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“Vi hjälper kommunala 
förvaltningar och bolag att möta 
utmaningar och lyfta satsningar 
inom miljö, klimat och hållbar 

utveckling.”

UPPDRAG OCH SAMARBETEN FÖR ETT SÄKERT 
OCH LÅNGSIKTIGT KLIMAT-, MILJÖ- OCH 
HÅLLBARHETSARBETE 
Vi förstår kommunernas utmaningar och förutsättningar när 
det kommer till ett hållbart och effektivt klimat-, miljö- och 
hållbarhetsarbete. Kommuner har i sina olika roller stor möjlighet 
att skapa en hållbar vardag med god livskvalitet för sina invånare 
samtidigt som de spelar en viktig roll i arbetet för att nå de globala 
miljömålen, Agenda 2030. 

IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper kommunala förvaltningar och 
bolag att möta utmaningar och lyfta satsningar inom miljö, klimat 
och hållbar utveckling.

Skräddasydda lösningar för luftövervakning, analys av hur kommunen 
kan arbeta med klimatanpassning och säkerställande av en långsiktig 
dagvattenhantering är några av alla de uppdrag som vi hjälper 
kommuner med idag. 

Vårt kunnande och våra analyser bygger på forskningsresultat och vi 
har experter inom alla typer av hållbarhetsområden som kan ta fram 
helhetslösningar som fungerar långsiktigt. Ofta är vi en strategisk 
partner i projekt där kommuner kan lära sig av andra och få in nya 
forskningsrön i sitt eget arbete. Många kommuner deltar som piloter 
och fallstudier i våra större forskningsprojekt. 

I denna folder finner du ett urval av det klimat-, miljö- och 
hållbarhetsarbete som IVL bedriver riktat mot kommuner.
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ÅTERSKAPANDE AV NATURVÄRDEN  
I TÄTBEBYGGD MILJÖ 
Idag tar våra samhällen mer plats och natur i anspråk, 
men genom smarta lösningar kan vi återskapa förlorade 
naturvärden. Genom att arbeta aktivt med naturvärden 
kan kommunen skapa en långsiktig arbetsprocess för att 
bevara biologisk mångfald och möta invånarnas behov av 
rekreation och närhet till friluftsområden.

Processer, tjänster och produkter för ökad 
biologisk mångfald och bättre hälsa
Vi hjälper er med att ta fram processer, tjänster 
och produkter för ökad biologisk mångfald med en 
vision om en mer attraktiv och hälsosam stad. Vi 
har lång erfarenhet av samarbeten med kommuner, 
universitet och fastighetsbolag kring gröna innovationer. 
Tillsammans tar vi fram en bra process för att säkerställa 
att gröna lösningar blir långsiktig hållbara.

KOMMUNAL ENERGIPLANERING, 
LOKALA ENERGITILLGÅNGAR OCH 
SYSTEMANALYSER
En kommun kan på flera sätt styra energianvändning 
och energitillförsel. Kommunen kan agera 
utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, 
fastighetsägare, arbetsgivare, upphandlare eller 
som ägare till ett energibolag. Ett sätt att strategiskt 
påverka utvecklingen är att göra upp en energiplan 
eller en klimatstrategi vilket också är ett krav enligt 
Lagen om kommunal energiplanering. 

Kartläggning, utvärdering och scenarioanalys 
för tydliga beslutsunderlag
Produktion av el, fjärrvärme och bioenergi 
hör till våra särskilda expertområden inom 
energisystemanalys. IVL arbetar också med 
utveckling av system för energieffektivisering och tar 
fram underlag och analyser över hur förnybar energi 
exempelvis biogas kan bidra till ett framtida hållbart 
energisystem. 

EFFEKTIV AVFALLSHANTERING OCH  
ÖKAD ÅTERANVÄNDNING
Avfallshantering är en central fråga med betydelse 
för miljö, ekonomi och infrastruktur. Vid införande av 
insamlings- och återvinningslösningar för avfall och vid 
framtagande av kommunala avfallsplaner är det viktigt 
att se över hela verksamheten och anpassa innehållet 
efter kommunens specifika förutsättningar.  

Kartläggning, utvärdering och analys för  
tydliga beslutsunderlag
IVL arbetar bland annat med kartläggning, 
utvärdering och analys för att förbättra den 
kommunala avfallshanteringen, öka 
återanvändningen och ta fram tydliga 
beslutsunderlag för att möjliggöra en 
hållbar och långsiktig hantering av 
avfallsfrågor. 

HÅLLBAR KONSUMTION SOM NORM 
Miljöpåverkan från svenskars konsumtion ökar – 
trots stor kunskap om dess negativa miljöeffekter. 
För att uppnå de Globala målen i agenda 2030 och 
Sveriges miljömål behöver kommuner, företag och 
individer gör medvetna val, återanvända och begränsa 
konsumtionen. Kommunen har möjligheter att stimulera 
till hållbar konsumtion. Staycation, retrovaruhus eller 
klädbibliotek? Vilka möjligheter har er kommun att 
påverka medborgarna i deras konsumtionsval? 

