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Förord 
 

Plast används i stor utsträckning i dagens samhälle. Plasten har möjligheten att tillverkas med olika 

egenskaper vilket gör att det är ett användbart material med flera användningsområden. Men vid fel 

hantering i slutet av användningen bidrar den med negativ miljö- och klimatpåverkan. En stor andel 

av plasten går idag direkt till förbränning för energiutvinning. Då 98 % av all plast är tillverkad av olja 

bidrar plasten med betydande koldioxidutsläpp både vid tillverkning av plastråvara och vid 

förbränning. Men det finns flera sätt att gå till väga för att minska denna negativa påverkan från 

användning av plast.  

Den här rapporten summerar projektet Jakten på plasten med dess aktiviteter och resultat. Syftet 

med rapporten är att sprida de erfarenheter och arbetssätt som projektet har arbetet utefter under 

projektets gång. Rapporten riktar sig till dig som vill veta mer om hur en verksamhet kan arbeta för 

att uppnå hållbar plastanvändning.  

Projektet och materialet är finansierat av Klimatklivet. Projektet pågick mellan oktober 2018 och maj 

2020. Deltagare i projektet var Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Gävle kommun, Gästrike 

återvinnare, Sodexo och Jobmeal.  

Utöver denna rapport finns även ett utbildningsmaterial som tagits fram i syfte att ge dig 

grundläggande kunskaper om plast, konkreta tips samt ett arbetssätt hur du kan arbeta mot en 

hållbar plastanvändning.  

 

 

 

 

Materialet är finansierat av Klimatklivet 

 

 

Projektet är ett samarbete mellan;  
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Sammanställning av projektet 
Syftet med projektet Jakten på plasten var att projektdeltagarna tillsammans skulle minska 

användningen av fossil plast och på så vis minska sin klimatpåverkan med 555 ton CO2 ekv per år. 

Detta skulle göras genom att projektdeltagarna arbetade med  

 minskad och smartare användning av plastprodukter eller förpackningar,  

 ökad återvinning samt  

 aktivt byta till plast tillverkad av förnybart material så långt det är möjligt. 

Något som projektet genomfört med mycket gott resultat.  

Första delen av projektet bestod av en uppstartsfas som innefattade planering av genomförandet av 

uppdraget samt en omvärldsbevakning där bland annat projektledaren för det Uppsalabaserade 

projektet ”Klimateffektiv plastupphandling” kontaktades. Syftet med den kontakten var att ta del av 

deras redan genomförda arbete och erfarenheter. Utbytet av information med Uppsala gav oss 

värdefull information och viktiga insikter för vårt fortsatta arbete och genomförande. Bland annat 

uppmärksammades vi på att lägga mindre fokus på att efterfråga och byta ut produkter mot förnybar 

plast och att istället lägga större fokus på att förbättra och öka användningen av den återvunna 

plasten. Detta på grund av att den absolut största miljönyttan är att ta hand om den plast som redan 

finns på marknaden. Samt att det finns stora utmaningar med att förbättra och öka marknaden för 

den återvunna plasten som kräver att fler börjar efterfråga återvinningsbar och återvunnen plast, där 

det är möjligt.  

Utformning av styrgrupp samt arbetsgrupper utfördes aldrig på grund av att det inte upplevdes som 

nödvändigt. Samtliga deltagare ville arbeta inom samma områden och därmed fanns inget behov av 

att forma olika arbetsgrupper. 

Under andra delen av projektet gjorde samtliga deltagare en kartläggning av sina plastflöden. Syftet 

med kartläggningen var att få en helhetsbild över hur mycket och vilken typ av plast som 

projektdeltagarna köper in och använder samt varifrån de olika plastprodukterna är beställda. 

Därefter identifierades de största plastflödena och en avgränsning genomfördes till att arbeta med 

vissa av dessa flöden. Projektdeltagarna arbetade sedan vidare med olika åtgärder som redovisas 

nedan.  

För att de utförda åtgärderna ska bli bestående och en inarbetad del i respektive verksamhets 

vardagliga rutiner är det viktigt att få ett engagemang i hela verksamheten. Därför har vi under 

projektets gång varit noga med att sprida information om projektet, vad vi gör och varför samt pratat 

allmänt om plast. Projektledaren har därför besökt samtliga verksamheter, med undantag för 

Sodexo, och pratat om projektet och syftet med projektet. Dessa informationsmöten samt 

uppmärksamhet finns sammanställda i bilaga 2 ”Samlade aktiviteter och media”.  

