Hållbarhetsrapport

Hållbar stadsutveckling. Upab spelar en central
roll i utvecklingen av en hållbar stad med hållbara
transportsystem. För Upab innebär detta att arbeta
med alltifrån resurs- och energiförbrukningen i våra
parkeringshus, hur vi tänker när vi bygger nytt och
på vilket sätt vi kan verka för att skapa en grönare
stad och en tillgänglig stadskärna.
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Inledning

Inledning
I den här rapporten vill Upab förmedla och
beskriva sitt arbete med hållbarhetsfrågor.
Upab är en viktig del av samhällsutvecklingen i Umeå kommun och har en stor roll i
arbetet med att skapa en hållbar stadsmiljö
för kommunens medborgare. Upab spelar
en central roll i utvecklingen av en hållbar
stad med hållbara transportsystem. För
Upab innebär detta att arbeta med alltifrån
resurs- och energiförbrukningen i våra
parkeringshus, hur vi tänker när vi bygger
nytt och på vilket sätt vi kan verka för att
skapa en grönare stad och en tillgänglig
stadskärna. Vi har även ett inflytande att
inspirera våra kunder till ett mer hållbart
trafikbeteende genom lösningar som gör
det enklare att kombinera bilen med att
kunna gå, cykla eller åka kollektivt.
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Social hållbarhet

Inom Upabs verksamhet delas arbetet med social hållbarhet upp i två kategorier. Det
interna med fokus på arbetsmiljö och arbetsplatsen och det externa som riktar in sig
på de som besöker Upabs parkeringsanläggningar dagligen eller mer sporadiskt.

Social
hållbarhet

Internt
Kundtjänstpersonal, parkeringsvakter och tekniker
är Upabs ansiktet utåt och är de som träffar kunderna i störst utsträckning. Vi arbetar konstant
med ett enhetlig bemötande och när större förändringar görs får all personal utbildning för att
kunna förmedla samma information. Upab arbetar
aktivt för att skapa en hållbar parkeringssituation
i centrum, som ett bidrag till centrumutvecklingen
utan att åsidosätta arbetsplatsparkering. Ett bra
hjälpmedel i detta arbete, bortsett från prisbilden,
är just bemötande.
Inom hela Upabs verksamhet ses konfrontationer
med upprörda kunder som en närvarande risk.
Att helt eliminera denna risk är svårt, istället
arbetar vi aktivt med att skapa struktur och rutiner
samt utbildar personalen i hur de ska bemöta
kunder och agera i dessa typer av sammanhang.
Policys, rutiner och riktlinjer beskrivs i vårt arbetsledningssystem som all personal får genomgång
i samt uppmuntras att läsa igenom med jämna
mellanrum. För Upab är medarbetarna en mycket
viktig resurs och vi eftersträvar alltid till motivation och engagemang i företagets uppdrag.
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Årligen utförs en medarbetarenkät där resultatet ger en bra bild av hur medarbetarna
upplever situationen i företaget. Resultaten
från enkäten ligger till grund för det arbetsmiljöarbete som sker på Upab. Till exempel
har en ergonomigenomgång av alla kontor
skett under 2017. Under 2017 har alla medarbetare haft möten med respektive chef och
tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner. Detta för att säkra upp alla får den
kompentensutveckling de behöver. Målsättningen är att alla ska ha tio dagars kompetensutveckling per år. På frågan om Upab är en
bra arbetsplats låg resultatet 2017 på 8,4
av 10. Målsättningen är att siffran aldrig ska
ligga under 8,5 vilket innebär att det även
fortsättningsvis behövs arbete för att Upab
ska upplevas som en mycket bra arbetsplats.

Social hållbarhet
Årsanställda

26,4

Könsfördelning

Betyg

Hur är det
att arbeta på
Upab?

8,6 8,5

48,1%

51,9%

Kvinnor

Män

7,7

8,6 8,4

Likabehandlingsplan
Under 2017 arbetades Upabs första Likabehandlingsplan fram. Denna plan är tänkt att skapa en
bättre arbetsmiljö och lyfta frågor om likabehandling inom företaget. Planen lyfter alla medarbetares ansvar att aktivt motverka särbehandling
och diskriminering på arbetsplatsen, från VD och
ledning till medarbetare. I planen beskrivs den
metod som används samt hur uppföljning ska ske
men även ett antal aktiviteter som ska utföras i
arbetet med att skapa en jämställd arbetsplats fri
från diskriminering och kränkande behandling.