Miljövinstberäkningar, analyser  
och utvärderingar
Vi beräknar miljövinster och eventuella rekyleffekter, 
och analyserar och utvärderar kombinationen av 
styrmedel och beteendeinsatser för att möjliggöra 
hållbar konsumtion. Kartläggningar, framtagandet av 
inspirerande guider och exempel, samt framtagandet 
av scenarios för utvecklingsmöjligheter som 
beslutsunderlag är andra uppgifter som ingår i vårt 
arbete för hållbar konsumtion. 



“Vi tar fram förslag på 
klimatanpassningsåtgärder 
för att minska sårbarheten i 

olika sektorer”

EN KOMMUN ANPASSAD FÖR ETT KLIMAT I FÖRÄNDRING
Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Samtliga 
kommuner kommer i någon utsträckning att påverkas av klimatförändringar och 
extrema väderhändelser. För att minska sårbarheten behöver samhället anpassas 
inom till exempel bebyggelse, vägar, fjärrvärme och äldreomsorg. 

Klimat- och sårbarhetsanalyser för långsiktigt samhällsplanering
Vi tar fram översiktliga klimat- och sårbarhetsanalyser (inklusive GIS-analyser) 
där vi analyserar hur olika sektorer och geografiska områden i kommunen 
kan påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. Utifrån 
dessa analyser tar vi sedan fram förslag på anpassningsåtgärder för att 
minska sårbarheten i olika sektorer och möjliggöra en långsiktig och robust 
samhällsplanering.

KOMMUNINVÅNARNAS KLIMATAVTRYCK 
Klimatfrågan engagerar fler och fler och invånarna har blivit mer medvetna 
och intresserade av att minska den påverkan som olika delar av deras liv 
bidrar med. Dock är informationen ofta svår att ta till sig för att skapa 
en helhetssyn.

Anpassat verktyg för kommuninvånares 
klimatavtryck
Klimatkontot, IVL:s välanvända webbverktyg där individer 
kan beräkna sitt klimatavtryck. Verktyget kan anpassas för er 
kommun och den data ni vill samla in. Dessutom möjliggörs anonym insamling 
av inrapporterade svar från era kommuninvånare. Rapporter levereras med 
statistiska data och analyser en eller flera gånger per år.



ETT GIFTFRITT BYGGANDE  
FÖR EN GIFTFRI MILJÖ   
Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask 
takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står 
idag inför många utmaningar och krav från bygg- 
och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors 
dokumentation och information om innehåll ökar 
med beställarnas ambitionsnivå.

Miljöbedömningssystem och digital 
byggvarudeklarationen för utfasning av 
farliga kemiska ämnen 
IVL och dotterbolaget Basta bidrar till utfasning 
av farliga kemiska ämnen bland bygg- och 
anläggningsprodukter. Bastas databas omfattar 
produkter inom bygg och anläggning som klarar högt 
ställda krav på kemiskt innehåll och fungerar bland 
annat som ett stöd åt kommuner vid upphandling. 

HÅLLBAR MOBILITET
Mobilitetsområdet förändras snabbt. Elektrifiering, 
automatisering och nya delningstjänster är tre tydliga 
trender. Utmaningen är att kombinera minskad 
klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, lägre buller och 
mindre trängsel med en bra mobilitet och smarta 
transportlösningar. 

Transportplaner, trafikstrategier, 
resvaneundersökningar och åtgärdsförslag
Vi kan bistå kommuner och städer med att utveckla 
och genomföra transportplaner, flexibla parkeringstal 
och anpassade mobilitetstjänster. Vi tar fram planer 
för att bygga ut laddning för elfordon och vi föreslår 
upphandlingskrav för kommunfordon, färdtjänst och 
byggentreprenader. Vi genomför resvaneundersökningar 
och åtgärdsförslag för kommunanställdas resor. Vi kan 
analysera behovet av bilpooler och e-handelstjänster 
och ta fram trafikstrategier och parkeringspolicyer, 
drivmedelsstrategier och klimatväxlingsmodeller.

BRA LUFTKVALITET OCH HÄLSOSAM 
STADSMILJÖ
Kommunerna är ansvariga för att övervaka och ha kunskap 
om luftkvalitetssituationen i sina tätorter enligt de krav 
som ställs i Luftkvalitetsförordningen. Utsläppen till luft 
kommer främst från vägtrafik, industrier, uppvärmning, 
sjöfart och arbetsfordon. En god luftkvalitet är viktigt för 
hälsa och livskvalitet. 

Mätning och beräkning av luftföroreningar 
och emissioner i tätorter för beslutsunderlag 
och utveckling av åtgärdsplaner
IVL erbjuder skräddarsydda lösningar för luftövervakning.  
Vi utför både realtids- och långtidsmätningar av 
luftföroreningar. IVL har också en omfattande verksamhet 
på området spridningsberäkningar för såväl enskilda 
gaturum som komplexa stadsmiljöer. Vi hjälper er 
med beräkningar av utsläpp från vägtrafik, prognoser 
och scenarier vid till exempel trafikomläggningar och 
övergripande stadsplanering. 

