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Indiska lösningar ska minska
vattenbristen på Gotland
HUR MÅR SVERIGES SKOGAR OCH SJÖAR?
SÅ KAN STÄDERNA SKAPA GRÖNA YTOR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
HANDEL MED BEGAGNAT SPARADE 16,3 MILJONER TON VÄXTHUSGASER
UTÖKAD MARINBIOLOGISK VERKSAMHET I ARKTIS

IVL Svenska Miljöinstitutet
i korthet
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående
forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet.
Med Sveriges bredaste miljöprofil förenar vi
tillämpad forskning och utveckling med en nära
samverkan med näringsliv och det offentliga.
Vår forskning präglas av tvärvetenskap och
systemtänkande och våra konsultuppdrag vilar
på vetenskaplig grund.
Miljöfrågor berör alla samhällsområden, från ekonomi
till sociala frågor. Vi måste se till alla delar och hur de
påverkar varandra. IVL verkar över hela hållbarhetsområdet. Utöver naturvetenskaplig miljökompetens har
vi även beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare
bland våra medarbetare. Vi har både bredd och specialistkompetens – nästan en tredjedel av våra anställda har
doktorerat.

Vårt syfte
IVL arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt
inom näringslivet och övriga samhället.

Vår vision
IVL:s vision är ett hållbart samhälle. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla:
• vetenskap till verklighet
• miljöproblem till möjligheter
• linjära processer till en cirkulär ekonomi
Vår värdegrund bygger på trovärdighet, framsynthet,
helhetssyn, engagemang och nytta.
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Återbruk ger nya möjligheter
Inom IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter vi oförtrutet att bidra till
ett hållbart samhälle genom en ständig utveckling och förnyelse av vår
verksamhet. Att det vi åstadkommer är relevant och våra tjänster är efterfrågade bekräftas av att omsättningen ökade med 11 procent jämfört med
föregående år och med nära 70 procent jämfört med sju år tillbaka i tiden.
Vi för ut kunskap, omvandlar vetenskap till verklighet och ser miljöproblem som möjligheter – till skillnad från många andra som fastnar i att
debattera och problematisera. Med andra ord, vi ser till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning i företagen och samhället i övrigt.
Ett område att lyfta fram är hur vi med vår kompetens inom livscykelanalys,
avfallshantering och återvinning hjälper våra kunder och intressenter att gå
från linjära processer till en cirkulär ekonomi.
Våra årliga kundintervjuer visar en fortsatt positiv bild av IVL: vi är
lyhörda, har gott rykte och hög kompetens. Intervjuerna ger oss även återkoppling på vad som vi kan förbättra, som några administrativa rutiner.
Under året har vi breddat och förstärkt vår kompetens genom ett antal
rekryteringar. Den regionala expansionen har fortsatt, som i Malmö där vi
snart har drygt 15 medarbetare.
Vi har en fortsatt hög synlighet i tryckt press, radio, tv och webb och har
klart överträffat vårt mål för antalet publicerade vetenskapliga artiklar.
Jag vill även nämna att vi har erhållit en recertifiering av våra system mot
nya ISO-standarder för kvalitets- respektive miljöledning.
Under 2017 har arbetet fortsatt med vårt stora lokalprojekt och att införa
flexibla arbetsplatser. Detta har kostat såväl tid som resurser och har bidragit
till ett relativt lågt ekonomiskt resultat. Å andra sidan ska projektet tillförsäkra oss lokaler som på bästa sätt stöttar organisationen i arbetet med att
vara en attraktiv arbetsplats, ett starkt varumärke och att skapa en starkare
företagskultur, ”ett IVL”, som leder till miljönytta och mervärde för våra
kunder. Kopplat till lokalprojektet finns andra projekt som återbruk av
kontorsutrustning och -inredning.
IVL har en omfattande internationell verksamhet med Europa som vår
hemmamarknad. Vi har under året fått förtroendet att leda den svenska
export- och investeringsplattformen Smart City Sweden och genom att bland
annat vara aktör i Team Sweden bidrar vi till att stödja Sveriges exportstrategi och stärka svenska företags konkurrenskraft på den internationella
marknaden.
I vår miljö- och hållbarhetspolicy betonar vi att all vår verksamhet ska
bidra till att uppfylla såväl de 17 globala målen för hållbar utveckling som
de av regeringen antagna svenska miljömålen. Vi bedömer att vi har störst
påverkan på nio av de globala målen och vi har under året fokuserat på att
lyfta fram exempel som speglar tre av dessa.
Som avslutning vill jag lyfta fram vårt arbete med ett
av dessa mål, Rent vatten och sanitet för alla. Vi arbetar
med vatten- och vattenreningsprojekt i många delar
av världen och i den här årsredovisningen kan du
läsa mer om vad vi gör för att bland annat minska
vattenbristen på Gotland. Som vinterfastlänning
är det ett projekt som ligger mig varmt om
hjärtat.
Trevlig läsning!

TORD SVEDBERG, VD

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER 2017
Mistra Carbon Exit visar vägen
till ett koldioxidneutralt samhälle
Under året startade det klimatpolitiska forskningsprogrammet
Mistra Carbon Exit, som tar sig
an det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045.
Programmet analyserar och identifierar de
tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som Sverige står inför och föreslår hur
svensk industri kan ställas om för att klara
detta mål. IVL leder programmet och bildar
tillsammans med Chalmers och ett stort antal
andra universitet, högskolor, industrier och
organisationer ett starkt konsortium. Läs mer
på sidan 60.

Smart City Sweden
– Sveriges skyltfönster
mot omvärlden
I maj 2017 invigdes den nationella exportoch investeringsplattformen Smart City
Sweden. Det är ett regeringsinitiativ som
finansieras av Näringsdepartementet,
Energimyndigheten och de medverkande
företagen. Smart City Sweden drivs av IVL
och har som mål att dubblera spridningen av
svenska miljö- och klimatlösningar på tio år.
Läs mer på sidan 22.

eBVD – ett bolag för miljövänligt byggande
I Sverige har det i mer än 20 år
funnits ett frivilligt ansvar
inom byggsektorn att deklarera
byggprodukter ur miljösynpunkt.
IVL genomförde 2013-2015 ett
antal utvecklingsprojekt för att uppdatera
systemet och framförallt ta fram ett digitalt
format med syfte att öka kvaliteten i informationen och underlätta digitaliseringen inom
sektorn. I september 2017 formaliserades
arbetet genom att ett gemensamt bolag, eBVD
i Norden AB, bildades i samarbete med
Byggmaterialindustrierna.

Mistra Terra Clean
IVL deltar i
det nya programmet Mistra Terra Clean, som
ska utveckla smarta filter för luft och vatten.
Det syftar till att skapa billiga, hållbara och
smarta material för integrerade filtersystem
för industriellt och kommunalt bruk. Genom
samarbetet mellan materialforskare, toxikologer och ingenjörer i akademi, forskningsinstitut och företag byggs samtidigt en plattform för nya affärsidéer kring interaktiv
miljöteknik och avancerade material för ett
hållbart samhälle.
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Vad vi gör
IVL bidrar genom sin affärsmodell och sin verksamhet till att stärka svensk konkurrenskraft. Vi stöder
företag och statliga myndigheter i deras hållbarhetsarbete för att lösa specifika miljöproblem på en
nationell och internationell arena. Forskning och utveckling är basen i vår verksamhet. Som forskningsutövare utvecklar vi också kompetens som utgör grunden för vår konsultverksamhet.

Utredning av
miljöpåverkan och
hållbarhet

Information,
kommunikation
och utbildning

STRATEGIER
FÖR LÅNGSIKTIG
HÅLLBARHET
Utveckling
och utvärdering av
styrmedel
och policies inom
miljöområdet

Processledning

UTREDNING OCH
KONSEKVENSANALYS

Utvärdering
av miljöteknik,
processer och
affärsmodeller

ÅTGÄRDER
Mätning,
övervakning och
laboratorieanalys

Kartläggning,
riskbedömning och
konsekvens

KONSULTATION
KOMMUNIKATION
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NATURRESURSER,
KLIMAT OCH MILJÖ

Innovativa
framtidslösningar

Utveckling
av miljöteknik,
processer och
affärsmodeller

Kunskapsöverföring

RESURSEFFEKTIVA
KRETSLOPP
OCH KONSUMTION
HÅLLBAR
PRODUKTION
OCH MILJÖTEKNIK
HÅLLBAR
STADSUTVECKLING OCH
HÅLLBARA TRANSPORTER

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

SÅ SKAPAR VI MILJÖVÄRDE FÖR VÅRA KUNDER...
"För att få bukt med miljöproblemen i Östersjön
behöver vi kompetens, ett kreativt miljötänkande
och närhet till forskning. IVL som en del av SMEDkonsortiet bidrar med allihop."

Kristina Volkova Hellström berättar om upprinnelsen
till samarbetet mellan Naturskyddsföreningen och
IVL Svenska Miljöinstitutet, ett samarbete som resulterade
i den hittills mest omfattande kartläggningen av högflourerade ämnen i kosmetikaprodukter.
– Vi hade inte själva kunskapen. Men med de här
resultaten vill vi övertyga de stora företagen att sälja
smink utan PFAS, säger hon.

Klara Eklund,
utredare på
Havs- och vattenmyndigheten
FOTO : HaV

"Rapporten utgör ett viktigt underlag för
skogsindustrin inför beslut om kommande
miljöinvesteringar."

Kristina Volkova Hellström,
sakkunnig i miljögifter vid
Naturskyddsföreningen

Lars Strömberg,
miljöchef i skogsindustrikoncernen Holmen

Uppdraget till IVL var att leda och koordinera en kartläggning av skogsindustrins miljöinsats där institutets
egna forskare deltog, men också andra experter,
industrifolk och företrädare för en rad myndigheter.

"Vi kände att det var bråttom att sätta fart på
kommunernas arbete med klimatanpassning.
En rankning, grundad på vetenskapliga metoder
visade sig vara ett utmärkt grepp."

Svenskt yrkesfiske har drabbats hårt av sälj- och exportförbud på grund av giftlarm. Men förbuden är ibland satta
utifrån bristfälliga mätdata. Nu har yrkesfiskarna tagit
IVL Svenska Miljöinstitutet till hjälp för att göra bättre
analyser.

"De mätningar vi gjort tillsammans med IVL är
oerhört mycket mer noggranna än de som ligger till
grund för säljförbudet. Vi har tagit betydligt fler
prover och det har visat sig att Vätternsiken klarar
EU:s gränsvärden och kan säljas."

Staffan Moberg,
jurist på Svensk Försäkring,
försäkringsbolagens
branschorganisation i Sverige.

Mats Ingemarsson,
ordförande i Svenska
insjöfiskares Centralförbund

...VIA VÅRA KANALER
Stockholm
Göteborg

våra forskningsresultat kommuniceras
via
Fiskebäckskil
rapporter, evenemang, workshops och
medier.

RAPPORT

Malmö

RAPPORT
RAPP
ORT

På våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Fiskebäckskil
och Beijing arbetar 279 kunniga och kompetenta medarbetare
som skapar miljönytta och värde hos våra kunder.

• 232 rapporter producerades 2017.
Stockholm

• 83 evenemang och workshops med sammanlagt
fler än 1 760 deltagare genomfördes 2017.
• Vi hade 182 500 besök på vår hemsida 2017.
• IVL syntes i medier 2 153 gånger under 2017.

Fiskebäckskil

Göteborg

Beijing
Malmö

NYHETER

RAPPORT

RAPPORT
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Vilka vi finns till för
IVL förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan med näringslivet och
det offentliga. Våra uppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap
och systemtänkande.
Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att
omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att fånga upp kundbehov och för en kontinuerlig dialog med samarbetspartner,
styrelse och ägare samt beslutsfattare och myndigheter.
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NÄRINGSLIV
IVL:s kunder spänner över ett stort
antal branscher, där vi tar fram
beslutsunderlag och miljöuppföljningar.
Under 2017 har IVL haft

1 312

uppdrag i sin projektportfölj med svenska och
internationella näringslivskunder.

SAMARBETSPARTNER
IVL har i samarbete med sina partner
varit framgångsrika inom EU-systemet.

POLITIKER OCH
MYNDIGHETER
IVL bedriver forskning som dels är
samfinansierad av staten och näringslivet,
dels anslagsfinansierad genom statliga
forskningsorgan, forskningsstiftelser
samt EU-projekt.

52%

av våra projekt genomfördes under 2017
med anslag från myndigheter och EU.

INTRESSE- OCH
BRANSCHORGANISATIONER

Under 2017 har vi haft

IVL är som oberoende aktör en viktig
mötesplats för branschöverskridande frågor,
samt en arena för möten mellan näringsliv
och myndigheter.

rullande EU-projekt och

IVL har

31
7

nya EU-projekt har beviljats under året.
Våra nätverk och samarbeten gör att vi kan
ligga i vetenskaplig framkant och ger en grund
för uppdaterade frågeställningar, vilket gör oss
till en efterfrågad partner.

4 verksamhetsråd:

Naturresurser, klimat och miljö
Resurseffektiva kretslopp och konsumtion,
Hållbar produktion och miljöteknik samt
Hållbar stadsutveckling och transporter
– arenor där vi erbjuder externa
intressenter att delta.

NÅGRA RÖSTER OM IVL
"De har en unik koppling till framför allt
näringslivet, men även universitet, beslutsfattare,
myndigheter och departement."

"Eftersom de har både forskning och konsulter
kan de erbjuda mer än sina konkurrenter."
									
"Jag tycker att en rapport från IVL har högre ”De är ju gränsöverskridande inom miljöområdet.
Men de är ju nischade på så sätt att det i princip
trovärdighet än en rapport från många andra."
är miljöfrågor som är deras nisch.”
”Absolut att de är framträdande, men om du
frågar svenska folket så är de inte framträdande.
Men inom miljöområdet ja.”

"De har hög vetenskaplig
kvalitet på sitt arbete."

Citaten och ordmolnet till vänster är hämtade ur en undersökning genomförd av Gullers Grupp 2017, på uppdrag av IVL.
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ANNIKA HELKER LUNDSTRÖM, IVL:S ORDFÖRANDE

IVL skapar
nytta
för kunder
och miljö
IVL:s mål är att skapa nytta – både för miljön och för våra kunder. Vi vill stärka svensk
konkurrenskraft genom att stödja företag och myndigheter i deras hållbarhetsarbete.
IVL:s strategi ligger fast: med vår starka kompetens inom hela
miljöområdet och vår närhet till kunderna ska vi leverera nytta,
såväl direkt till våra kunder som strategiskt för att nå vår vision
om ett hållbart samhälle.
Affärsmässighet har stor betydelse för IVL:s verksamhet.
Det innebär att vi utgår från kundens behov, levererar rätt
kvalitet samt skapar lönsamhet genom kostnadseffektiva och
strategiska vägval. För våra kunder är IVL en strategisk partner
som kan tillhandahålla helhetslösningar och värdefull
miljökunskap.
Genom att fokusera på samhällsnyttan av IVL:s arbete
och placera den i ett större sammanhang kan vi bredda vårt
erbjudande för framtiden. Med utgångspunkt i vårt oberoende,
vår trovärdighet och vår helhetssyn ska vi vara ett självklart val
och bidra till att skapa en långsiktig och hållbar samverkan
mellan näringsliv, akademi och samhälle.
En av grundpelarna för IVL:s verksamhet är just denna
samverkan mellan staten och näringslivet. Det är viktigt att den
vårdas och utvecklas. Därför ska vi arbeta vidare för att skapa
samverkan mellan branscher. Vi kan använda synergier mellan
privat och offentlig verksamhet som gagnar en hållbar tillväxt.
För att nå våra långsiktiga mål och uppnå vår vision måste vi
Lorem
fortsätta att växa, men hela tiden agera inom bolagets uppdrag
ipsum dolor
enligt ägardirektivet och behålla IVL:s oberoende och
trovärdighet.
Tack vare den kompetens som finns inom IVL kan vår
forskning fortsätta att leda till ett beteende som är positivt för
miljön. När regler och lagstiftning på miljöområdet förändras
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kan vi hjälpa våra kunder att tolka dem och guida för att finna
rätt väg framåt.
Vår vd Tord Svedberg och hans team arbetar kontinuerligt
med att utveckla organisationen och våra erbjudanden. IVL har
en unik bredd, en spetskompetens och ett arbetssätt som skiljer
sig från andra forskningsinstitut. Vi arbetar både på uppdrag
och med tillämpad forskning. Många kunder vittnar om hur
IVL:s arbete hjälper dem att utveckla sin verksamhet och nå
miljömålen. Men vi slår oss inte till ro; vi arbetar för att bli ännu
mer snabbfotade och fortsätta att driva utvecklingen till nytta
för miljön, klimatet och våra kunder.
INDEX FÖR KUNDNÖJDHET

4,2 /5

4,3 /5

2015

2016

4,5 /5

2017

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

IVL och de globala målen
för hållbar utveckling
IVL:s verksamhet påverkar främst följande nio globala mål.
IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning för
Kring dessa konkretiseras våra mål och vår årliga uppföljning:
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt. Vårt
• Rent vatten och sanitet för alla
arbete bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar
• Hållbar energi för alla
utveckling samt de svenska miljömålen.
• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
De 17 globala målen antogs av världens ledare vid ett topp• Hållbara städer och samhällen
möte i september 2015. De integrerar de tre dimensionerna av
• Hållbar konsumtion och produktion
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljö• Bekämpa klimatförändringarna
mässiga. Syftet med dem är att uppnå en hållbar utveckling
• Hav och marina resurser
genom att försöka lösa klimatkrisen samt att minska ojämlikheter
• Ekosystem och biologisk mångfald
och avskaffa extrem fattigdom fram till 2030.
• Genomförande och globalt partnerskap
Vi har i vår miljö- och hållbarhetspolicy betonat att all vår
forskning samt utvecklings- och uppdragsverksamhet ska bidra
till att uppfylla såväl de 17 globala målen för hållbar utveckling
I årets årsredovisning har vi fokuserat på att lyfta fram exempel
som de av regeringen antagna svenska miljömålen.
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DE 17 GLOBALA MÅLEN
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker
till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i
världen och att lösa klimatkrisen. Genom de globala målen för hållbar utveckling
(Sustainable Development Goals, SDG) kan det uppnås. United Nations Development
Programme (UNDP) driver globalamalen.se.
SVERIGES 16 MILJÖMÅL
Miljömålen utgör en gemensam plattform för miljöarbetet i Sverige.
De 16 målen som riksdagen beslutat om ger en struktur för miljöarbetet som Sverige
bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheter, länsstyrelser,
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kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att
nå dem. HUNGER
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De svenska miljömålen är:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
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• Hav i balans
samt
HÅLLBAR
ENERGI levande
ANSTÄNDIGAkust och
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
FÖR ALLA
ARBETSVILLKOR
skärgård
OCH EKONOMISK
INFRASTRUKTUR
TILLVÄXT
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
BEKÄMPA KLIMATHAV OCH MARINA
EKOSYSTEM OCH
• Ett rikt odlingslandskap
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
BIOLOGISK
MÅNGFALD
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Källa: www.globalamalen.se
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Forskningssamverkan
kan motverka polarisering
och faktaresistens
Den senaste tidens tendenser med filterbubblor och faktaresistens har ställt frågan om forskningens
roll på sin spets, inte minst på miljöområdet. Vi ser en kraftig polarisering i den offentliga
debatten om allt från skogsbrukets hållbarhet till risker med kemikalier och framtidens livsmedelsförsörjning, skriver John Munthe i en sammanfattning av forskningsåret 2017.
Vi som arbetar med forskning måste ställa oss frågan hur vi kan
skapa tilltro till de resultat som vi får fram och hur vårt arbete
kan bidra både till en minskad polarisering och ge underlag till
konstruktiva dialoger om lösningar på målkonflikter.
Målet med tillämpad forskning är att nå fram och göra
skillnad, visa på lösningar på samhällets utmaningar och
presentera dem i en form som är tillgänglig utanför forskarvärlden. En viktig faktor för att nå dithän är samarbete – både
mellan olika forskningsdiscipliner och med samhällets aktörer
i övrigt. Det säkerställer att stuprörsforskning undviks och att
resultaten blir relevanta.
IVL Svenska Miljöinstitutet är i grund och botten ett samverkande och brobyggande forskningsinstitut. Tillsammans
med andra starka aktörer kan vi samla relevant forskningskompetens, dela kunskap och erfarenheter och utveckla våra
verksamheter. Under 2017 ingick vi i flera viktiga samarbeten
som betyder mycket för miljön och mycket för Forskningssverige. Här är några av dem:
SKO GEN

I början av året slöt IVL ett samarbetsavtal med Skogforsk,
det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, om forskning inom
framtidens bioekonomi.
Det finns en stor optimism i branschen och många menar att
skogsråvara helt kommer kunna ersätta fossila råvaror på alla
områden och skapa stor nytta både för klimatet och för en
samhällsnyttig skogssektor. Men det finns också en stark oro i
samhället som handlar om hur vi ska använda våra skogar på ett
miljömässigt hållbart sätt.
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För att komma runt den här polariseringen måste vi ha bra
forskning, både om skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster, och hur vi kan öka effektivitet
och produktivitet i hela värdekedjan från skogsråvara till
produkt. Samarbetet med Skogforsk gör oss bättre rustade att ta
oss an de forskningsuppgifter som behöver lösas.
H AV ET

IVL har nyligen lagt grunden för ett forskningssamarbete med
Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, RISE, KTH
och Lysekils kommun om hållbar blå tillväxt, med Kristinebergs
forskningsstation som bas – det så kallade Kristineberg Marine
Research and Innovation Center.
Efter att Sverige och Fiji tog initiativ till FN:s stora havskonferens 2017 har FN deklarerat åren 2021-2030 som Decade
of Ocean Science for Sustainable Development. I det sammanhanget ska IVL bedriva fortsatt forskning för ökad kunskap om
haven men också stärka sitt fokus på marina innovationer och
blå tillväxt.
Sedan IVL etablerade sin marina verksamhet i Lysekil
för fem år sedan har den vuxit och vi är nu en viktig forskningsaktör på Kristinebergs forskningsstation med fem heltidsanställda.
K L I M AT ET

2017 rullade IVL som programvärd igång det stora klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit med ett
fyrtiotal parter och en budget på 81 miljoner kronor under fyra år.
Mistra Carbon Exit utgör ett viktigt samarbete med bland annat

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

JOHN MUNTHE, IVL:S FORSKNINGSCHEF

"Målet med tillämpad forskning är att nå
fram och göra skillnad, visa på lösningar
på samhällets utmaningar och presentera
dem i en form som är tillgänglig utanför
forskarvärlden."

FOTO : Jonas Tobin

forskare vid Chalmers men också med många industriparter
som gör sig redo att ställa om till netto nollutsläpp – ett bra
exempel på samarbete mellan forskning och samhällets aktörer
med klimatomställning i gemensamt fokus.
Samarbete präglar också IVL:s produktion av vetenskapliga
artiklar från 2017 där de flesta är skrivna tillsammans med
nationella och internationella partners från universitet och
institut (se förteckning sidan 93). Den ämnesmässiga bredden
på forskningen som presenteras i dessa artiklar visar tydligt att
miljö- och hållbarhet genomsyrar alla samhällets sektorer och
berör alla skalor – från bostäder och arbetsplatser till städer och
infrastruktur, vår svenska natur och det globala ekosystemet.
Publicering i tidskrifter är viktigt för att säkra vetenskaplig kvalitet och för att synliggöra IVL:s forskning i en internationell forskarvärld. Det är glädjande att se att vi är en attraktiv och produktiv
samarbetspartner på en rad relevanta områden.
IVL är ett institut för tillämpad forskning och ska göra skillnad. Verktygen för att nå dit är relevant forskning och utvecklingsarbete av god kvalitet, spridning av kunskap och inte minst
direkt samverkan i konkret förändringsarbete med myndigheter,
företag och andra aktörer.
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SAMFINANSFÖRDELNING MILJÖMÅL 2017

4%

4%

2%

5%
6%

25%

2017

13%
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15%

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
God bebyggd miljö
Levande sjöar och vattendrag

Frisk luft
Bara naturlig försurning
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Grundvatten av god kvalitet
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RE NT VATTEN OC H SAN IT ET FÖ R AL L A
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Indiska lösningar
ska minska vattenbristen
på Gotland

GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

Rent vatten direkt ur kranen – i Sverige har vi länge tagit det för givet. Men de senaste
åren har flera områden drabbats av vattenbrist. På Gotland bygger IVL Svenska
Miljöinstitutet tillsammans med regionen en testbädd för tekniker och system som ska
öka mängden grundvatten. Inspirationen hämtas bland annat från Indien.
– Med klimatförändringarna kan vi vänta oss att sommartorkan blir värre i framtiden. Kommuner som drabbas behöver
hitta långsiktigt hållbara lösningar för sin vattenhantering.
Det är också viktigt att hålla ned kostnaderna och energiförbrukningen så mycket som möjligt, säger Staffan Filipsson,
expert på vattenfrågor och affärsutvecklare på IVL.
Gotlands sydligaste del, den som gotlänningarna kallar
Storsudret, har flera år i rad drabbats av akut dricksvattenbrist
under sommarhalvåret då torkan sammanfaller med ökad
turism och många sommarboende. Det har lett till byggstopp
för nya bostäder och en växande oro hos boende, jordbrukare
och företagare i området.
Ett sätt att åtgärda vattenbristen är att investera i storskaliga
avsaltningsanläggningar. Men de har ofta hög energiförbrukning. Därför tittar IVL tillsammans med Region Gotland och en
rad andra aktörer på kompletterande lösningar som ska vara
småskaliga, energieffektiva och hållbara.
GRU N DVAT T EN N Y T T PROF I L OM R Å DE

– Vattenbristen breder ut sig över stora delar av världen. Om vi i
Sverige kan visa hur den kan lösas med hållbara system kan vi
bidra till att minska användningen av fossil energi samtidigt
som vi profilerar oss inom denna växande marknad. För att ta
fram lösningar ska vi därför tillsammans med Region Gotland
och andra aktörer etablera en testbädd på Storsudret där vi ska
utveckla och testa nya system som ökar mängden grundvatten,
säger Staffan Filipsson.
En utmaning på Storsudret är områdets geologi med tunna
jordlager och snabb avrinning. Under 1800-talet grävdes djupa
diken som dränerar jorden på vatten. Vid regn och snösmältning
drar vattnet rakt ut i Östersjön. Men det finns flera tekniker som
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– Vi tror det är fullt möjligt att göra
Storsudret självförsörjande på vatten,
säger Staffan Filipsson, expert på
vattenfrågor och affärsutvecklare på IVL.

kan öka vattentillgången utan att förstöra de marker som dikena
grävdes för, menar Staffan Filipsson.
– Volymen vatten är inte det egentliga problemet. Det regnvatten som tillförs Storsudret är mångfalt större än vad som
behövs för att klara vattenförsörjningen. Utmaningen är att
samla och magasinera vattnet så att det räcker över sommarmånaderna. I den delen ska vi titta på möjligheter att aktivt
samla och infiltrera regnvatten till grundvattnet, genom att
skapa mindre dammar, våtmarker och så kallade grundvattendammar.
H JÄ L PE R NAT U R EN PÅ T R AV EN

Grundvattendammar innebär att man lagrar vatten i marken,
precis som i naturen. Tekniken går ut på att hjälpa naturen på
traven genom att leda ner regnvatten till grundvattendammen
och täppa till utflödet. En fördel med grundvattendammar är att

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Södra delen av Gotland ska bli försöksplats för nya idéer om hur man kan ta
tillvara det regnvatten som annars samlas i diken och rinner ut i Östersjön.

ÅRSREDOVISNING 2017
FOTO : Malin Vinblad
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Delar av projektgruppen samlad på Gotland: Rupali Deshmukh och Staffan Filipsson
från IVL, Bo Olofsson, KTH, Gisela Holm, Svenskt Vatten och Harald Larsson från
Forum Östersjön.

vattnet inte avdunstar och inte heller förorenas lika lätt.
Lösningen används redan i flera andra länder – bland annat i
den indiska byn Raleghan Siddhi som står modell för projektet.
FAT T IG BY BL E V R I K

Rupali Deshmukh på IVL är själv från Indien och har studerat
vattenhanteringen i Raleghan Siddhi. Hon menar att det finns
mycket att lära av byns historia som hon nu tar med sig till
projektet på Gotland.
– Byn var tidigare väldigt fattig och led svårt av torkan men
med en ändrad vattenhållning har de lyckats vända utvecklingen. I dag får de tre skördar varje år och är en av de rikaste
byarna i Indien. Det visar kraften i en hållbar vattenhantering.
Raleghan Siddhi hade inte råd med några dyra, avancerade
lösningar. Framgången kom i stället från enkla, traditionella
tekniker som användes på ett smart sätt, säger Rupali
Deshmukh.
Precis som på Gotland handlar det om att sätta in åtgärder för
att hålla kvar regnvattnet så att det hinner ner till grundvattenmagasinen i stället för att spolas bort. I den indiska byn byggdes
till exempel små murar i dikena för att hindra avrinningen till
floderna.
V I K T IGT TA M E D L OK A L BE F OL K N I NGEN

En annan framgångsfaktor i Raleghan Siddhi som Rupali
Deshmukh lyfter fram var att lokalbefolkningen deltog aktivt.
– Jag skulle säga att det är avgörande för att lyckas, att man
informerar och involverar de boende. Vi behöver både deras
erfarenheter och deras acceptans, annars kommer vi aldrig att
få lösningar som fungerar och är hållbara i längden. Därför
kommer vi också arbeta nära lokalbefolkningen på Storsudret
under utvecklingen av testbädden.
På Region Gotland ser man många fördelar med projektet på
Storsudret.
– Vi är övertygade att detta både miljömässigt och ekonomiskt kommer att vara ett mycket bra alternativ för att klara
vattenförsörjningen och helt i linje med våra ambitioner att
hitta långsiktigt hållbara lösningar på vattenbristen, säger
Patric Ramberg, chef för Region Gotlands teknikförvaltning.
ET T R E SM Å L F ÖR VAT T ENST U DI E R

Utöver möjligheterna att hitta lösningar för vattenbristen är
förhoppningen att Gotland genom testbädden ska kunna locka
till sig projekt och större företag som vill utveckla hållbara
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system för den vattenbrist som breder ut sig världen över.
Redan nu är intresset stort.
– Den här satsningen har rönt både nationellt och internationellt intresse och vi hoppas att Sudret blir ett ställe som man
åker till för att studera hur man kan hantera vattenbrist, säger
Patric Ramberg.
Staffan Filipsson ser en unik chans för Sverige att bidra med
nya, innovativa lösningar på ett globalt miljöproblem.
– Det här är otroligt intressant för en värld där vattenbristen
breder ut sig och hotar ekonomisk utveckling på många platser.
Det vi kan visa är möjliga, hållbara vägar framåt och vi har
redan lyckats med att även ro i land ett större EU-projekt som
ska knyta an till testbädden på Storsudret, säger han.
TESTBÄDD BYGGS PÅ GOTLAND
Projektet finansieras genom åtta miljoner från innovationsmyndigheten Vinnova samt åtta miljoner från de deltagande
organisationerna.
Övriga deltagare är bland andra Forum Östersjön, KTH,
Uppsala universitet, SGU och miljöteknikföretagen In Situ
Instrument, ENWA och Monsson Energy samt en referensgrupp med bland annat länsstyrelser och kommuner med
risk för vattenbrist.
Exempel på tekniker och system som ska testas är:
• Att skapa mindre dammar där vattnet kan lagras.
De stora diken som nu snabbt för bort vattnet innan det
hinner tränga ner till grundvattnet kan även fungera för
att samla ihop vattnet.
• Hitta naturliga platser att infiltrera det samlade vattnet
ner till grundvattnet. Även artificiell infiltration kan bli
aktuellt.
• Skapa grundvattendammar för att förhindra att det
infiltrerade vattnet rinner ut i havet.
• Separera regnvatten från avloppsvatten för att
återföra till grundvattnet.
• Klimatneutral avsaltning (med hjälp av solenergi).
• Mätning och uppföljning. Med hjälp av sensorer ska
man kunna mäta och följa vattennivåerna online.
Sensorerna ska kopplas till automatiska dammluckor och
i framtiden förhoppningsvis även till väderprognoser.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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Grundvattendammar är en av teknikerna som ska testas.
Ludvig Almqvist, examensarbetare från KTH, undersöker
jordlagren i området för att se var sådana lösningar skulle
kunna placeras.