Parallellt med detta arbete har ett utbildningsmaterial utformats. Syftet med materialet är att ge 

verksamheter grundläggande kunskaper om plast, konkreta tips samt ett arbetssätt hur man kan 

arbeta mot en hållbar plastanvändning.  Materialet är tänkt att användas vid exempelvis 

arbetsplatsträffar. Materialet finns tillgänglig här; https://www.kretsloppsplangavleborg.se/  

  

https://www.kretsloppsplangavleborg.se/


Region Gävleborg 
Under projekttiden har förberedelser gjorts för genomförande av en upphandling av engångsartiklar 

inom papper/plast. Upphandlingen pågår och är inte klar vid tiden för redovisningen av projektet 

men en förväntad besparing av koldioxidutsläpp visas i Bilaga 1 och Tabell 1. I upphandlingen 

efterfrågas följande: 

 Avfallspåsar/säckar i minst 80 % återvunnen plast 

 Engångsbestick (sked, gaffel, kniv, kaffesked) i minst 70 % förnybart material 

 Sugrör (2 positioner) i förnybart material och förnybar plast 

 Fryspåsar (1, 2, 3, 5 L) i minst 70 % förnybar polyeten 

 Plastbägare för dryck - efterfrågar en av två i nuvarande sortiment. Tar bort den större 

storleken.  

 Äggkopp i minst 70 % förnybart material 

Samtliga produkter i nuvarande avtal är tillverkade av fossil plast. 

Planering är också startad för kommunikation i samband med implementering av nytt avtal enligt 
upphandlingen ovan. Syfte och mål med kommunikationen är att klargöra för t.ex. beställare vilka 
förändringar och varför de gjorts samt redogöra för vilka miljöfördelar nya avtalet har i jämförelse 
med det gamla utifrån ett miljöperspektiv. Kommunikationen ska också uppmuntra till användning av 
flergångprodukter istället för engångsprodukter där det är möjligt. Målgruppen för 
kommunikationen är främst beställare i verksamheterna och chefer på olika nivåer, men också 
medarbetare i hela organisationen.  
 
Region Gävleborg har två typer av medicinbägare i sitt sortiment, en bred och en smal, där båda är 
30 ml. Producenten har bytt tillverkningsmetod för den smala varianten, vilket gör att det går åt 
mindre mängd råvara för att tillverka den och att bägaren innehåller mindre material. I februari 2020 
kom den nya bägaren in i Regionens beställningssortiment.  
 
Region Gävleborg planerar att ta bort avfallsbehållare i administrativa verksamheter och ersätta dem 
med sorteringsmöbler utplacerade på strategiska platser i byggnaden. Genomförandet kommer först 
att testas på Teknikparken, Gävle. Åtgärden förväntas leda till minskad förbrukning av avfallspåsar 
samt bättre utsortering av olika avfallsfraktioner. Denna åtgärd skulle ha påbörjats under våren 2020 
men har blivit uppskjutet på grund av Coronapandemin men tas upp när situationen är stabil igen. 
Förväntat resultat redovisas i Bilaga 1 och Tabell 1.   
 
I upphandling av nutritionspumpar har Region Gävleborg i upphandlingsunderlaget efterfrågat 

pumpar, men inte kravställt att de ska vara nya, vilket resulterade i att en leverantör offererade 

begagnade, rekonditionerade pumpar med samma garantier och kvalitet som om det vore nya 

pumpar, men till ett lägre pris. Avtalet är på max fyra år och hittills har det avropats ca 50 st. pumpar. 

Åtgärden leder till en minskad förbrukning av plast och andra resurser i jämförelse med om 

pumparna skulle vara nya.  

Gävle kommun 
Gävle kommun har arbetat både med enklare konkreta åtgärder samt åtgärder i upphandlingar. 

Dessa upphandlingar ligger under avrop vid sammanställning av denna rapport. 

Konkreta åtgärder som gjorts på plats är borttagning av soppåsar under varje skrivbord. Genom 

befintligt städavtal kunde leverantören byta arbetssätt när det gäller hämtning och insamling av 

avfall, vilket har lett till att antalet soppåsar har minskat. Även inom ett annat nuvarande avtal har 

kommunen haft en dialog med sin leverantör av plastprodukter där en plan har tagits fram för hur 



kommunen skulle kunna gå över till att använda enbart återvunnen plast i sina plastpåsar och 

sopsäckar.  

Information kring projektet samt riktlinjer kring hur Gävle kommun ska arbeta med plastfrågor har 

lagts ut på kommunens intranät. Kommunen har även bjudit in upphandlare, miljöcontroller och 

strateger till möte för att få information om projektet och allmänt kring plast.  