KLIMATEFFEKTIVA BYGGNADER MED GOD 
INNEMILJÖ 
Byggnader förbrukar omkring 40 procent av den totala 
energin i Europa och dessutom påverkar materialval 
och konstruktion byggnadens klimatprestanda 
väsentligt ur ett livscykelperspektiv. Vi spenderar 90 
procent av vår tid inomhus så innemiljön ska bibehållas 
eller förbättras.

Energiberäkningar, miljöcertifieringar och 
LCA-beräkningar
Vi arbetar med att optimera energianvändning och 
säkerställa god innemiljö samt certifiera byggnader 
enligt olika miljöcertifieringssystem. IVL har också 
skapat Byggsektorns miljöberäkningsverktyg för 
beräkningar av byggnaders klimatpåverkan, med 
tillämpningar för stora städer och kommuner vid 
upphandling eller som stöd för klimatförbättringar 
i byggprojekt. IVL mäter och utvärderar även 
emissioners betydelse för inomhusmiljön i offentliga 
och privata miljöer.



“Att mäta är 
att veta och att 
använda redan 

insamlad kunskap 
och data underlättar 

arbetet”
DRICKSVATTEN, DAGVATTEN OCH SMÅ AVLOPP
Ökad risk för skyfall och torka ställer nya krav på vattenhanteringen. Kommunen 
ansvarar för dagvattenhanteringen, rent dricksvatten samt har tillsyn på alla 
mindre avlopp. Att arbeta strategiskt och framsynt med dessa frågor är viktigare än 
någonsin. Att mäta är att veta och att använda redan insamlad kunskap och data 
underlättar arbetet. 

Sensormätning, kartläggningar och underlag för bättre rening 
Vi kan hjälpa till med kartläggning av föroreningar och flöden i dagvattensystemet.  
IVL har testanläggningar för att mäta och utvärdera effektiviteten av olika renings-
anläggningar. Vi beräknar även utsläpp från enskilda avlopp. För att säkerställa 
kommunens dricksvattenkvalitet använder vi modern sensorteknik som enkelt följs 
upp online.

EN KOMMUN MED MÅLET ATT UPPHANDLA HÅLLBART 
Kommuner kan genom upphandling aktivt bidra till att uppnå miljömålen. Det  
är det verktyg där kommuner själva har möjlighet att minska miljöpåverkan från 
sin konsumtion av varor och tjänster. 

Motiv och vägledning för effektiva och resultatinriktade 
upphandlingar
IVL bedriver ett flertal projekt i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten. Vi 
kan bidra med anpassade metoder och verktyg för miljö- och hållbarhetsbedömning 
samt goda tips och praktisk hjälp så att kommuner i sin strategiska upphandlings-
verksamhet och via sina förfrågningsunderlag kan ta tillvara alla de möjligheter 
upphandlingsarbetet ger. 

RESURSEFFEKTIV RENING AV AVLOPPSVATTEN OCH 
SLAMHANTERING
Bristen på rent vatten, samhällets föroreningar som hamnar i avloppsvatten 
samt en slamhantering som kräver nytänk är några av de mest prioriterade 
samhällsfrågorna. Omhändertagandet av mikroföroreningar som läkemedels-
rester och mikroplaster i avloppsvatten och slam är en utmaning som kräver ett 
holistiskt angreppssätt.

Från kartläggning, utvärdering och tester till fullskalig 
implementering av resurseffektiva helhetslösningar
Vi kan hjälpa er med så gott som samtliga led inom kommunal och industriell 
vattenrening inklusive kartläggning, planering och genomförande av tester för att 
ge kommuner väl integrerade och långsiktiga lösningar som ger både ekonomiska 
och miljörelaterade vinster.



Vår vision är det hållbara samhället. Genom uppdrag och samarbeten 
ser vi till att den senaste forskningen kommer till praktisk 
användning i företag, offentliga myndigheter och i samhället i övrigt. 
Alla våra uppdrag och vår forskning ska bidra till uppfyllandet 
av såväl de 17 globala målen för hållbar utveckling, som de av 
regeringen antagna svenska miljömålen.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende och icke-vinstdrivande 
miljöforskningsinstitut som arbetar med tillämpad forskning och 
konsultuppdrag. Vi främjar samverkansprojekt och kommuner deltar ofta i 
fallstudier i vår tillämpade forskning. 

Skräddarsydda lösningar för luftövervakning, analys av hur kommuner 
kan arbeta med klimatanpassning och säkerställande av en långsiktig 
dagvattenhantering är några av alla de uppdrag som vi hjälper kommuner 
med idag. I denna folder finner du ett urval av det klimat-, miljö- och 
hållbarhetsarbete som IVL bedriver riktat mot kommuner. 

Vill du veta mer? Gå in på www.ivl.se för mer information om vårt arbete med 
kommuner och kommunala bolag.

Från vetenskap till verklighet