Rupali Deshmukh använder erfarenheter från sitt
hemland Indien i arbetet med att öka grundvattnet.

FOTO : Malin Vinblad
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Digitalisering ska ge säkrare
dricksvattenförsörjning
Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar
för vår dricksvattenförsörjning. Vinnovaprojektet Digidrick
som leds av IVL samlar vattenverk, teknikleverantörer,
IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala
lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare
och mer förutsägbara vattenverk.
– Digitaliseringen ger nya möjligheter att knyta ihop redan
tillgänglig information från flera olika källor med ny information från mer avancerade sensorer. Det ger bättre kunskap
om dagens produktion och hur vattenverken ska hantera
både kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar,
säger Jenny Everbring, projektledare på IVL.

Flera sätt att minska
utsläppen av läkemedel
Den dagliga användningen av mediciner är en stor
källa till spridning av läkemedelsrester i vattenmiljön.
I samarbete med Svenskt Vatten Utveckling har IVL
tagit fram en rapport som listar en rad förebyggande
åtgärder för att minska mängden läkemedel som
spolas ut i avloppet. Att receptbelägga miljöfarliga
läkemedel är ett förslag. Ett annat är att installera
extra rening av utgående avloppsvatten från sjukhus
och vårdinrättningar. Dessa åtgärder skulle ha en
nästan omedelbar effekt på utsläppen, skriver
rapportförfattarna.

Stillahavsostron
odlas i innovationsprojekt

Åsa Strand med ett japanskt jätteostron.
Den främmande arten ska odlas i havet
utanför Lysekil.
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Kan stillahavsostron, även kallade japanska jätteostron, förbättra lönsamheten för den svenska mussel- och ostronodlingen och bidra till ett hållbart vattenbruk? Utanför Lysekil
på västkusten testar IVL nya metoder för att odla den främmande arten i havet. Projektet finansieras av Havs- och
Fiskerifonden via Jordbruksverket.
– I projektet ska vi titta på olika odlingsmetoder och
utvärdera en för Sverige ny teknik med nedsänkta odlingssystem. Går det vägen kan det innebära en helt ny näring för
Sverige, säger Åsa Strand, forskare inom främmande arter
och vattenbruk på IVL.
Förutom positiva effekter på den faktiska produktionen så
kan odlingen ha ytterligare fördelar, menar Åsa Strand.
– Eftersom ostronen tar upp näringsämnen kan det ge
positiva miljöeffekter i övergödda områden. En annan viktig
del är att odlingarna, genom att de är nedsänkta under ytan,
inte konkurrerar om markutrymme och därför kan vara
lättare för omgivningen att acceptera.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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IVL blir
delägare
i Rent Dagvatten
Pilotanläggning för Stockholms
framtida vattenrening invigdes
Om några år finns världens största avloppsreningsverk med membranteknik
i Stockholm. Det ska ge den växande staden en avloppsrening som har större
kapacitet och ger mindre utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön.
I december invigdes den kompletta pilotanläggningen på IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk. Ett 70-tal personer deltog.
Det är Stockholm Vatten och Avlopp som bygger ut Henriksdals reningsverk
med membranteknik. Tester som IVL har genomfört visar att det går att nå hög
reduktion av kväve och fosfor i kombination med membranteknik, även vid hög
belastning. En ytterligare fördel är att membranen inte släpper igenom
partiklar vilket öppnar för möjligheten att i framtiden kunna rena avloppsvattnet från till exempel läkemedelsrester.

I april blev IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetspartner och delägare i företagsgruppen
Rent Dagvatten. Det är en företagsgrupp som
utvecklar helhetslösningar och hjälper
kommuner, företag, fastighetsägare och andra
att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
– Dagvatten är ett växande problem men
också en möjlighet i en värld med snabb
urbanisering och förändrat klimat. Vi vill
gärna utveckla vår verksamhet inom detta
område tillsammans med Rent Dagvatten som
etablerat sig som en viktig kunskapsplattform
för helhetslösningar och utbildning inom
området, säger Mikael Olshammar, ansvarig
för dagvattenfrågor på IVL.

Nu tas ett helhetsgrepp
om mikroplast i Östersjön
Hur skadliga är mikroplaster, hur mycket finns i
Östersjön, vilka är källorna och hur kan vi stoppa
tillförseln? Projektet Micropoll som finansieras
genom Östersjöprogrammet Bonus tar ett helhetsgrepp på frågan.
Mikroplaster kan kommaut i havsmiljön via
avloppsvatten som inte renas tillräckligt bra.
Moderna svenska reningsverk kan släppa ut stora
mängder mikroplaster när ledningsnätet eller
reningsverken är överbelastade, till exempel i
samband med kraftiga regn och snösmältning.
– I Micropoll tittar vi på olika alternativ för hur
dessa sidoströmmar kan hanteras för att minska
belastningen av mikroplaster, säger Christian
Baresel på IVL.
Flera av testerna kommer att utföras på IVL:s
forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.

ÅRSREDOVISNING 2017
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Upprustning av
miljonprogrammen
ska göra städerna
mer hållbara
Byggnader förbrukar omkring 40 procent av den totala energin i Europa. En nyckelfaktor
för att minska energiförbrukningen och nå klimatmålen är energieffektiv renovering.
Det är också en central del när IVL utvecklar sin verksamhet i Öresundsregionen.
I fokus står upprustningen av miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus.
– När vi bygger nytt har vi alla förutsättningar att göra rätt och
bygga hållbart. Men den stora utmaningen är det befintliga
bostadsbeståndet. Hur vi ska rusta upp det till dagens krav på
hållbarhet, där vi vill minska klimatpåverkan från bostäderna
utan att göra för stora ingrepp i folks vardag och ekonomi?
Det säger Jeanette Green, gruppchef för hållbar samhällsbyggnad på IVL Svenska Miljöinstitutet.
I Sverige behöver 650 000 bostäder, en tredjedel av flerbostadsbeståndet, renoveras under de närmaste åren. Merparten
av dem byggdes under de så kallade miljonprogramsåren i slutet
av 1960- och början av 1970-talet. Upprustningen kommer att
kosta, men innebär samtidigt en möjlighet att bidra till en
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i dessa
områden.
IVL arbetar i flera projekt med upprustningen. En av de
större satsningarna är EU-projektet Cityfied som testar och
sprider olika lösningar för energieffektivisering av befintliga
stadsdelar. Målet är att nå samma energieffektivitet som i
nybyggda hus.
Den svenska delen, där 70-talsområdet Linero i Lund står
modell för satsningen, går ut på att visa hur man på ett hållbart
och varsamt sätt kan renovera ett miljonprogramsområde.
Fokus ligger på att minska energianvändningen och samtidigt
öka användningen av förnybara energikällor så att utsläppen av
växthusgaser minskar. I Lund samarbetar Lunds kommunala
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fastighetsbolag LKF, energibolaget Kraftringen, Lunds kommun
och IVL.
ST OR A EN E RGI BE SPA R I NG A R

Sammanlagt är det 380 lägenheter på Linero som renoveras.
I samband med det har en rad åtgärder genomförts för att göra
husen mer energisnåla, till exempel har man isolerat vindarna,
bytt fönster, installerat nya fjärrvärmecentraler och förbättrat
ventilationen.
Håkan Ekelund, vd på LKF, konstaterar att satsningen har
gett goda resultat:
– Innan åtgärderna hade husen en årlig energiförbrukning på
cirka 130-140 kWh per kvadratmeter. Efter genomförda energieffektiviseringen är målsättningen 70-75 kWh, vilket är lägre än
gällande energikrav för nya byggnader.
BOEN DE I F OK US

Att energieffektivisera äldre bostadsområden är ofta förknippat
med stora utmaningar. Ett problem är att renoveringen kan bli
kostsam och innebära en fördyring för de boende, vilket är särskilt problematiskt i områden där betalningsförmågan är låg.
För att skapa förståelse för renoveringarna bland hyresgästerna
på Linero har fastighetsbolaget jobbat aktivt med dialog.
– Cityfied är unikt eftersom fastighetsägaren, energibolaget,
kommunen och forskningen samarbetar. Det gör att vi kan ha

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

IVL arbetar i flera projekt med upprustningen av miljonprogrammets byggnader,
bland annat i områdena Linero i Lund och Lindängen i Malmö. Bilden är från Lindängen.
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Jeanette Green, gruppchef för hållbar
samhällsbyggnad på IVL.

"För att renoveringsstrategierna ska vara hållbara
måste de skapa hållbara och attraktiva områden
som folk har råd att bo och leva i."
ett bredare perspektiv på hur man rustar upp bostäder på ett
genomtänkt och kostnadseffektivt sätt. Den gemensamma
tanken är att vi ska minska koldioxidutsläppen utan att driva
upp hyrorna, säger Jeanette Green.
I Linero görs energieffektiviseringen samtidigt som husen
renoveras, vilket har kunnat ske med rimliga hyreshöjningar.
I V L R Ä K NA R PÅ M I L JÖN Y T TA N

I projektet ansvarar IVL för att energirenoveringen av husen
följs upp och utvärderas utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
– Vi tittar på hur stora energivinsterna blir i och med renoveringen, dels för hyresgästerna, dels för fastighetsägaren. Allt för
att kunna fortsätta diskutera vad som är hållbart ur ett systemperspektiv, men också utifrån hyresgästens perspektiv. Hur kan
vi nå största miljönytta och samtidigt öka trivseln för de boende
i området?
V E R K T YG H JÄ L PE R F L E R STÄ DE R

Ett övergripande syfte med Cityfied är att ta fram verktyg
som andra städer i Europa kan använda vid renoveringar.
Tillsammans med Lunds kommun, Veolia och det spanska
forskningsinstitutet Cartif har IVL skapat en modell som hittills elva andra städer har använt för att se vilken potential de
har för att energieffektivisera och vilka åtgärder de ska satsa på.
– Husen från miljonprogramsåren är byggda på ungefär
samma sätt. Det är själva grunden för projektet – att vi ska hitta
en modell för hur dessa byggnader kan renoveras på ett smart
sätt. Sedan ska vi sprida den modellen till andra städer i Europa
och på så sätt få en mer storskalig renovering, säger Jeanette
Green.
I Europa sticker de svenska resultaten ut. Till stor del beror
det på att fjärrvärmen i Sverige är så koldioxidsnål, menar
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Jeanette Green. Städer i Europa är mycket mer beroende av fossila
bränslen än vi är i Sverige. Standarden på bostäder skiljer sig
också kraftigt åt och den sociala hållbarheten är en viktig del i
den renoveringsmodell som IVL håller på att ta fram.
M Å ST E U T G Å F R Å N DE BOEN DE

– Tidigare har det varit mycket fokus på nollenergirenovering,
men med Cityfied vill vi prata mer om vad som egentligen är en
hållbar renovering. Vi kan inte bara fokusera på tekniska
lösningar utan vi måste utgå från dem som bor i områdena.
För att renoveringsstrategierna ska vara hållbara måste de
skapa hållbara och attraktiva områden som folk har råd att bo
och leva i, säger Jeanette Green.
– Om vi renoverar så att ingen har råd att bo kvar har vi inte
vunnit något ur ett bredare samhällsperspektiv. Då är det risk
att renoveringarna leder till bakslag.

OM CITYFIELD
EU-projektet Cityfied testar lösningar för att energieffektivisera och renovera befintliga stadsdelar så att de
möter samma energikrav som gäller för nya bostäder.
Åtgärderna demonstreras i tre bostadsområden i Sverige,
Spanien och Turkiet.
Totalt omfattar satsningen 220 000 kvadratmeter
renoverad yta och 2200 lägenheter. I Sverige deltar Lund,
där 70-talsområdet Linero ska rustas upp och få mer
miljövänliga bostäder.
Den totala projektbudgeten för Cityfied ligger på cirka
49 miljoner euro, varav cirka 27 miljoner euro i EU-bidrag.
Projektet pågår 2014-2019.
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SLITNA 70-TALSHUS
Ett annat område som genomgått en energirenovering och upprustning är ”Vårsången” på lindängen i södra delen av malmö.
Husen som ägs av det privata fastighetsbolaget Trianon byggdes
på 70-talet och både värmesystem och ventilation var i stort
behov av upprustning. Området ingår som fallstudie i forskningsprojektet ZenN, Nearly Zero Energy Neighborhoods,
därIVL deltar.
– Syftet med ZenN är att visa hur renoveringar av bland annat
miljonprogramsområden kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att identifiera de bästa metoderna för
hur hela renoveringsprocessen kan förbättras, både ur ett tekniskt
och ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Anna Jarnehammar,
enhetschef på IVL.
I Lindängen bor ungefär 6 000 personer. Den genomsnittliga
inkomsten är lägre än för Malmö i genomsnitt och arbetslösheten är högre. Detta har varit viktiga faktorer att ta hänsyn till
i renoveringen, som inte har medfört någon hyreshöjning för de
boende.
För att minska energianvändningen har det installerats
individuell varmvattenmätning, ett nytt uppvärmnings- och
ventilationssystem med energiåtervinning, nya fönster, energieffektiv belysning, nya effektivare motorer i hissar, solceller på
taket och nya effektivare pumpar för värmesystem och
varmvattencirkulation.

Tillsammans har detta minskat byggnadernas energibehov med
40 procent och att deras årliga klimatpåverkan med 38 procent.
ETT VISUELLT LYFT
Tanken med upprustningen har också varit att ge området som
helhet ett lyft och skapa en attraktivare boendemiljö.
Lekplatser och allmänna ytor har rustats upp och husfasaderna
har fått ett visuellt lyft i och med bytet av de gamla slitna
fönstren.
– Upprustningen i Lindängen visar vilka miljövinster som
kan nås lokalt. Det har också gett mycket kunskap om vilka
åtgärder som ger hög energieffektivisering och samtidigt är
lönsamma, och som går att överföra till andra bostadsområden,
säger Anna Jarnehammar.
IVL:s roll har varit att följa upp, mäta och utvärdera
åtgärderna. Resultaten ska spridas till lokala myndigheter och
fastighetsägare. Inom ZenN har liknande renoveringsprojekt
som det i Lindängen genomförts av fastighetsbestånd i tre andra
städer i Europa, som har olika klimatmässiga förutsättningar.
I projektet undersöks också vilka olika förutsättningar
som råder i länderna när det gäller politik, finansiering och
juridik. En av de viktigaste ekonomiska slutsatserna från
det svenska fallet är att ekonomiska kalkyler för energirenovering borde innefatta höjd värdering av fastigheterna
vid färdig renovering.

UNDER MIL JONPROGRAMME T BYGGDES EN MIL JON BOSTÄDER
En stor del de bostäder vi har kom till under perioden 1965 till 1974, en tid i svenskt
byggande som brukar kallas miljonprogrammet. Under de här åren byggdes det en
miljon bostäder i Sverige.
Höghusen var inte så dominerande i miljonprogrammet som många kanske tror.
Lamellhus på tre våningar var den absolut vanligaste hustypen och en tredjedel av det som
byggdes var villor och andra småhus. Miljonprogrammets lägenheter är ofta välplanerade
och ändamålsenliga. Många är dock i stort behov av teknisk upprustning och energieffektivisering för att inte nå slutet på sin tekniska livslängd.
Hur stora behoven är och vad investeringarna kan kosta är svårt att beräkna men har
uppskattats till 300 till 500 miljarder kronor. Det har gjort förnyelsen av miljonprogrammets
flerbostadshus till en av de stora samhällsekonomiska och bostadspolitiska frågorna.
Källa: Boverket
FOTO : Lina Arvidsson
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Smarta städer kan
värma sig själva
Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Det IVLledda EU-projektet Reuseheat som startade 2017 ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflöden som finns i stadsmiljöer.
Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem
och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus
och kontor.
– Ett värmesystem som kan tillvarata den värme som
människor i en stad genererar bara genom att vara i staden
är en pusselbit för att bygga en smart stad. Städerna skulle
kunna vara självförsörjande på värme, säger IVL:s Kristina
Lygnerud, programansvarig för Reuseheat.
I projektet deltar 16 parters från flera europeiska länder.
Det finansieras genom EU:s ramprogram för forskning
och innovation Horisont 2020 och har en budget på fem
miljoner euro.

Vedeldning och trafik största
hoten mot luften i städerna
Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar
att lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har
visat. Det framkommer i en rapport från Naturvårdsverkets
forskningsprogram Frisk luft och klimat, SCAC, som presenterades i februari.
– Det här visar att det finns stor anledning att arbeta vidare
med att minska de lokala utsläppen av små partiklar från trafik
och vedeldning i svenska städer, säger Peringe Grennfelt på IVL
Svenska Miljöinstitutet, koordinator för forskningsprogrammet.
Vedeldningens stora betydelse förvånade forskarna. För de
små partiklarna är utsläppen från vedeldning lika stora eller
något större än de från vägtrafiken. För sot, där dieselfordon är
en stor källa, är vägtrafiken en större källa än vedeldningen.
Forskargrupper inom SCAC har också studerat hur luftföroreningar påverkar hjärt-kärlsjukdomar, lungfunktion och
graviditetsutfall. Resultatet visar att det finns ett tydligt
samband mellan exponeringen för sot och stroke samt mellan
avgaspartiklar och låg födelsevikt.

Storsatsning på Smart City Sweden
Regeringen presenterade i samband med budgetpropositionen i
september en ökad satsning på Smart City Sweden. Investeringsoch exportplattformen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet
ska främja utveckling och export av svenska innovationer kopplade till hållbar stadsutveckling och byggande. 2018 satsas
25 miljoner kronor och för åren 2019 till 2021 avsätts 50 miljoner
kronor per år.
– Det här ger Sverige möjlighet att profilera sig ytterligare på
hållbarhetsområdet. Genom Smart City Sweden kommer goda
exempel på hållbar stadsutveckling från hela landet att visas
upp, vilket i sin tur kan leda till fler affärer på den internationella marknaden, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL .
Den nationella investerings- och exportplattformen Smart
City Sweden invigdes i maj 2017 och hade i slutet av 2017 haft
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över 1 700 nationella och internationella besökare.
– Det har varit ett fantastiskt intresse från första början. Vi
har nu haft över 60 delegationer här från mer än 30 länder. De
flesta besöksgrupperna har varit på hög nivå med ministrar,
ambassadörer, företagsledare eller höga tjänstemän. Vi följer
upp alla besök och har redan påbörjat flera internationella samarbeten, säger Marcus Lind, kommunikationsansvarig på Smart
City Sweden.
Smart City Sweden fungerar som ett skyltfönster för svenska
hållbarhetslösningar gentemot den internationella marknaden.
Utställningen i Hammarby Sjöstad i Stockholm presenterar
företag och goda exempel från hela landet, där den gemensamma nämnaren är hållbar stadsutveckling.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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Så kan städerna skapa gröna ytor
och biologisk mångfald
I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet
för grönområden och därmed den biologiska mångfalden.
Men dessa naturvärden går att återskapa, visar BiodiverCity.
Det sjuåriga projektet som avslutades 2017 har tagit fram en vägledande skrift för gröna lösningar med hög biologisk mångfald.
– Grönska ger bättre luft och klimat, det dämpar trafikbuller och ökar den biologiska mångfalden. Men det duger inte
med gräsmattor och trädalléer. Vi behöver en stor växtartrikedom för att insekter som humlor och fjärilar ska trivas och
skapa biotoper med höga naturvärden och ekosystemtjänster,
säger Johanna Andersson på IVL.

Gröna ytor är också viktiga för vår rekreation, särskilt i trafikintensiva och bullriga städer. I ett delprojekt har IVL utvärderat
ett trettiotal demonstrationsanläggningar i Malmö – gröna tak
och
terrasser, flyttbara rabatter och gröna väggar – utifrån ett organisatoriskt perspektiv.
– Vi hoppas att våra resultat kan inspirera kommuner och
privata aktörer att våga investera i grönytor som passar i allt
mer förtätade städer. Det finns mycket att lära av andra.
Det behöver inte handla om att klä hela tak och fasader i grönska,
flyttbara pallkragar och lådor är steg i rätt riktning.

IVL samordnar
Västra Götalandsregionens
klimatsatsning
Kommunerna som är bäst
på klimatanpassning
Vilka kommuner i Sverige är bäst på klimatanpassning?
I juni presenterade Svensk Försäkring och IVL Svenska
Miljöinstitutet sin årliga undersökning av hur kommunerna
arbetar med klimatanpassning. Förstaplatsen denna gång gick
till Uppsala kommun, därefter kom Lomma och Stockholm på
delad andraplats. Kartläggningen som genomfördes för tredje
året i rad visar en positiv trend för kommunernas klimatanpassningsarbete. Men fortfarande är det många kommuner som inte
har undersökt sina klimatrelaterade risker. De behöver också bli
bättre på att vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till
exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt
väder och låga grundvattennivåer.
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I oktober fick IVL Svenska Miljöinstitutet uppdraget att
koordinera fokusområdet Hållbara transporter inom ramen
för Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens gemensamma satsning Klimat 2030.
– Det känns roligt och viktigt att få hjälpa regionen med
deras klimatarbete. Västra Götalandsregionen är länets
största arbetsgivare med över 50 000 anställda och de har
ansvar för kollektivtrafiken. Det innebär stora möjligheter
att sätta avtryck på arbetet med att minska utsläppen från
resor och transporter, säger Anders Roth, ansvarig för
hållbar mobilitet på IVL.
Uppdraget fokuserar på fyra områden: klimatsmart
vardagsresande, accelererad omställning till fossilfria fordon
och bränslen, effektiva godstransporter samt klimatsmarta
möten och semestrar. Aktörer från bland annat drivmedelsindustrin, fordonstillverkningen, logistik- och transportsektorn samt kollektivtrafiken ska mobiliseras.
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Livscykelanalys
av elbilsbatterier
en laddad fråga
Säg elbil och de flesta tänker nollutsläpp. När IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag
av Energimyndigheten och Trafikverket studerade koldioxidutsläppen från tillverkningen
av elbilsbatterier var det många som höjde på ögonbrynen – var elbilen i själva verket
en klimatbov?
I fjol ökade försäljningen av elbilar med nästan 50 procent, om
än från låga nivåer, och i dag finns cirka 50 000 elbilar och laddhybrider registrerade i Sverige. De stora biltillverkarna överträffar varandra med storslagna planer på framtida elbilsproduktion. Fossilbilen ska fasas ut, elbilsrevolutionen står för
dörren och förhoppningarna som knyts till den är skyhöga.
– Elektrifierade fordon kommer definitivt i stor skala.
Branschen är i stark teknikutveckling. Alla vill vara med.
Däremot verkar få ha funderat över vilka avtryck elbilarna gör
innan de hamnar i trafiken, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL.
Det var kanske därför The Life Cycle Energy Consumption and
Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries som
publicerades i maj förra året fick så stort genomslag.
ST OR A U T SL Ä PP I N NA N BI L EN STA RTAT

Det var en LCA-studie (livscykelanalys) som visade att dagens
produktion av elbilsbatterier i genomsnitt släpper ut mellan 150
och 200 kilo koldioxid för varje kilowattimme som batteriet kan
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lagra. En av de minsta elbilarna på marknaden, Nissan Leaf, har
batterier på cirka 30 kWh, många nya modeller har batterier på
60 och 100 kWh. En elbil med ett 100 kWh-batteri har alltså
släppt ut 15-20 ton koldioxid innan den ens har startat.
Rubrikerna kom genast. ”Gröna elbilar föds svarta”,
skrev Dagens Nyheter. ”Elbilen en klimatvärsting?” undrade
Aktuellt. Högerextrema nyhetssajten Breitbart vinklade på
”Tesla Car Batteries Not Remotely Green, Study Finds” och
fick över nio tusen kommentarer. Till och med Elon Musk
kommenterade rapporten på Twitter (och kallade den
aningslös).
F ICK DR I VOR M E D M E J L

Många känner till att det krävs stora mängder ändliga metaller
för att tillverka batterier, men för det allra flesta var det en
nyhet att batterier slukade så mycket energi vid tillverkningen.
Författarna till studien, Lisbeth Dahllöf och Mia Romare, liksom Mats-Ola Larsson som granskade rapporten fick drivor
med mejl.
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Författarna till studien om elbilbatteriernas miljöpåverkan,
Mia Romare och Lisbeth Dahllöf.
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MIA ROMARE, FORSKARE PÅ IVL:

"Eftersom elbilarnas fördel ligger i användarfasen
blir en jämförelse med bara produktionsfasen
som att jämföra ett halvt päron med en äppelklyfta."

26

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
FOTO : Jonas Tobin

– Att elbilar kommer ut sämre i produktionssteget borde
egentligen inte vara så förvånande eftersom batteriet – som
vanliga bilar saknar – är stort och komplicerat. Och eftersom
elbilarnas fördel ligger i användarfasen blir en jämförelse med
bara produktionsfasen som att jämföra ett halvt päron med en
äppelklyfta, säger Mia Romare.
Ungefär hälften av koldioxidutsläppen uppstår vid tillverkningen av battericellerna, visade studien, och ju större batteri
desto större utsläpp. Men eftersom utsläppen är indirekta och
kommer från den elproduktion som driver batterifabriken blir
de lägre om elen kommer från förnybara källor och högre om
den kommer från kolkraft. De data som rapporterades i IVLstudien utgick från en elmix på 50-70 procent fossil andel,
vilket är vanligt där batterierna tillverkas.
Flera batterifabriker ville inte lämna ut uppgifter över
processutsläpp och energianvändning. Metodvalet blev att utgå
från granskad facklitteratur – tillgänglig och transparent data,
inte teknik i utveckling.
ÄV EN U T SL Ä PP F R Å N GRU VOR

Utöver koldioxidutsläppen från batterifabrikerna tittade
Mia Romare och Lisbeth Dahllöf på utsläppen från gruvbrytningen av de metaller som behövs för batterierna.
Framförallt litium och kobolt, varav det senare ofta utvinns
under förfärliga arbetsmiljöförhållanden, därtill med negativa
miljökonsekvenser. Det är ett miljökapitel för sig, men koldioxidutsläppen från denna process är ändå i nuläget lägre än den från
tillverkningen, visade studien. Ett ytterligare perspektiv var
hanteringen av uttjänta batterier, en fråga som sannolikt kommer att öka i betydelse.
– Vi har haft en transportpolitik som haussat etanol, sedan
dieselbilar och nu väntar vi på elbilsfrälsningen. Men som alltid
i miljöfrågor finns det sällan ett enkelt svar. Elbilen har stor
potential och många miljöfördelar redan nu men vi kan inte
blunda för dess nuvarande avtryck, säger Mats-Ola Larsson.
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H E L H ET SPE R SPE K T I V Ä R V I K T IGT

Fortfarande kommer frågor från olika håll, men på det hela är
tonen mer sansad. Studien blev ett viktigt tillskott till debatten
och den fortsatta teknikutvecklingen, menar Lisbeth Dahllöf.
– Det har blivit en viktig diskussion och fler har förstått betydelsen av ett helhetsperspektiv. Intresset från fordonsindustrin
har vaknat. Beställare inser att man måste ha koll på hela
inköpsledet och kräva underlag från batterifabrikerna. Det är
inte försvarbart att använda energislukande fabriker när produkten som tillverkas däri saluförs som koldioxidfri.
" HÖ GR E K R AV PÅ BAT T E R IT I L LV E R K N I NGEN"

Peter Kasche, handläggare på Energimyndigheten, kommenterar resultaten:
– Energimyndigheten beställde studien för att få större kunskap
om vilka växthusgasutsläpp som genereras från tillverkningen
av elbilsbatterier. Med studien har myndigheterna också fått
kunskap om vilka produktionssteg som genererar störst utsläpp
vid batteritillverkningen, samt vilka återvinningstekniker som
är möjliga. Den största betydelsen studien har haft är att den
har uppmärksammat samhället på att vi måste ställa högre koldioxidkrav på batteritillverkningen framöver.
" ST U DI EN G AV K U NSK A P OM K L I M AT PÅV E R K A N"

Magnus Lindgren, senior sakkunnig, Trafikverket:
– I kommunikationen från både forskarvärlden och industriaktörerna förekom en stor variation om miljö- och framförallt
klimatnyttan med elektromobilitet genom batteridrift. Som en
myndighet under regeringen behöver vi få bättre förståelse av
effekterna och potentialen av nya lösningar som kan bidra till en
omställning av transportsektorn. Livscykelanalysstudien var ett
sätt för oss att få bättre kunskap om klimatpåverkan av batteriproduktionen, samt vilka delar som svarade för de största bidragen. När vi förstår bidragen är det lättare att börja åtgärda svagheterna i systemet.
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Projekt ska ge mer återanvändning av inredning
Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och
butikslokaler. Omsättningen av ny inredning vid ombyggnationer är stor – och därmed också möjligheten att återanvända
begagnat material. Hur det ska omsättas till praktik ska IVL
Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med ett tiotal
projektpartners.
– Det finns ett stort intresse för dessa frågor. Alldeles för
mycket värdefullt inredningsmaterial slängs helt i onödan,
säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL.

Projektet kommer att utgå från byggmaterial med hög
efterfrågan som är enkel att ta ner och sätta upp igen,
exempelvis innerväggar, belysning, dörrpartier och beslag.
Förutom IVL deltar Vasakronan, Fabege, Kompanjonen,
Brattöns återbruk, White arkitekter, LINK arkitektur,
Tenant och Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik
och Sveriges Byggindustrier.

Åsa Stenmarck
utreder plastens miljöeffekter

Åsa Stenmarck har fått regeringens uppdrag att utreda
plastens miljöeffekter, bland annat i havet.