2013 2014 2015 2016 2017

Externt
Medelålder

45,5 år

Sjukfrånvaro

5,2 %

48 år

43 år

6,2 %

4,2 %

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män
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En parkeringsanläggning kan för många upplevas
som en otrygg plats då de ofta är relativt mörka
och tidvis glest befolkade. Detta vill Upab motverka genom förebyggande underhåll. Målsättningen är att skapa trygga, säkra och inbjudande
parkeringsplatser där allmänheten känner sig
bekväma att vistas. För att nå detta arbetar vi
aktivt med att till exempel måla och fräscha
upp anläggningarna och se över belysningen.
Inom företaget finns rutiner för att rapportera in
avvikelser så som trasiga maskiner, klotter eller
annat som behöver åtgärdas. På så sätt kan alla
medarbetare hjälpas åt att skapa en inbjudande
miljö kring våra parkeringar.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Den enskilt största ekologiska påverkan
ett parkeringsbolag har är luftkvalité och
utsläpp till luften. Såväl den egna verksamheten med vakt- och teknikbilar samt att
affärsmodellen drivs av det faktum att bil
används gör att stora utsläpp till luften kan
kopplas till verksamheten. Som ett helägt
kommunalt bolag arbetar vi aktivt för att
stödja kommunen i sitt arbete med att skapa en bättre luftkvalitet i centrala Umeå.

Parkeringsköp och grönt parkeringsköp
Sedan 1971 har Upab arbetat med så kallade
parkeringsköp. Detta är ett sätt för kommunen
att samla parkering i gemensamma anläggningar,
maximera samnyttjandet och markanvändningen
för att skapa ett mer hållbart trafiksystem i Umeå.
2012 infördes de så kallade Gröna parkeringsköpen. I och med detta får fastighetsägaren,
precis som tidigare, friköpa sin parkering men
till en reducerad norm. Detta i utbyte mot att
fastighetsägaren gör vissa åtgärder på fastigheten som gynnar ett mer hållbart resande så
som bilpool, omklädningsrum för cykelpendlare
och säker cykelparkering. Utöver detta betalar
fastighetsägaren en summa till en så kallad
Mobility Management-fond. Med hjälp av denna
fond kan Upab aktivt arbeta med Mobility Management i berörd fastighet. Detta ska resultera i
att andelen hållbara resor i Umeå ökar och att vi
kan skapa en bättre luftmiljö för våra medborgare.

7

Idag har tre fastighetsägare tecknat så kallat
Grönt parkeringsköp.

Parkeringsledning
Umeå har länge haft problem med höga halter
luftföroreningar i de centrala delarna av staden,
främst under pendlingstid. Ett sätt att arbeta
med detta är att reglera parkeringen inom centrumområdet samt att samla parkering till större
samlade anläggningar. Detta medför att Upab
effektivt kan arbeta med parkeringsledning för
att ge bilister en möjlighet att planera sitt resande
och slutdestination/parkering. Under 2017 har sju
nya skärmar med parkeringsledning monterats
på stadens infartsvägar.

Laddplatser
Under 2017 har Upab tillsammans med Umeå
Energi arbetat med att vidareutveckla laddinfrastrukturen i centrala Umeå. Detta har resulterat
i en ny laddplats med fyra laddpunkter med möjlighet till semisnabb laddning av elbil. Dessa är
lokaliserade till Götgatan i centrala Umeå.
Utöver detta har Upab i egen regi installerat 16
nya normalladdare i det nybyggda parkeringshuset Järnvägsallén. Detta hus invigdes i oktober
2017 och är i första hand tänkt för arbetsplatsparkering varför normal långsamladdning är ett
lämpligt alternativ. I parkeringshuset Nanna har
Upab installerat semisnabbladdare för åtta platser.

Ekologisk hållbarhet

Dessa ska försörja Sunfleets Bilpoolsbilar och är
inte öppna för allmänheten.
Vid utgången av 2017 har Upab totalt 52 laddare.
Detta är en ökning med 85% jämfört med 2016.
Antalet områden med laddare har ökat från sex
till sju stycken. Se figur A.

Energiförbrukning
Upabs elförbrukning har ökat under de tre senaste
åren, se figur B. Detta kan förklaras med att Upab
numer har ytterligare parkeringsanläggningar
så som parkeringshuset Järnvägsallén. Vi har
även utökat vårt parkeringsledningssystem med
7 skärmar vilket i sig medför en viss ökning av
elförbrukningen. Fjärrvärmen har varierat under
åren 2015–2017, figur C.
Under 2017 utfördes en energikartläggning över
Upabs fastighet Nanna som består av såväl
parkeringsanläggning som lokaler för kontor,
handel och restaurang. Kartläggningen utfördes
av Umeå Energi och resulterade i ett åtgärdsförslag för att minska vår energiförbrukning.
De åtgärder som föreslogs var följande:
• Anpassa ventilationsdrifttider och TLtemperaturer.
• Anpassa drifttider för belysning i p-hus
• Solcellslösning på tak
Av dessa påbörjades punkt ett omgående. Punkt
två avvaktas med då detta förslag absolut är
effektivt ur energibesparingsperspektiv, dock
måste Upab beakta den sociala hållbarheten

och säkerhetsaspekten i våra anläggningar som
ofta upplevs otrygga under mörka perioder på
dygnet. Detta medför att anpassade driftstider
för belysning i parkeringshuset inte alltid är det
bästa alternativet för den totala hållbarheten. Att
montera solceller på taket skulle hjälpa till med
elförsörjningen av hela fastigheten, såväl parkeringsanläggning som kontor, handel och butiker.
Möjligheterna och potentialen utreds under 2018
och ett eventuellt genomförande sker i så fall
under 2019.

