa områden och fastigheter kan vi ta till vara på de 
värden och den potential som redan finns. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika 
mycket om människor, samhälle och miljö. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och renoverar 
på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med 
boende och samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. Tillsammans utveck-
lar vi attraktiva bostadsområden.

Energi- och klimatmål
Victoria Parks miljöbelastning är till stor del kopplad till koncernens byggnader. Verksamheten 
ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att arbeta proaktivt. Vi vet att 
högt engagemang och delaktighet från våra medarbetare och intressenter är avgörande för vår 
framgång. Förbrukningen av värme, el och vatten är prioriterade frågor, andra viktiga områden är 
lag- och regelefterlevnad, avfallshantering, materialval, kunder och leverantörer samt transporter. 

Ambition 2030
• Vi ska minska vår köpta energi (el och värme) för fastighetsdrift med 30 procent jmf med

2015.
• Vi ska minska vår vattenanvändning med 30 procent jmf med 2015.
• Omställning till 100 procent förnybar energi.
• 100% fastighetsnära sortering och årliga kampanjer samt 30 procent minskning av restavfall
• Ambitionen i nyproduktion ska vara att bygga med standard motsvarande Miljöbyggnad

silver enligt Sweden Green Building Council.
• Vi utbildar årligen vår organisation i energi- och miljöfrågor motsvarande 8h per person och

år. Personliga energi- och miljömål ska finnas med i utvecklingssamtalet.
• Miljökrav ställs gällande material och utsläpp på samtliga nya leverantörer från 2021 och på

övriga senast 2025.
• Miljörelaterade frågor ställs årligen i kundundersökning.
• Minskat klimatavtryck från transporter.

Åtgärder under 2020
Som ett led till att jobba mot våra uppsatta klimat och energimål genomför vi hela tiden utred-
ning- och förbättringsarbeten. Under 2020 påbörjades ett stort arbete med individuell vatten-
mätning i ett av våra bostadsområden. Vi fortsatte även vårt stora arbete med fönsterbyten. Alla 
våra lägenheter får nya fönster med avsevärt bättre U-värden och rätt tilluft. Med detta skapar vi 
ett bättre inomhusklimat och har även möjligheten att justera både frånluftsfläktar och värmen 
till våra lägenheter. Ett stort arbete i våra undercentraler genomfördes där vi gick igenom och 
moderniserade Ducar och ny intelligent styr. Vi kopplade även in temperaturgivare i alla våra 
lägenheter för att kunna optimera värmekurvorna på ett effektivare sätt. 



Wilhem

Kort om organisationen
Willhem är ett bostadsbolag som strävar efter att minimera sin egen och sina hyresgästers mil-
jöpåverkan, bland annat genom hållbara lösningar för sophantering, val av alternativa energikäl-
lor och elbilar. och Energieffektivisering av fastigheter är ett viktigt fokusområde och företaget 
köper enbart förnybar el.

Energi- och klimatmål
Nedan avser hela Willhem
Energi: 92 kWh/kvm (BOA+LOA) år 2030. 
Klimat: Nettonoll utsläpp i scope 1 och 2 år 2030. Halvering i scope 3 mellan 2018 och 2030

Åtgärder under 2020
Energiprojekt gjorda i Linköping år 2020

• Frånluftsvärmepumpar: Skäggetorps Centrum 20-30, Skogsgatan 87-97, Heidegatan 
58-60,Vallhallagatan 41-43  

• Ny UC: Skäggetorps Centrum 1
• Inkoppling av innetemperatursstyrning från samtliga Lgh till UC: Hela Skäggetorp.
• Tilläggsisolering vind: Skäggetorp ca 2100 berörda lägenheter Sörgårdsgatan, Stiglötsgatan, 

Fogdegatan, Väpnaregatan, Skrivaregatan, Skogsgatan 85-97, Gränsliden8-86, Nya Tanne-
forsv 46-48, Valhallagatan 17, Videgatan 4-8, 

• Led: Källare Skäggetorp ca 2100 berörda lägenheter Sörgårdsgatan, Stiglötsgatan, Fogdega-
tan, Väpnaregatan, Skrivaregatan

• Byte Fönster: Skäggetorp Centrum 22-30, Stiglötsgatan 1-20, Skogsgatan 95-97.
• Solceller: Utökning av tidigare Solcellspark Skäggetorp Centrum 3
• Termostatbyte och Injustering värme: Gränsliden 8-86, Skäggetorp Centrum 8-30, Hejdegår-

den 1:7

Klimatutsläpp

Avser hela Willhem 2020. Detaljer finns i Willhems årsredovisning. 

Scope 1: 205 ton
Scope 2: 15 000 ton (platsbaserade utsläpp)
Scope 3: 72 000 ton (inkluderar produktion av bränsle, köpta tjänsteresor, ma-
terial i nyproduktion och renovering, kunders hushållsel, restavfall och bilåkning) 

Willhem Linköping 2020: Ca 3000 ton CO2 i scope 1 och 2 (vi har inte räknat per 
ort, men via överslagsberäkning hamnar Linköping på dryga 3000 ton, främst 
fjärrvärmen påverkar)