ÅRSREDOVISNING 2017

I september utsåg regeringen IVL:s avfallsexpert Åsa
Stenmarck till särskild utredare med uppdrag att se över
möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från
plast.
– Det är ett spännande och angeläget uppdrag. Plast finns
överallt i samhället och allt oftare i vår miljö och det medför
många olika miljöeffekter. Det är bra att frågan har hamnat
högt upp på agendan, säger Åsa Stenmarck.
Utredningen ska öka kunskapen om användning av plast
och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och
materialåtervinning. I uppdraget ingår också att identifiera
de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plast och
mikroplast i hav.
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Tusen miljövarudeklarationer
registrerade

Farliga ämnen måste
fasas ut vid återvinning

Behovet av information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar. Det visar den snabba uppgången av antalet
registreringar i det internationella EPD-systemet,
Environmental Product Declaration. VSystemet förvaltas
sedan 2014 av EPD International AB, ett dotterbolag till
IVL Svenska Miljöinstitutet. Under hösten 2017 registrerade bolaget sin tusende miljövarudeklaration.
– Det här är fortsättningen på en trend som vi sett i flera
år. Det behövs information som på ett transparent sätt visar
miljöpåverkan över hela livscykeln, säger Kristian Jelse,
programansvarig för det internationella EPDsystemet.
Byggprodukter ökar mest vad gäller miljövarudeklarationer är byggprodukter, därefter följer livsmedel.
Det senaste året har det dykt upp nya, spännande kategorier, bland annat har flygplan, skor och hissar miljövarudeklarerats.
I det internationella EPD-systemet finns nu produkter
och tjänster från 37 olika länder registrerade. Under 2017
har bolaget utökat sina internationella samarbeten med
organisationer i Indien och Brasilien. Systemet förvaltas
sedan 2014 av EPD International AB, ett dotterbolag till
IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige har studerat
ett antal kemikalier i varor – bland annat freoner i byggisolering, mjukgörare i PVC och flamskyddsmedel i hushållsplast – för att se vart de tar vägen i avfallshanteringen.
– Bättre kunskap på det här området kan leda till säkrare
och ökad materialåtervinning eftersom oönskade kemikalier
effektivare kan tas bort ur kretsloppet, säger Elin Belleza,
avfalls- och kemikalieexpert på IVL.
I rapporten Rätt sak till rätt behandling lyfter de fram att
bättre spårbarhet av kemikalier i produkter skulle kunna
bidra till att rätt sak hamnar på rätt plats i avfallshanteringen och göra att produkter som bör hanteras separat på
grund av sitt kemikalieinnehåll inte blandas med annat
avfall.
En utmaning är alla de produkter som finns i samhället i
dag, som har lång livstid och som kommer till avfallsledet
många årtionden efter att de tillverkades. Dessa produkter
var vid
sin tillverkning ofta ”giftfria”, men kan innehålla kemikalier
som vi i dag vill fasa ut ur kretsloppen. En annan utmaning
är importerade varor, bland annat plastprodukter och
lågpriselektronik som man sett kan innehålla ämnen som
är förbjudna i Sverige.
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Handel med begagnat sparar stora mängder växthusgaser
På uppdrag av Schibsted Media Group har IVL räknat ut
vilken potentiell miljönytta som begagnathandeln på åtta
av mediekoncernens marknadsplatser bidrar med.
Beräkningarna visar att genom att handla begagnat i
stället för att köpa nytt kunde 16,3 miljoner ton utsläpp av

växthusgaser sparas in under 2016. Det motsvarar att trafiken skulle stå stilla i Stockholm i 19 år. Resultatet som bygger på statistik visar att handeln på Blocket i Sverige bidrar
till en potentiell besparing på 0,8 miljoner ton koldioxid –
samma mängd som Stockholms biltrafik släpper ut på ett år.

Kubanska bussar drivs
med biogas från grisgårdar
Kuba med sin bristfälliga infrastruktur och osäkra energiförsörjning har stor potential att gå mot en mer cirkulär ekonomi. Inom ramen för ett EU-finansierat kunskapsutbyte har
IVL:s Anders Hjort utvärderat möjligheterna att försörja delar
av Kubas busstrafik med biogas från gödsel.
Mycket har stått still på Kuba sedan Castro tog makten 1959
och landet sattes i blockad. Under många år fick regimen olja
från Sovjet i utbyte mot sockerrör men sedan Sovjets sammanbrott 1991 har Kuba fått klara sig på egen hand.
I den lilla kommunen Martí på den nordvästra delen av ön
råder underskott på drivmedel och överskott på avfall från jordbrukssektorn. Genom att tillverka biogas från det gödsel och
avfall som uppstår vid två närliggande grisgårdar kan man
producera tillräckligt med bränsle för att driva ett tjugotal bussar
för kollektivtrafik. Rötresterna från biogasproduktionen kan
sedan återföras till åkrarna. IVL har varit med och utformat ett
komplett biogassystem med bränsledistribution till kommunens
bussterminal.
– Det finns en enorm potential i att skala upp detta pilotprojekt
och implementera liknande lösningar i Kubas övriga kommuner.
De har själva redan stor kunskap, vi har kunnat bidra med
erfarenhet från den resa som Sveriges kommuner har gjort för
mer effektiva lösningar, säger Anders Hjort.
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Hur mår Sveriges
skogar och sjöar?
Som ett levande labb mitt i naturen. Provtagningarna vid Gårdsjön utanför Stenungsund
har varit navet för svensk försurningsforskning sedan 60-talet. I dag bär de 30 år långa
mätserierna vittnesmål om en natur som mår allt bättre.
kvar, framför allt när det gäller kvävenedfall, säger Filip Moldan.
– Förr var sjöarna helt klara och man kunde se ända ner till
En gång i månaden lämnar han och Sara Jutterström, som i
botten från bryggan. De var så svårt försurade att det knappt
grunden är marinkemist (och flerfaldig polfarare), skrivbordsfanns något liv kvar. Nu kryllar det av fisk. Det är tydligt för
arbetet och åker till stationen i Gårdsjön. Provtagningsblotta ögat hur mycket bättre naturen mår nu.
området ligger i Svartedalen, ett fågelrikt
Filip Moldan lockades till Sverige från dånaturreservat öster om Stenungsund med tät,
varande Tjeckoslovakien 1990 för att jobba med
vresig barrskog. 1991 satte kreativa IVLförsurningsfrågor i ett år. Han har nu varit kvar
forskare tak mellan träden för att se vad som
på IVL i snart 30 år. Under dessa år har försurhänder när marken inte belastas med surt regn.
ningsfrågan gått från att vara ett akut miljöhot
Det var det så kallade takprojektet och Gårdsjön
som låg högt på den politiska agendan till att
blev ett försurningshistoriskt flaggskepp. ”I
mer handla om övervakning och förvaltning.
vissa kretsar utomlands är Gårdsjön mer känt
Fortfarande är mellan fem och tio procent av
än Stockholm.”
Sveriges sjöar försurade och många måste
Det är tyst så när som på fågelsång och Filips
kalkas för att känsliga arter ska kunna
och Saras plaskande med vattenproverna.
överleva där. Men nedfallet av försurande
Filip Moldan , IVL.
Nederbörds- och avrinningsprovtagning har
svavel över Sverige har på 25 år minskat med
pågått på samma sätt och på samma provtagöver 80 procent och många sjöar har hunnit
ningspunkter varje månad i snart 40 år. Mycket annat har också
återhämta sig.
undersökts i perioder. Skog, vegetation, mark, sediment i sjön,
mossor, lavar, alger, svampar, vattenlevande organismer – listan
VÄ R L DSBE RÖM T TA K PROJ E K T
kan göras lång.
– Vi kommer att få leva med försurningen under en lång tid
Här och där mellan vitmossa, stubbar och stenar sticker rör
framöver, vi kan inte släppa frågan helt. Det är inte alla föroch slangar upp. En och annan mus har varit på kablarna.
surade ekosystem som återhämtar sig på kort tid bara för att
Under så många år hinner även annat att hända. Utöver älgnedfallet har minskat. Dessutom finns en del luftföroreningar
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IVL:s Filip Moldan och Sara Jutterström
samlar in vattenprover vid Gårdsjön.
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"Det är väldigt värdefullt att
jobba med provtagningen och
instrumenten själv, att se värdena
på plats och ha direktkontakt
med labbet och IT-delen som
ser till att de kvalitetssäkrade
resultaten hamnar i databasen."

Sara Jutterström, IVL.
FOTO : Jonas Tobin

möten och getingbon har IVL:s personal genom åren träffat på
både nakenjoggare (iförd i gympaskor och keps) och nationella
insatsstyrkan förstärkt med polishelikopter här ute. Det senare
efter att en kvinna på hundpromenad trodde sig möta en galning
med järnrör och plasthandskar (mätcylinder i plast samt
skyddshandskar för att inte kontaminera proverna).
KOL L PÅ H E L A K E DJA N

Sara och Filip byter filter och rensar krondroppsamlare, mäter
vattennivå, markfuktighet, marktemperatur och nederbörd och
samlar in barrprover. Det mesta analyseras på IVL:s eget
laboratorium.
– Det är väldigt värdefullt att jobba med provtagningen och
instrumenten själv, att se värdena på plats och ha direktkontakt
med labbet och IT-delen som ser till att de kvalitetssäkrade
resultaten hamnar i databasen. Man har koll på hela kedjan.
Om något ser konstigt ut kan vi dubbelkolla och oftast själva ta
reda på orsaken. Mätserierna är unika och används även långt
utanför IVL. Modeller som tar fram framtida scenarier är också
viktiga, men hade vi inte haft historiska data hade vi inte heller
kunnat se framåt, säger Sara Jutterström.
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SA M M A A PPA R AT I NÄ STA N 4 0 Å R

Vid en liten bäck finns en fördämning med apparatur för att
mäta vattenståndet, en så kallad pegelskrivare. Här har IVL
tagit prover vid exakt samma mätpunkt månadsvis sedan 1979.
Och utan att modernisera den helt mekaniska pegelskrivaren.
– Det är den mest stabila maskin jag någonsin har jobbat med.
Det är inte fråga om nostalgi här, dem funkar bara bättre,
konstaterar Filip Moldan.
H U R M YCK ET K VÄV E TÅ L M A R K EN ?

Själva Gårdsjön kalkas fortfarande vartannat år. Sportfiskarna
sätter ut fisk.
– Det är en känslig fråga. Inte alla svenska sjöar har varit
lika gravt försurade som Gårdsjön. Uppemot hälften av alla
sjöar som kalkas i dag skulle inte längre klassas som försurade. Och det finns även naturligt sura sjöar, dem borde man
inte heller kalka även om det betyder att de förblir fisklösa.
Å andra sidan har man genom kalkningen i många fall fått ett
rikt och levande ekosystem som man inte vill förlora. Det är fint
i sig så klart, men det är inte nödvändigtvis naturvård, säger
Filip Moldan.
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Sedan 27 år pågår också ett kvävegödslingsexperiment i
Gårdsjön som går ut på att undersöka hur mycket kväve marken
tål innan det börjar läcka ut i vattendragen. Kväve har en starkt
övergödande effekt på sjöar och bidrar också till försurningen.
Fyra gånger det naturliga nedfallet tillförs på mekanisk väg.
Sedan starten har marken här tagit emot lika mycket kväve som
övrig skog runtomkring får på ett helt sekel, berättar Filip
Moldan.
– Det har visat sig att marken tar upp mer än vi någonsin hade
kunnat tro. Det tar lång tid att trötta ut systemet på kväve.
Men vad händer vid avverkningen? När når systemet en kritisk
gräns? Vi måste veta mer om hur naturen reagerar både på kort
och på lång sikt. Det är därför det är så viktigt att blicka både
bakåt och framåt och framförallt att fortsätta mäta och
övervaka.
" EN S V ENSK NAT IONA L SK AT T "

Salar Valinia, handläggare på Naturvårdsverket, kommenterar
den långa verksamheten i Gårdsjön:
– Arbetet har varit helt centralt för Naturvårdsverket.
Forskningen och övervakningen har bidragit till beslut baserade
på god vetenskaplig grund. Det har alltid varit en plats för forskare, beslutsfattare och intressenter från hela världen att samlas,
diskutera och utvärdera vilka effekter luftföreningar har på
ekosystemen. Ur ett försurningsperspektiv är Gårdsjön en
svensk nationalskatt och tyvärr en av de få återstående objekt i
världen där så många och så grundliga undersökningar har
utförts.

MER FRÅN IVL:S MILJÖÖVERVAKNING
IM – INTEGRERAD MONITORING

MAGIC-BIBLIOTEKE T

KRONDROPPSNÄTE T

Integrerad monitoring är ett övervakningsprogram som fokuserar på bland
annat återhämtning från försurning,
övergödning, tungmetaller och effekterna av ett förändrat klimat.
Programmet utförs i fyra reservatskyddade skogsområden – utöver
Gårdsjön också i Småland, Bergslagen
och mellersta Norrland. Områdena är
skyddade från direkt påverkan av
punktkällor och skogsbruk för att
tydligt kunna särskilja effekter från
luftföroreningar från störningar av
markanvändning. IM rapporterar till
FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP).

Det finns nära på 100 000 sjöar som
är större än en hektar i Sverige.
De allra flesta är varken sura eller
försurade. MAGIC-biblioteket
(Model of Acidification of Groundwaters In Catchments) hjälper till att
bedöma vilka sjöar som har försurats,
hur försurade de är och vad deras
återhämtningspotential är.
Biblioteket har även utvecklats till
att bedöma vattendrag.

Sedan 1985 har forskare inom det
regionala miljöövervakningsnätet
Krondroppsnätet följt utvecklingen
av svavel- och kvävenedfall och dess
påverkan på markvattenkvaliteten i
Sverige. Forskningen visar att i stora
delar av Sverige är mark och vatten
fortfarande försurade, trots att luftföroreningarna har minskat.
Orsakerna är bland annat ett fortsatt
högt kvävenedfall och intensivare
skogsbruk. Krondroppsnätets övervakning omfattar över 70 provytor i
skog och på öppet fält över hela landet.
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NOTISER
På taket till köpcentret Nordstan är några
av sensorerna placerade. Fredrik Hallgren och
Karin Söderlund på IVL och Hung Nguyen från
Göteborgs Stad kontrollerar att de fungerar.

Tolv miljoner till
digital miljöövervakning
Som en av åtta hubbar i Sverige beviljades projektet Luft och
Vatten med Internet of Things i juli 12 miljoner kronor från
Vinnova. IVL deltar i projektet som med hjälp av Internet of
Things och sensorer utvecklar ett effektivare system för att
samla information om luft- och vattenkvalitet i städer. Bland
annat har ett antal sensorer som mäter luftföroreningar
installerats runt om i Göteborg.
I projektet samlas Göteborgs Stads verksamheter och flera
privata bolag för att använda ny teknik för miljöövervakning
av luft och dagvatten. Med effektivare verktyg vill man skapa
bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar och på
så sätt förändra människors beteenden och bidra till bättre
hälsa. För att nå stadens unga medborgare har projektet också
inlett ett samarbete med vetenskapscentret Universeum.

Tina Skårman omvald till
ordförande för FN:s utsläppsprotokoll

Tina Skårman, IVL.

IVL:s Tina Skårman valdes 2014 till ordförande i
PRTR-protokollet – Protocol on Pollutant Release
and Transfer Register – som handlar om allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation genom
tillgängliga och enhetliga register. Vid partsmötet i
september 2017 omvaldes hon för en andra period.
– Det är naturligvis hedrande att blir omvald
och samtidigt väldigt roligt att fortsatt vara delaktig i protokollets arbete, säger Tina Skårman.
De främsta utmaningarna för den nya arbets-

perioden är protokollets framtida utveckling,
hur man når ut till allmänheten och hur data
kan användas för uppföljning av Agenda 2030.
Syftet med PRTR-protokollet är att underlätta
för allmänheten att ta del av miljöinformation
genom att skapa enhetliga integrerade och
landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Sveriges register är
tillgängligt för allmänheten via Naturvårdsverkets
databas Utsläpp i siffror.

Minskade utsläpp från
sjöfarten ger bättre hälsa
En kväveoxidskatt och fond, tillsammans med ett kväveutsläppsområde inom Östersjön och Nordsjön, skulle resultera i
snabba minskningar av negativa hälsoeffekter hos befolkningen
i kustländerna. Det visar en studie som IVL Svenska
Miljöinstitutet genomfört på uppdrag av Luftförorenings- och
klimatsekretariatet (AirClim) och som presenterades i april.
När kväveoxider omvandlas i atmosfären bildas mycket små
partiklar som bidrar till ökad sjuklighet och förtida dödsfall hos
människor. I analysen har man tittat på vad det skulle innebära
att inrätta ett så kallat kväveutsläppsområde, där strängare
utsläppskrav införs för fartyg som byggs efter 2021. Man har
också tittat på ett system med kväveoxidskatt och en fond som
innebär att skatteintäkterna skickas tillbaka till rederier som ett
ekonomiskt stöd för att installera reningstekniker på fartyg
byggda före 2021. På det sättet kan kväveoxidutsläppen från
stora delar av fartygsflottan minska på kort tid.
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Om dessa åtgärder införs samtidigt kan de hälsorelaterade
kostnaderna kopplade till luftföroreningar minska med 28 300
miljoner euro under perioden 2020-2040, visar analysen.
– Båda styrmedlen är kostnadseffektiva i den meningen att
hälsonyttan överskrider kostnaden med goda marginaler, säger
Katarina Yaramenka, projektledare på IVL.
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Åke Sjödin, IVL, forskar bland
annat om bilavgaser.

Höga utsläpp även från
nya dieselbilar
Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, släpper ut ungefär
fem gånger så mycket kväveoxider i verklig körning jämfört med
vad lagkravet anger. Det visar en undersökning som IVL Svenska
Miljöinstitutet publicerades i juni. Studien har mätt avgasutsläppen från över 30 000 bilar i Göteborgstrafiken. Det är första
gången som så omfattande mätningar av Euro 6-bilarnas verkliga utsläpp presenteras.
– Det här bekräftar vad vi tidigare befarat; att även de senaste
dieselbilarna har höga utsläpp av kväveoxider. Det visar att
lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller tyvärr inte har
fungerat som de ska, säger Åke Sjödin, forskare på IVL.
Mätningarna i Göteborg visar samtidigt att det har skett
förbättringar med den senaste avgasstandarden, Euro 6.
I genomsnitt har utsläppen av kväveoxider i verklig körning
minskat med cirka 60 procent för Euro 6 jämfört med tidigare
Euroklasser. Men fortfarande kör det många dieselbilar med
högre utsläpp på våra vägar. I studien såg man stora skillnader
mellan olika märken, modeller och individuella fordon.
Utsläppen av kväveoxider är också högre vid lägre omgivningstemperatur.

Varför blir
svenska sjöar brunare?
Sjöar och vattendrag har blivit brunare. I en rapport till Havsoch vattenmyndigheten har forskare på IVL sammanfattat ett
hundratal svenska studier som undersökt vad som ligger
bakom fenomenet, och hur det i sin tur påverkar möjligheten
att bedöma hur försurade våra sjöar är.
– Sedan femton, tjugo år tillbaka har halten löst organiskt
kol ökat i sjöar och vattendrag vilket har gjort dem brunare.
Det här är ett bekymmer för vattenreningsverken, det blir
svårare att rena till fullgod dricksvattenkvalitet. Kolet binder
också till sig andra ämnen som tungmetaller och det är naturligtvis inte bra, säger Filip Moldan, forskare på IVL.
Brunare vatten släpper inte heller igenom ljus lika bra ner
till botten vilket ger negativa konsekvenser för hela ekosystemet.
Det finns ett antal olika teorier till vad som ligger bakom
fenomenet med brunare sjöar: klimatförändringar, närheten
till barrskog, förändrad markanvändning och minskad försurning. Filip Moldan menar att alla förklaringar kan stämma,
men att de har olika stor betydelse för olika perioder och
regioner.
Forskningsområdet kommer sannolikt få allt större betydelse i framtiden. Klimatförändringarna för med sig mer regn
som sköljer ur marken och gör att vattnet i sjön byts ut snabbare,
varpå de organiska ämnena inte hinner brytas ner. Även högre
temperatur påverkar processen.

Ny modell beskriver hur kol
cirkulerar mellan land och sjöar
Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU, norska
NIVA, engelska CEH och Scottish Water har utvecklat en
metod för att på ett enkelt sätt kunna uppskatta hur snabbt
löst organiskt kol uppstår eller försvinner i sjövatten beroende på sjöns näringsstatus och omsättningstid.
– För miljöarbetet betyder det att beräkningar av transporten av löst organiskt kol från land till hav och de utsläpp
av koldioxid som sker i samband med det, och som ingår i de
storskaliga modeller som beskriver hur kol cirkulerar i naturen,
väsentligt kan förbättras, säger Filip Moldan på IVL.
I studien sammanställde forskarna data från 82 sjöar i
Europa och Nordamerika. De upptäckte att sjöarnas näringsstatus tydligt reglerar huruvida de fungerar som en kolkälla
eller som en kolsänka för löst organiskt kol, och att hastigheten
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med vilken detta kol uppstår eller försvinner i sjövatten kan
förutsägas utifrån vattenomsättningen i sjöarna. När sjöar
blir övergödda går de från att vara kolsänkor till att bli kolkällor för löst organiskt kol.

37

NOTISER

Fler företag betalar extra för
miljövänligare transporter
Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år.
Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL
Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Göteborgs universitet
presenterade i mars.
– Miljö har fortfarande för låg prioritet hos transportköparna i förhållande till andra krav som ställs på åkare och
speditörer. Vi hoppas dock att den här ökade betalningsviljan
är början på en positiv trend. Vi har gjort den här undersökningen två gånger tidigare men det är först nu som vi ser att

betalningsviljan för mer miljövänliga transporter har ökat
markant och att fler företag ställer miljörelaterade krav vid
upphandling, säger Linda Styhre, forskare på IVL.
Det vanligaste miljökravet som transportköpare ställer vid
upphandling är att leverantörerna använder lastbilar med hög
miljöklass. Ett annat krav som har ökat signifikant under
senare år är att använda förnybara bränslen.

Kväveläckaget från jordbruket kan minska med enkla medel
Kväveläckage från gödselhanteringen i jordbruket är förenat
med en rad miljö- och hälsoeffekter: övergödning, klimatpåverkan och luftföroreningar för att nämna de största. En studie
som IVL gjort för Nordiska ministerrådet har jämfört och
sammanställt vilka åtgärder som har mest effekt.
– Det finns många lågt hängande frukter att plocka för att
minska kvävets belastning på miljön, och de nordiska länderna
kan lära mycket av varandra, säger Sofie Hellsten, forskare
vid IVL.
Rapporten ska utgöra ett beslutsunderlag för vägen framåt,
där valen står mellan strängare föreskrifter, ekonomiska
styrmedel och incitament eller mer frivilliga och rådgivande
verksamheter.
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Rapportförfattarna har identifierat ett antal rekommendationer och tekniska åtgärder som har stor miljönytta. Lägre
andel protein i fodret (ofta tillförs mer än djuren kan tillgodose sig), bättre täckning av urinbehållare och gödselstackar och djupare gödsling i jorden, vilka alla minskar
ammoniakutsläppen kraftigt. Mindre animalieproduktion
är också förenat med lägre utsläpp av kväve. Många åtgärder
är inte nödvändigtvis svåra och kostsamma.
– Eftersom insatser för att minska kväveläckage ger så
många positiva effekter är det viktigast att stötta jordbruket
att göra rätt utan att det medför tungt merarbete och kostnader, säger Sofie Hellsten.
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Flera farliga kemikalier
finns i smink

Biobränsle från svensk skog ska
minska flygets klimatpåverkan

På uppdrag av Naturskyddsföreningen har IVL analyserat högfluorerade ämnen (PFAS) i 22 kosmetikaprodukter som säljs på
den svenska marknaden. I 20 av dem fanns föroreningar av
oredovisade PFAS-ämnen varav sju finns med på EU:s lista över
särskilt farliga ämnen.
– Förekomsten av oredovisade PFAS-ämnen är troligtvis en
konsekvens av att de utgör orenheter från andra högfluorerade
ämnen som är aktiva ingredienser i kosmetikaprodukterna.
Tidigare studier har visat att flera PFAS kan tas upp via huden,
men vi vet inte vilket bidrag användning av kosmetika
utgör i förhållande till andra källor som föda eller dricksvatten,
säger Robin Vestergren, forskare på IVL.
PFAS är en grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier
som finns i många vardagsprodukter. De används som ytbehandling i, till exempel, kläder, skor och stekpannor. De mest
omtalade källorna till PFAS i miljön har hittills varit brandskum
och skidvalla.

Tillsammans med föreningen Fly Green Fund har IVL
startat ett projekt med målet att nå en storskalig produktion
av bioflygbränsle i Sverige. I dagsläget produceras bioflygbränsle enbart vid en anläggning i Kalifornien och det
vill projektet ändra på. Siktet är inställt på den svenska
skogen för att få tillgång till lokalproducerat bioflygbränsle.
– Förnybart flygbränsle från skogsråvara kan minska
klimatavtrycket från svenskt flyg, samtidigt som det skapar
nya och hållbara inkomstkällor för skogsindustrin, säger
Erik Furusjö, projektledare på IVL.
Målet är att bygga en svensk bioflygbränsleregion med
lokal produktion av bioflygbränsle, och som exporterar både
kunskap och hårdvara.
– På så sätt minskar vi inte bara Sveriges, utan även det
globala klimatavtrycket, säger Erik Furusjö.
I konsortiet ingår förutom IVL och Fly Green Fund
också Jämtlandsgas, Sky NRG, Swedavia, Luleå tekniska
universitet och Cowi.

Ny metodik för att hantera
hälsorisker med nanomaterial
Under senare år har nanomaterial använts i allt fler tillämpningar, exempelvis medicin, kosmetika, byggmaterial och
industriella produkter. Men fortfarande saknas kunskap om
hälsoriskerna med dessa. IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett
projekt finansierat av AFA Försäkring utvecklat en metodik
som beskriver hur man kan arbeta med bedömning av riskerna
med nanopartiklar och förebygga farliga exponeringar.
– Hälsoriskerna varierar beroende på vilket ämne eller
material som nanomaterialet består av. Att använda sig av
försiktighetsprincipen är ett sätt att säkerställa att åtgärder
vidtas som ger ett tillräckligt skydd, även om nanomaterial
skulle vara farligare än vi i dag känner till, säger Ann-Beth
Antonsson, arbetsmiljöforskare på IVL.
Det finns inga beslut om gränsvärden för nanomaterial,
men de förslag som finns från olika länder beskrivs i IVL:s
rapport och kan användas för att bedöma uppmätta halter i
arbetsmiljön. Även åtgärder för att begränsa exponeringen
diskuteras.
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Hoppfulla trender
för ett fossilfritt
Sverige
I december 2017 släpper regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige
rapporten Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige. Rapporten
som har sammanställts i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet visar trender i utvecklingen inom energi, transport,
konsumtion, kapitalplaceringar och byggande.
Indikatorer visar att utvecklingen på flera områden går åt rätt
håll, bland annat har omställningen av el- och värmesektorn
kommit långt. Rapporten lyfter också fram ett antal exempel på
lyckade initiativ från kommuner och företag.
Alla trender går dock inte åt rätt håll. Utsläppen från svenskarnas konsumtion ligger kvar på cirka 11 ton koldioxid per
person och år vilket är samma nivå som i början av nittiotalet.
För att vända trenden krävs arbetsinsatser från politik, näringsliv och privatpersoner.
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ÖSTEN EKENGREN, IVL:S VICE VD

IVL:s
internationella
miljöarbete
– För att vara en forskningsaktör av rang och sprida den kunskap vi byggt upp måste
vi bättre förstå den globala effekten. Vår gamla idé att öppna mellan näringsliv och
myndigheter blir ny i andra länder, säger IVL:s vice vd Östen Ekengren som brinner för
det internationella arbetet. Nästa steg för IVL är Sydamerika.
Varför arbetar IVL internationellt?
– För att nå visionen om ett hållbart samhälle. Vi delar med
oss av våra erfarenheter till andra länder, men kan också bidra
till en hållbar export genom att sälja hållbara lösningar.
Vilka kunder arbetar vi med utomlands?
– Samma som i Sverige: forskningsinstitut och universitet,
myndigheter, kommuner, statliga och privata företag. Men även
svenska företag som vi kan hjälpa att klara lokala krav på fabriker
och produkter.
Vilka länder är speciellt intressanta för IVL?
– Styrelsen har prioriterat EU, Östersjöregionen, Kina, Indien
och Chile. Ett exempel på resultat är projekt inom nätverket
Baltic 21 som har gjort att Estland, Lettland och Litauen sett att
en hållbar miljö inte enbart kräver resurser utan också genererar
ett näringsliv som kan producera hållbara produkter.
Vad gör IVL i Kina?
– Sedan starten 1986 har vi gått från en biståndsberoende
verksamhet till att delta i stora forskningsprojekt som får kinesisk
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finansiering. Våra lokalkontor i Beijing och Wuhan har hjälpt
miljöteknikföretag med ett 70-tal fullskaleinstallationer.
Nu samarbetar vi med svenska företag som Scania för att öka
intresset för biogasproduktion och -bussar. Under förra året
lanserades Smart City Sweden i tre kinesiska städer.
– Vårt arbete påverkar världens viktigaste land att klara
klimatmålen. Och vi hjälper lokala aktörer att skapa bättre
miljö, avfallshantering, vattenresurser, transporter och miljödeklarerade produkter.
Och vad händer i Indien?
– Där fungerar vi som rådgivare till regeringen. Under tre år
har vi fokuserat på hur megastäderna Mumbai och Delhi ska
lösa vatten- och avfallsfrågorna och vi deltar i flera projekt om
smartare städer. Nästa år hoppas vi kunna öppna ett eget kontor
i Indien.
Vilket är nästa steg ut i världen?
– Att etablera oss i Chile för att få in en fot i Sydamerika.
Det är den snabbast växande ekonomin och det finns möjlighet
till stor utväxling i länder som Bolivia, Colombia och Brasilien.
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IVL:s vd på resa till Kina med svenska ministrar
FOTO : Kristian Pohl/Regeringskansliet

I juni deltog IVL:s vd Tord Svedberg i en näringslivsdelegation
som besökte Kina i tre dagar. Delegationen leddes av statsminister Stefan Löfven och med på resan var även miljöminister
Karolina Skog, närings- och innovationsminister Mikael
Damberg samt EU- och handelsminister Ann Linde.
– Svenska lösningar vad gäller klimatomställningen och
hållbar stadsutveckling var några av de ämnen som lyftes fram
under besöket. Från IVL:s sida vill vi bidra till att stödja samarbete och export inom miljö- och miljöteknikområdet, säger
Tord Svedberg.
IVL har haft verksamhet i Kina sedan 1986 och arbetat med
en rad miljöfrågor i landet – allt från att restaurera förorenade
sjöar till att introducera avancerad vattenreningsteknik, kart-

Tord Svedberg, Stefan Löfven, Karolina Skog, Mikael Damberg och Ann Linde.

lägga föroreningar i mark och luft samt utbilda kinesiska
forskare inom luftvårdsområdet. I dag finns cirka tio
medarbetare på IVL:s kontor i Beijing och sex medarbetare
på IVL:s joint venture-bolag Sino-Swedish Environmental
Technology Development (SEC) i Tianjin. Via SEC och IVL
i Beijing har ett stort antal svenska miljöteknikföretag fått hjälp
in på den kinesiska marknaden.