Andra krav som ställs i upphandlingar är: 

 Ingen svart plast. 

 Leverantören ska arbeta med att minska mängden plast i sina artiklar (produktutveckling). 

 Kontinuerlig redovisning till inköpsenheten på Gävle kommun.  

 Förbättrade och ökade retursystem samt de förpackningar som används ska vara 

återvinningsbara.  

Ett exempel där dessa krav använts är vid det avtalet med en ny leverantör till restaurangen som är 

belägen i kommunhuset.  I det nya avtalet har Gävle kommun ställt krav på att matlådorna inte får 

vara tillverkade av svart plast samt att de ska vara återvinningsbara. Att de ska vara återvinningsbara 

innebär här att de ska vara tillverkade i polyeten eller polypropen samt tillverkade av ett (1) material.  

Krav finns också på att leverantören ska arbeta aktivt med att ersätta fossila plasten mot förnybar 

plast alternativ återvunnen plast. 

Sammanställning av besparing av koldioxidutsläpp redovisas i Bilaga 1 och Tabell 2. Där besparing av 

koldioxidutsläpp från soppåsar både redovisar redan gjord besparing samt förväntad mängd 

besparing. Att successivt byta ut plasten till återvunnen plast är ett arbete som fortfarande pågår. 

Mängden nedan visar när hela plastmängden är utbytt till återvunnen plast.  

Gästrike återvinnare 
Gästrike återvinnare är det kommunala avfallsbolag som hanterar hushållsavfallet i Gävle kommun, 

Sandviken kommun, Ockelbo kommun, Älvkarleby kommun och Hofors kommun.  

Gästrike återvinnare har arbetat både med enklare konkreta åtgärder samt åtgärder i verksamheten 

och inköpsstrategi. I början av projektet saknades en inköpare hos Gästrike återvinnare, en tjänst 

som tillsattes under senare delen av 2019. Tillsammans med den nya inköparen har en plan 

upprättats där plastkrav kommer att ingå i framtida upphandlingar. Gästrike återvinnare har även 

förbättrat dialogen med sina befintliga leverantörer. 

De produkter som Gästrike återvinnare har arbetat med är: 

 Skoskydd 

 Plastkärl (sopkärl) 

 Engångsmuggar 

 Inget buteljerat vatten 

 Sopsäckar 

 Matlådor 

Två enkla och konkreta åtgärder som gjordes tidigt efter inventeringen var att sätta inköpstopp av 

både skoskydd och engångsmuggar. I det befintliga avtalet för soppåsar har Gästrike återvinnare haft 

dialog tillsammans med leverantören och byter ut samtliga färgade sopsäckar till transparent och 

återvunnen plast och tar även bort den allra största soppåsen. Efter dialog med leverantören för 

lunchmatlådor, där Gästrike återvinnare uppmanade leverantören att byta ut sina svarta matlådor till 



transparent och återvinningsbar plastlådor, byttes samtliga matlådor till återvinningsbara matlådor. 

Se besparingar i Bilaga 1 och Tabell 3. 

Största posten inköp av plastprodukter är de sopkärl som används vid varje hushåll för hämtning av 

restavfall och matavfall. Gästrike återvinnare har strax under 99 000 stycken sopkärl ute hos sina 

kunder. Dessa sopkärl är tillverkade i polyeten och kräver hög kvalitet på plasten med lång 

hållbarhet. Idag reparerar Gästrike återvinnare de sopkärl som går sönder i så stor utsträckning som 

möjligt och vid obrukbart skick returneras de till Malmö för återvinning och nya köps in. 2019 köpte 

de in närmare 4000 stycken. I dagsläge finns inget annat alternativ till dessa sopkärl men Gästrike 

återvinnare har noterat produkten och identifierat leverantören och håller sig uppdaterad inom 

området vad som händer.  

Under projektets gång har Gästrike återvinnare påbörjat en intern utbildning där de har 

uppmärksammat plasten och sin egen plastanvändning. Detta har skapat engagemang inom den 

egna verksamheten och gett ringar på vatten. Exempelvis har de under projektets gång blivit 

Kranmärkta av Gästrike Vatten, vilket innebär att vid varje evenemang, möte och konferens serveras 

endast kranvatten. Detta gäller både internt och externt där Gästrike återvinnare är med som 

arrangör. Åtgärden leder till besparing i minskad användning av PET flaskor. Besparingen går dock 

inte att redovisa då det inte finns statistik på hur många PET flaskor som brukar köpas in.  

