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Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetet redovisar årligen sin miljöpåverkan till Naturvårdsverket och 

Kulturdepartementet i en miljöredovisning. 

 

Under 2015 har koldioxidutsläppen från Riksantikvarieämbetets resor och 

transporter totalt minskat med 24 procent jämfört med året innan. Det beror främst 

på att den Arkeologiska uppdragsverksamheten har flyttats till Statens historiska 

museer och de koldioxidutsläpp som förorsakades av grävtjänstentreprenörerna 

arbetsmaskiner inte längre räknas in. 

 

De korta flygresorna under 50 mil har minskat utom flygresorna mellan Visby och 

Stockholm som ökat. Även flygresor över 50 mil, taxiresor, tågresor och resor med 

egen bil har minskat. Resandet med buss har däremot ökat och då framförallt 

flygbuss. 

 

Jämfört med tidigare år har energiförbrukningen minskat med 6 procent. 

Minskningen beror på kontinuerligt arbete med förbättringsåtgärder hos Svensk 

Museitjänst och hyresvärdarna Statens fastighetsverk och Nordisk Renting AB. 

 

Antal utskrifter har minskat med 24 procent. Totalt för hela myndigheten gjordes 

1 066 800 utskrifter vilket är en minskning med 329 400 mot året innan. Fördelat 

per månad blir det en minskning med 27 450 utskrifter.  

 

Under 2015 genomfördes 529 videokonferenser vilket är en minskning med 6 

procent. En förklaring kan vara att det under året köptes tvåhundra licenser för 

Skype för att möjliggöra möten med ljud och bild direkt vid egen dator och över 

1200 uppkopplingar har genomförts under året. 

 

Två miljöföreläsningar av Fredrik Warberg från Tidsverkstaden i Göteborg har 

hållits, en i Stockholm och en i Visby.  
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Inledning 

Riksantikvarieämbetet redovisar årligen sin miljöpåverkan till Naturvårdsverket och 

Kulturdepartementet i en miljöledningsrapport. Detta dokument är en utökad 

sammanställning av myndighetens miljöpåverkan med uppföljning flera år tillbaka 

med tabeller och diagram för att enklare se förändring över tid. Bilaga 1 

rapporteras direkt in i Naturvårdsvekets rapporteringsystem. Denna 

miljöredovisning med bilaga skickas till Naturvårdsverket och Kulturdepartementet. 

 

Indirekt miljöpåverkan 

Indirekt miljöpåverkan är effekter av myndighetens beslut, regler, bidrag, 

rådgivning och information samt aktiviteter som upphandling och inköp.  

 

Det löpande arbetet vid Riksantikvarieämbetet lämnar på olika sätt bidrag till 

arbetet med miljömålen och generationsmålet. Till exempel genom myndighetens 

föreskrifter gällande kulturmiljöarbetet och att följa upp och sammanställa 

kulturmiljöarbetet i den egna sektorn samt analysera hur det har bidragit till 

uppfyllandet av respektive miljömål.  

 

Riksantikvarieämbetet är en av 17 myndigheter som arbetar inom Miljömålsrådets 

uppdrag att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Myndigheterna 

samarbetar genom olika åtgärder inom respektive myndighets 

verksamhetsområden som hållbar stadsutveckling, energi/bioenergi, hållbara 

transporter, ekonomi och tillväxt, vattenförvaltning, giftfri vardag, grön infrastuktur 

och landskap och resurseffektivitet. De myndigheter som Riksantikvarieämbetet 

har direkta samverkansåtgärder med är Energimyndigheten, 

Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 

Skogsstyrelsen, Trafikverket och länsstyrelserna. 

 

Direkt miljöpåverkan 

Riksantikvarieämbetets aktiviteter med betydande direkt miljöpåverkan är  

tjänsteresor, energiförbrukning, kemikaliehantering och pappersförbrukning.  
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Mål för miljöledningsarbetet 

Under 2015 har målen för Riksantikvarieämbetets miljöarbete varit  

1. Bilda miljögrupp med en från varje avdelning – ej påbörjat 

2. Genomföra Grön IT:s åtgärdslista – delvis uppfyllt 

3. Ställa tydliga miljökrav vid samtliga upphandlingar - uppfyllt 

4. Minska pappersförbrukningen med 20 procent jämfört med 2014 –  

uppfyllt 

5. Förbättra och utveckla avfall- och återvinningsstationerna i Stockholm och 

Visby – delvis uppfyllt 

Måluppfyllelsen är att två mål uppfyllts, två mål delvis uppfyllda och ett mål ej 

uppfyllt. 