Invigning av
Smart City Sweden
i Kina
Den 27 oktober hölls en invigningsceremoni för Smart City
Sweden på den svenska ambassaden i Beijing i Kina. Investeringsoch exportplattformen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet
ska främja spridningen av svenska innovationer och systemlösningar kopplade till hållbar stadsutveckling och byggande.
Ett 40-tal representanter från kinesiska och svenska organisationer och företag deltog på invigningen och fick höra hur de
kan samarbeta med Smart City Sweden för hållbarhetslösningar inom smarta städer. Anna Lindstedt som är Sveriges
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ambassadör i Kina invigningstalade. På mötet deltog också
Gao Si, chef för IVL:s Kinakontor, som kommer att vara den
stora kraften för att marknadsföra Smart City Sweden i Kina.
Smart City Sweden är en viktig del av regeringens strategiska
samverkansprogram Smarta städer. Plattformen finansieras av
regeringen och Energimyndigheten och drivs av IVL Svenska
Miljöinstitutet i nära samarbete med en rad företag och
organisationer.
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Utökad marinbiologisk
verksamhet i Arktis
I de svårtillgängliga trakterna runt Svalbard och Grönland analyserar IVL:s marinbiologer förekomsten av mikroplast i marina organismer, sediment och havsvatten.
En annan studie undersöker koncentrationen av mikroplast i havsis. Forskning pågår
också på avloppsvatten som orenat släpps rätt ut i den känsliga polarmiljön.
– Det finns så väldigt lite gjort i Arktis, så väldigt mycket mer
att undersöka. Utifrån kan man få intryck av att det ständigt
pågår expeditioner vid polerna men just otillgängligheten gör
det dyrt och komplicerat att forska där, säger Maria Granberg,
som leder och deltar i flera projekt i Arktis.
Föroreningar i arktisk miljö förklaras ofta med den så kallade
globala destilleringsteorin – att utsläpp från industrialiserade
delar av världen förs med strömmar och vindar till de avlägsna
polartrakterna.
Men till saken hör också att det nästan helt saknas avloppsrening i Arktisområdet. Avloppsvatten släpps orenat rätt ut i
havet. Ett exempel är Longyearbyen på Svalbard där det bor 2
000 bofasta (och 3 000 isbjörnar), men med över 150 000 hotellnätter per år – plus en ökande turism med mer och mer flygtrafik och kryssningsfartyg – blir trycket på miljön stort.
Militärbaser och industrier har lämnat stora kontaminerade
områden efter sig som är närmast omöjliga att sanera.
Läkemedelsrester som spolas ut med avloppet har lett till ökad
antibiotikaresistens i närheten av utloppen från bostadsområden och sjukhus.
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Oljeföroreningar i sediment, effekter av antibiotika på bakteriediversitet, mikroplast i havsisen – listan över IVL:s samlade
arktiska kompetens är lång.
Maria Granberg, tidigare vid Göteborgs universitet och
Norska Polarinstitutet, är baserad vid IVL:s kontor på
Kristinebergs marina forskningsstation och jobbar även nära
Kerstin Magnusson, marin ekotoxikolog och specialiserad på
mikroplast i havet. Under 2018 ska de studera hur bottenlevande organismer tar upp, omsätter och påverkas av mikroplaster från sediment.
– Det finns i dag en hel del undersökningar av hur mycket och
vilken typ av mikroplast man hittar i magarna på olika marina
djur. Det är viktig information men ger endast en ögonblicksbild
av djurens exponeringssituation. Vi är intresserade av att veta
hur många partiklar de får i sig under en dag, eller ett liv, så att
vi kan förstå hur mycket som passerar igenom och om de väljer
bort vanlig föda till fördel för plast. Denna information behövs
för att förstå hur plasten påverkar organismerna och hur
miljögifter beter sig när organismer äter plastpartiklar, säger
Maria Granberg.
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I Arktisområdet saknas avloppsrening nästan helt.
Med en ökande turism blir trycket stort på den
känsliga miljön.
ÅRSREDOVISNING 2017
FOTO : Maria Granberg
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M EDAR BETAR E OC H AR BE TSM IL JÖ

Kompetenta och
engagerade medarbetare är
nyckeln till framgång
För ett kunskapsföretag som IVL är det av allra största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att behålla talangfulla medarbetare och attrahera nya.
IVL kan med sin breda verksamhet inom hållbarhetsområdet
erbjuda intressanta arbetsuppgifter på en internationell arena
och chansen för medarbetare att få vara med och bidra till en
hållbar samhällsutveckling.
På IVL finns ett brett fält av kompetenser, från ingenjörer,
kemister, biologer, geologer till beteendevetare, statsvetare och
ekonomer. IVL har också en stark specialistkompetens; nästan
en tredjedel av medarbetarna har doktorerat.
STA R K E X PA NSION

IVL befinner sig i en expansionsfas och antalet medarbetare
fortsatte att öka under 2017. För att klara vår vision om ett hållbart samhälle krävs kunskap och kreativitet. Därför behöver vi
en mångfald av medarbetare och en så allsidig och bred sammansättning som möjligt.
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är väsentliga i samband
med rekrytering av nya medarbetare och frågorna styrs av
policyer och planer för rekrytering samt jämställdhet och likabehandling. Könsfördelningen är sedan flera år jämn bland
såväl chefer som övriga medarbetare.
KOM PET ENS O CH L E DA R SK A P

För att IVL ska kunna leverera tillämpad forskning och uppdrag
som motsvarar samhällets och kundernas behov samt behålla
konkurrenskraften är medarbetarnas kompetens och skicklighet absolut avgörande. IVL:s syn på kompetensutveckling motsvarar den så kallade 70-20-10-modellen som innebär att
70 procent av kompetensutvecklingen sker i den dagliga verksamheten, 20 procent genom lärande av erfarna kollegor och
10 procent genom mer formella utbildningsaktiviteter.
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I N T E R N U T BI L DN I NG AV PROJ E K T L E DA R E

Så gott som allt arbete på IVL bedrivs i projektform och för att
höja kvaliteten och ytterligare professionalisera företagets
projektledare har IVL utvecklat en intern projektledarutbildning som genomförs i fyra steg. Under 2017 har totalt 169 medarbetare genomgått projektledarutbildningen.
CH E FS - O CH L E DA R SK A PSU T V E CK L I NG

IVL har sedan 2013 ett program för ledarskapsutveckling
som omfattar samtliga chefer. Programmet bygger på IVL:s
definierade framgångsfaktorer för ledare och kombinerar
gemensamma utbildningsmoduler med individuell coachning.
Under 2017 har en fortsättningskurs genomförts för ett tiotal
gruppchefer.
M E DA R BETA R SA M TA L

Årliga medarbetar- och utvecklingssamtal ger varje medarbetare
möjlighet att tillsammans med sin chef sätta mål och se sitt
bidrag till IVL:s totala utveckling. Samtalen resulterar i individuella utvecklingsplaner.
M E DA R BETA RU N DE R SÖK N I NG

Varje år genomförs en medarbetarundersökning, med hjälp av
en extern organisation, där alla medarbetare anonymt får
möjlighet att uttrycka sina åsikter om IVL som arbetsgivare,
arbetsplats och sina egna utvecklingsmöjligheter. Undersökningen mäter och levererar index för ledarskap, arbetklimat och engagemang. Ordinarie undersökning genomfördes
2015 och den visade en generell förbättring, från en redan hög
nivå, avseende ledarskap, arbetsklimat och medarbetarnas
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engagemang. 2017 genomfördes en omfattande undersökning
som visade på fortsatt bra resultat för ledarskapsindex och en
ökning av engagemangsindex samt teameffektivitet. Grupperna
arbetar vidare med resultatet och skapar utifrån detta egna
aktiviteter för att behålla eller förbättra arbetsklimatet. På
organisationsnivå ligger resultatet av undersökningen till
grund för diskussioner i arbetsmiljökommittén och för arbetsmiljöplanen.

utgjorde 3,1 (2,9) procent av arbetstiden. IVL har avtal om
företagshälsovård som omfattar samtliga medarbetare som
även erbjuds regelbundna hälsokontroller. Samtliga medarbetare
erbjuds gratis vaccinering i influensatider. För att uppmuntra
till en hälsosam livsstil får alla anställda ett årligt friskvårdsbidrag. IVL stödjer företagets mycket aktiva idrotts- och
kulturföreningar.
U T M A N I NG A R O CH F R A M T I DA PL A N E R

A R BET SM I L JÖ, H Ä L SA O CH SÄ K E R H ET

För IVL är det viktigt att erbjuda en arbetsmiljö som främjar
den kreativitet och det engagemang som är nödvändigt för att
kunna leverera forskning och konsultuppdrag i framkant.
Det formella arbetsmiljöarbetet inom IVL styrs av en arbetsmiljöpolicy och bedrivs genom delegeringar och en årlig
arbetsmiljöplan. Planen utarbetas av en arbetsmiljökommitté
som samordnar arbetet medan det leds av gruppcheferna i den
dagliga verksamheten.
Under året genomfördes en fördjupad psykosocial enkät
om arbetsmiljön där områden att arbeta med var ökad
tydlighet och tid för reflektion. Gruppcheferna har under
2017 genomgått utbildning avseende kränkande särbehandling
och förebyggande av ohälsosam stress.
Arbetet på IVL bedrivs till stor del vid datorer inne på
kontoren och för att minska negativa följder av stillasittande
och ibland monotont arbete görs årligen ergonomironder.
Medarbetarna erbjuds utrustning och behandling av naprapat
för att minska eventuella påfrestningar.
Ett stort antal medarbetare arbetar på laboratorier och testanläggningar, bland annat med substanser som kan innebära
hälsorisker. Därför läggs här stor vikt vid skadeförebyggande
åtgärder. Andra utmaningar som måste hanteras är fältarbete
och ensamarbete.
Sjukfrånvaron ökade något 2017 jämfört med året innan och
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IVL lockar och rekryterar högpresterande medarbetare.
Därför riktas särskild uppmärksamhet mot åtgärder för att
hantera stress. Det konkreta arbetet görs dels inom respektive
grupp, dels i form av coachningsgrupper.
I slutet av 2015 startade ett coachningsprojekt där ett antal
seniora medarbetare fick utbildning i att stötta mindre erfarna
medarbetare att hantera i utmanande situationer och arbetsuppgifter. Förutom detta har projektet syftat till att öka
utväxlingen av kunskap och effektivisera projektarbetet.
Coachningsprojektet har varit framgångsrikt och under 2017
beslutades att det skulle fortsätta under namnet mentorskapsprogram. Ytterligare två mentorer utbildades under året.
K I NA KON T OR ET EN SÄ R SK I L D U T M A N I NG

Medarbetarna vid IVL:s kontor i Kina omfattas av samma
policyer och förmåner som medarbetarna i Sverige.
Däremot är den yttre miljön, i synnerhet luften, i framför
allt Beijing tidvis hälsofarlig. IVL har därför utrustat
både kontoren och medarbetarnas hem med luftreningsutrustning.
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Så tycker våra
medarbetare
Under 2017 har IVL fortsatt att ordna mentorskapsprogram och projektledarutbildning för medarbetarna.
Lokalfrågorna har varit i fokus i och med renoveringen av kontoren i både Göteborg och Stockholm.
Några medarbetare har delat med sig av sina tankar kring en del av dessa områden.

Cecilia Hult, arbetar som projektledare inom hållbar mobilitet i Göteborg:
– Mentorskapsprogrammet är en jättebra möjlighet för oss juniorer att
utvecklas och växa in i IVL. Övergången till aktivitetsbaserad arbetsplats är
inte helt smärtfri, vilket både IVL och många andra upplever. Men det ska bli
roligt med nya, fräscha lokaler!
– Jag tror att IVL kan lära sig mycket av ett mer aktivt jämlikhetsarbete.
Det är viktigt eftersom social hållbarhet får mer och mer uppmärksamhet i
samhället och bland våra kunder.

Annamaria Sandgren, arbetar med klimat,
hållbarhet och energi vid kontoret i Malmö:
– När det gäller jämställdhet mellan män
och kvinnor ligger IVL bra till. Jag upplever
att kvinnor och män har samma status. Det är
egentligen inget man funderar över, utan det
är självklart. IVL är ju en plats där välutbildad
medelklass dominerar så när det gäller jämlikheten kanske vi ibland måste tänka till lite
extra i våra projekt.

Marta Segura Roux, doktor i kemi som arbetar med
luftföroreningar och åtgärdsstrategier, Göteborg:
– Mentorskapsprogrammet och projektledarutbildningen är
bra initiativ. Men vi skulle även behöva kurser om att hantera stress
på jobbet och hur man kan arbeta mer effektivt, inte minst i vårt
program för tidrapportering samt Word och Excel. När det gäller
lokalerna tycker jag det vore bra att ha ett plank i köket där alla
kan ta del av nyheter, kommande konferenser, sociala och
kulturella aktiviteter.
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Albin Pettersson, projektledare inom livscykelanalys
och miljömanagement, Göteborg:
– Både mentorskapsprogrammet och projektledarutbildningen har varit viktiga för mig. Det är bra att få ta del av
erfarenheter från seniora kollegor, få möjlighet till reflektion och lärande och att diskutera utmaningar man ställs
inför som ”ny” medarbetare på IVL. Det är skönt att veta
att man har stöd från en senior kollega utöver sin chef.
– Jag gick nyligen en projektledarutbildning som hade
fokus på att hantera projektgrupper, konflikter och liknande. Kursledaren delade med sig av sina erfarenheter
men vi fick även mycket tid att diskutera med varandra och
relatera till situationer som vi hamnat i. På så vis anknöt vi
till vår egen vardag. Det var mycket utvecklande för mig
och har förbättrat mitt sätt att leda projekt.

Gao Si, gruppchef, Beijing, Kina:
– IVL to me is a second family, where I grow and develop
in a more positive and confident direction. In IVL, I met
not only colleagues, but good friends, and sometimes I even
feel like being with family members. You can choose your own
way of development within IVL flexibly, which suits me quite
well. Over the years, trust is built up mutually.

Magnus Rahmberg,
gruppchef, Stockholm:
– Mentorskapsprogrammet
leder till en positiv, tillåtande och
reflekterande kultur. Det bidrar
också till att skapa gemenskap
och samhörighet på IVL.

Michael Martin, arbetar med livscykelanalyser och
miljömanagement, Stockholm:
– Det är en stor omställning när man kommer till IVL
från den akademiska miljön. Mentorskapsprogrammet har
hjälpt mig att se värdet och möjligheterna med min anställning här. Nu har jag en bättre bild av hur jag kan framföra
min kunskap och hur min kompetens kan användas. Jag är
glad att jag fick vara med och lära mig mer om mig själv av
andra.

Ambjörn Lätt, som arbetar med energisystem
och hållbart byggande och är ordförande i
Akademikerföreningen, Stockholm:
– Jag har själv inte deltagit i mentorskapsprogrammet
men tror det är ett bra komplement till introduktionen för
nyanställda och som projektstöd, för att värna om medarbetarnas välmående. Projektledarutbildningarna är
nödvändiga för att skapa ett hållbart och effektivt arbetssätt på IVL, men de kan optimeras. Steg 2 hade kunnat
göras på halva tiden.
– IVL arbetar systematiskt med likabehandling och
jämlikhet, men behöver bli ännu bättre. Och lokalprojektet
har fungerat över förväntan. Evakueringslokalen känns
dock inte optimal, jag ser fram emot de nya lokalerna!
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Karin Källström, arbetar med riskbedömning och
lagkrav för kemiska produkter i Göteborg:
– Som deltagare i mentorskapssprogrammet känner jag mig
både utvald och som en framtidssatsning från IVL:s håll. Jag
uppskattar att IVL satsar på kunskapsöverföring mellan seniora
och mer juniora medarbetare. Projektledarutbildningen var
också givande. Lokalprojektet kommer förhoppningsvis att ge
en bättre fysisk arbetsmiljö.
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Lokalprojektet ger
ett nytt sätt att arbeta
Linda Styhre kan Lokalprojektet utan och innan. Som en av nyckelspelarna i IVL:s
stora lokalförändring har hon varit djupt involverad sedan starten. Nu kan hon för
Göteborgskontorets del glädjas över att se slutet på förberedelser, ombyggnationer
och den åtta månader långa kontorsevakueringen.
På bara några år har IVL vuxit från en mindre organisation där
alla känner varandra till ett företag med närmare 300 anställda
på fem kontor. Rent konkret har detta inneburit en påtaglig
utrymmesbrist. Det har också fått till följd att det blivit svårare
för medarbetare att känna till alla kompetenser som finns utanför sfären av närmaste kollegor. Samtidigt har behovet av att
arbeta över organisationsgränserna och kombinera olika sakkunskaper ökat.
IVL:s ledning tog därför 2016 beslutet att starta Lokalprojektet,
vars syfte är att åstadkomma nya kontor i Göteborg och
Stockholm som möter krav på trivsel, funktion och expansion.
Efter inledande arbete bestämdes att flexibla arbetsplatser ska
tillämpas på alla fyra Sverigekontoren. Det innebär ett arbetssätt utan egna rum och skrivbord, där anställda delar på alla
ytor och väljer arbetsplats efter aktivitet eller önskemål dag för
dag. Detta arbetssätt valdes efter en önskan om att i större
utsträckning dela på våra resurser och kunna växa men ändå
sitta kvar i våra centralt belägna lokaler med närhet till KTH i
Stockholm respektive Chalmers i Göteborg. Flexibla arbetsplatser möjliggör också fler typer av platser för arbete eller rekreation, och främjar utbytet mellan olika grupperingar.
ET T I N T ENSI V T Å R

Under 2017 har deltagarna i Lokalprojektet arbetat intensivt
med att planera för de stora ombyggnaderna och en evakueringsperiod på ett drygt halvår per renoverat kontor. Det har
också lagts stor fokus på att skapa förståelse, delaktighet och
engagemang bland IVL:s personal inför övergången till flexibla
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arbetsplatser och ett nytt sätt att arbeta för både chefer och
medarbetare.
I juli flyttade anställda på Göteborgskontoret till tillfälliga
lokaler på Chalmersområdet, medan labbverksamheten blev
kvar på Aschebergsgatan för att bedriva sin verksamhet.
Under 2018 genomför Stockholmskontoret samma resa när de
från februari till september vistas i tillfälliga lokaler på KTHområdet under ombyggnationen.
Linda Styhre, forskare och projektledare för bland annat
Lokalprojektet, berättar hur processen har gått till.
Hur har ni i Lokalprojektet arbetet med att skapa delaktighet och engagemang bland personalen?
– Vår ambition från starten har varit att skapa bra förutsättningar för delaktighet bland våra kollegor. Vi har arbetat aktivt
för att få in och förverkliga olika förslag, tankar, synpunkter och
önskemål. Under projektets gång har vi fått in långt över 100
förslag, vilket har varit oerhört värdefullt då det har påverkat
den slutliga utformningen.
– Vi har också försökt att kontinuerligt berätta om planerna
och förklara varför vi gör den här förändringen, samt förbereda
alla på vad den innebär. Tiden under evakueringen i Göteborg
har varit påfrestande, främst på grund av platsbrist och att
labbet har bedrivit verksamhet till viss del mitt i pågående
renovering. På lång sikt har man sedan en helt ny arbetsplats att
förhålla sig till. Men det har funnits ett stort tålamod bland
kollegor som jag är tacksam för.
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LINDA STYHRE, FORSKARE OCH PROJEKTLEDARE PÅ IVL:

"Jag hoppas på att vi ska få se en
ökad trivsel och gemenskap bland
kollegor och att nya samarbetsformer kan utvecklas."

ÅRSREDOVISNING 2017
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Hur hamnade du i detta projekt, du som egentligen
är forskare?
– Ja, det är lite av ett mysterium! Jag tror att jag fick frågan
för att jag kan upplevas som drivande och kommunikativ. Varför
jag tackade ja var till stor del för att projektet skiljer sig mycket
från det jag vanligen arbetar med som forskare och jag gillar
nya saker. Det är också kul att se konkreta resultat i närtid – det
är inte alltid en forskare förunnat!
Vad har det här projektet inneburit för dig personligen?
– Jag har fått större inblick i IVL som organisation och hur
företaget drivs och utvecklas. IVL har vuxit kraftigt under de
senaste två åren, särskilt i Göteborg, och det är roligt att få vara
med på den resan. Min personliga önskan med projektet var
också att få lära mig mer om förändringsarbete och kommunikation, och det har jag verkligen gjort. Jag har även fått större
förståelse för hur viktigt det är med delaktighet och betydelsen
av att förmedla ett tydligt och rakt budskap om varför man ska
göra något – och det i så tidigt skede som möjligt. Om man kan
förstå den bakomliggande anledningen till ett beslut så ökar
chanserna för att man också kan acceptera det.
– Under arbetets gång har det blivit tydligt hur olika vi
människor är och hur mycket som ligger under ytan. Detta har

oerhört stor påverkan på hur förändringar upplevs av individen.
Att sätta sig in i kollegors upplevelse och inte ta för givet hur
någon känner eller tänker har varit otroligt lärorikt för mig personligen. Jag vet att jag inte har lyckats med detta fullt ut, men
jag har försökt.
Vad hoppas du att denna förändring ska leda till för IVL på sikt?
– Jag hoppas på att vi ska få se en ökad trivsel och gemenskap
bland kollegor och att nya samarbetsformer kan utvecklas. I
våra gamla lokaler fanns begränsat utrymme för gemenskap
och samverkan, men det får vi nu med råge! Jag hoppas också
att våra kunder och samarbetspartner ska tycka om att besöka
oss och göra det oftare än tidigare.
– Det ska bli intressant att se vad lokalerna och det nya
arbetssättet i slutändan visar sig få för betydelse för vårt arbete
och trivsel. Resultatet av Lokalprojektet är mer omfattande än
bara nya lokaler. Det innebär till viss del ett nytt sätt att arbeta,
ett nytt chefskap och ett nytt medarbetarskap. Jag hoppas
framför allt att de som under arbetets gång känt sig oroliga och
tveksamma till förändringen ska uppleva att man kan landa i det
nya och förhoppningsvis känner glädje över att komma till jobbet
för att arbeta och träffa sina kollegor i en fin miljö.

FLEXIBEL ARBETSPLATS
• Flexibla arbetsplatser innebär att ingen har fast
skrivbordsplats utan man delar på resurserna.
• I lokalen finns platser för olika typer av aktiviteter,
till exempel högkoncentrerat arbete, projektarbete,
telefonsamtal, umgänge.
• Varje person har ett skåp i lokalen där man förvarar sitt
material och sina personliga saker.
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• Förutom skrivbordsplatser innehåller kontoret utrymmen
för informellt samarbete, sociala sammankomster och
pauser, liksom miljöer avsedda för enskilt arbete och
projektarbete tillgängliga för IVL:s personal och besökare.
• Med ett flexibelt arbetssätt kan vi välja miljö för vår
arbetsdag, vilket i sin tur ställer krav på till exempel
flexibla och anpassade IT-lösningar, minskad pappersförbrukning och ökat förtroende mellan chefer och
medarbetare.
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IVL som arbetsplats
ETIK

ARBETSMILJÖ

OBE ROE N DE

IVL bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med mål
att säkerställa en god arbetsmiljö för våra anställda.
Det är viktigt att vi dels har en arbetsmiljö som attraherar
medarbetare och som uppfyller krav på trygghet,
samhörighet och delaktighet vilket bidrar till att öka
engagemang för vårt arbete.
IVL uppmuntrar hälso- och friskvårdsaktiviteter för
alla medarbetare, och ger de lokala idrottsföreningarna
medel att anordna social samvaro och fysiska aktiviteter.
Samtliga medarbetare får ett friskvårdsbidrag, kan fritt
välja vilken typ av friskvård de önskar och får ersättning
av företaget.

För IVL Svenska Miljöinstitutet är oberoende grundläggande för hela verksamheten. Oberoendet garanteras
genom vår ägarstruktur, en stiftelse bildad gemensamt av
staten och näringslivet. IVL grundades med uppdraget att
leverera oberoende och trovärdiga beslutsunderlag vilka
alla parter kunde stå bakom.
TROVÄRDIGHET
Som en av de viktigaste delarna i våra kärnvärden har vi
trovärdighet, där vi i vår oberoende ställning ska leverera
resultat som ger nytta till våra kunder. Våra medarbetare
är vår viktigaste resurs, och det är viktigt att vi i vårt
arbete och våra relationer följer självklara rutiner för hur vi
etiskt ska förhålla oss till vår omvärld.
IVL har som grund för detta sedan många år tillbaka en
uppförandekod/code of conduct. I anslutning till denna har
IVL en visselblåsarfunktion, vilken ger medarbetare en
kommunikationsväg för att lyfta såväl interna som externa
oetiska uppföranden. Genom uppförandekoden och den
rutin som finns där tillhandahåller IVL ett system som ger
varje medarbetare möjlighet att utan några som helst efterräkningar göra en anmälan vid misstanke om överträdelser
av lagar, förordningar eller uppförandekoden. IVL garanterar
varje medarbetares rätt att göra en anonym anmälan.
Koden finns lättåtkomlig för alla medarbetare i anslutning
till våra styrande rutiner och information om IVL:s uppförandekod ges i samband med introduktion av alla
nyanställda.
RISKBEDÖMNING
I samband med anbud och ansökningar görs en riskbedömning. Syftet är att fånga upp möjliga risker med projekt, identifiera åtgärder samt ta ställning till om IVL kan
utföra uppdraget utifrån våra grundprinciper om full
trovärdighet och oberoende.
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REHABILITERING
IVL verkar för att anställdas rehabiliteringsbehov
identifieras på ett tidigt stadium. Genom tidiga insatser
samt aktiva och förebyggande åtgärder såsom god
arbetsmiljö och friskvård ska IVL eftersträva en låg sjukfrånvaro, god hälsa och trivsel bland de anställda.
Vid behov kan förebyggande aktiviteter, som hjälp med
prioritering, arbetsplanering eller professionellt
samtalsstöd, vara en hjälp för att förhindra en
sjukskrivning.
LIKABEHANDLING
På IVL är det självklart att alla medarbetare ska ha lika
rättigheter och möjligheter i fråga om arbetsförhållanden,
anställningsvillkor och utveckling genom fortbildning,
kompetensutveckling och befordran i arbetet.
Vi accepterar inte att medarbetare utsätts för någon
form av trakasserier, inklusive sexuella trakasserier.
För IVL är det viktigt att våra medarbetare har en
balanserad vardag och erbjuder möjlighet att förena
föräldraskap och arbete. IVL arbetar för en diskrimineringsfri rekryteringsprocess där personer med rätt
kompetens ges möjlighet att söka lediga befattningar.
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Internt
miljöarbete
på IVL
IVL:s interna verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga
miljöpåverkan. Därför arbetar vi med miljö- och kvalitetsfrågor
inom ramen för ett integrerat ledningssystem som är certifierat
enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Mål sätts och följs upp
enligt en fastställd ordning i ledningssystemet. Vid inköp av
kemikalier och kontorsmaterial prioriteras miljöbästa alternativ.
Våra mest betydande miljöaspekter är:
• råd till kund
• resor i tjänsten internationellt
• el och värme/kyla i lokaler
M I L JÖBE L A ST N I NG F R Å N R E S OR

IVL:s miljöbelastning genom resor, räknat som koldioxidutsläpp,
har totalt sett minskat jämfört med föregående år. Utrikes resor
med flyg är ofrånkomligt i den internationella verksamheten.
IVL har ett index som mäter miljöbelastningen i form av koldioxidutsläpp per intjänad krona. Under femårsperioden 20132017 har index minskat med 56 procent. Också den totala miljöbelastningen från flygresor har minskat. De nationella resorna har
dock ökat.
Miljöbelastningen från inrikes flyg har minskat jämfört med
tidigare år. Resor med inrikes tåg har ökat under 2017.

I V L K L I M AT KOM PE NSE R A R F ÖR
KOL DIOX I DU T SL Ä PP F R Å N R E S OR

IVL har sedan länge mål för att minska koldioxidutsläppen från
tjänsteresor, bland annat genom att främja videokonferens
framför fysiska interna möten samt tåg framför inrikes flygresor. Resor är dock ofta nödvändiga för att driva verksamheten
och utföra uppdragen.
IVL klimatkompenserar för koldioxidutsläpp från tjänsteresor genom att medel avsätts till en klimatfond – IVL:s klimatfond – för aktiviteter och åtgärder för att minska klimatpåverkan
av IVL:s egen verksamhet och/eller i samhället i stort. Fonden
startades under 2017 med kompensation för utsläpp från IVL:s
tjänsteresor under 2016.
E N E RGI A N VÄ N DN I NG

Eftersom ytterligare yta har tagits i anspråk som en följd av
evakuering i samband med renovering av kontorslokaler, har
energianvändningen vid kontoren i Stockholm och Göteborg
ökat. Energianvändningen per kvadratmeter har varit relativt
konstant under de senaste fem åren.