I detta projekt har Gästrike återvinnare främst fokuserat på den egna verksamhetens förbrukning av 

plast. Men den kunskap om plast som inhämtats från projektet används av miljöpedagogerna som en 

del i pedagogiska undervisningen samt förmedlas ut till allmänheten i olika sammanhang och 

aktiviteter. Gästrike återvinnare har en viktig roll i arbetet med att kommunicera ut information om 

plast. Under 2019 träffade och utbildade Gästrike återvinnare ca 8-9000 skolelever och vuxna 

grupper där miljöpedagogerna pratade om minimering och förebygga plastanvändning och även 

vikten av återvinning. En stor del av deras arbete är informationsinsatser och det är svårt att mäta 

effekten av spridning av information dock anses det vara en långsiktigt bra insats som ger besparing 

under lång tid.  

Sodexo 
Sodexo i Gävle har tittat på ett antal områden där plast används och vidtagit åtgärder för att om 

möjligt minska användandet, alternativt övergå till bättre återvinningsbara alternativ av plast.  

Dessa är de produkter som Sodexo valde att arbeta med: 

 Matlådor 

 Handsträckfilm 

 Plastfickor 

 Ökad utsortering av plast 

Sodexo i Gävle övergick i mars 2020 från svarta hemmatslådor till att beställa endast vita. 

Plastbestick och plastmuggar köps inte hem, endast engångsbestick i trä och vid behov av 

pappersmuggar.  

Sträckfilm används vid transport av mat. Matlådor och stora matkantiner ställs på vagnar som sedan 

plastas in för att bli stadiga. Under projektets gång har Sodexo undersökt andra sätt att frakta och 

säkra upp vagnarna. Detta ledde till att vid de mindre känsliga transporterna kunde de byta ut 

engångssträckfilm mot spännband som kan återanvändas flera gånger.  

Plastfickor var en plastprodukt som identifierades och som förbrukades i stora mängder. Under 

projektets gång har en rutin införts för att plastfickorna ska återanvändas i så stor utsträckning som 



möjligt. Detta ledde till att inköp av nya plastfickor halverades under 2019 och ytterligare minskning 

av inköp vid första kvartalet 2020.  

Efter en ombyggnation av personalmatsal har fler kärl för återvinning och sortering av avfall 

införskaffats. Personalen har fått en genomgång av hur sorteringen ska utföras och det finns tydlig 

märkning som visar vart olika sorters avfall ska placeras. Detta har fungerat med ett gott resultat. I 

Bilaga 1 och Tabell 4 nedan visar siffran rörande ökad utsortering endast beräkning på de matlådor 

som sorteras ut varje vecka istället för att slängas i restavfallet som innan ombyggnationen. En större 

mängd besparing borde finnas då all plast som används i matsalen nu kan sorteras ut istället för att 

gå till förbränning. Dock finns det ingen uppmätt mängd som vi kan redovisa här.  

JOBmeal 
JOBmeal är en leverantör av kaffelösningar samt kringliggande produkter. JOBmeal är ett 

rikstäckande företag men i detta projekt har kontoret i Gävle deltagit. Deras område sträcker sig från 

Uppsala längs med Gästrikekusten och in över Dalarna. JOBmeal Gävle driver även café på Gävle 

sjukhus. 

JOBmeal Gävle har arbetat praktiskt och gjort tydliga ändringar i sin verksamhet. En av de åtgärder 

JOBmeal har arbetat med är att förbättra utsorteringsmöjligheterna i sin egen verksamhet. Då 

JOBmeal under 2019 flyttade till nya lokaler har de kunnat göra iordning användarvänliga 

återvinningsmöbler samt lämplig placering av dessa. Detta har lett till att de har tredubblat sin 

insamling av plast.  

På caféet vid Gävle sjukhus förbrukas mycket engångsplast. Tidigt i projektet tog de bort sopkorgarna 

för att ta bort möjligheten för gästerna att slänga osorterat avfall. Istället sorterade personalen allt 

vilket ledde till en 100 % utsortering på alla förpackningar och matavfall. Denna mängd har inte blivit 

uppmätt separat utan har slängts tillsammans med den plast som slängs från JOBmeals kontor och 

därmed ingår i den statistiken, visas i Bilaga 1 och Tabell 5.  

JOBmeal tog även bort all engångsplast, så som sugrör, plastmuggar samt engångsbestick i plast. 

Istället för plastmuggar ersattes några av dessa med pappmuggar men till största delen så erbjuds 

kunderna att ta kranvatten ur en vattenkran som sitter tillgänglig och väl synlig i caféet. Detta leder 

troligen till minskad mängd såld vatten på flaska. Dock är detta inte något som vi har gjort en 

uppföljning på utan är endast ett antagande och förhoppningsvis en positiv följdeffekt.  