Bilar och tjänsteresor
Under 2017 har Upab arbetat med det interna
hållbarhets- och miljöarbetet. I september antog
styrelsen Upabs nya Miljöpolicy och vi har även
infört matavfallssortering såväl i Upabs fikarum
som i de lägenheter vi äger och hyr ut.
Vi har arbetat med den egna fordonsflottan och
gjort en översyn av de bilar som används inom
övervaknings- och teknikgrupperna. Detta för att
skapa en bild av utgångsläget och planera framåt
mot de mål vi har. I dagsläget är två fordon icke
miljöklassade, dessa ska bytas ut mot elbilar
under 2018 under förutsättning att lämpliga
fordon hittas.
Under 2017 har vi förbrukat 1338 liter diesel samt
1668 liter bensin. I tabell/figur D kan vi se att detta
är en minskning jämfört med tidigare år vilket kan
förklaras med att Upab aktivt arbetar med att
ersätta fossildrivna bilar med elbilar.
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Tabell D.

Drivmedel

2015

2016

2017

Diesel

1 481

1434

1 338

Bensin

2 341

2241

1 668

Under 2017 har bilarna totalt sett gått
72 650 km fördelat enligt tabell nedan.
Dessutom reste Upabs personal 92 gånger
med flyg samt 1 gång med tåg.
Tabell E. Antal körda kilometer per typ av bil.

Antal körda km per typ av bil

Kilometer

Hybrid

27 252

Diesel

14 377

El

31 020

Tabell F. Antal bokade resor med tåg respektive flyg
under 2017.

Antal bokade resor med tåg/flyg Antal
Flyg

92

Tåg

1

Ekologisk hållbarhet

Figur A

Figur B

Figur C

Figur D
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Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Upab har sedan 1971 arbetat med så kallade
parkeringsköp. Detta är ett sätt att inom kommunen samla de centrala parkeringsplatserna
i gemensamma anläggningar, ha mandat och
möjlighet att bygga ut ett väl fungerade parkeringsledningssystem. Detta innebär i sin tur att
söktrafiken i centrum minskar och därmed skapas en bättre luftkvalitet. För att kunna erbjuda
fastighetsägarna parkeringsköp krävs en långsiktig plan för nybyggnation av parkeringsanläggningar i lämpliga lägen utanför centrumfyrkanten. Detta är den enskilt största ekonomiska
risken för Upabs verksamhet då parkeringsköpen
är en viktig del av Upabs affärsmodell och hur vi
finansierar nya parkeringsanläggningar i centrum.

Figur E: Mellan 2016 och
2017 har Upab tagit bort
möjligheten att betala
med mynt vid parkering.
Dessutom har mobil betalning ökat och är 2017 de
mest använda betalmedlet.

Upab arbetar kontinuerligt tillsammans med
kommunens samhällsplanering att tillskapa
nya lämpliga lägen för anläggningar.

Betalmedel
Under 2017 har Upab enbart erbjudit betalning
via kontokort i automat eller Parksters mobila
betalmetoder via app, sms, webb eller talsvar.

Planering och förebyggande arbete
I takt med att Upab växer samt att mer och mer
av betalningen sker digitalt arbetar vi aktivt för att
omfördela de automater vi redan äger till nya om-
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råden. Målsättningen är att inte behöva investera
i ny teknisk utrustning i lika stor utsträckning trots
att antalet parkeringsplatser i Upabs regi ökar.
Genom att planera större underhåll i till exempel
de stora parkeringsanläggningarna minskar vi
kostnaderna som uppstår vid akuta åtgärder.
Vi arbetar även aktivt för att minska arbetsmiljörelaterade problem, som kan påverka den ekonomiska hållbarheten inom företaget, genom
förebyggande arbete. Exempel på aktiviteter är
föreläsningar med olika teman på de återkommande arbetsplatsträffarna, veckovis återkoppling kring incidenter på arbetsplatsen och uppmuntran till personalen att anmäla tillbud.

Mål för 2018

Mål för 2018
• Inga dieselbilar
• Ytterligare höja andelen
digital betalning
• Personal som trivs på jobbet,
bättre resultat i personalenkäten
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Skolgatan 65A
Box 297, 901 06 Umeå
090-16 15 50
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