MILJÖBELASTNING FRÅN RESOR
ARBETSRESOR TÅG (KM) INRIKES

FLYGINDEX UTRIKES FLYGRESOR

899 744

2017

894 740

2016

737 460

2015
2014
2013
2012

692 962
621 533
684 312

Antal kilometer tågresor per anställd har ökat.
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2017
2016
2015
2014

2,9
3,2
3,8
4,4

2013
Miljöbelastning
av internationella flygresor
2012
räknat som koldioxidutsläpp per intjänad krona.

6,6

7,6
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för IVL Svenska Miljöinstitutet AB
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari 2017 –
31 december 2017, bolagets trettiosjätte räkenskapsår.
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Koncernens verksamhet
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) bedriver forskning och
uppdragsverksamhet inom hela miljö- och hållbarhetsområdet.
Kundkretsen återfinns inom alla branscher, myndigheter och
organisationer. Basen för verksamheten är Sverige och Europa
men kunderna finns i hela världen, inte minst i Kina där IVL
har haft verksamhet i 30 år. IVL har kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Beijing och Fiskebäckskil.
IVL, som bildades 1966, ägs av Stiftelsen Institutet för
Vatten- och Luftvårdsforskning. Bolagets och stiftelsens styrelser sätts samman av staten och näringslivet. Verksamheten
bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982.
Koncernen består, förutom av moderbolaget IVL, även av
dotterbolagen Bastaonline AB, EPD International AB, eBVD i
Norden AB, IVL Environmental Technologies (Beijing)
Company Ltd och joint venture-bolaget Sino–Swedish
Environmental Technology Development Center, SEC, i Kina.
IVL:s verksamhet bedrivs i allt väsentligt inom moderbolaget.
MODE R BOL AGE T

Syftet med IVL:s verksamhet är att genom forskning och uppdrag arbeta för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Verksamheten
är organiserad i fyra operativa enheter, liksom enheter för
affärsutveckling och marknad samt forskning som verkar tvärs
genom organisationen. Arbetssättet inom IVL präglas av tvärvetenskaplighet och helhetssyn. Företaget verkar brett inom
hela hållbarhetsområdet, därför finns, förutom den traditionella
miljökompetensen, även kompetens inom beteendevetenskap,
ekonomi, kommunikation och samhällsvetetenskap.
Verksamheten spänner över alla branscher och kunderna
återfinns i hela svenska samhället; från småföretag till internationellt verksamma storföretag, branschorgan, myndigheter –
där Naturvårdsverket är den största enskilda anslags och uppdragsgivaren – samt kommuner och organisationer.
Hammarby Sjöstadsverk
Hammarby Sjöstadsverk är en av Sveriges ledande FoUanläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som
drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både
nationella och internationella forskningsprojekt och som en
test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.
Anläggningen utgör basen till Sweden Water Innovation Center
– SWIC.
Verksamheten har vuxit kraftigt sedan starten 2007 och vid
anläggningen utvecklas idag kommunala vattenreningstekniker
av forskare från institut och högskolor samt cirka 25 svenska
och internationella vattenreningsföretag. För närvarande arbetar ett 30-tal IVL-medarbetare i 20 olika FoU-projekt vid
Hammarby Sjöstadsverk.
Tillsammans med KTH, Uppsala universitet, SLU och
Mälardalens Högskola ingår Hammarby Sjöstadsverk i
VA-kluster Mälardalen som är ett centrum för kommunal vattenrening med finansiering från Svenskt Vatten och kommunala
verk från Mälardalsregionen.
I december invigdes pilotanläggning över Stockholms framtida vattenrening på IVL:s forskningsanläggning Hammarby
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Sjöstadsverk. Om några år finns världens största avloppsreningsverk med membranteknik i Stockholm. Det ska ge den
växande staden en avloppsrening som har större kapacitet och
ger mindre utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön.
Stockholm Vatten och Avfall:s (SVA) stora utbyggnad skapar en
osäkerhet om platsutrymme uppe på berget från 2020 och
framåt. Diskussioner om lösning pågår mellan IVL och SVA.
Fiskebäckskil
Bolaget bedriver huvuddelen av sin marina verksamhet på
forskningsstationen Lovéncentret Kristineberg i Fiskebäckskil
som utgör en del av Sven Lovén centrum för marin infrastruktur vid Göteborgs universitet. IVL har idag omfattande forskning om marint mikroskräp och maritima miljöeffekter av
utsläpp av läns- och skrubbervatten samt utveckling och utvärdering av nya former av akvakultur.
Bland de större projekt som IVL bedriver på platsen märks
Baseman (Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters) och Plastox (Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics on marine organism) med finansiering från JPI Ocean. IVL:s experter i
Fiskebäckskil arbetar på uppdragsbasis med mikroskräpanalyser i olika vatten samt som expertstöd till HaV och andra myndigheter. I Vinnovaprojektet Integrerad Akvakultur utvecklas
ett nytt cirkulärt koncept för samodling av sjöpung, makroalger
och fisk tillsammans med bland annat innovationsbolaget
Marin Biogas.
I nytt innovationsprojekt odlas Japanska jätteostron.
Projektet skall undersöka om japanska jätteostron kan förbättra
lönsamheten för den svenska mussel- och ostronodlingen samt
bidra till ett hållbart vattenbruk. Utanför Lysekil på västkusten
genomförs innovationsprojekt där IVL ska testa nya metoder
för att odla den främmande arten i havet. Projektet tittar på
olika odlingsmetoder och utvärderar en för Sverige ny teknik,
med nedsänkta odlingssystem. Går det vägen kan det innebära
en helt ny näring för Sverige. Projektet finansieras av Havs- och
Fiskerifonden via Jordbruksverket. Det startade i september
2017 och pågår till december 2020.
Internationell verksamhet
IVL har en omfattande internationell verksamhet. Europa
betraktas som företagets hemmamarknad och i övrigt ligger
fokus huvudsakligen på Kina och Indien.
Kommunikation, kurs- och seminarieverksamhet
Kommunikation, liksom seminarie- och konferensproduktion,
är en del av enheten Affärsutveckling och marknad. Under året
har över 1750 personer deltagit på IVL:s evenemang.
Kommunikation är följaktligen en integrerad del i bolagets
verksamhetsutveckling.
Kommunikation har blivit en allt viktigare komponent inom
såväl forskningsprogram som allmänt för att öka kännedomen
om IVL:s verksamhet. Kommunikationen behöver vara målgruppsanpassad för att vara relevant och nå genom bruset.
Fokus läggs på att förstå kundens behov och drivkrafter för att
nå målet att skapa beteendeförändring med tillämpad forskning.
Även seminarieverksamheten spelar en väsentlig roll, inte minst
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för att befästa IVL:s roll som arena för möten mellan forskning,
näringsliv, myndigheter och politiker, framför allt med konferenserna ”Tillståndet i miljön”, ”Vägen till giftfritt byggande”,
det årliga Östersjöseminariet och ”Hållbara transporter”.
SA M A R BETEN MED UNIV ERSITET OCH HÖGSKOLOR

I IVL:s roll ligger att agera som brobyggare mellan forskning
och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika
samhällsaktörer. Det är en av anledningarna till att IVL har en
aktiv roll i olika typer av nätverk och andra samarbeten, varav
ett par lyfts fram ovan. Dessutom deltar IVL i en lång rad europeiska teknologiplattformar som exempelvis WSST (vatten),
ESTEP (stål), FBST (skog) och ECTP (bygg).

Andra exempel:
SPIRE - ett nätverk som arbetar för ökad resurseffektivitet i
processindustrin.
ENERO – European Network of Environmental Research
Organisations – är en sammanslutning av europeiska forskningsinstitut inom ramen för European research area (ERA) där
IVL är aktiv medlem.
EUR AQUA – ett europeiskt nätverk av forskningsorgan
inom sötvattensområdet. IVL är svensk representant i nätverket
NORMAN – ett nätverk av referenslaboratorier och forskningsorganisationer som arbetar med screening av nya miljöstörande kemikalier.
LIGHTHOUSE – centrum för nordisk sjöfartskompetens
och ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan i
Göteborg och Sveriges Redarförening.
NTM, NÄTVERKET FÖR TRANSPORT OCH MILJÖ – IVL
är medlem i nätverket och har därutöver sedan 2009 ett formaliserat samarbete med NTM. Syftet med samarbetet är att
stärka NTM:s nätverk genom att ställa IVL:s expertis till för-

fogande för NTM:s arbetsgrupper och medlemmar.
SMED – Svenska Miljöemissionsdata – är ett konsortium
bildat 2001 av IVL, SCB, SMHI och SLU, för att långsiktigt
samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistiken kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen och kemikalier.
Sedan 2006 levererar SMED alla underlag till Sveriges internationella rapportering inom dessa områden och det befintliga
ramavtalet löper till 2022.
STOCKHOLM CLEANTECH - som är en utveckling av
Stockholms Miljöteknikcenter, är initierat av och administreras
av IVL. Stockholm Cleantech kopplar samman besökare, intressenter, projekt, teknologi, företag och forskning inom miljöteknik i Stockholm/Mälardalsregionen.
SKOGFORSK – I början av året slöt IVL ett samarbetsavtal
med Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, om
forskning på framtidens bioekonomi -.
KRISTINEBERG MARINE SCIENCE AND
INNOVATION CENTER – Det är en unik satsning för
Sverige, men också inom EU, med fem tunga forskningsorganisationer som går samman för att gemensamt driva marin forskning och innovation. Därigenom kan man täcka in allt från
marinbiologi och miljöeffektforskning till innovationsnära
forskning inom exempelvis marin livsmedels- och bioteknik,
marin energi och maritima operationer. Centralt i konceptet är
bred och avancerad testbäddsverksamhet, som kan brygga över
från forskningsresultat till industriell tillämpning. Därigenom
kan man bidra till att utveckla företag och skapa arbetstillfällen.
Den marina infrastrukturen vid Kristineberg är en nationell
resurs och ett internationellt centrum för forskning och innovationer om marina resurser och ekosystem.

Koncernföretag
B A STAON L I N E A B

Bastaonline AB (org-nr 556719-5697) är sedan 2007 ett till
60 procent ägt dotterbolag till IVL. Resterande 40 procent ägs
av Sveriges Byggindustrier. Bastaonline AB har sitt säte i
Stockholm och verksamheten är förlagd till IVL:s huvudkontor.
Bolaget förvaltar och utvecklar det så kallade BASTA-systemet
för utvärdering och utfasning av särskilt farliga ämnen i byggvaror. Antal leverantörer som anslutit sig till systemet har ökat
från 55 vid starten till 446 vid utgången av 2017 då 59 nya leverantörer anslöt sig under året. I slutet av 2017 fanns 35 000 (30
000) produkter registrerade, vilket motsvarar över 125 000
enskilda artiklar.
Bastasystemet har utvecklats sedan starten med dels BETAregistret och Basta Projekthanteraren, som i slutet av 2017 hade
cirka 650 registrerade projekt och 2 800 användare. Eftersom
kunskapen om material som inte klarar Bastakraven är begränsad
har Basta tagit initiativ till en tredje grupp, ”Riskvärderade” produkter, som ger information om produkter som är svåra att ersätta
och där det exempelvis finns återvinningssystem eller en tydlig
substitutionsplan. Verktyget BASTA Qualify har tillkommit under
året för att stödja anslutna leverantörer i kvalificeringen av pro-
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dukter i BASTA-systemet.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 6 591 (6 329)
kSEK och resultatet efter finansiella poster blev 452 (711) kSEK.
Eget kapital uppgår till 1 962 (1 669) kSEK.
För mer information se www.bastaonline.se
E PD I N T E R NAT IONA L A B

EPD International AB (org.nr. 556975-8286) är sedan 1 juli 2014
ett helägt dotterbolag till IVL. Det har sitt säte i Stockholm och
verksamheten är förlagd till IVL:s kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Beijing samt genom internationella
samarbetspartners. Bolaget driver och förvaltar EPD-systemet
som är ett program för tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer, EPD:er. En EPD (Environmental Product Declaration) är
ett frivilligt verktyg för att kommunicera varor och tjänsters
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv på ett jämförbart och
trovärdigt sätt. Informationen används i en rad olika branscher
och tillämpningar såsom miljökommunikation mellan företag,
grön offentlig upphandling och miljöcertifiering av byggnader.
Bolaget kommunicerar globalt om systemet, upprätthåller och
utvecklar regelverket, internationella samarbeten, och registrerar
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och publicerar godkända miljövarudeklarationer. Totalt finns
775 EPD:er från mer än 200 företag publicerade på www.
environdec.com, och under 2017 registrerades 165 nya EPD:er
från företag i 25 olika länder. Under året arrangerades bland
annat den femte EPD International Stakeholder Conference i
London, Storbritannien, och ett frukostseminarium i Göteborg
tillsammans med BASTA-systemet. Samarbetsavtal med
Fundacão Carlos Alberto Vanzolini i Brasilien och
GreenCredence Consulting Services Private Limited i Indien
skrevs under året.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 4 202 (3 310)
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 063
(251) kSEK. Eget kapital uppgår till 890 (268) kSEK.
SI NO - S W E DISH E N V I RON M E N TA L T E CH NOL O GY
DE V E L OPM E N T CE N T E R LT D (SE C)

Tillsammans med TAES (Tianjin Academy of Environmental
Sciences) har IVL sedan mer än tio år tillbaka det gemensamt
ägda företaget SEC (Sino-Swedish Environmental Technology
Development Centre Ltd) med säte i Tianjin. Via SEC har ett
stort antal svenska miljöteknikföretag hjälpts in på den kinesiska marknaden.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 1 968 (1 132)
kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 277
(251) kSEK. Eget kapital uppgår till 1 630 (1 436) kSEK.
E BV D I NOR DE N A B

eBVD i Norden AB (org.nr 559093-5390) är sedan 2017 ett bolag
som IVL äger till 51 procent och som har sitt säte i Stockholm.

Resterande del ägs av Byggmaterial Industrierna.
I Sverige har det funnits ett frivilligt ansvar inom byggsektorn i mer än 20 år att deklarera byggprodukter ur miljösynpunkt. IVL genomförde under 2013-2015 ett antal utvecklingsprojekt för att uppdatera systemet och framförallt ta fram ett
digitalt format med syftet att öka kvaliteten i informationen och
underlätta digitaliseringen inom sektorn. Detta ledde sedan till
ett samarbete med Byggmaterialindustrierna där vi 2016 lanserade en gemensam tjänst för den digitala byggvarudeklarationer
för deras medlemmar. 2017 i september formaliserades arbetet
genom att ett gemensamt bolag bildades, eBVD i Norden AB.
Bolaget hade vid årsskiftet ca 150 licensanvändare av systemet
och mer än 2 300 digitala deklarationer. eBVD konsolideras inte
2017 då omfattningen av verksamheten har varit av ringa betydelse för koncernen som helhet.
I V L E N V I RON M E N TA L T E CH NOL O GI E S (BE I J I NG)
COM PA N Y LT D

IVL har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i Kina som huvudsakligen ska ägna sig åt konsulttjänster inom miljöområdet och tekniköverföring på den kinesiska marknaden. Under 2017 har
bolaget fortsatt samarbete med svenska företag. Under året
invigdes Smart City i Kina och under tre dagar med deltog över
1000 personer.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 2 068 (707)
kSEK och nettoresultatet 61 (202) kSEK. Eget kapital uppgår till
913 (886) kSEK. Bolaget har 3 personer anställda.

Finansiell utveckling
KONCE R N E N

Koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret ökade
med 11 (7) % och uppgick till 327 664 (294 741) kSEK med ett
resultat efter finansiella poster om 4 663 (256) kSEK.
Årets resultat efter skatt uppgår till 3 264 (-100) kSEK.
Avkastningen på eget kapital blev 4,3 (0,2) % och avkastning
på totalt kapital 2,2 (0,2) %. Genomsnittlig avkastning på
eget kapital den senaste fem åren är 7 (8,1) %.
Koncernens balansomslutning ökade till 225 625 (205 621)
kSEK och det egna kapitalet ökade till 86 932 (83 722) kSEK.
Kassaflödet blev positivt med 5 631 (-13 576) kSEK.
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar uppgick till 9 872 (10 551) kSEK. Soliditeten är lägre
38,5 (40,7) %.
För en mer detaljerad flerårsöversikt och nyckeltalsdefinition
hänvisas till Not 2.
MODE R BOL AGE T

IVL:s nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med 10 (7) %
och uppgick till 323 273 (292 570) kSEK med ett resultat efter
finansiella poster på -606 (46) kSEK. Årets resultat efter skatt
uppgick till 71 (-359) kSEK.
De huvudsakliga förklaringarna till resultatförsämring 2017
är stora kostnader, såväl externa som interna kostnader, förknippade med utveckling av våra kontor i Stockholm och Göteborg
där kontoret i Göteborg evakuerats under året. Kontoret i
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Stockholm evakueras under Q 1 2018 och då sker återflyttning
av Göteborgs kontor samtidigt.
Ytterligare en anledning till resultatförsämringen är en lägre
andel vinstavräknade projekt 2017. I koncernen tillgodogörs
dessa vinster då värdering sker till kundpris, vilket är högre än
anskaffningsvärdet i moderbolaget. Därav det förhållandvis
högre resultatet i koncernen jämfört i moderbolaget.
Balansomslutningen uppgick till 216 355 (197 914) kSEK och
det egna kapitalet till 56 717 (56 647) kSEK. Justerat eget kapital
beräknas till 67 709 (68 575) kSEK. Kassaflödet under året blev
positivt med 3 988 (-14 830) kSEK.
Avkastningen på justerat eget kapital blev negativt (0,1) % och
avkastning på totalt kapital negativt (0,1) %. Genomsnittlig
avkastning på eget kapital den senaste fem åren är 8,2 (11,1) %.
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar
uppgick till 9 162 (9 710) kSEK. Soliditeten minskade till 31,3
(34,6) %.
För en mer detaljerad flerårsöversikt och nyckeltalsdefinition
hänvisas till Not 2.
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Organisation och bolagsstyrning
ÄG A R E

IVL är sedan 2004 helägt av Stiftelsen Institutet för Vatten- och
Luftvårdsforskning (SIVL) med org.nr. 802006-2611 och säte i
Stockholm. Stiftelsens ändamål är att främja långsiktiga förutsättningar för miljöforskning på IVL och genom ägandet garantera IVL en oberoende ställning.
SIVL har en partssammansatt styrelse där regeringen förordnar ordförande och sex ledamöter medan näringslivet utser sju
ledamöter. SIVL är ensam ägare till IVL och SIVL föreslår ledamöter i IVL:s styrelse genom att dels inhämta förslag från
näringslivets representanter, dels genom att inhämta förslag
från regeringen.
ST Y R E L SE NS A R BE T E

Under verksamhetsåret 2017 hade styrelsen fyra ordinarie sammanträden, utöver ett konstituerande sammanträde och ett
strategimöte, som hölls i september. Styrelsens arbete omfattar
främst strategiska frågor, bokslut samt större investeringar och
förvärv. Styrelsen får en regelbunden redovisning för utveckling av bolagets verksamhet och ekonomi. I samband med ordinarie möten görs även en presentation av någon av bolagets
verksamheter. Verkställande direktören är föredragande på
styrelsemötena.
Styrelsen utser inom sig en ersättningskommitté som lämnar
förslag till principer för ersättning och andra anställnings-

villkor för verkställande direktören och övriga ledamöter i den
verkställande ledningen. Ersättningskommittén ska bestå av
minst två ledamöter som utses för en period om två år.
KONCE R N L E DN I NG

IVL:s verkställande ledning utgörs av verkställande direktör,
vice verkställande direktör, administrativ chef, chef för affärsutveckling och marknad samt forskningschef. I bolagets
ledningsgrupp ingår även fyra enhetschefer, HR-chef och
kommunikationschef. Kvalitets- och miljöchefen är adjungerad
till ledningsgruppen
ORG A N ISAT ION

IVL:s verksamhet är organiserad i fyra operativa enheter som i
sin tur är indelade i ett antal grupper med gruppchefer som
leder personal och beläggningsplanering. Vidare finns enheter
för affärsutveckling och marknad samt forskning; de senare
verkar tvärs genom hela organisationen. Samtliga enheter
samverkar i en matrisorganisation med fyra temaområden;
dessa är ”Naturresurser, klimat och miljö”, ”Resurseffektiva
kretslopp och konsumtion”, ”Hållbar produktion och miljöteknik” samt ”Hållbar stadsutveckling och transporter”.
Fyra verksamhetsråd med externa intressenter är knutna till
respektive fokusområde. Deltagare i verksamhetsråden är
utsedda av IVL:s ägarstiftelse SIVL.

IT
IVL arbetar aktivt med informationssäkerhet för att säkerställa
att kunderna kan förlita sig på att den information som lämnas
från företaget och den information som samlas in får ett tillräckligt skydd. IT-system utgör en nödvändig och helt avgörande resurs för hantering av digitalt material, data, kommunikation och information. IT-systemen används i enlighet med
gällande policys och IVL:s uppförandekod. IVL skyddar tillgång till data och programvaror för obehöriga med inloggningsfunktioner. Säkerhetskopiering sker regelbundet för att garan-

tera att data kan återskapas med så små förluster som möjligt.
Vissa kritiska system byggs så att verksamheten till del kan
fortgå i händelse av utslagning och därtill vara ett stöd i bolagets krishantering.
IVL inledde under 2013 en strategisk satsning på ett nytt laboratoriedatasystem. Sedan dess har analysmetoder successivt fasats in
och arbetet med huvudflöden av analyser färdigställdes 2017 och
planmässiga avskrivningar har skett från 1 Januari 2017.

Hållbarhetsredovisning
IVL redovisar information om företagets hållbarhetsarbete tillsammans med verksamhetens utveckling samt finansiella resultat. IVL rapporterar enligt GRI Global Reporting Initiatives
senaste riktlinjer GRI Standards och rapporterar på nivå CORE.
IVL har genom intressentdialog och väsentlighetsanalys identifierat de områden som är väsentliga för bolaget. Det vill säga:
• Nytta med IVL:s produkter och tjänster - Kundnöjdhet/
Miljönytta
• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
• Jämställdhet, likabehandling och mångfald
• Kompetens och ledarskapsutveckling
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• Etik och integritet
Redovisning av princip och GRI-indikatorer presenteras i sin
helhet i den tryckta årsredovisningen under avsnittet GRI index
– innehåll och sidhänvisningar.
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Miljö- och kvalitetsledning
IVL arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor inom ramen för ett
integrerat ledningssystem. Systemet och tillämpningen inom
IVL är certifierat enligt ISO avseende miljö- respektive kvalitetsledning, SS-EN ISO 14001 respektive SS-EN ISO 9001. Dessa
certifikat underhålls årligen och certifieras periodiskt av ackrediterat certifieringsföretag.
Större delen av den verksamhet som omfattar provtagning,
fältmätningar och analyser är ackrediterad och granskas regelbundet av SWEDAC, enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kvalitet
IVL:s kvalitetsarbete har fokus på kundrelationen och av den
anledningen görs återkommande uppföljning för att säkerställa
att kunderna är nöjda med företagets arbete. Uppföljningen
görs i form av telefonintervjuer av minst två kunder per operativ
enhet. Kunderna representerar näringsliv, kommuner och statliga
myndigheter. Nöjd-Kund-Index på 5-gradig skala blev 4,5 (4,3)
för 2017. Den interna rapporten efter intervjuerna ger förutom
flera förbättringsförslag en positiv bild av IVL som professionell
och viktig samarbetspart och leverantör. IVL:s långsiktiga
arbete med projektledarutbildning har fått ett positivt genomslag hos kunderna.

Väsentliga händelser under året
Tillväxt och strategiska rekryteringar
Under 2017 har bolaget fortsatt förstärka verksamheten.
Vårt samarbete med Byggmaterialindustrierna formaliserades
2017 i september genom att ett gemensamt bolag bildades,
eBVD i Norden AB. Bolaget hade vid årsskiftet ca 150 licensanvändare av systemet.
Bolaget har därutöver gjort ett antal strategiska rekryteringar
av enskilda seniora personer med spetskompetens inom viktiga
utvecklingsområden.
Den regionala expansionen i Sydsverige har fortsatt under
2017. IVL:s Malmökontor har förstärkts och hade vid årsskiftet
13 medarbetare.
Som en följd av den pågående expansionen har bolaget under
2017 fortsatt arbetet med en övergång till aktivitetsbaserade
arbetsplatser. Utgångspunkten har varit en strävan att även fortsättningsvis ha verksamheten lokaliserad i omedelbar närhet till
Chalmers, KTH och Malmö högskola. Evakuering och ombyggnad av befintliga kontor har skett under 2017 och kommer fortsätta 2018.
Strategiska projekt
Bland de större projekt som IVL fick in under 2017 är forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit det största. IVL gick
under året in som programvärd i det stora klimatpolitiska forskningsprogrammet med ett fyrtiotal parter och en budget på 81
miljoner under fyra år. Mistra Carbon Exit utgör ett viktigt
samarbete med bland annat forskare vid Chalmers men också
med många industriparter som gör sig redo att ställa om till
netto nollutsläpp ett bra exempel på samarbete mellan forskning och samhällets aktörer med klimatomställning i gemensamt fokus.
I Sverige har det i mer än 20 år funnits ett frivilligt ansvar att
deklarera byggprodukter ur miljösynpunkt inom byggsektorn.
IVL genomförde under 2013-2015 ett antal utvecklingsprojekt
för att uppdatera systemet och framförallt ta fram ett digitalt
format med syftet att öka kvaliteten i informationen och underlätta digitaliseringen inom sektorn. Detta ledde sedan till ett
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samarbete med Byggmaterialindustrierna där vi 2016 lanserade
en gemensam tjänst för den digitala byggvarudeklarationer för
deras medlemmar. 2017 i september formaliserades arbetet
genom att ett gemensamt bolag bildades, eBVD i Norden AB.
Bolaget hade vid årsskiftet ca 150 licensanvändare av systemet
och mer än 2 300 digitala deklarationer.
I maj 2017 invigdes den nationella export- och investeringsplattformen Smart City Sweden. Det är ett regeringsinitiativ
som finansieras av Näringsdepartementet, Energimyndigheten
samt medverkande företag. Smart City Sweden drivs av IVL
Svenska Miljöinstitutet och har som mål att dubblera spridningen av svenska miljö- och klimatlösningar på 10 år.
Hittills har det kommit över 1700 nationella och internationella
besökare via Smart City Sweden. Plattformen fungerar som ett
skyltfönster och besökscenter där svenska företag och aktörer
inom hållbar stadsutveckling får vara med och visa upp smarta
lösningar gentemot den internationella marknaden. Smart City
Sweden hjälper till att matcha företag mot besökande utländska
kunder och investerare. Områden som är av störst intresse är
teknik för hållbara byggnader, vattenrening, energieffektivisering,
förnybar energi, hållbara transporter, smarta avfallslösningar,
e-mobilitet, fossilfria bränslen, digitalisering, gröna ytor, social
innovation, med flera. Ordervärde för 2017 var 8 MSEK.
Synlighet
IVL:s strategiska satsning på redaktionell synlighet i media
och i samhällsdebatten har fortsatt att ge resultat. Under 2017
har IVL synts i media 2 153 (1 334) gånger, mätt i antal pressklipp. I annonsvärde motsvarar det cirka 61 423 419 MSEK,
vilket är vad TT-ägda företaget Retriever beräknar att motsvarande utrymme skulle kosta att köpa som annonser.
Ledarskap och kvalitet
Den ledarskapsutbildning som inleddes 2013 har fortsatt även
under 2017, bland annat med utbildning av nya gruppchefer.
Under året har även en särskild satsning gjorts på CRMsystemet ett led att förenkla och effektivisera försäljningen av
uppdragsverksamheten.
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Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2017 har IVL:s ledning kontinuerligt bedömt och övervakat de risker som är kopplade till bolagets verksamhet.
Risker har även behandlats vid styrelsemöten under året.
Samtidigt har riskanalyser som kopplat till den dagliga verksamheten, inklusive arbetsmiljö gjorts i respektive enhet.
Långsiktig expansion
I bolagets långsiktiga mål, antagna av bolagsstyrelsen, finns ett
uttalat expansionsmål som går ut på en fördubbling av omsättningen till 2020, eller en tillväxt på 10 procent per år. Denna
tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv; dock får den
inte ske på bekostnad av kvaliteten på forskning och uppdrag.
Motivet för en expansion är att en sådan krävs för att IVL även
fortsatt ska kunna bidra till en hållbar tillväxt inom näringsliv
och övrigt samhälle, liksom på den internationella marknaden.
Marknad
Europa och i synnerhet Norden är IVL:s största marknad.
Kunderna återfinns i ett flertal branscher som exempelvis energisektorn, offentlig sektor, industri samt inom bygg- och fastighetsbranscherna. Det innebär att bolaget är beroende av en stabil utveckling inom dessa områden för att nå uppsatta mål och
hantera de risker som konjunktur- och strukturförändringar
och ändrade marknadstrender innebär. Samtidigt innebär det
faktum att IVL är verksamt på flera marknader och inom områden och branscher som har olika konjunkturförlopp, att riskerna för snabba svängningar minskas. En systematisk och återkommande utvärdering av den egna situationen i relation till
omvärlden ger en hög beredskap att möta förändringar.
Konkurrenter
IVL har såväl stora internationella konkurrenter som mindre
lokala konkurrenter på varje marknad. Detta utgör en risk eftersom det råder hård konkurrens om de mest attraktiva uppdragen och de mest kompetenta medarbetarna. En kontinuerlig
utvärdering av dessa risker är därför nödvändig.
Medarbetare
För att kunna attrahera och behålla medarbetare med hög
kompetens satsar bolaget på kontinuerlig utbildning, kompetensutveckling och ledarskapsutveckling. IVL kan vidare erbjuda
stora, kvalificerade och internationella projekt, vilket är
attraktivt för blivande medarbetare.
För att behålla medarbetare satsar IVL på kompetensutveckling och ledarskapsutveckling. Medarbetarsamtal med samtliga
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medarbetare hålls årligen, där individuella utvecklingsplaner
diskuteras och utformas.
Hållbarhet
Med tanke på att IVL verkar på en global marknad ökar riskerna
som relaterar till hållbarhetsfaktorer som mänskliga rättigheter,
arbetsförhållande, miljö och korruption. Dess risker minskas
genom en väl kommunicerad och accepterad miljöpolicy, ett
miljöarbete som följs upp inom ramen för det certifierade miljöledningssystemet. Vidare finns en uppförandekod som sätter de
etiska spelreglerna för IVL:s relation till kunder och omvärlden.
En Whistle blowing-kanal finns som ger varje medarbetare
möjlighet att på ett integritetssäkert sätt rapportera eventuella
avvikelser mot uppförandekoden.
Finansiella risker
IVL-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella
risker, det vill säga fluktuationer i resultat och kassaflöde till
följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker; sammantaget är dock de finansiella riskerna relativt sett
små. Dock uppgår valutarisker relaterade till förändringar i förväntade och kontrakterade betalningsflöden i EU-projekt till 2,6
(3,9) MEUR. En förändring av SEK-kursen med 10 öre ger en
effekt på resultatet om 0,4 (0,5) MSEK inkluderat matchningen
av projekten. Bolaget gör löpande bedömning huruvida flödena
ska valutasäkras men valde att även under 2017 inte valutasäkra. Under året uppgick valutavinsterna netto till 0,2 (1,3)
MSEK.
Bolagets kreditrisker utgörs av utestående och icke fakturerade konsultuppdrag. IVL:s 30 största kunder, som står för cirka
75 procent av omsättningen, är samtliga stora internationella
företag, EU-kommissionen, svenska eller utländska statliga
institutioner.
Känslighetsanalys
RESULTATEFFEKT, kSEK

PÅVERKAN PÅ

FÖRÄNDRING, %
(ALLT ANNAT LIKA)

Debiteringsgrad

1

Timarvode

1

2 720

2 370

2 141

Lönekostnader

1

1 885

1 693

1 487

Omkostnader

1

671

623

566

Antal årsmedarbetare

1

1 143

1 038

870

2017

2016

2015

4 132

3 726

3 227
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Forskning och utveckling
F ÖR DE L N I NG M E L L A N F OR SK N I NG O CH
U PPDR AG I V E R K SA M H E T E N