JOBmeal hade även dialog med sina leverantörer av färdiga matlådor där samtliga leverantörer i 

början enbart använda sig av svart eller annan färgad plast. Idag har flera av dessa gått över till 

återvinningsbara pappmatlådor eller transparent plast.  

En dialog har även påbörjats med tillverkaren av kaffemaskiner. Där JOBmeal har efterfrågat 

möjligheter till att tillverka möjliga delar av kaffemaskinen i återvunnen plast.  

Högskolan i Gävle 
Kartläggningen av Högskolans plastflöden visar att de största plastflödena var: 

 Avfallspåsar och sopsäckar 

 Sjukvårdsplast så som medicinbägare, handskar och förkläden.  

 Matlådor 

 Förpackningar (som dold plast under flera kategorier) 

 

Efter kartläggningen har Högskolan i Gävle arbetat med både kravställning i aktuella upphandlingar 

samt med kunskap och informationsspridning.  



 

I det nya städavtalet finns kravställningen att våra avfallspåsar och sopsäckar ska vara tillverkade i 

återvunnen plast till minst 50 %, vilket besparingarna i CO2 är beräknade med, se Bilaga 1 och 

Tabell 6. Skulle däremot 100 % återvunna soppåsar och avfallspåsar användas (vilket finns idag hos 

de flesta stora leverantörer) fås istället en besparing på 10 ton CO2 ekv per år. Gällande avtal för 

sjukvårdsprodukter som används i undervisning har ett arbete genomförts under våren för att 

Högskolan i Gävle ska ingå i Region Gävleborgs upphandling av sjukvårdsmaterial. Om detta skulle bli 

möjligt skulle det innebära att Högskolan kan ta del av de krav som Region Gävleborg ställer i sin 

upphandling. Dock kan ingen besparing beräknas på denna åtgärd då det under projektets gång inte 

finns några krav på plast i just dessa produkter.  

 

Mellan perioden 20 november och 20 december 2019 hade Högskolan tillsammans med 

restaurangen Markan en kampanj där varje kund som tog med sig egen matlåda fick rabatterat pris. 

Under denna kampanj spreds information runt hela Högskolan via både anslagstavlor och tv-

monitorer som finns runt om på campus om projektet samt om plast. Vilket sedan ledde till en artikel 

i Högskolans tidning LEVE! Finns att läsa här; https://issuu.com/carl-

gunnarmartensson/docs/hig_leve_2019-4_web  

 

Högskolan i Gävle har även tillsammans med 36 andra universitet och högskolor skrivit under ett 

klimatramverk. Vilket innebär att samtliga lärosäten ska arbeta med ett aktivt klimatarbete och 

stötta varandra i det arbetet för att minska sin klimatpåverkan. Högskolans klimatpåverkan kommer 

främst från tjänsteresor med flyg men även vid upphandling i form av produkter och tjänster där 

plasten spelar en stor roll.  
 

Slutresultat 
Sammanställning av beräkningarna ger en total besparing på 959 ton CO2 ekv per år vilket ger på 5 år 

besparing på 4799 ton CO2 ekv. Se uträkningar samt sammanställning i Tabell 7 i Bilaga 1. 

 

  

https://issuu.com/carl-gunnarmartensson/docs/hig_leve_2019-4_web
https://issuu.com/carl-gunnarmartensson/docs/hig_leve_2019-4_web


Samverkan 
Samverkan med andra projekt är en viktig del för att få en större och snabbare omställning. Då vårt 

projekt blev mer inriktat på återvunnen plast än förnybar plast blev samarbete kring fossilfritt inte 

aktuellt. Däremot har kontakt och samarbete upprättats med det EU finansierade projektet ” 

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller” som arbetar med bland annat cirkulära 

affärsmodeller. Läs mer om projektet här; https://klimatsynk.se/projektportfoljer/forskning-och-

innovation---koldioxidsnal-teknik/hallbart-vardeskapande-genom-cirkulara-affarsmodeller-------.html 

Ett av de ovanstående projektens mål är att stärka små och medelstora företags förmåga att arbeta 

med cirkulära affärsmodeller. Där plast är ett av de flöden som projektet tittar närmare på. Deltagare 

från projektet ovan har deltagit i frukostseminarium och workshop som Jakten på plasten arrangerat 

samt även deltagit vid möten där det har diskuterats hur företag kan arbeta med en hållbar 

plastanvändning.   