 

Resor och transporter 

Under 2015 har koldioxidutsläppen från resor och transporter minskat med 24 

procent jämfört med året innan. Det beror främst på att den arkeologiska 

uppdragsverksamheten har överförts till Statens historiska museer och de 

koldioxidutsläpp som förorsakades av grävtjänstentreprenörernas arbetsmaskiner 

inte längre räknas in. 

 

De korta flygresorna under 50 mil har minskat utom flygresorna mellan Visby och 

Stockholm som ökat. Även flygresor över 50 mil, tågresor, taxiresor och resor med 

egen bil har minskat. Resandet med buss har ökat och då framförallt flygbuss. 

. 

År Totalt kg Co2 
a.a. 

årsarbetskrafter Kg Co2/a.a. Ökning/minskning 

2009 237 240 398 597   

2010 185 542 398 466 ▼22% 

2011 188 596 377 500 ▲7% 

2012 265 414 394 674 ▲35% 

2013 398 543 371 1 074 ▲60% * 

2014 254 179 348 730 ▼34% 

2015 118 311 213 555 ▼24% 
Tabell 1: Riksantikvarieämbetets koldioxidutsläpp från resor och transporter 2009- 2015. 

*) Under 2009-2012 var inte koldioxidutsläpp från de maskiner och fordon som används vid 

Arkeologiska uppdragsverksamheten med i mätningarna, därav ökningen 2013.  
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Av Riksantikvarieämbetets totala koldioxidutsläpp står flygresor för 90 procent. De 

korta flygresorna under 50 mil står för 72 procent och de långa flygresorna för 18 

procent. Övriga färdsätt som resor med egen bil och buss samt taxi står 

tillsammans för 10 procent. Tågresor syns inte i diagrammet nedan då de 

koldioxidutsläppen är mindre än 1 procent. 

 

 

Diagram 1: Fördelningen mellan Riksantikvarieämbetets olika reseslag 2015. 

Flygresor under 50 mil 

Vid jämförelse med tidigare år har koldioxidutsläppen från flygresorna under 50 mil 

minskat med 35 procent. Det är framförallt resor från Stockholm till övriga landet 

som har minskat medan flygresorna mellan Visby och Stockholm har ökat med 29 

procent.  

Flygresor över 50 mil 

Koldioxidutsläpp från resor över 50 mil har minskat med 49 procent jämfört med 

föregående år. Fördelningen mellan destinationer är Europa 63 procent, Norden 22 

procent och övriga världen 15 procent  
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Taxiresor 

Koldioxidutsläpp från myndighetens taxiresor har minskat med 22 procent. Dock 

har antalet resor och åkt sträcka i kilometer minskat med endast ett fåtal procent. 

Det beror på att fler resor har gjorts med taxibilar som drivs av miljövänligare 

drivmedel. I underlaget ingår taxiresor bokade via upphandlad leverantör samt de 

som redovisas separat i ekonomisystemet. Taxiresor som görs utomlands ingår 

inte i beräkningarna. I tabellen nedan visas förändringen i antal kilometer. 

 

 

Diagram 2: Riksantikvariets taxiresor i Sverige 2010-2015. 

Egna bilresor 

I beräkningen av egna bilresor ingår myndighetens egna bilar och de bilresor som 

medarbetarna fått milersättning för. Under 2015 har det körts 41 447 kilometer som 

förorsakat 7 729 kilo koldioxid. Jämfört med året innan har koldioxidutsläppen 

minskat med 54 procent. Förändringen beror på att den Arkeologiska 

utgrävningsverksamheten inte längre är med i beräkningen. 
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Energiförbrukning 

Jämfört med tidigare år har energiförbrukningen minskat med 6 procent. 

Minskningen beror på kontinuerligt arbete med förbättringsåtgärder hos Svensk 

Museitjänst och hyresvärdarna Statens fastighetsverk och Nordisk Renting AB. 