Under året upparbetade arvoden och utlägg fördelar sig
mellan IVL:s forsknings- och uppdragsverksamheter med
51 (51) procent respektive 49 (49) procent. Med forskningsverksamhet avses i detta sammanhang dels den mellan staten
och näringslivet samfinansierade forskningen genom Stiftelsen
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, dels verksamheter som anslagsfinansieras genom statliga forskningsorgan,
forskningsstiftelser, EU och motsvarande. Samfinansierad
verksamhet uppgår till 13 (16) procent av under året upparbetade arvoden och utlägg och anslagsfinansierad verksamhet
till 38 (35) procent.
IVL:s forskning är en integrerad del av företagets verksamhet
och den är en förutsättning för IVL:s möjlighet att bedriva en
uppdragsverksamhet med spetskompetens.
IVL:s uppdragsverksamhet omfattar såväl kortare konsultinsatser och analysuppdrag som mer omfattande uppdrag nationellt och internationellt av forsknings- och utvecklingskaraktär.
Uppdrag
IVL har, förutom uppdrag åt näringsliv, kommuner och organisationer, stora uppdrag för Naturvårdsverket och har bland
annat ansvar för merparten av den nationella övervakningen av
luft och nederbörd samt, tillsammans med övriga parter inom
SMED, för insamling och rapportering av Sveriges samlade
utsläpp avseende luft, vatten, avfall och farliga ämnen.
EU-projekt
Under året har flera projekt beviljats och startats som finansieras
dels genom olika EU-organ, däribland H2020, ERA-MIN, ERANET Bonus samt kvardröjande medel från EU:s sjunde ramprogram för forskning. Totalt var IVL delaktigt i 36 EUfinansierade forskningsprojekt under 2017, varav 6 var nya.
Övriga aktuella forskningsprogram
IVL har under 2017 haft framgång med ansökningar från
nationella anslagsgivare. Forskningsstiftelsen Mistra beviljat
56 MSEK på fyra år till det IVL-ledda forskningsprogrammet
Mistra Carbon Exit som ska ta fram strategi för noll nettoutsläpp
av växthusgaser till år 2045. Programmet analyserar och identifierar de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som
Sverige står inför och föreslår hur svensk industri kan ställas
om för att klara detta mål. IVL deltar även i det nya
Mistraprogrammet Mistra Terra Clean som skall utveckla
smarta filter för gaser (luft) och vätskor (vatten) genom en total
budget för 2017-2021 på 60 MSEK. Genom samarbetet mellan
materialforskare, toxikologer och ingenjörer i akademi, forskningsinstitut och företag byggs samtidigt en plattform för nya
affärsidéer kring interaktiv miljöteknik och avancerade material för ett hållbart samhälle. Sedan tidigare deltar IVL i Mistra
Future Fashion och Closing the Loop samt är en av parterna i
konsortiets bakom Mistra Urban Futures med säte i Göteborg.
Från Naturvårdsverket beviljades under 2017 finansiering för
fas 2 av programmet SCAC (Swedish Clean Air and Climate
Research Program) som leds av IVL samt projektet Miljömålens
relevans i svenska MKB och tillståndsprocesser där IVL deltar.
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Vinnova beviljade finansiering med 12 MSEK för projektet Luft
och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) som leds av
Göteborgs Stad med IVL som en av utförarna. Projektet går ut
på att ta utvecklingen av digital miljöövervakning vidare och
tillämpningen av sensorer och IoT för övervakning och information om luft- och vattenkvalitet i städer. Vinnova delfinansierar även projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala, som är inriktat på
affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling för en ökad
återvinning av fast kontorsinredning vid renoveringar och rivningar. I slutet av 2017 beviljade Vinnova 3.8 MSEK för projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd som har
som mål att utveckla kostnadseffektiva och klimatsmarta
resmöjligheter för landsbygdens befolkning genom utvecklad
samverkan mellan kollektivtrafik och samåkningstjänster. Från
FORMAS erhöll IVL under 2017 bl.a. anslag för projektet
Influencing Sustainable Food Consumption through the use of
Sustainable Procurement Criteria.
AFA Försäkring finansierar ett flertal forskningsprojekt inom
IVL som rör arbetsmiljöfrågor och under 2017 drevs ett antal
större projekt inom området..
SA M F I NA NSI E R A D F OR SK N I NG

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL,
är ägare till bolaget och huvudman för IVL:s samfinansierade
verksamhet. Forskningen har under 2017 bedrivits inom fyra
temaområden: Naturresurser, klimat och miljö, Resurseffektiva
kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik
samt Hållbar stadsutveckling och transporter.
Ledord för IVL:s forskning är hög kvalitet och relevans.
SIVL har under 2017 disponerat sammanlagt 37 (37) MSEK
för samfinansierad forskning genom regeringens anslag till
Naturvårdsverket 17 (17) MSEK och Formas 20 (20) MSEK.
Den sammanlagda volymen, på 80,3 (86,2) MSEK, av den samfinansierade forskningen utgörs av dessa medel samt av 18,7
(20,0) MSEK från näringslivet och 24,5 (29,1) MSEK från EU.
Under 2017 erhölls, via Formas, 10 (5) MSEK till basfinansiering
av verksamheten, som komplement till den samfinansierade
forskningen.
För 2018 kommer SIVL att disponera 47 (47) MSEK för samfinansierad forskning, varav 10 (10) MSEK utgör medel som kan
användas till basfinansiering av verksamheten.
E X E M PE L PÅ SA M F I NA NSI E R A D F OR SK N I NG

Exempel på samfinansierade forskningsprojekt som beslutats
och/eller påbörjats under 2017 inom respektive temaområde:
• Naturresurser, klimat och miljö: Rankning av Sveriges
kommuners arbete med klimatanpassning
• Resurseffektiva kretslopp och konsumtion: Vattenbruk i
anslutning till cellulosaindustrin
• Hållbar stadsutveckling och transporter: Miljövärdering av
energilösningar i byggnader
• Hållbar produktion och miljöteknik: Site-övergripande
energieffektivisering i Domsjö
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Utländska filialer
IVL:s verksamhet i Kina fortsätter att expandera och vid
utgången av 2017 fanns 8 anställda vid Beijing kontoret.
Verksamheten är huvudsakligen inriktad på forskning och uppdrag, utbildning och kunskapsöverföring, relationsbyggande
med kinesiska myndigheter, företag och organisationer samt
tekniköverföring.
Samarbetet med det kinesiska forskningsinstitutet CRAES,
som är en av de främsta rådgivarna åt den kinesiska regeringen,
vidareutvecklas inom miljöområdet. IVL och CRAES arbetar
tillsammans med mätningar av emissioner till luft och har det
gemensamma laboratoriet Sino-Swedish Air Joint Lab. IVL:s
medarbetare på Beijing-kontoret har, tillsammans med IVL:s
luftvårdsexperter, utvecklat och genomfört utbildningar i luftvård för representanter för miljömyndigheter i staden Tianjin

och från IVL:s samarbetspartner sedan många år, TAES,
Tianjin Academy of Environmental Sciences. Delar av utbildningen genomfördes vid IVL:s Göteborgskontor.
IVL har sedan 2015 en medarbetare från IVL:s kinakontor
stationerad i Wuhan i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Bland
uppgifterna ingår att förestå ett representationskontor åt
Dalarnas län och Borlänge kommun (IVL Wuhan Center
SweDalar Office) som har avtal med staden respektive provinsen samt bistå med bland annat marknadsundersökningar och
arrangemang av seminarier och workshops.
Under året har vi introducerat Smart City Sweden i Kina vilket rönt stor uppmärksamhet. Under de tre invigningsdagarna
deltog över 1 000 åhörare.

Miljöpåverkan
Bolagets mest betydande miljöaspekter har identifierats som råd
till kund, resor och energianvändning. För dessa aspekter finns
mål och de följs årligen upp. IVL genomför efter projektavslut
en hållbarhetsbedömning, vilken hittills gett ett positivt index
förutsatt att våra råd tillämpas.
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Miljötillstånd
Bolagets verksamhet är inte tillståndspliktig enligt Miljöbalken.
Däremot har IVL tillstånd för hantering av asbest enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Eftersom bolaget inte har mer
än 5000 kvm lokalyta vid något av de två laboratorierna i
Stockholm och Göteborg gäller inte anmälningsplikten enligt
miljöprövningsförordningen.
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Medarbetare

Debiteringsgraden var under perioden 65,8 (63,6) %.
Debiteringsgrad definieras som tid debiterad mot kund i förhållande till närvarotiden. Resterande tid, interntid, utgörs av tid
för marknadsföring, utbildning, tekniskt underhåll, ledning och
administration.

tetsindex, ledarskapsindex och index för engagemang följs upp.
Vad gäller ledarskapsindex ligger IVL i nivå med benchmark
och index för teameffektivitet samt engagemang ligger IVL
precis under benchmark.
IVL:s styrkor visar på stöd och information från närmaste
chef, man kan påverka sin arbetssituation och vi ser en positiv
trend inom flera områden avseende ledarskap och utvecklingsmöjligheter. IVL har fortfarande utmaningar att skapa kring
tydlighet av mål och förväntningar, både hos chefer och medarbetare, och vi vill också stärka vårt resultat avseende återkoppling. Samtliga grupper går igenom sitt resultat från medarbetarundersökningen och diskuterar utvecklingsmöjligheter kopplat
till resultatet. Resultatet följs även upp i Arbetsmiljökommittén
och i ledningsgruppen.
Under 2017 genomfördes också en separat undersökning
enbart fokuserat på vår arbetsmiljö. Enkätens frågor har ställts
samman i samverkan mellan företaget och skyddsombuden.
Resultatet speglade mycket detsamma som framkommer i vår
medarbetarundersökning. Vi kunde här också se att vi får ett
positivt resultat gällande bland annat regelbunden information
om företaget, möjligheten att delta i planeringen hur sitt eget
arbete ska utföras, en chef som behandlar mig med respekt samt
trivsel och gemenskap med arbetskamrater. Vi behöver ytterligare arbeta med möjlighet till tid för reflektion, ökad tydlighet
samt ökad återkoppling mellan chef och medarbetare.

F R Å N VA RO O CH SE M E ST E R

A R BE T SM I L JÖ

ST RU K T U R O CH PE R S ONA L OM SÄT T N I NG

Antalet medarbetare har under verksamhetsåret i medeltal uppgått till 279 (249), varav 45 (48) procent män och 55 (52) procent
kvinnor. De operativa enheterna har vardera ett antal grupper
ledda av gruppchefer. Av totalt åtta enhetschefer är fördelningen 2017 fem kvinnor och tre män. Gruppcheferna är till
antalet 26 varav fördelningen är 18 kvinnor och 8 män.
Under verksamhetsåret har 26 (15) tillsvidareanställda
medarbetare lämnat sin anställning för annan verksamhet och
2 personer har gått i pension. Nyrekrytering har skett med
38 (52) personer.
JÄ M STÄ L L DH E T O CH L I K A BE H A N DL I NG

IVL har en övergripande policy och plan för jämställdhet och
likabehandling. Planen är framtagen i en partssammansatt
grupp. Ledning, chefer och medarbetare ska alla arbeta för att
mångfaldsperspektiv och likabehandling präglar verksamhet
och företagskultur, och därmed bidrar till IVL: s trovärdighet
som rådgivare i hållbarhetsfrågor
DE BI T E R I NG S GR A D

Den totala frånvarotiden inklusive semester utgjorde under året
24,9 (23,3) procent av arbetstiden. Sjukfrånvaron utgjorde 3,12
(2,89) procent och semesteruttaget motsvarande 8,66 (8,55) procent. Tjänstledighet uppgick till 10,41 (9,44) procent, varav 7,20
(6,36) procent utgjordes av föräldraledighet. Arbetstiden är definierad som arbetstid inklusive semester och arbetad övertid
minskad med frånvaro på grund av sjukdom, barns sjukdom,
semester, föräldraledighet eller annan tjänstledighet samt uttag
av kompensationsledighet. Samma beräkningssätt ligger till
grund för uppgifterna om antalet avlönade årsarbeten i medeltal i Not. 7 Personalkostnader.
KOM PE T E NSU T V E CK L I NG

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs genom delegeringar och en årlig arbetsmiljöplan som tas fram i samverkan i
Arbetsmiljökommittén och sedan godkänns av IVL:s
ledningsgrupp.
Arbetsmiljöplanen baseras på förbättringsaktiviteter, framtagna i samverkan i Arbetsmiljökommittén, vilka uppkommer
från exempelvis resultatet från medarbetarundersökningen,
skyddsronder och förändrade eller skärpta lagkrav.
Skyddsronder genomförs två gånger per år vid företagets anläggningar. Det genomförs också ergonomiska skyddsronder årligen
tillsammans med ergonom från företagshälsovården.
Arbetsmiljökommittén sammankallas kvartalsvis.

IVL har som ambition att medarbetarna ska ha minst två dagars
kompetensutveckling under året vilket följs upp kontinuerligt.
Under 2017 har genomsnittlig tid för kompetensutveckling
uppgått till 3,2 dagar/medarbetare.
En intern projektledarutbildning genomförs av IVL:s projektkontor som vid 20 tillfällen under 2017 utbildat totalt 169
medarbetare. Så gott som allt arbete inom IVL sker i projektform och utbildningen är framtagen för att ytterligare
professionalisera projektledarskapet. Projektkontoret har
genomfört säljutbildning steg 2 vid två tillfällen för 10 medarbetare under 2017.
AT T R A K T I V A R BE T SPL AT S

IVL genomför en genomgripande medarbetarundersökning
vartannat år och en mindre omfattande så kallad pulsmätning
vartannat år. Under 2017 genomfördes den genomgripande
medarbetarundersökningen där frågeområdena teameffektivi64
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ÖVRIG PERSONALREDOVISNING
RÄKNAT PER DEN 31/12
Personalomsättning
10 %
(9,3 %*)

6,8 %
(6,0 %*)

Ekonomiska nyckeltal/
medarbetare

2017 2016

kSEK
Omsättning exkl. utlägg
Lönekostnad
Resultat efter finansiella poster

2017

2016

>10 år
38 %
Åldersfördelning
90 %

Från 51 år

1 067

676

680

-2

0

Anställningstid

Andelen anställda som slutat i förhållande till medeltalet anställda under året.
* Exklusive pension

100 %

1 093

<2 år
24%

2017

Från 51 år

>10 år
32 %

<2 år
27 %

2016

2-10 år
38 %

2-10 år
41 %

80 %
70 %
60 %

Genomsnittlig anställningstid är 9,86 (10,6) år

30-50 år

30-50 år

50 %

Utbildning

40 %

5%

30 %

0%

26 %

27 %

20 %
10 %

5%

7%

32 %
Upp till 29 år

2017

31 %

2015

Upp till 29 år

32 %

2017

201636 %

25 %

2016

36 %

38 %

Genomsnittlig ålder är 44,3 (43,5) år

•
•
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Disputerade doktorer
Civilingenjörsexamen

•
•

Övrig akademisk utbildning
Gymnasial el eftergymnasial utbildning
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Eget kapital
KONCERNEN
Belopp vid årets ingång
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

MODERBOLAG
Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition enligt årsstämma
Upplösning fond för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
7 000

7 000

Aktiekapital
7 000

Reservfond
1 400

7 000

1 400

Annat eget kapital
inkl årets resultat
76 722
-54
3 264
79 932

Fond för
utvecklings
utgifter
1 326
-132

Balanserat
resultat
47 280
-359
132

1 193

47 053

Totalt
83 722
-54
3 264
86 932

Årets
resultat
-359
359

Totalt
56 647

71
71

71
56 717

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står (kSEK):
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt

47 053
71
47 124

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen (kSEK) disponeras så
att i ny räkning balanseras

47 124

Totalt

47 124

Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret samt ställning i övrigt per 2017-12-31 hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalys, bokslutskommentarer och noter.
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FÖ RVA LTN I N G SB E R ÄT TELS E

Resultaträkningar
kSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring pågående arbeten
Övriga rörelseintäkter

KONCERNEN
2017
Not 3
Not 4

2016

MODERBOLAGE T
2017
2016

327 664
-9 896
1
317 769

294 741
-21 453
112
273 400

323 273
-13 632
1
309 642

292 570
-20 719
223
271 963

-39 879
-71 142
-196 340

-34 599
-58 245
-176 006

-39 879
-69 215
-195 618

-34 599
-57 767
-175 314

-6 687
-314 048

-4 837
-273 687

-6 475
-311 187

-4 777
-272 457

3 721

-287

-1 545

-494

1 047
-105

630
-87

1 044
-105

626
-86

4 663

256

1 399

-356

-606
1 200
-523

46
-405

3 264

-100

71

-359

Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Not 6
Not 7
Not 8

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Not 9
Not 9

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Not 10
Not 11

ÅRETS RESULTAT

ÅRSREDOVISNING 2017

67

FÖRVALTNINGS B ER ÄTTEL S E

Balansräkningar
kSEK
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaruutveckling
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

KONCERNEN
2017

2016

6 917
654

7 808
877

31 146

26 901

60
38 777

5
35 591

73 737
9 803
5 133
1 158
6 409
7 043
103 283

57 658
14 463
5 242
963
7 597
7 151
93 074

Not 12

Not 13
Not 14

Not 5
Not 15

Kortfristiga placeringar

Not 20

28 612

27 579

Kassa och bank

Not 19

54 953

49 377

Summa omsättningstillgångar

186 848

170 030

SUMMA TILLGÅNGAR

225 625

205 621

7 000
79 932

7 000
76 722

86 932

83 722

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Annat eget kapital inkl. årets resultat

Not 21

Summa eget kapital
Avsättningar

Not 16

7 801

7 175

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 18

2 903

2 227

Not 18
Not 4

2 601
71 564
22 138
11 781
3 189
16 716

2 575
60 442
14 617
10 774
7 256
16 833

Summa kortfristiga skulder

127 989

112 497

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

225 625

205 621

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader
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Not 5
Not 17
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Balansräkningar
MODERBOLAGE T
2017
2016

kSEK
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaruutveckling
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

Not 12
6 130
654

6 811
877

25 593

22 055

1 262
35
33 674

1 237
5
30 985

72 263
12 167
5 136
416
6 409
7 039
103 430

56 014
16 480
5 284
176
7 597
7 145
92 696

Not 13

Not 14
Not 14

Not 5
Not 15

Kortfristiga placeringar

Not 20

28 612

27 579

Kassa och bank

Not 19

50 639

46 654

Summa omsättningstillgångar

182 681

166 929

SUMMA TILLGÅNGAR

216 355

197 914

7 000
1 400
1 193
9 593

7 000
1 400
1 326
9 726

47 053
71
47 124

47 280
-359
46 921

56 717

56 647

Not 10

14 092

15 292

Not 4

92 178
21 985
11 610
3 189
16 584

77 107
14 615
10 774
7 256
16 223

Summa kortfristiga skulder

145 546

125 975

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

216 355

197 914

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Not 21

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader
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Not 5
Not 17
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FÖRVALTNINGS B ER ÄTTEL S E

Kassaflödesanalys

kSEK (Direkt metod)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning/Minskning av fordringar
Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minskning av övriga skulder
Minskning/Ökning av förskott pågående arbeten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Kassa och bank vid årets ingång
Kursdifferens i likvida medel
Kassa och bank vid årets utgång
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KONCERNEN
2017

2016

MODERBOLAGE T
2017
2016

4 663
4 425
-1 290
7 798

256
10 030
-1 966
8 320

-606
4 063
-375
3 082

46
9 715
-1 989
7 712

-11 614
7 521
1 033
11 122
15 860

-10 995
-865
2 315
-929
-2 154

-12 176
7 370
836
15 071
14 183

11 188
-689
1 404
-1 748
-4 509

-9 817
-55
-1 033
-10 905

-2 460
-8 091
-611
-11 162

-9 107
-55
-1 033
-10 195

-2 279
-7 431
-611
-10 321

676
676

-260
-260

5 631

-13 576

3 988

-14 830

49 377

63 019

46 654

61 481

-55

-66

-3

3

54 953

49 377

50 639

46 654
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Noter
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 1
REDOVISNINGSPRINCIPER

1.1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I de fall då vägledning inte har kunnat hämtas i K3-regelverket har
vägledning hämtats i Årsredovisningslagen (1995:1554).
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets
redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa K3 i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt i vissa fall av skatteskäl.

1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPR ÄTTANDE AV MODER
BOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Tillgångar
och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3
kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden bedöms vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Vanligtvis sker dessa uppskattningar och bedömningar vid upprättande av hel - och halvårsbokslut. Ändrade uppskattningar och
bedömningar kan bli aktuella vid uppkomna händelser inom företaget
eller dess omvärld.
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1.3 ÄNDR ADE REDOVISNINGS-

PRINCIPER OCH UPPLYSNINGSKR AV

Under 2017 har inga nya redovisningsprinciper trätt ikraft som haft
någon påverkan på koncernen.

1.4 KLASSIFICERING MM
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och
koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

1.5 KONSOLIDERINGSPRINCIPER
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande
från IVL. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att
erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som
utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.
Dotterföretag redovisas enligt klyvningsmetoden. Metoden innebär
att så stor andel av det gemensamt ägda företagets intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder tas upp i koncernredovisningen.
Skälet till den valda konsolideringsprincipen är att IVL deltagit i den
ursprungliga etableringen av koncernföretag och inte förvärvat dessa
till över- eller undervärde.
Det under året tillkomna dotterbolaget eBVD i Norden AB konsolideras
inte då verksamheten haft en ringa omfattning 2017.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från transaktioner
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av
koncernredovisningen
I koncernen redovisas pågående arbeten till kundpris med en viss
reservering av försiktighetsskäl jämfört med moderbolaget där endast
projekt som är färdigställda till 95% redovisas till kundpris.
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1.6 UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan
med den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära
tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen.
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i
resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas
till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till
verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som
råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde, valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången eller skulden. Funktionell valuta är valutan i de länder
där de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet.
Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är
svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, omräknas till svenska
kronor med den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och
kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor med
en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid
respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår i
samband med omräkning av en utländsk nettoinvestering redovisas i
övrigt totalresultat.

1.7 INTÄKTER
Vinstavräkning tillämpas på alla de uppdrag där utfallet kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt. Uppdrag som utförs på löpande räkning varvid
intäkterna redovisas när arbetet utförs och faktureras normalt kunderna påföljande månad. Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas som
intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort, så kallad färdigställandemetod. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag värderas i balansräkningen till direkta nedlagda utgifter med tillägg för indirekta utgifter
samt med avdrag för fakturerade dellikvider.
Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att
överstiga den totala uppdragsintäkten, redovisas den befarade förlusten
omgående som en kostnad i sin helhet. Intäkter redovisas inte om det
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla
koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning eller
vidhängande kostnader sker ingen intäktsföring.
I anslagsprojekt där IVL står som avtalspart mot forskningsfinansiären
och distribuerar projektmedel mot övriga deltagare i projekten redovisas dessa medel inte som intäkt utan bokförs direkt i balansposten
pågående arbeten för annans räkning. Detta medför att faktureringen
och kostnader för utlägg minskar motsvarande de medel som erhålls
och sedan utbetalas till andra projektparter.
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1.8 RÖRELSEKOSTNADER OCH FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kostnader i moderbolaget avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna
i samband med tecknandet av ett avtal redovisas som en del av den
totala leasingkostnaden i resultaträkningen. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
Minimileaseavgifterna i finansiella leasingavtal i koncernen fördelas
mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden.
Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den
under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, kortfristiga placeringar och fordringar och räntekostnader till
leverantörer och övriga kreditgivare.

1.9 FORDRINGAR OCH SKULDER
Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill
säga efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt.
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Övriga fordringar klassificeras som långfristiga fordringar om innehavstiden är längre än ett år och om de är kortare som övriga fordringar.
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut.
Lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder,
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder har kort
förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan
kortfristiga skulder har en löptid kortare än ett år.

1.10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
1.10.1 Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i
enlighet med syftet med anskaffningen.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig
rörelseintäkt/-kostnad.
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1.10.2 Leasade tillgångar
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagare, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal
har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen
att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt
över löptiden.

1.11 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
1.11.1 Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna
skulder samt eventualförpliktelser.
Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och grupper av
kassagenererande enheter och testas årligen för nedskrivningsbehov.
Goodwill värderas således till anskaffningsvärde minus eventuella
ackumulerade nedskrivningar.
1.11.2 Balanserade utgifter för programvaruutveckling
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar.
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas
som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida
ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför
sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

1.12 NEDSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGSPRÖVNING
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning belastar resultaträkningen.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som
beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika
tillgången. För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva
bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av
nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden
som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande eller utdragen minskning
av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering
klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas.
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1.13 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner
redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. IVL til�lämpar inte förmånsbestämda pensionsplaner.
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal
endast om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning
före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. För att företaget ska vara
förpliktigat att avsluta en anställning krävs bland annat en detaljerad
plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt
antal berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori
eller befattning och tiden för planens genomförande.

1.14 AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras.

1.15 SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balans
räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden
på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per
balansdagen.

1.16 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt, BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och enligt
Årsredovisningslagen (1995:1554).
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper:
Andelar i dotter- och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas erhållna utdelningar.
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för
operationell leasing. I moderbolaget redovisas obeskattade reserver
inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas
däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget
kapital. I koncernen redovisas pågående arbete till kundpris med en
viss reservering av försiktighetsskäl jämfört med moderbolaget där
endast projekt som är färdigställda till 95% redovisas till kundpris.
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Not 2
EKONOMI OCH NYCKELTAL I SAMMANDRAG

kSEK

KONCERNEN
2016
2015

2017

2014

2013

2017

MODERBOLAG
2016
2015
2014

2013

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättning
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat efter finansnetto
Vinstmarginal %

327 664 294 741 274 232 264 488 255 353 323 273 292 570 272 812 263 272 254 200
3 721
-287
4 969 10 885
9 709
-1 545
-494
6 767 10 325 10 555
4 663
256
5 392 12 543 10 381
-606
46
7 173 11 972 11 205
1,4%
0,1
2,0
4,7
4,1
Neg
0,0
2,6
4,5
4,4

KAPITALSTRUKTUR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar
Balansomslutning
Justerat Eget kapital
Eget kapital årsmedelvärde
Totalt kapital årsmedelvärde
Soliditet, %
Balanslikviditet, ggr

38 777 35 591 29 889 22 950 19 999 33 674
186 848 170 030 166 905 149 804 162 360 182 681
86 932 83 722 83 900 79 865 70 519 56 717
14 092
127 989 112 497 103 101 83 981 104 369 145 546
2 903
2 227
2 487
1 765
1 126
7 801
7 175
7 306
7 143
6 355
225 625 205 621 196 794 172 754 182 359 216 355
67 709
85 327 83 811 81 883 75 192 65 845 68 142
215 620 201 208 184 774 177 557 168 779 207 135
38,5
40,7
42,6
46,2
38,7
31,3
1,46
1,51
1,62
1,78
1,56
1,26

LÖNSAMHET
Avkastning justerat eget kapital, %
Avkastning justerat eget kapital medeltal 5 år, %
Avkastning på totalt kapital, %
ÖVRIGT
Investeringar anläggningstillgångar
Fakturering/anställd inkl. utlägg
Fakturering/anställd arvoden och analyser
Debiteringsgrad, %
Årsanställda
Lönekostnad per anställd

197 914 190 880 167 070 178 084
68 575 68 935 63 584 54 800
68 754 66 260 59 192 50 226
194 397 178 975 172 577 164 414
34,6
36,1
38,1
30,8
1,33
1,39
1,46
1,33

4,3
7,0
2,2

0,2
8,1
0,2

5,1
11,5
3,0

13,0
9,5
7,1

12,3
8,5
5,7

Neg
8,2
Neg

0,1
11,1
0,1

8,4
13,6
4,1

15,8
11,1
7,0

17,4
8,6
6,9

9 872
1 150
1 086
65,8
285
665

10 551
1 160
1 055
63,6
255
669

11 285
1 188
1 090
66,3
232
645

7 074
1 157
998
66,3
228
616

10 789
1 177
992
66,4
217
606

9 162
1 159
1 093
65,8
279
676

9 710
1 175
1 067
63,6
249
680

10 676
1 197
1 098
66,3
228
652

6 736
1 175
1 010
66,3
224
625

7 264
1 182
1 002
66,4
215
611

Vinstmarginal
Resultatet efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
Justerat eget kapital
Eget kapital samt obeskattade reserver med avdrag för 22 % schablonskatt.
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto och avdrag för 22 % schablonskatt i
förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital.
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30 985 26 052 19 709 17 092
166 929 164 828 147 360 160 992
56 647 57 006 53 939 47 640
15 292 15 293 12 366
9 180
125 975 118 581 100 765 121 264

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto med återläggning av kostnadsräntor i för
hållande till genomsnittlig balansomslutning.
Debiteringsgrad
Mot kund debiterad tid i förhållande till total närvarotid.
Årsanställda
Antal anställda under året omräknade till helårstjänster. Det verkliga
antalet anställda är högre på grund av deltidstjänster samt att vissa
anställda arbetar under del av året.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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Not 3

Not 6

NETTOOMSÄTTNING

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
KONCERNEN

kSEK

2017

MODERBOLAG

2016

2017

2016

Nettoomsättningen fördelas på
Fakturerade arvoden och analyser
Fakturerade utlägg
Total nettoomsättning

Ersättning till revisorer
KONCERNEN
kSEK

309 414 267 860 305 023 265 689
18 250
327 664

26 881

18 250

26 881

294 741 323 273 292 570

Av årets nettoomsättning avser 21,3 (22,4) % fakturering till andra
företag i koncernen, utgörande ersättning för samfinansierad forskning,
som bolaget utfört på uppdragsbasis.
Vidare erhålls ersättning från koncernbolag för utförda
personaltjänster.