Korta information- och inspirationsfilmer skulle ha spelats in under våren 2020 med på grund av 

Corona pandemin blev det uppskjutet och kommer inte att kunna genomföras innan projektet Jakten 

på plasten avslutas. Inspelningen kommer däremot förhoppningsvis bli av vilket leder till spridning av 

information och kunskap kring hur företag och andra verksamheter kan arbeta mot hållbar 

plastanvändning.  

Under hösten 2019 har Länsstyrelsen Gävleborg arbetat med att ta fram en plaststrategi där 

projekten hade dialog och samarbete under hela processen. Då plaststrategin innehåller den 

information som Jakten på plasten-projektet ville förmedla samt att andra projekt redan har tagit 

fram bra informationsmaterial tog deltagarna i projektet ett beslut om att inte ta fram ytterligare 

informationsmaterial. Istället utformades utbildningsmaterial som kompletterar plaststrategin bra, se 

mer under informationsspridning och kommunikation.  

Genom samarbetet med Länsstyrelsen Gävleborg kommer information och resultat från Jakten på 

plasten att spridas till samtliga kommuner inom Gävleborg.  

Samtliga kommuner i Gävleborg har fram till och med 2020 gjort alla sina upphandlingar via Inköp 

Gävleborg. Från och med 1 januari 2020 har Inköp Gävleborg upphört att vara en upphandlande 

myndighet och varje kommun gör sina egna upphandling. I och med detta finns både för- och 

nackdelar med miljökrav då det krävs kompetens inom området. Men en av fördelarna är att vid 

vissa upphandlingar kommer flera av de mindre kommunerna gå ihop med Gävle kommun och kan ta 

del av deras miljökrav gällande plasten. Detta leder därmed till en spridning av besparing av 

koldioxidutsläpp kopplat till fossil plast men dock inget som har räknats in i våra besparingar. 

Informationsspridning och kommunikation ut till allmänheten 

I vår plan och budget hade vi planerat för att genomföra två seminarium och en konferens. Detta 

ändrades då både Länsstyrelsen och projektet med att ta fram nya kretsloppsplaner i Gävleborg 

skulle ha seminarium under vintern. Samtliga projekt riktar sig till samma målgrupp vilket ledde till 

att vi samordnade ett seminarium i januari 2020 istället. Det blev en heldag med plast i fokus och en 

stor uppslutning av både företag och kommunala tjänstemän från hela Gävleborg. 

 

  

https://klimatsynk.se/projektportfoljer/forskning-och-innovation---koldioxidsnal-teknik/hallbart-vardeskapande-genom-cirkulara-affarsmodeller-------.html
https://klimatsynk.se/projektportfoljer/forskning-och-innovation---koldioxidsnal-teknik/hallbart-vardeskapande-genom-cirkulara-affarsmodeller-------.html


Bilaga 1. Samlade besparingar som gjorts under Jakten på plasten 
 
Region Gävleborg 
Tabell 1. Tabellen visar förväntade besparingar i den upphandling som nya krav på plasten ställs samt övriga 

åtgärder ang. medicinbägare och avfallspåsar i administrativa verksamheter. Förnybart material är beräknad 

med samma miljöpåverkan som återvunnen plast, dvs. 2,2 kg CO2 ekv/ kg material. Detta är ett osäkert 

antagande men på grund av saknade uppgifter kring miljöpåverkan av förnybara material antas detta vara det 

rimligaste antagande i dagsläge (Hillman et al, 2015).  

Åtgärd Förklaring Besparing ton 
CO2 ekv per år 

På 5 år   

Plastpåsar och 
säckar 

Kravställning på återvunnet i 
upphandling. Minst 80 % 
återvunnet. 

703 3515 ton CO2 ekv 

Plastbägare Tagit bort en storlek i samband 
med upphandling. Minskad 
användning 5 % 

10 49 ton CO2 ekv 

Engångsbestick Kravställning på minst 70 % 
förnybart material i upphandling 

2 11 ton CO2 ekv 

Fryspåsar Kravställning på förnybar plast 70 
% i upphandling 

0,98 4,9 ton CO2 ekv 

Sugrör Kravställning på förnybart material 
i upphandling 

0,21 1 ton CO2 ekv 

Äggkoppar Kravställning på minst 70 % 
förnybart material i upphandling 

  
ton CO2 ekv 

Medicinbägare Minskad mängd material vid 
tillverkning =lättare vikt 

1,14 5,7 ton CO2 ekv 

Avfallspåsar 
administrativa 
verksamheter 

Tagit bort soppåsar vid kontoren. 0,25 1,25 ton CO2 ekv 

 

Gävle kommun 

Tabell 2. Miljöpåverkan beräknad med hjälp av underlag från Hillman et al (2015).  