 

 

Tabell 3: Riksantikvarieämbetets energiförbrukning 2009- 2015. 

*) Ökningen beror på förändrad mätmetod hos Svensk Museitjänst. 

 

Miljökrav i upphandling 

I alla fyra upphandlingar som genomförts under året har miljökrav ställts. 

Upphandlingarna har varit maskintjänster, resurskonsulter och konsult för 

interpretationsprocesser. Nedan visar tabellen de senaste sju årens upphandlingar. 

 

 

Tabell 4: Riksantikvarieämbetets miljökrav i upphandling 2009 - 2015. 

 
  

År kWh totalt kvm å.a kWh/å.a kWh/kvm

Ökning/  

minskning

2009 2 221 884 35 998 398 5 583 62

2010 3 614 588 64 733 398 9 082 56 ▼10%

2011 3 574 837 64 315 377 9 482 56 Oförändrat

2012 3 840 543 63 402 394 9 748 61 ▲9%

2013 3 601 308 63 402 371 9 732 57 ▼7%

2014 4 554 167 52 419 348 13 087 87 ▲53% *

2015 2 825 214 34 336 213 13 264 82 ▼6 %

År
Totalt 

antal
Totalt värde Miljökrav Värde miljökrav

Andel 

miljökrav 
Minskn/ökn

2009 11 4 329 000 10 3 729 000 90%

2010 5 3 018 000 5 3 018 000 100% ▲10 %

2011 7 27 820 000 7 27 820 000 100% Oförändrat

2012 15 8 340 800 15 8 340 800 100% Oförändrat

2013 11 40 690 000 10 39 910 000 98% ▼2%

2014 4 4 909 000 4 4 909 000 100% Oförändrat

2015 4 33 350 000 4 33 350 000 100% Oförändrat



RAÄ miljöredovisning 2015 

10 

 

 

Utskrifter  

I och med installation av nya skrivare under 2015 är det nu möjligt att få statistik 

direkt från skrivarna. De kan mäta både antal utskrifter och antal papper. Det finns 

underlag från 2014 och 2015 och vid en jämförelse där emellan har antal utskrifter 

minskat med 329 400 stycken vilket motsvarar 24 procent. Fördelat per månad blir 

det en minskning med 27 450 utskrifter. De nya skrivarna har medfört nya rutiner 

där alla dokument kvitteras ut vid skrivaren genom inloggning och ”follow me”-

funktion. Totalt gjordes 1 066 800 utskrifter under 2015. 

 

 

Diagram 4: Riksantikvariets utskrifter på kontoren i Stockholm och Visby 2014-2015. 

 

Tidigare år har pappersförbrukningen mätts genom statistik från hur mycket papper 

som köpts in under året. Fortsättningsvis kommer antal utskrifter mätas istället för 

antal papper. Det kan vara flera utskrifter per papper exempelvis vid dubbelsidigt 

eller större pappersformat.  
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Utbildning 

Två föreläsningar av Fredrik Warberg från Tidsverkstaden i Göteborg har hållits. 

Föreläsningens syfte var att skapa medvetenhet om hållbar konsumtion utifrån 

klimatförändringar och livskvalitet. I Visby kom cirka 60 personer och i Stockholm 

cirka 25 personer. I Visby var föreläsningen ett samarbete med Länsstyrelsen i 

Gotlands län och Sida. Föreläsningarna ingick som en del i myndighetens 

miljöledningssystem som utbildning för alla medarbetare.  

 

Resfria möten 

Riksantikvarieämbetet har flera videokonferensanläggningar som används flitigt, 

två i Stockholm och två i Visby. Under 2015 har cirka 529 videokonferenser 

genomförts. Jämfört med föregående år är det en minskning med 6 procent. I snitt 

genomförs 4-5 videokonferenser per anläggning och dag.  

 

Under 2015 köptes tvåhundra licenser för Skype som möjliggör möten med ljud 

och bild vid egna datorn. Mer än hälften använder Skype kontinuerligt och över 

1200 uppkopplingar har genomförts under året.  

 

I diagrammet nedan visas statistik över hur många videokonferenser som har 

genomförts under 2009- 2015.  

  

Diagram 5: Antal videokonferenser 2009-2015. 
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