2016

FÖRÄNDRING PÅGÅENDE ARBETEN/PÅGÅENDE
ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING
KONCERNEN
kSEK
Uppdragskostnader
Förskottsfakturering
Bokfört värde

2017

2016

MODERBOLAG
2017

2016

496 892 434 651 476 278

417 773

-568 456 -495 093 -568 456 494 880
71 564

60 442

92 178

77 107

2017

2016

Revisionsuppdraget

359

Övriga tjänster

119

317

317

284

14

119

14

R3 Revisionbyrå KB

Rödl & Partner Nordic AB
Revisionsuppdraget

-

Övrig revisionsverksamhet

-

Övriga tjänster

28

-

142

28

142

Övriga revisorer
Revisionsuppdraget
Totalt

Not 4

MODERBOLAGET

2017

28

13

15

5

534

486

479

445

Leasingkostnader
Leasingavgifter för operationella leasingavtal under 2017 uppgick till
18 400 (16 938) kSEK. I leasingavgifter ingår hyresavtal för fastigheter,
förmånsbilar till personalen, datorer samt viss kontorsutrustning.
Kostnader för framtida leasingavgifter för dessa avtal fördelas på
följande år:
kSEK

2018

2019

2020

Leasingavgifter övrigt

2 601

1 140
20 448

20 755

21 066

21 588

20 775

21 066

Lokalhyror

16 696

1 763
20 146

Totalt

19 297

21 909

2021

2022

Förändring redovisad i
Resultaträkningen

9 896

21 453

13 362

20 719

Balansräkningen

1 226

-22 382

1 709

-22 464

11 122

-929

15 071

-1 745

Årets totala förändring
pågående arbete

PERSONALKOSTNADER
KONCERNEN

Not 5

2017

UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT/FAKTURERAD
MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT
KONCERNEN
kSEK

2017

2016

MODERBOLAG
2017

2016

Upparbetad men ej
fakturerad intäkt
Uppdragskostnader
Förskottsfakturering
Bokfört värde

Not 7

kSEK
Styrelse och VD
Övriga medarbetare

Löner och
andra
ersättningar
2 611
125 212

2016

Sociala
kostnader
(varav
Löner och
pensionsandra
kostnader) ersättningar

1 782
(751)
59 931

2 452
112 408

(207 63)
68 315

62 478

68 315

62 478

-61 906

-54 881

-61 906

-54 881

6 409

7 597

6 409

7 597

Totalt

127 823

61 712
(21 514

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

1 663
(742)
53 779
(18 895)

114 861

55 442
(19 637)

Fakturerad men ej
upparbetad intäkt
Uppdragskostnader

16 488

20 560

16 488

20 560

Förskottsfakturering

-19 677

-27 816

-19 677

-27 816

3 189

7 256

3 189

7 256

Bokfört värde
ÅRSREDOVISNING 2017
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MEDELANTALET ANSTÄLLDA*
I KONCERNEN UPPGICK UNDER ÅRET TILL:

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2017

2016
TOTALT

MÄN KVINNOR

MÄN KVINNOR

TOTALT

Stockholm

70

55

125

68

51

119

Göteborg

47

86

133

43

65

108

Lysekil

2

2

4

2

1

3

Malmö

3

6

9

2

9

11
10

Beijing

4

6

10

4

6

Tianjin

3

1

4

3

1

4

Totalt

132

153

285

122

133

255

PERSONALKOSTNADER
MODERBOLAG
2017
Löner och
andra
ersättningar

kSEK
Styrelse och VD

2 540

Övriga medarbetare

124 823

2016

Sociala
kostnader
(varav
Löner och
pensionsandra
kostnader) ersättningar

1 730
(751)
59 836

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

1 663
(742)
53 698

2 363
111 963

(20 763)
Totalt

127 363

61 566

(18 895)
114 326

55 361

(19 637)

(21 514)

MEDELANTALET ANSTÄLLDA*
I MODERBOLAGET UPPGICK UNDER ÅRET TILL:
2017
TOTALT

MÄN KVINNOR

TOTALT

Stockholm

70

55

125

68

51

119

Göteborg

47

86

133

43

65

108

Lysekil

2

2

4

2

1

3

Malmö

3

6

9

2

9

11

Beijing
Totalt

3

8

7

2

5

8

128

151

279

118

131

249

*definierat som antalet avlönade årsarbeten

ANTALET ANSTÄLLDA I FÖRETAGETS LEDNINGSGRUPP
(varav i verkställande ledning):
2017

2016

Män

4(4)

4 (4)

Kvinnor

8(1)

8 (1)

STYRELSELEDAMÖTER
2017

2016

Män

4

5

Kvinnor

6

5
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Koncernen
Verkställande direktören i Joint venture-bolaget har ett anställningsförhållande om 1 år räknat från 2017-07-01. Rätt till pension utöver
lagstadgad utgår ej.

Not 8
AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016

MÄN KVINNOR

Moderbolag
I enlighet med årsstämmans beslut kostnadsfördes totalt ett styrelsearvode inklusive sociala kostnader om 565 (461) kSEK. Av detta belopp
tillföll styrelsens ordförande 94 (94) kSEK exklusive sociala kostnader.
För verkställande direktören i moderbolaget gäller en uppsägningstid
från företagets sida på 12 månader samt ett avgångsvederlag med ett
belopp som motsvarar 12 gånger den fasta månadslönen. Skulle VD:s
befattning eller ansvarsområden komma att förändras till följd av
väsentliga förändringar i bolagets verksamhet eller till följd av förändring av ägarstrukturen avseende majoriteten av bolaget aktier,
äger VD rätt till egen uppsägning med 6 månaders uppsägningstid
samt erhålla ett avgångsvederlag om 18 gånger den fasta månadslönen.
VD har rätt till pension från 62 års ålder. VD:s pension är avgiftsbestämd och det avsätts årligen ett belopp motsvarande 35 % av
respektive års lön inkl. förmån av tjänstebil. Vid pension efter 62 års
ålder slutbetalas premien för ålderspension som om VD arbetat fram till
65 års ålder.

Koncernen och Moderbolag
Avskrivningar enligt plan av balanserade utgifter för programutveckling sker årligen med 10 till 20 % på anskaffningsvärdet från tidpunkten
av färdigställandet under året.
Avskrivningar av rörelsegoodwill sker årligen med 20 % på anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov bedöms med hänsyn till
nuvärde av framtida överskott.
Avskrivningar enligt plan av inventarier och utrustning sker årligen
med 10 till 20 % på anskaffningsvärdet från tidpunkten för anskaffningen under året i moderbolaget.
Avskrivningar enligt plan av inventarier och utrustningar sker även
med utgångspunkt från tillgångens kvarstående ekonomiska livslängd
enligt särskild gjord värdering för utländskt joint venture.

Not 9
RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER KONCERNEN OCH
MODERBOLAG
I koncernen redovisas ränteintäkter från bank och avkastning kortfristiga placeringar om 1 037 (614), och i moderbolaget 1 034 (610) kSEK
och av räntekostnaden i moderbolaget avser 53 (38) kSEK koncernföretag.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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UTVECKLINGSU TGIFTER
Ingående
anskaffningsvärde

BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER
2017-12-31 2016-12-31

Ingående obeskattade reserver

15 292

Förändring av ack. avskrivningar över plan
(Maskiner-Inventarier)

8 088

6 762

2 919

1 966

-

1 326

-

953

Årets anskaffningar

MODERBOLAG
kSEK

15 292

- 1 200

-

Förändring av periodiseringsfond

-

Totala bokslutsdispositioner

-1 200

-

Utgående obeskattade reserver

14 092

15 292

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

8 088

8 088

2 919

2 919

Ingående avskrivningar

-1277

-1 277

-2 042

-1 850

Årets avskrivningar

-681

-

-223

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-1958

1 277

-2 265

-2 042

Utgående
planenligt restvärde

6 130

6 811

654

877

Not 13

Not 11

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN
BERÄKNING AV EFFEKTIV
SKATTESATS, kSEK
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande
skattesats 22 %

KONCERNEN

MODERBOLAGET

kSEK

2017

2016

2017

2016

4 663

256

594

47

Ingående
anskaffningsvärde
Årets inköp inkl.
finansiella leasingavtal

1 026

56

131

11

Ej skattepliktiga intäkter

-42

-33

-42

-33

Kursdifferens

Ej avdragsgilla kostnader

275

227

272

227

Årets utrangeringar

Schablonintäkt
periodiseringsfonder

16

22

15

21

Schablonintäkt fonder

23

23

23

23

Skatt från tidigare år
Utländsk skattekostnad
Uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skattesats

-3

13

-2

13

158

208

126

143

-55

-161

-

-

1 399

356

523

405

30,1 %

139,2 %

88,1 %

881,1 %

Redovisad effektiv skatt

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
UTVECKLINGS
UTGIFTER

GOODWILL

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående
anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

9 137

7 630

2 919

1 966

-

1 507

-

953

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

9 137

9 137

2 919

2 919

Ingående avskrivningar

-1 329

-1 277

-2 042

-1 850

-891

-53

-223

-2 220

-1 329

-2 265

-2 042

6 917

7 808

654

877

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående
planenligt restvärde

ÅRSREDOVISNING 2017

MODERBOLAG

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
83 892

86 780

78 788

71 357

9 815

8 091

9 108

7 431

-

4

-

-

-11

-

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

93 696

83 892

87 896

78 788

Ingående avskrivningar

-56 991

-52 382

-56 733

-52 148

Kursdifferens

12

-6

-

-

Årets utrangeringar

11

-

-

-

Årets avskrivningar

-5581

-4 603

-5 570

-4 585

-62 549

-56 991

-62 303

-56 733

31 147

26 901

25 593

22 055

Utgående ackumulerade
avskrivningar för
inventarier
Utgående planenligt
restvärde

Not 12
KONCERNEN, kSEK

GOODWILL

MODERBOLAGET, kSEK 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Finansiell leasing
Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår i koncernen
med ett redovisat värde om 5 504 (4 802) kSEK. Under korta respektive
långfristiga skulder i koncernens balansräkning redovisas framtida
betalningar avseende skuldförda leasingförpliktelser. Se även not 18
”Skulder till kreditinstitut”.
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Not 17

KONCERNFÖRETAG OCH ANDRA
LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERINNEHAV

UPPLUPNA KOSTNADER
KONCERNEN

KONCERNEN

kSEK

MODERBOLAG

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde aktier och andelar

5

5

1 247

1 247

Årets anskaffningar

55

-

55

-

Utgående ackumelaerade
anskaffningsvärden

60

5

1 297

1 247

Bokfört

Kvotvärde

MODERBOLAG

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Semesteroch övertidsskulder

7 761

7 941

7 760

7 941

Upplupna
sociala kostnader

7 544

6 844

7 544

6 844

Övriga upplupna
kostnader
Belopp vid årets utgång

1 411

2 048

1 280

1 438

16 716

16 833

16 584

16 223

Aktier och andelar
KONCERNEN
Företag , kSEK
Andel i IVL Svenska
Miljöinstitutet AB:s
personalstiftelse

Antal

MODERBOLAGET

Andel

5

5

5

Basta Online AB

600

60 %

-

60

60

EPD International AB

500

100 %

-

50

50

Sino-Swedish
(Tianjin) Environmental Technology
Development Co., Ltd
IVL Environmental
Technologies (Beijing)
Company Ltd

eBVD i Norden AB
RD Rent Dagvatten AB
Totalt

1

Bokfört

Not 18
SKULDER TILL KREDITINSTITUT
KONCERNEN
kSEK

1

50 %

-

581

581

2017-12-31 2016-12-31

Långfristiga skulder
Belopp vid årets ingång

1

100 %

-

546

546

510
200

51%
9%

25
30
60

25
9
1 276

25
30
1 297

Årets resultat, Eget kapital, säte och organisationsnummer framgår i
förvaltningsberättelsen

2 227

Förändring skulder till kreditinstitut
Belopp vid årets utgång

2 487

676

-260

2 903

2 227

2 574

1 655

Kortfristiga skulder
Belopp vid årets ingång
Förändring skulder till kreditinstitut
Belopp vid årets utgång

27

919

2 601

2 574

Not 15

Not 19

FÖRUTBETALDA KOSTNADER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER,
KONCERNEN OCH MODERBOLAG

KONCERNEN
kSEK
Hyror kontor och lokaler

MODERBOLAG

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
3 608

3 830

3 607

3 830

kSEK

2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter avseende skuld till
kreditinstitut

Övriga förutbetalda
kostnader

3 435

3 320

3 432

3 315

Företagsinteckningar

5 000

5 000

Belopp vid årets utgång

7 043

7 150

7 039

7 145

Totalt

5 000

5 000

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Not 16

Not 20

AVSÄTTNINGAR
KONCERNEN
kSEK

MODERBOLAG

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Uppskjuten skatteskuld

7 801

7 175

Belopp vid årets utgång

7 801

7 175

IVL bedömer att förfall av latent skatt under 2018 är låg då IVL kommer
att ha en fortsatt hög nivå på investeringar samt att en låg räntenivå gör
det lönsamt att fortsatt nyttja periodiseringsfonder för konsolideringsändamål. Under efterföljande fem-årsperiod kommer i varje fall periodiseringsfonden för 2 012 2013,2014 och 2015 att upplösas om sammanlagt
9 594 kSEK.
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KORTFRISTIGA PLACERINGAR,
KONCERNEN OCH MODERBOLAG
KONCERNEN
kSEK

MODERBOLAG

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans

27 579

26 968

27 579

Värdeförändring

1 033

611

1 033

611

28 612

27 579

28 612

27 579

Belopp vid årets utgång

26 968

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

N OTER

Not 21

Not 23

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL, MODERBOLAG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

2017-12-31

2016-12-31

Antal

Kvotvärde
per aktie

Värde/Antal vid
årets ingång

7 000

1 000

7 000

1 000

Värde/Antal vid
årets utgång

7 000

1 000

7 000

1 000

kSEK

Antal

Kvotvärde
per aktie

Not 22
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST, MODERBOLAG

Evakuering, återflyttning och ombyggnad av kontoret i Stockholm
kommer att ske under 2018. Vidare så sker återflyttning till ombyggda
kontor i Göteborg i början av 2018.
På grund av ombyggnaden av Henriksdals Reningsverk har Stockholm
Vatten och Avfall (SVA) identifierat behov av att både kortsiktigt och
permanent placera etableringsytor, utrustning och processanläggningar på Henriksdalsberget. Utrymmet på berget är begränsat varför
SVA behöver värdera användning av mark-/bergområde där det av IVL
och KTH samägda Sjöstadsverket ligger idag. Diskussioner pågår med
SVA:s ledning för att försöka hitta en lösning som möjliggör att
Sjöstadsverket kan finnas kvar på befintlig plats alternativ på en annan
plats på berget fr.o.m. 2020 och framåt. En eventuell flytt eller nyetablering skulle medföra avsevärda kostnader.

2017-12-31 2016-12-31
Balanserade vinstmedel

47 053

Årets resultat

47 280

71

-359

Totalt

47 124

46 921

Balanseras i ny räkning

47 124

46 921

			

Stockholm 2018-03-08

			
			

Annika Helker Lundström
Styrelsens ordförande

		

Marie Louise Falkland

Peter Nygårds

Johan Kuylenstierna

		

Karin Byman

Bo Olsson

Pär Larshans

Linda Åmand
Arbetstagarrepresentant

Hanna Ljungkvist
Arbetstagarrepresentant

		
Lena Callermo
			

			
			

Tord Svedberg
Verkställande direktör

			
			

Vår revisionsberättelse har avgivits
R3 Revisionsbyrå KB

		
		

ÅRSREDOVISNING 2017

Tomas Nöjd		
Auktoriserad revisor		

Christina Kallin Sharpe
Auktoriserad revisor			

79

RE VI SIONS B ER ÄTTEL S E

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Org.nr. 556116-2446

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
U T TA L A N DE N

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för IVL Svenska Miljöinstitutet AB för år 2017.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 54-79 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.
GRU N D F ÖR U T TA L A N DE N

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
A N NA N I N F OR M AT ION Ä N Å R SR E D OV ISN I NGE N
O CH KONCE R N R E D OV ISN I NGE N

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består
av IVL Svenska Miljöinstitutet Årsredovisning 2017 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår
revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
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redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
ST Y R E L SE NS O CH V E R K STÄ L L A N DE
DI R E K T ÖR E NS A NS VA R

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.
R E V IS OR NS A NS VA R

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimli-

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

R E V I SI O N SB E R ÄT TELS E

gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat
R A PP ORT OM A N DR A K R AV E N L IGT
L AG A R O CH A N DR A F ÖR FAT T N I NG A R

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för IVL Svenska Miljöinstitutet AB för år
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
ST Y R E L SE NS O CH V E R K STÄ L L A N DE
DI R E K T ÖR E NS A NS VA R

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
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• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
ellerr
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 19 april 2018

Tomas Nöjd
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsnoter

Detta avsnitt innehåller information om IVL:s interna hållbarhetsarbete, kommunikation
med intressenter och väsentlighetsanalys.
IVL:S INTERNA HÅLLBARHETSARBETE
IVL:s interna hållbarhetsarbete är uppbyggt kring policies,
rutiner, ledningssystem och verksamhetsplaner. Styrningen av
IVLs interna hållbarhetsarbete görs, för miljörelaterade frågor
genom IVLs Miljö och Kvalitetschef, för sociala aspekter genom
IVL:s HR-chef och den finansiella dimensionen via IVL:s
Administrativa chef.
Hållbarhets- och miljöpolicy
IVLs: hållbarhets- och miljöpolicy är grunden för IVL:s hållbarhetsarbete och inkluderar jämställdhet och mångfald,
kompetensutveckling, miljö och kvalitetsaspekter, arbetsmiljö
samt krav på leverantörer och samarbetspartners.
IVL:s uppförandekod
IVL:s uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio
principer samt på IVL:s värdegrund. Uppförandekoden har
antagits av IVL:s styrelse för att betona de principer som gäller
för alla IVL:s medarbetare och styrelseledamöter samt som
styr IVL:s uppförande i förhållande till medarbetare, leverantörer, affärspartners och andra intressenter. IVL uppmanar
samtliga leverantörer och samarbetspartners att följa uppförandekoden. Vid utvärdering av nuvarande och framtida
leverantörer ska principerna i uppförandekoden tillämpas.
Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015
IVL har ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem i
enlighet men ISO 14001 och 9001. Inom ramen för ledningssystemet arbetar IVL med ständiga miljöförbättringar. Detta
innebär att IVL med hjälp av planering, åtgärder och uppföljning stegvis förbättrar miljön. Mål sätts och följs upp enligt en
fastställd ordning i ledningssystemet. De områden som IVL har
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valt att prioritera inom ledningssystemet är; råd till kund, resor
i tjänsten internationellt, el och värme/kyla i lokaler.
Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöplan
IVL har en övergripande arbetsmiljöpolicy som beskriver
IVL:s ambitionsnivå gällande arbetsförhållanden inom
organisationen. Utöver detta finns även en arbetsmiljöplan som
innefattar ansvarsfördelning, mål, arbetsmetoder och en handlingsplan för områdena organisatorisk och social arbetsmiljö.
DIALOG OCH SAMVERKAN MED INTRESSENTER
För att kunna vara uppdaterad om intressenters behov för IVL
en kontinuerlig dialog med medarbetare, kunder, leverantörer,
styrelse och ägare, samarbetspartner, intresseorganisationer
samt politiker och myndigheter; dessa grupper är också identifierade som IVL:s allra viktigaste intressenter. Eftersom IVL:s
syfte är att verka för hållbar utveckling är det nödvändigt att
samverka med huvudaktörer inom miljö- och hållbarhetsområdet. Samverkan bedrivs främst inom IVL:s fyra verksamhetsråd som är tematiskt inriktade. Dessa är: Naturresurser, klimat
och miljö, Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar
produktion och miljöteknik samt Hållbar stadsutveckling och
transporter. Inom verksamhetsråden samlar IVL intressenter från olika grupper, såsom kunder, myndigheter, ägare och
samarbetspartner. Verksamhetsråden har det dubbla syftet
att identifiera kommande forskningsbehov samt informera om
intressanta resultat av pågående FoU-projekt som bedrivs inom
IVL. Inom verksamhetsråden diskuteras bland annat omvärldsfrågor, branschers övergripande behov, nya projektidéer och
utveckling av IVL:s forskningsagenda.
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ENKÄTUNDERSÖKNING OCH INTERVJUER
För att få en bättre uppfattning om vilka hållbarbetsområden
som IVL:s intressenter anser är viktigast genomfördes under
2016 en webbaserad undersökning. I undersökningen fick
respondenterna möjlighet att ranka olika fördefinierade hållbarhetsaspekter utifrån väsentlighet. De fick även möjlighet
att lyfta fram ytterligare frågor som inte redan definierats i
listan över hållbarhetsaspekter. Undersökningen skickades ut
till samtliga medarbetare, medlemmarna i respektive verksamhetsråd samt styrelserna. Dialogen med IVL:s intressenter i
företagets olika kanaler, tillsammans med svaren från undersökningen och kundintervjuer, har utgjort grunden för vilka
aspekter som belyses i hållbarhetsredovisningen.
Under 2017 genomfördes intervjuer med personer ur intressentgrupperna; medarbetare, kunder, styrelse och ägare, samarbetspartner samt myndigheter. Resultaten visar att de områden
som IVL valt att rapportera på är fortfarande aktuella men att
vissa delar behöver lyftas fram på ett tydligare sätt. Det som
särskilt betonas är kopplingen till både de globala hållbarhetsmålen samt även till de nationella miljökvalitetsmålen. Utöver
detta bör det interna hållbarhetsarbetet lyftas fram tydligare
i rapporten samt även att IVLs strategi och verksamhet bör
beskrivas tydligare.
IVL kommer att fortsätta genomföra intressentdialoger
löpande för att säkerställa att relevanta hållbarhetsaspekter
inkluderas i redovisningen.

ÅRSREDOVISNING 2017

VÄSENTLIGHETSANALYS
Resultaten från enkätundersökningen och de intervjuer som
genomförts utgör stommen i IVL:s väsentlighetsanalys och
rapporteringen enligt GRI Standards. Väsentlighetsanalysen
genomfördes i en arbetsgrupp bestående av IVL:s ledningsgrupp och andra viktiga representanter inom organisationen.
De områden som lyfts fram i intressentdialogerna har utvärderats och en prioritering har gjorts utifrån både IVL:s påverkan
och intressenternas förväntningar. Väsentlighetsanalysen
har resulterat i att IVL har definierat fem nyckelområden
som ska redovisas för 2017. Dessa områden kommer att följas
upp årligen för att säkerställa att IVL har fokus på relevanta
frågeställningar, i linje med intressenternas önskemål och
förväntansbild. Den genomgripande viktigaste aspekten är hur
verksamheten bidrar till en hållbar samhällsutveckling, vilket
också är grunden för IVL:s vision.
Intressentdialogen och väsentlighetsanalysen har resulterat i
ett antal områden som 2017 års redovisning baseras på.
• Kund- och miljönytta
• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
• Jämställdhet, likabehandling och mångfald
• Kompetens och ledarskapsutveckling
• Etik och integritet
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GRI-index – innehåll
och sidhänvisningar
IVL Svenska Miljöinstitutet redovisar information om företagets
hållbarhetsarbete tillsammans med verksamhetens utveckling
och finansiella resultat i årsredovisningen.
Hållbarhetsredovisningen, liksom årsredovisingen, avser
verksamhetsåret 2017 och omfattar moderbolaget där inget
annat anges. Den hållbarhetsrelaterade informationen i årsredovisningen är inte granskad av tredje part. IVL avser att
rapportera årligen och avger för verksamhetsåret 2017 sin andra
redovisning enligt GRI och sin första redovisning enligt
GRI Standards, nivå Core. IVL:s senaste hållbarhetsredovisning
publicerades den 17 maj 2017.
IVL har genom intressentdialog och väsentlighetsanalys
identifierat de områden som är väsentliga för bolaget.

Dessa är:
• Nytta med IVL:s produkter och tjänster –
kundnöjdhet/miljönytta
• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
• Jämställdhet, likabehandling och mångfald
• Kompetens och ledarskapsutveckling
• Etik och integritet
IVL rapporterar på minst en indikator per aspekt.
De mest betydande aspekterna grundar sig i vår viktigaste
resurs – våra medarbetare – samt i de råd och rekommendationer
vi ger till kund i våra resultat och produkter. Detta GRI-index
hänvisar till var i års- och hållbarhetsredovisningen
informationen presenteras.
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Sida

Kommentarer och utelämnanden

ORGANISATIONSPROFIL
2

102-1

Organisationens namn

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

102-3

Huvudkontorets lokalisering

102-4

Länder där organisationen är verksam

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

102-6

Marknader

102-7

Organisationens storlek

102-8

Information om anställda och andra medarbetare

102-9

Leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek etc.

102-11

Försiktighetsprincipen

102-12

Externa initiativ

57

102-13

Deltagande och medlemskap i
organisationer och nätverk

57

4, 56
56
56
56, 60
56
4, Not 2
64-65

Majoriteten tillsvidareanställda; kvinnor 95% och män 89%

4, 6, 57-58
60
51, 61

STRATEGI
102-14

Kommentar från vd

3, 8-9

ETIK OCH INTEGRITET
102-16

86

Bolagets värdegrund, principer, standarder och
normer för uppförande

51
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Upplysningsnr. | Upplysning

Sida

Kommentarer och utelämnanden

STYRNING
102-18

Styrning och ägarstruktur för organisationen

60-61, 84, 88-89

INTRESSENTRELATIONER
84

102-40

Intressentgrupper

102-41

Anställda som omfattas av kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval av intressentgrupper

84-85

102-43

Metoder för samarbete med intressenter

84-85

102-44

Viktiga frågor som framkommit i dialog
med intressenter

84-85

-

97% av alla anställda omfattas av kollektivavtal.
Anställda i Kina saknar kollektivavtal.

RAPPORTERINGSPRAXIS
102-45

Delar av organisationen som ingår i redovisningen

Not 1.5

102-46
102-47
102-48

Definition av rapportinnehållet och avgränsningar
Väsentliga aspekter
Effekter av ändrad information från tidigare
rapporter
Förändringar i rapportering
Redovisningsperiod
Datum för senaste redovisningen
Redovisningscykel
Kontaktinformation för frågor kring rapporten
Påståenden kring rapportering i enlighet med
GRI Standards
GRI Index
Extern granskning

84-86
85

102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

86
86
86
86
Redovisningens baksida

Inga rättelser

86
86-87
86

ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Förvaltningsstrategin och dess komponenter

103-3
403-2

Utvärdering av förvaltningsstrategin
Typer av skada, arbetssjukdomar, förlorade dagar
och frånvaro samt antal arbetsrelaterade dödsfall

45
45, 84

45
45

Rapporterar endast på sjukfrånvaro

JÄMNSTÄLLDHET OCH LIKA MÖJLIGHETER
103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Förvaltningsstrategin och dess komponenter

103-3
405-1

Utvärdering av förvaltningsstrategin
Mångfald – ledning och anställda

44
44, 64, 84

64-65
64-65, Not 2

TRÄNING OCH UTBILDNING
44, 64

103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Förvaltningsstrategin och dess komponenter

44, 64

103-3
404-1

Utvärdering av förvaltningsstrategin
Genomsnittlig utbildningstid per år per anställd

44, 64
64

Endast redovisad som totalt per medarbetare

ANTI-KORRUPTION
51, 61, 84

103-1

Förklaring av väsentligt område och dess avgränsningar

103-2

Förvaltningsstrategin och dess komponenter

51, 84

103-3
205-2

Utvärdering av förvaltningsstrategin
Kommunikation och utbildning om anti-korruption

51, 84
-
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Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i IVL Svenska Miljöinstitutet AB utgår från svensk lagstiftning och god praxis med
hänsyn tagen till ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Att koden inte följs fullt ut beror på att den huvudsakligen är riktad mot börsnoterade bolag och bolag med spritt ägande.
ÄG A R E

IVL Svenska Miljöinstitutet är sedan 2004 helägt av Stiftelsen
Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (SIVL). När verksamheten i dåvarande Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning överfördes till aktiebolagsform 1982 ställdes det
ursprungliga aktiekapitalet till lika delar till SIVL:s förfogande
genom avtal mellan staten och näringslivet.
SIVL:s ändamål är att främja långsiktiga förutsättningar för
miljöforskning och genom ägandet garantera IVL en oberoende
ställning. SIVL ansvarar för de medel som ställs till förfogande
för mellan staten och näringslivet samfinansierad miljö- och
hållbarhetsrelaterad forskning inom IVL.
ST Y R E L SE

IVL har en partsammansatt styrelse där regeringen förordnar
ordförande och sex ledamöter medan näringslivet utser sju
ledamöter. Ordförande har utslagsröst.
Å R S STÄ M M A

Ordinarie bolagsstämma hålls normalt i slutet av maj månad.
Kallelse till årsstämman skickas med post till ledamöterna.
Ägaren, SIVL, företräds vid bolagsstämman av SIVL:s ordförande.
Vid årsstämman 2016 som hölls i slutet av maj valdes två nya
styrelseledamöter in.
NOM I N E R I NG SF ÖR FA R A N DE

SIVL är ensam ägare till IVL och SIVL föreslår ledamöter i
IVL:s styrelse genom att dels inhämta förslag från näringslivets
representanter gällande fyra ordinarie ledamöter och en suppleant
i IVL:s styrelse, dels genom att inhämta förslag från regeringen
till styrelseordförande samt tre ordinarie statliga ledamöter och
en suppleant i IVL:s styrelse.
IVL:s styrelse ska bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter samt minst en och högst två suppleanter. Därutöver har de
fackliga representanterna rätt att utse två ledamöter och två
suppleanter.
Ledamöterna i IVL:s styrelse består av fem kvinnor och fem
män och de presenteras på sidan 82-83.
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Styrelsen är inom ramen för aktiebolagslagen och bolagsordningen ansvarig för bolagets organisation och förvaltning.
Årligen fastställer styrelsen en arbetsordning. Till den fogas
en arbetsinstruktion för verkställande direktören som reglerar
arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören.
Under 2017 har styrelsen, enligt arbetsordningen, haft fyra
ordinarie sammanträden, utöver det konstituerande sammanträdet som hölls i maj i samband med bolagsstämman. De ordinarie styrelsesammanträdena ägde som vanligt rum i anslutning till att helårs- eller delårsbokslut redovisades, det vill säga
i mars, maj, september och december.
Vid samtliga ordinarie styrelsesammanträden följs en dagordning som alltid innehåller rapport från vd, ekonomirapporter,
strategiska frågor samt risk- och konsekvensanalys.
Vid styrelsens sammanträde i mars fastställdes förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition samt behandlades en
bearbetad omvärldsanalys. Vid sammanträdet i maj fastställdes
bland annat arbetsordning för styrelsen, liksom instruktion till
verkställande direktören; vidare gavs särskild information om
bolagets risker, konsekvensanalys samt åtgärder eller rutiner
för riskkontroll. Vid ett förlängt styrelsesammanträde i
september diskuterades bolagets långsiktiga strategi. Vid
styrelsens sammanträde i december behandlades bland annat
bolagets budget för 2018 samt mål och strategidokument.
Ersättningskommitté
Enligt arbetsordningen för styrelsen i IVL Svenska
Miljöinstitutet AB ska bolagets styrelse utse en ersättningskommitté för att hantera frågor om anställnings- och lönevillkor.
Ersättningskommittén föreslår lön, andra ersättningsformer
och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören, som
sedan fastställs av styrelsen. För övriga ledamöter i den verkställande ledningen i bolaget föreslår verkställande direktören
motsvarande, vilka sedan fastställs av ersättningskommittén.
Det förekommer inga incitamentsprogram inom bolaget.

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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Ersättning till styrelsen
Vid bolagsstämman 2016 fastställdes arvode till ordförande och
ledamöter i styrelsen. Arvodet till ordförande fastställdes till
94 (94) kSEK och till övriga ledamöter sammanlagt 414 (491)
kSEK. Till personalrepresentanterna utgår inget arvode.
E X T E R N R E V I SION

Revisorernas uppdrag är att på ägarens vägnar oberoende granska
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokslut.
R3 Revisionsbyrå KB, med Tomas Nöjd och Christina Kallin
Sharpe som huvudansvariga, är vald till revisor för perioden
fram till årsstämman 2018. Tomas Nöjd och Christina Kallin
Sharpe är auktoriserade revisorer och har lett revisionsupp
draget för IVL sedan 2014.
B OL AG SL E DN I NG

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och övriga anvisningar som styrelsen
meddelar. Vd:s instruktion fastställdes den 17 maj 2017 i samband
med styrelsens konstituerande sammanträde.
Bolagets verkställande ledning utgörs av verkställande direktören, vice verkställande direktören, administrative chefen,
chefen för affärsutveckling och marknad samt forsknings
chefen. I bolagets ledningsgrupp ingår även fyra enhetschefer,
kommunikationsschefen, HR-chefen och dit är även kvalitetsoch miljöchefen adjungerad.