Åtgärd Förklaring Besparing ton 
CO2 ekv per år 

På 5 år   

Soppåsar Redan uppmätt minskning av fossil 
plast 

1,3 6,5 ton CO2 ekv 

Soppåsar Dialog med leverantören om att 
enbart använda återvunnen plast 

210 1050 ton CO2 ekv 

Avfallspåsar Tagit bort soppåsar på kontor 0,03 0,15 ton CO2 ekv 

Matlådor Kravställning i upphandling. Ny 
leverantör efter sommaren, Markan. 
Gäller matlådor i restaurangen.  

  
ton CO2 ekv 

Plastmuggar Kravställning i upphandling 
   

 

  



Gästrike återvinnare 

Tabell 3. Miljöpåverkan beräknad med underlag från Hillman et al (2015). 

Åtgärd Förklaring Besparing ton 
CO2 ekv per år 

På 5 år   

Skoskydd Stopp på inköp av engångsskydd. 0,02 0,08 ton CO2 ekv 

Engångsmuggar Borttagna 0,02 0,07 ton CO2 ekv 

Matlådor Övergått från svart till 
vita/transparent 

0,2 0,8 ton CO2 ekv 

Inget buteljerat 
vatten 

Inget mer vatten på flaska 
  

ton CO2 ekv 

Plastsäck 240 L 
svart 

Tagit bort från sortiment 0,82 4,12 ton CO2 ekv 

Plastsäck 70 L 
svart 

Byte till transparent plastsäck 1 5 ton CO2 ekv 

 

Sodexo 

Tabell 4. Miljöpåverkan beräknad med underlag från Hillman et al (2015).  

Åtgärd Förklaring Besparing 
ton CO2 ekv 
per år 

På 5 år   

Matlådor Byte från svarta till vita/transparent 13 67 ton CO2 ekv 

Handsträckfilm Minskat användande. Byte till 
flergångsband. Hittills 3 rullar 
mindre i månaden. 

  
ton CO2 ekv 

Plastfickor Minskad förbrukning och bättre 
cirkulation och återanvändning 

0,009 0,043 ton CO2 ekv 

Ökad 
utsortering av 
plast 

Matlådor som går till återvinning 
istället för förbränning. Här finns fler 
vinster men ingen statistik. 

0,06 0,32 ton CO2 ekv 

 

JOBmeal 

Tabell 5. Förnybart material är beräknad med samma miljöpåverkan som återvunnen plast. Detta är ett osäkert 

antagande men på grund av saknade uppgifter kring miljöpåverkan av förnybara material antas detta vara det 

rimligaste antagande i dagsläge. Dock är kunskapen kring vikten av återvinningsbarhet noga informerad till 

samtliga deltagare oavsett materialval. Miljöpåverkan beräknad med hjälp av Hillman et al (2015).  

Åtgärd Förklaring Besparing ton 
CO2 ekv per år 

På 5 år enhet 

Ökad utsortering av 
plast 

Förbättrade utsorteringsmöjligheter 
efter flytt till nya lokaler. 

4,6 23 ton CO2 ekv 

Plastmuggar Byttes ut delvis mot pappmuggar 
men även vanliga glas eller 
medtagen flaska. 

2,1 10,5 ton CO2 ekv 

Matlådor Bytte ut svarta matlådor mot 
pappmatlådor 

3,3 16 ton CO2 ekv 

Engångsbestick Tagit bort ur sortiment och är ersatt 
med vanliga bestick 

0,6 3 ton CO2 ekv  

 



Högskolan i Gävle 

Tabell 6. Miljöpåverkan beräknad med underlag från Hillman et al (2015).  

Åtgärd Förklaring Besparing ton 
CO2 ekv per år 

På 5 år   

Avfallspåsar 
och sopsäckar 

Kravställning på 50 % återvunnet i 
upphandling 

5 25 ton CO2 ekv 

Medicinbägare Går med i Region Gävleborgs 
upphandling 

  
ton CO2 ekv 

Handskar Går med i Region Gävleborgs 
upphandling 

  
ton CO2 ekv 

Förkläden Går med i Region Gävleborgs 
upphandling 

  
ton CO2 ekv  

 

Slutresultat 

Tabell 7.   
Besparing ton CO2 ekv per år På 5 år 

 

Total summa av åtgärder 959 4799 ton CO2 ekv 

Mål i ansökan 555 2775 ton CO2 ekv  

 

   



Bilaga 2. ”Samlade aktiviteter och media”. 
Datum Aktivitet Målgrupp Antal 

deltagare 

2019   
  

21-feb-19 Frukostseminarium anordnades som en kick-off 
för att presentera projektet och syftet. 

Anställda inom 
varje deltagande 
aktör men även 
övriga 
intresserade som 
på något vis köper 
in och använder 
plast i sin 
verksamhet.  

59 personer 

16-maj-19 Ploggning. Ett initiativ tillsammans med Håll 
Gävle rent för att upplysa om plastens negativa 
påverkan på miljön. 

Allmänheten  ca 12 
personer 

02-maj-19 Inköpssamordningsmöte. Presenterade 
projektet samt allmän information om plast för 
inköpare på Gävle kommun och alla kommunala 
bolag.  

Inköp och 
upphandlare inom 
kommunen 

  

20-sep-19 Frukostseminarium BioInnovation. Samarbete 
med BioInnovations projekt BioLyftet där 
målgruppen är små och medelstora företag. 
Syftet är att öka kunskapen för företagen att 
börja använda biobaserade, återvunna eller 
återvinningsbara material i sina plast- och 
textilprodukter. Seminariet är ett 
informationstillfälle inför de två 
heldagarsutbildning som kommer att arrangeras 
i Gävle senare i höst. 
https://www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet/  
Detta för att inkludera företagen i projektet och 
ge dem konkreta verktyg att arbeta med 
plastfrågorna. Detta är även ett bra tillfälle för 
fler företag i regionen att få delta och ta del av 
information och kunskap kring plast 

Små och 
medelstora 
företag 

16 personer 

06-nov-19 Nätverksträff för Hållbarhetsombuden på 
Utbildning Gävle. En timmes presentation om 
projektet samt kunskap kring plast och hur de 
kan arbeta med frågorna i sina verksamheter. 

Grundskolan och 
Gymnasieskolan 

ca 25 
personer 

06-nov-19 Deltog och presenterade projektet på seminariet 
"Avfallsförebyggande upphandling". 
Arrangerades av projektgruppen för de nya 
kretsloppsplaner.  

Kommunal och 
regional 
tjänsteperson, 
politiker, 
upphandlare, 
inköpare, miljö- 
och 
hållbarhetsstrateg 
samt övriga 
intresserade för 

ca 45 
personer 



hållbar 
upphandling.  

18-nov-19 Intern miljönätträff Gävle kommun. 
Presenterade projektet samt allmän information 
om plast för miljösamordnarna från de olika 
kommunala bolagen 

Miljösamordnare 
på alla 
kommunens bolag 

  

12 och 20 
november 

2019 

Miljöträff Region Gävleborg. Presenterade 
projektet samt allmän information om plast för 
medarbetare från sjukhuset i Gävle och 
Hudiksvall samt hälsocentraler. I syfte att 
uppmärksamma och ge information om plast 
och vikten av att minska användande av plast. 
Samt workshop kring plast och lyfta fram och 
diskutera olika utmaningar med plast inom 
vården 

Medarbetare 
inom vården 

Totalt ca 40 
personer 

20 och 28 
november 

2019 

Två utbildningsdagar med projektet BioLyftet. 
Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små 
och medelstora företag som praktiskt vill börja 
använda biobaserade, återvunna eller 
återvinningsbara material i sina plast- och 
textilprodukter.  

Små och 
medelstora 
företag 

21 
personer/dag 

20 
november - 

20 
december 

2019 

Matlådekampanj på Högskolan i Gävle. I 
samarbete med campusrestaurangen Markan 
genomfördes en matlådekampanj där varje 
besökare som tog med sig sin matlåda fick 
rabatt på maten.  

Alla besökare på 
restaurangen 

  

2020   
  

29-jan Halvdag slutseminarium tillsammans med 
lansering av Gävleborgs plaststrategi samt 
eftermiddagen hade projektgruppen för nya 
Kretsloppsplan Gävleborg och Älvkarleby 
seminarium om förebygg nedskräpning 

Alla som köper in 
och använder 
plast i sin 
verksamhet. 
Företag och 
kommunala och 
andra offentliga 
verksamheter.  

93 personer 

 

Jakten på plasten i media 

22-mar-19 Intervju P4 Gävleborg, 
förmiddag 

  

13-dec-19 Intervjuad av P4 Gävleborg, 
förmiddag 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra
mid=99&artikel=7382103 

30-jan Reportage i Gefle Dagblad PDF- bifoga dokument 

24-feb-20 Intervju i SVT Gävleborg https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/ho
gskolan-jagar-plast-i-miljoprojekt  

Dec-19 Reportage i Högskolan i Gävles 
tidning LEVE! 

https://issuu.com/carl-
gunnarmartensson/docs/hig_leve_2019-4_web 

 