Ledningen har stabsfunktioner för ekonomi, HR, kommunikation,
affärsutveckling samt ledningssystem för kvalitet och miljö till
stöd.
I N T E R N KON T ROL L

Basen för den interna kontrollen inom bolaget är IVL:s verksamhets- och ledningssystem. Detta utgör samtidigt bolagets
integrerade kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierade
enligt ISO 9001 respektive ISO 14 001. Ledningssystemet har
fokus på kärnverksamheten, det vill säga ”att erbjuda/sälja och
genomföra forskning och uppdrag inom miljöområdet” och
innehåller styrande dokument, rutiner och verktyg för samtliga
processer inom bolaget.
Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen
utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i
styrande dokument. Alla styrande dokument, rutiner och verktyg finns tillgängliga på företagets intranät.
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning som reglerar
ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt den ekonomiska redovisningen till styrelsen. Vid
varje sammanträde får styrelsen ekonomiska rapporter. Dessa
omfattar utfall, budget och jämförelse med föregående år samt
orderstock, investeringar och ett antal nyckeltal.
U T VÄ R DE R I NG AV ST Y R E L SE N
O CH V E R K STÄ L L A N DE DI R E K T ÖR E N

• Tord Svedberg, född 1958, civilingenjör Kemi, KTH 1983, är
verkställande direktör i IVL Svenska Miljöinstitutet sedan
2008. Tidigare hade han olika ledande befattningar inom
Pharmacia (1984-1990), Astra (1990-1999) och AstraZeneca
(1990-2007) bland annat som chef för bolagets tillverkning i
Sverige och medlem av koncernledningen. Ledamot i Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning IV.

Styrelsens arbete utvärderas årligen och det gjordes 2016
genom en enkät, genomförd av Styrelseakademien, som redo
visades vid decembersammanträdet.
Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom att följa
verksamhetens utveckling mot uppställda mål. En gång per år, i
samband med styrelsesammanträdet i mars, görs en mer formell
utvärdering som diskuteras med verkställande direktören.

• Östen Ekengren, född 1952, civilingenjör Kemi KTH 1978, är
vice verkställande direktör och anställd i bolaget sedan 1978.

A NA LYS O CH H A N T E R I NG AV R I SK E R

• Anna Jarnehammar, född 1965, civilingenjör Maskinteknik
1991, Luleå tekniska universitet, är chef för affärsutveckling
och marknad. Hon är anställd i bolaget sedan 2005, först som
enhetschef och sedan 2014 som chef för affärsutveckling och
marknad. Anna Jarnehammar är ordförande i dotterbolaget
Bastaonline AB.
• John Munthe, född 1960, doktor i kemi vid Göteborgs universitet 1992, är forskningschef sedan 2010. Anställd i bolaget
sedan 1992 och avdelningschef sedan 1994.

I ledningssystemet ingår även rutiner och en metodik för årliga
riskanalyser avseende allt från ekonomiska risker och förhållanden,
IT-säkerhet, omvärldsfaktorer och kundrelationer till kompetensförluster och risker förknippade med image och varumärke.
Riskanalyserna åtföljs av åtgärdsplaner. Ledningssystemet är
föremål för intern revision två gånger per år samt en löpande
kontroll av oberoende kvalitets- och miljörevisorer. Även detta
arbete redovisas för styrelsen.

• Mats Ridner, född 1955, civilekonom Handelshögskolan
Stockholm, är administrativ chef sedan 1994.
Till verkställande direktören rapporterar enhetschefer, administrativ chef, forskningschef och kvalitets- och miljöchefen.
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Styrelse
ANNIKA HELKER LUNDSTRÖM
Ordförande
Ledamot sedan 2010
Nationell miljömålssamordnare
KARIN BYMAN
Ledamot sedan 2016
Energiexpert IVA
LENA CALLERMO
Ledamot sedan 2017
Chef samhällsavdelningen
Naturvårdsverket
MARIE LOUISE FALKLAND
Ledamot sedan 2017
Forskningschef
Outokumpu Stainless
JOHAN KUYLENSTIERNA
Ledamot sedan 2014
VD
Stockholm Environmental Institute
PÄR LARSHANS
Ledamot sedan 2017
Hållbarhetschef
Ragn-Sells
PETER NYGÅRDS
Ledamot sedan 2008
Ordförande i Stiftelsen Institutet för
Vatten och Luftvårdsforskning
BO OLSSON
Ledamot sedan 2014
Chef Innovations- och
säkerhetsfrågor IKEM
HANNA LJUNGKVIST Ej med på bild.
Personalrepresentant
LINDA ÅMAND Ej med på bild.
Personalrepresentant

Från vänster: Henrik Sundström, Pär Larshans, Katja Awiti, Johan Kuylenstierna, Lena Callermo, Mikael Malmaeus,
Annika Helker Lundström, Karin Byman, Tord Svedberg, Bo Olsson, Marie Louise Falkland och Peter Nygårds.

SUPPLEANTER
HENRIK SUNDSTRÖM
Hållbarhetschef
AB Electrolux

MIKAEL MALMAEUS
Personalrepresentant

KATJA AWITI
Departementsråd
Miljödepartementet

TINA SKÅRMAN Ej med på bild.
Personalrepresentant
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STYRELSELEDAMÖTERNAS VÄSENTLIGA UPPDRAG UTANFÖR IVL:S STYRELSE
ANNIKA HELKER LUNDSTRÖM

JOHAN KUYLENSTIERNA

• Ordförande i programstyrelsen för
forskningsprogrammet Mistra
sustainable consumption

• Världsnaturfonden Sverige
• Göteborgs Universitetsstyrelse
• WaterAid (avslut april 2018)
• Stiftelsen Smarta Samtal (från 1 mars)
• Insynsrådet Kemikalieinspektionen
• Vice ordförande Klimatpolitiska rådet

• Vice ordförande i Återvinningsindustrierna 2.
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PETER NYGÅRDS
• Styrelseordförande i Mittuniversitetet
• Styrelseordförande i Ecoclime Comfort
Ceilings AB
• Styrelseordförande i PN Extended 		
Strategies AB
• Ledamot i Elmarknadsinspektionens 		
insynsråd

BO OLSSON

• Styrelseordförande i OneWell AB
• Styrelseordförande i Chemnotia AB
• Styrelseledamot i SNITTS, Sveriges
branschorganisation för individer och
organisationer som arbetar med nyttiggörande av forskning
• Styrelseledamot i BioReperia AB
• Mistra Terraclean
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Ledningsgrupp

TORD SVEDBERG
Verkställande direktör

ÖSTEN EKENGREN
Vice vd

MATS RIDNER
Administrativ chef

JOHN MUNTHE
Forskningschef

ANNA JARNEHAMMAR
Chef, Affärsutveckling
och marknad

ELIN ERIKSSON
Enhetschef,
Organisationer,
produkter och
processer

JENNY GODE
Enhetschef,
Klimat och hållbara
samhällssystem

MONA OLSSON ÖBERG
Enhetschef,
Naturresurser och
miljöeffkter

KARIN SJÖBERG
Enhetschef,
Luftföreningar och
åtgärdsstrategier

LOUISE GAUFFIN
Kommunikationschef

ADJUNGERAD

ANNA WESTBERG
HR-chef
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JENNY ARNELL
Miljö- och kvalitetschef

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel
HÅLLBAR PRODUKTION
OCH MILJÖTEKNIK
Ahlgren, E. O., Börjesson Hagberg,
M. and Grahn, M.
Transport biofuels in global energy–
economy modelling – a review of
comprehensive energy systems assessment approaches. GCB Bioenergy,
9: 1168–1180
Arnell M., Rahmberg M., Oliveira F.
and Jeppsson U.
Multi-objective performance assessment of wastewater treatment plants
combining plant-wide process models
and life cycle assessment. Journal of
Water and Climate Change 8(1), 715-729
Baresel, C., Westling, K., Samuelsson, O., Andersson, S., Royen, H.,
Andersson, S., Dahlén, N.
Membrane Bioreactor Processes to
Meet Todays and Future Municipal
Sewage Treatment Requirements.
International Journal of Water and
Wastewater Treatment, Volume 3.2,
ISSN 2381-5299
Hasle, P., Refslund, B., Antonsson,
A-B., Ramioul, M., Walters, D.
Safety and health in micro and small
enterprises in the EU: from policy to
practice. European Agency for Safety
and Health at Work ISBN: 978-929496-641-4
Hasle, P., Refslund, B., Antonsson,
A-B., Ramioul, M., Walters, D.
Safety and health in micro and small
enterprises in the EU: from policy to
practice. Description of good examples.
European Agency for Safety and Health
at Work ISSN: 1831-9343
Schmidt, L.
Understanding the Challenges Facing
Occupational. Nordic Journal of Working Life studies, vol 7, nr 3, s 85-105
Schmidt, L., Sjöström, J, Antonsson,
A-B.
Understanding the Challenges Facing
Occupational Health Services in the
Swedish Public Sector. Nordic Journal
of Working Life Studies, Volume 7,
Number 3, s 85-105, DOI: 10.18291/
njwls.v7i3.97090
Lüdtke, M., Baresel, C., Nordberg,
Å., Witkiewicz, A., Thunberg, A.
Impact of Temperature-Dependent
Reaction Rates on Methane Yields in
Intermittently Fed Mesophilic Sludge
Digestion. Journal of Environmental
Engineering, 144(1), 4017085
Lüdtke, M., Nordber, Å., Baresel, C.
Experimental power of laboratory-scale
results and transferability to full-scale
anaerobic digestion. Water Science and
Technology, 76(4), 983–991
Larsson, M., Ångström, S., Hahlin,
P., Orre, J., Nilsson, L., Christéen, J.,
Schuelke, S., Björk, A., Westling, K.,
Nilsson, Å., Fridén, H., Stripple, H.,
Colla, V., Vannucci, M., Fornai, B.,
Porzio, G., Rasmussen, E.
Processes and technologies for
environmentally friendly recovery
and treatment of scrap (PROTECT).
Directorate-General for Research and
Innovation, 2015 EUR 27201 EN ,ISBN
978-92-79-47496-5, doi:10.2777/018866

ÅRSREDOVISNING 2017

Samuelsson, O., Björk, A., Zambrano,
J., Carlsson, B.
Gaussian process regression for monitoring and fault detection applications at
wastewater treatment processes. Water
Science & Technology 75(12), • March
2017, DOI: 10.2166/wst.2017.162
Samuelsson, O., Björk, A., Zambrano, J., Carlsson, B.
Monitoring of fouled DO-sensors with
active fault detection, 12th IWA Specialized Conference on Instrumentation.
Control and Automation (ICA), Quebec,
Canada
Samuelsson, O., Zambrano, J., Björk,
A., Chistiakova, T., Carlsson, B.
Detecting Anomalous Air Flow-ammonia Load Ratios, Using Gaussian
Process Regression. 9th IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated
Assessment (WATERMATEX), At Gold
Coast, Queensland, Australia
Peace, A., Ramirez, A., Broeren,
MLM., Coleman, N., Chaput, I.,
Rydberg, T., Sauvion, G-N.
Everyday Industry - Pragmatic
approaches for integrating sustainability into industry decision
making. Sustainable Production and
Consumption, https://doi.org/10.1016/j.
spc.2017.08.003
Nilsson, S., Harding, M., Baresel, C.,
Björk, A.
Feasibility Study of Passive Acoustic
and Soft Sensor Based Monitoring
of Biological Wastewater Treatment
Processes. International Journal of
Engineering and Technical Research
(IJETR), Vol. 7, Iss. 2, 22-28
Brambila-Macias, SA., Dahllöf, L.,
Eriksson, K., Sakao, T.
Development of an environmental
evaluation tool in the transport sector
and its impact on decision-making in
the early stages of design. Life Cycle
Management (2017) (LCM 2017)
van Wezel, A., ter Laak, T., Fischer,
A., Bauerlein, P., Munthe,
J., Posthuma, L.
Mitigation options for chemicals of
emerging concern in surface waters;
Operationalising solutions-focused risk
assessment. Environmental Science:
Water Research & Technology, 2017,
DOI: 10.1039/C7EW00077D
HÅLLBAR STADSUTVECKLING
OCH TRANSPORTER
Christodoulakis, J., Tzanis. C.G.,
Varotsos, C.A., Ferm, M., Tidblad,
J. Impacts of air pollution and climate
on materials in Athens, Greece. Atmos.
Chem. Phys. 17, 439–448
É. Mata and F. Johnsson.
Cost-Effectiveness of Retrofitting
Swedish Buildings. Chapter 12 in:
Cost-Effective Energy Efficient Building
Retrofitting, Ed. F. Pacheco Torgal et
al., Elsevier, pp: 341-361. ISBN: 978-008-101128-7 (print), ISBN: 978-0-08101227-7
Földváry V., Bekö G., Langer S.,
Arrhenius K., Petráš D.
Effect of energy renovation on indoor
air quality in multifamily residential
buildings in Slovakia. Building and
Environment, 122, 363-372

Langer S., Ramalho O., Le Ponner
E., Derbez M., Kirchner S., Mandin
C. Perceived indoor air quality and its
relationship to air pollutants in French
dwellings. Indoor Air, 27, 1168-1176
Lindén J., Fonti P., Esper J.
Temporal variations in microclimate cooling induced by urban trees in
Mainz, Germany. Urban Forestry &
Urban Greening 20, 198-209
Zetterdahl, M., Salo, K., Fridell, E.,
Sjöblom, J.
Impact of aromatic concentration in
marine fuels on particle emissions.
Journal of Marine Science and Application, 16, 352 (2017)
Styhre, L. Winnes, H. Black, J., Lee,
J. and Le-Griffin, H.
Greenhouse gas emissions from ships in
ports – case studies in four continents.
Transportation Research Part D 54,
pages 212–224
Xue, L., Liu, G., Parfitt, J., Liu, X., Van
Herpen, E., Stenmarck, A., O’Connor,
C., Östergren, K., Cheng, S.
Missing food, missing data? A critical
review of global food losses and food
waste data. Environmental Science
and Technology. doi:10.1021/acs.
est.7b00401
Österbring, M., Thuvander, L.,
Mata, É., Wallbaum, H.
Renovation Needs And Potential For
Improved Energy Performance Depending On Ownership – A Location Based
Study Of Multi-Family Building Stocks
In An Urban Context. Sustainable Built
Environment Conference, 5-7 June
2017, Hong Kong, China
KLIMAT OCH HÅLLBARA
SAMHÄLLSSYSTEM
Xue, L., Liu, G., Parfitt, J., Liu, X.,
Van Herpen, E., Stenmarck, Å., O´Connor, C., Östergren, K., Cheng, S.
Missing Food, Missing Data? A Critical
Review of Global Food Losses and Food
Waste Data. Environmental Science &
Technology 2017, 51 (12), pp 6618-6633
METODUTVECKLINGSLABORATORIUM
Liagkouridis, I., Lazarov, B., Giovanoulis, G., Cousins, I.T.
Mass transfer of an organophosphate
ﬂame retardant between product source
and dust in direct contact. Emerging
Contaminants Volume 3, Issue 3, December 2017, Pages 115-120
NATURRESURSER,
KLIMAT OCH MILJÖ
Andersson, C., Alpfjord, H., Robertson, L., Karlsson. P.E., Engardt, M.
Reanalysis of and attribution to
near-surface ozone concentrations
in Sweden during 1990-2013. Atmos.
Chem. Phys., 17, 13869-13890
Berg, B., Johansson, M.-B., Liuc, C.,
Faiturie, M., Sanborn, P., Vesterdal, L.,
Nih, X., Hansen, K., Ukonmaanaho, L.
Calcium in decomposing foliar litter A synthesis for boreal and temperate
coniferous forests. Forest Ecology and
Management 403, 137–144

V E T E N SK A PLI G A A RTIK LA R

Bidleman, TF., Brorström-Lundén,
E., Hansson, K., Laudon, H., Nygren,
O., Tysklind, M.
Atmospheric Transport and Deposition
of Bromoanisoles Along a Temperate to
Arctic Gradient. Environ Sci Technol.
2017 Oct 3;51(19):10974-10982. doi:
10.1021/acs.est.7b03218.
Braun, S. Achermann, B., De Marco,
A., Pleijel, H., Karlsson, P. E., Rihm,
R., Schindler, C., Paoletti, E.
Epidemiological analysis of ozone and
nitrogen impacts on vegetation – critical
evaluation and recommendations.
Science of the Total Environment,
603–604, 785–792
Brynolf, S., Taljegård, M., Grahn,
M., Hansson, J.
Electrofuels for the transport sector: A
review of production costs. Renewable
and Sustainable Energy Reviews 81 (2)
p. 1887-1905, https://doi.org/10.1016/j.
rser.2017.05.288
Börjesson, P., Hansson, J., Berndes, G.
Future demand for forest-based biomass for energy purposes in Sweden.
Forest Ecology and Management, 383
p. 17-26, http://dx.doi.org/10.1016/j.
foreco.2016.09.018
Cintas, O., Berndes, G., Hansson, J.,
Poudel, B.C., Bergh, J., Börjesson, P.,
Egnell, G., Lundmark, T., Nordin, A.
The potential role of forest management in Swedish scenarios towards
climate neutrality by midcentury.
Forest Ecology and Management, 383
p. 73-84, http://dx.doi.org/10.1016/j.
foreco.2016.07.015
Dienst, M., Lindén, J., Engström, E.,
Esper, J.
Removing the relocation bias from
the 155-year Haparanda temperature
record in Northern Europe. International Journal of Climatology, 37(11) doi:
10.1002/joc.4981
Jeansson, E., Olsen, A., Jutterström, S.
Arctic Intermediate Water in the Nordic
Seas 1991-2009. Deep-Sea Research
Part I, 128, 82-97
Ehrmann, S., Liira, J., Gärtner, S.,
Hansen, K., Brunet, J., Cousins, S.,
Deconchat, M., Decocq, G., De Frenne, P., De Smedt, P., Diekmann, M.,
Gallet-Moron, E., Kolb, A., Lenoir,
J., Lindgren, J., Naaf, T., Paal, T.,
Valdés, A., Verheyen, K., Wulf, M.,
Scherer-Lorenzen, M.
Environmental drivers of Ixodes ricinus
abundance in forest fragments of rural
European landscapes. BMC Ecology
17:31. DOI 10.1186/s12898-017-0141-0
Ehrmann, S., Ruyts, S.C., Scherer-Lorenzen, M., Bauhus, J., Brunet, J., Cousins, S.A.O., Deconchat,
M., Decocq, G., De Frenne, P., De
Smedt, P., Diekmann, M., Gallet-Moron, E., Gärtner, S., Hansen, K.,
Kolb, A., Lenoir, J., Lindgren, J.,
Naaf, T., Paal, T., Panning, M., Prinz,
M., Valdés, A., Verheyen, K., Wulf,
M., Liira, J.
Habitat properties are key drivers of
Borrelia burgdorferi (s.l.) prevalence in
Ixodes ricinus populations of deciduous
forest fragments. Parasites & Vectors
(2018) 11:23. DOI 10.1186/s13071-0172590-x

93

VE TENSKAPLIGA ARTIK L AR
Ejhed, H., Fång, F., Hansen, K.,
Graae, L., Rahmberg, M., Magnér, J.,
Dorgeloh, E., Płaza, G.
The effect of hydraulic retention time
in onsite wastewater treatment and
removal of pharmaceuticals, hormones
and phenolic utility substances. Science
of the Total Environment 618: 250-261.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.011
Sprovieri, F., Pirrone, N., Bencardino, M., D’Amore, F., Angot, H., Barbante, C., Brunke, E-G., Arcega-Cabrera, F., Cairns, W., Comero, S., del
Carmen Diéguez, M., Dommergue,
A., Ebinghaus, R., Bin Feng, X.,
Fu, X., Garcia, P.E., Gawlik, B.M.,
Hageström, U., Hansson, K., Horvat,
M., Kotnik, J., Labuschagne, C.,
Magand, O., Martin, L., Mashyanov,
N., Mkololo, T., Munthe, J., Obolkin,
V., Ramirez Islas, M., Sena, F., Somerset, V., Spandow, P., Vardè, M.,
Walters, C., Wängberg, I., Weigelt,
A., Yang, X., Zhang, H.
Five-year records of mercury wet
deposition flux at GMOS sites in the
Northern and Southern hemispheres.
Atmos. Chem. Phys., 17, 2689-2708,
doi:10.5194/acp-17-2689-2017
De Simone, F., Artaxo, P., Bencardino, M., Cinnirella, S., Carbone, F.,
D’Amore, F., Dommergue, A., Bin
Feng, X., Gencarelli, C.N., Hedgecock, I.M., Landis, M.S., Sprovieri,
F., Suzuki, N., Wängberg, I., Nicola
Pirrone, N. Particulate-phase mercury
emissions from biomass burning and
impact on resulting deposition: a
modelling assessment. Atmos. Chem.
Phys., 17, 1881–1899, 2017, doi:10.5194/
acp-17-1881-2017
Giovanoulis, G.
ENVINT_2016_ 356_R2 Phthalates,non-phthalate plasticizers and
bisphenols in Swedish preschool dust
in relation to children’s exposure.
Environment International 2017
May;102:114-124. doi: 10.1016/j.envint.2017.02.006.
Gomis, M. I., Vestergren, R., MacLeod, M., Mueller, J. F., & Cousins, I. T.
Historical human exposure to perfluoroalkyl acids in the United States and
Australia reconstructed from biomonitoring data using population-based
pharmacokinetic modelling. Environment international, 108, 92-102
Hackl, R., Hansson, J., Norén, F.,
Stenberg, O., Olshammar, M.
Cultivating Ciona Intestinalis to
Counteract Marine Eutrophication:
Environmental Assessment of a
Marine Biomass Based Bioenergy
and Biofertilizer Production System.
Renewable Energy. 2017. http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S0960148117306675
Hansson, J., Hackl, R., Taljegård,
M., Brynolf, S., Grahn, M.
The potential for electrofuels production in Sweden utilizing fossil and
biogenic CO2 point sources. Frontiers
Energy Research 5:4. doi:10.3389/fenrg.2017.00004
Heyne, S., Hackl, R., Pettersson,
K., Harvey, S., Poulikidou, S.
Well-to-Tank Data for Advanced
Tailor-Made Biofuel Alternatives.
In Proceedings of the 25th European
Biomass Conference and Exhibition.
Stockholm, Sweden, 2017. http://
publications.lib.chalmers.se/publication/249945-well-to-tank-data-for-advanced-tailor-made-biofuel-alternatives

94

Jałowiecki, L., Chojniak, J., Dorgeloh, E., Hegedusova, B., Ejhed, H.,
Magnér, J., Płaza, G.
Using phenotype microarrays in the
assessment of the antibioticsusceptibility profile of bacteria isolated from
wastewaterin on-site treatment facilities. Folia Microbiol. 62(6)
Karlsson, P. E., Klingberg, J., Engardt, M., Andersson, C., Langner, J,
Pihl Karlsson, G. and Pleijel, H.
Past, present and future concentrations
of ground-level ozone and potential
impacts on ecosystems and human
health in northern Europe. Science of
Total Environment 576, 22–35
McMillan, H. K., Westerberg, I. K.,
Branger, F.
Five guidelines for selecting hydrological signatures. Hydrological processes,
31, 4757–4761, doi:10.1002/hyp.11300
Munthe, J., Brorström‑Lundén,
E., Rahmberg, M., Posthuma, L.,
Altenburger, R., Brack, W., Bunke,
D., Engelen, G., Gawlik, BM., van
Gils, J, López Herráez, D., Rydberg,
T., Slobodnik, J. and van Wezel, A.
An expanded conceptual framework
for solution‑focused management of
chemical pollution in European Waters.
Environ Sci Eur (2017) 29:13. DOI
10.1186/s12302-017-0112-2
Nerentorp Mastromonaco, M.,
Gårdfeldt, K., Wängberg, I.
Seasonal and spatial evasion of mercury from the western Mediterranean
Sea. Marine Chemistry 193 (2017)
34–43
Nerentorp Mastromonaco, M.,
Gårdfeldt, K., Assman, K.M., Langer, S., Delali, T., Shlyapnikov, Y.M.,
Zivkovic, I., Horvat, M.
Speciation of mercury in the waters of
the Weddell, Amundsen and Ross Seas
(Southern Ocean). Marine Chemistry,
193, 20-33
Nerentorp Mastromonaco, M.G.,
Gårdfelt, K., Langer, S.
Mercury flux over West Antarctic Seas
during winter, spring and summer.
Marine Chemistry, 193, 44-54
Ocio Moreno, D., Bulygina, N.,
Westerberg, I. K., Pappenberger, F.,
Buytaert, W.
The Role of Rating Curve Uncertainty
in Real-Time Flood Forecasting. Water
Resources Research, 53, 4197-4213,
doi:10.1002/2016WR020225
Travnikov, O., Artaxo, P., Bencardino, M., Bieser, J., D’Amore,
F., Dastoor, A., De Simone, F., del
Carmen Diéguez, M., Dommergue,
A., Ebinghaus, R., Bin Feng, X., Gencarelli, C.N., Hedgecock, I.M., Martin, L., Matthias, V., Mashyanov,
N., Pirrone, N., Ramachandran, R.,
Read, K.A., Ryjkov, A., Selin, N.E.,
Sena, F., Song, S., Sprovieri, F., Wip,
D., Wängberg, I., Yang, X.
Multi-model study of mercury dispersion in the atmosphere: Atmospheric
processes and model evaluation. Atmos.
Chem. Phys., 17, 5271-5295.
Watne, Å.K.; Westerlund, J.; Hallquist, Å.M., Hallquist, M.
Ozone and OH-induced oxidation of
monoterpenes: Changes in the thermal
properties of secondary organic aerosol
(SOA). Journal of Aerosol Science, 114,
31-41

Westerberg, I. K., Di Baldassarre, G.,
Beven, K. J., Coxon, G., Krueger, T.
Perceptual models of uncertainty for
socio-hydrological systems: a flood risk
change example. Hydrological Sciences
Journal, 62, 1705-1713, doi:10.1080/026
26667.2017.1356926
Winkens, K., Vestergren, R., Berger,
U., Cousins, I. T.
Early life exposure to per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs): A critical
review. Emerging Contaminants Volume 3, Issue 2, June 2017, Pages 55-68
Åström, S., Yaramenka, K., Mawdsley, I., Danielsson, H., Grennfelt, P.,
Gerner, A., Ekvall, T., Ahlgren, E. O.
The impact of Swedish SO2 policy instruments on SO2 emissions 1990-2012.
Journal of Environmental Science and
Policy V. 77, pp: 32-39
NATURRESURSER, KLIMAT
OCH MILJÖ, RESURSEFFEKTIVA
KRETSLOPP OCH KONSUMTION
Martin, M. and Brandao, M.
Environmental Consequences of
Swedish Food Consumption and Dietary Choices. Sustainability, 9(12), 2227
Martin, M., Larsson, M., Oliveira, F.,
Rydberg, T.
Reviewing the environmental implications of increased consumption and
trade of biofuels for transportation in
Sweden. Biofuels 1-15
NATURRESURSER, KLIMAT
OCH MILJÖ, RESURSEFFEKTIVA
KRETSLOPP OCH KONSUMTION,
HÅLLBAR PRODUKTION OCH
MILJÖTEKNIK
Brandao, M., Martin, M., Cowie, A.,
Hamelin, L. and Zamagni, A.
Consequential Life Cycle Assessment:
What, How, and Why? Earth Systems
and Environmental Sciences, December
2017, DOI: 10.1016/B978-0-12-4095489.10068-5

Laurenti, R., Moberg, A., Stenmarck, A.
Calculating the pre-consumer waste
footprint: A screening study of 10
selected products. Waste Management & Research 35(1): 65-78. DOI:
10.1177/0734242X
Laurenti, R., Palm, D., & Ekvall, T.
The climate impacts of feebate on cars
in future scenarios. Circular Economy
(pp. 257–262), https://doi.org/978-3906177-11-3
Lavers, A., Kalmykova, Y., Rosado,
L., Oliveira, F., & Laurenti, R.
Selecting representative products for
quantifying environmental impacts
of consumption in urban areas.
Journal of Cleaner Production, 162,
34–44. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.030
Malmaeus J.M. & Alfredsson E.C.
Potential Consequences on the Economy of Low or No Growth - Short and
Long Term Perspectives. Ecological
Economics 134, 57–64
Zamani, B., Svanström, M., Peters,
G., Rydberg, T.
A Carbon Footprint of Textile Recycling. Journal of Industrial Ecology,
Volume 19, Issue 4, pages 676–687,
August 2015; doi:10.1111/jiec.12208
RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP
OCH KONSUMTION, HÅLLBAR
PRODUKTION OCH
MILJÖTEKNIK
Røyne, F., Hackl, R., Ringström, E.,
Berlin, J.
Environmental Evaluation of Industry
Cluster Strategies with a Life Cycle
Perspective: Replacing Fossil Feedstock
with Forest-Based Feedstock and
Increasing Thermal Energy Integration. Journal of Industrial Ecology.
doi:10.1111/jiec.126

Martin, M., Røyne, F., Ekvall, T.,
Moberg, Å.
Life Cycle Sustainability Evaluations of
Bio-based Value Chains: Reviewing the
indicators from a Swedish Perspective.
Sustainability 10(2), 547
Martin, M., Wetterlund, E., Hackl,
R., Holmgren, K., Peck, P.
Assessing the aggregated environmental benefits from by-product and
utility synergies in the Swedish biofuel
industry. Biofuels, Taylor and Francis,
October, 1-16
RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP
OCH KONSUMTION
Alfredsson, E. & Malmaeus, M.
Prospects for economic growth in the
21st century: A survey covering mainstream, heterodox and scientifically
oriented perspectives. Economic Issues
22, 65-88
De Rosa, M., Rydberg, T.
On behalf of the SETAC Europe LCA
Steering Committee, SETAC LCA advisory groups silver jubilee: get involved
and contribute to the next stage of LCA.
Int J Life Cycle Assess (2017) 22: 293
K. Alhola, S-O Ryding, H.
Salmenperä & N. Busch.
Exploiting the potential for public
procurement. Opportunities for circular
economy. TemaNord 2017:512

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

STOCKHOLM

GÖTEBORG

LYSEKIL

MALMÖ

BEIJING, KINA

Box 21060
100 31 Stockholm
Tel 010-788 65 00
Fax 010-788 65 90

Box 53021
400 14 Göteborg
Tel 010-788 65 00
Fax 010-788 65 90

Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil
Tel 010-788 65 00
Fax 010-788 65 90

Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
Tel 010-788 65 00
Fax 010-788 65 90

InterChina
Commercial
Building No. 33
Dengshikou Dajie
Dongcheng District
Beijing city, China

www.ivl.se

