
   

 

             

Minnesanteckningar         Dnr M2012/18 

 

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet 

2012‐04‐03 kl. 9‐10 i Vasaparken 

Närvarande:  Pam Fredman, rektor 

  Per‐Olof Rehnquist, förvaltningschef 

  Eddi Omrcen, miljöchef 

  Ullika Lundgren, miljöcontroller 

 

1. Förändringar av innehåll i ledningens genomgång av miljöledningssystemet 

‐ Rektor beslutar att: Godta förändringar i ledningens genomgång av 

miljöledningssystemet enligt Bilaga 1. Förändringen medför att fokus på ledningens 

genomgång på våren fokuserar på resultat av redovisning året innan samt efterlevnad av 

miljölagstiftning och att ledningens genomgång på hösten fokuserar på resultat av 

miljörevisioner samt eventuella behov av förändringar av miljöledningssystemet. 

2. Uppföljning av åtgärder beslutade vid föregående ledningens genomgång 2011‐09‐26. 

De tre beslut som fastslogs vid ledningens genomgång har genomförts.  

Nordic Sustainable Campus Network har bildats (Bilaga 2). 

3. Genomgång av 2011 års resultat  

3.1 I vilken grad miljömål uppnåtts och handlingsplaner genomförts  

Rektor har granskat Hållbarhetsredovisning 2011 och beslutat fastställa denna. Vissa 

smärre förändringar kommer att åtgärdas innan den går i tryck.  

Miljöchef går igenom Måluppfyllelse 2011 (Bilaga 3). Rektor ifrågasätter om antal 

vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling på rätt sätt visar trend om ökning eller 

minskning av forskning som berör miljö och hållbar utveckling. Rektor undrar var 

tappet finns inom GMVs nätverk; vet vi var? Miljöcontroller ska undersöka om detta 

kan utrönas. Rektor undrar också om mer rättvisa siffror kan uppges om resultatet 



   

presenteras i tre‐års cykler. Miljöcontroller menar att planen löper över en 

femårsperiod och att rättvisa siffror antagligen kan uppnås först efter den perioden. 

Kemikaliemålet är luddigt och kan inte ge en uppfattning om negativ miljöpåverkan 

faktiskt förhindras. Önskemål från rektor om bättre målformulering (se nedan) 

Önskemål från rektor och förvaltningschef om en ordinarie laboratoriesäkerhets‐

utbildning. En sådan skulle kunna ge deltagande studenter, doktorander och övrig 

personal ett diplom/intyg  att ta med sig ut i arbetslivet och förstärka den egna 

kompetensen på arbetsmarknaden. En sådan utbildning planeras nu och startar i 

september 2012 för första gången. Utbildningen ska omfatta 4 halvdagar och är 

planerad att genomföras två gånger per år framledes. 

3.2 Revidering av Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011‐2015 

Huvudsakligen består revideringen av "Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 

2011‐2015" av smärre förändringar såsom; omformuleringar av uppdrag eller 

rapporteringsindikatorer. Två större förändringar önskas; två mål‐formuleringar och 

uppdragen till fakultetsnämnder som bör skrivas om att gälla institutioner. 

Rektor och förvaltningschef önskar förändringar i miljömåls‐beskrivningen avseende 

forskning och kemikalier. Miljöcontroller föreslår att omformulera målen till ” Att 

stärka och utveckla forskning inom hållbar utveckling” samt ”Att öka samutnyttjandet 

av kemikalier i syfte att minska nyanskaffning  av kemikalier” 

Rektor beslutar att: Ge miljöenheten i uppdrag att omformulera uppdrag till 

fakultetsnämnder till att gälla institutioner samt att klargöra hur uppföljning, analys 

och utvärdering av resultat ska genomföras, i enlighet med universitetets arbets‐ och 

delegationsordning. 

4. Utvärdering av efterlevnad av miljölagstiftning 2012. 

Miljöcontroller presenterar sammanställning av fakulteternas check listor för kontroll 

av lagefterlevnad enligt bilaga 4. Förbättringspotential finns kring främst två 

områden: anteckningar avseende farligt avfall som lämnas från institutioner samt 

användning av miljötaxi. Miljöcontroller kommer att ge fakulteterna återkoppling 

kring dessa frågor. Rektor menar att det arbete som avvikelser om bristen på 

anteckningar kring farligt verksamhetsavfall; lysrör, batterier och liknande medför 

inte står i proportion till bristen på lagefterlevnad. Miljöcontroller menar att det 

handlar om en tolkning av lagtext och att miljöenheten arbetar för att GUs tolkning 

är den rimliga för vår verksamhet. 

Rektor beslutar att: Fastställa checklista för lagefterlevnad  på miljöområdet 

5. Miljöledningsarbetets organisation 



   

Miljöchef diskuterade miljöledningsarbetet organisation utifrån universitetets nya 

arbets‐ och delegationsordning. Förvaltningschefen menade att miljöledningsarbetet 

också påverkas av hur den nya funktionella administrativa organisationen utformas. 

Miljöchef fick i uppdrag att utveckla och anpassa miljöledningsarbetet organisation 

och innehåll utifrån universitetets nya arbets‐ och delegationsordning. 

6. Övriga punkter 

EUA conference:   European University Association (EUA) rektorskonferens 

genomfördes i Warwick, England 120322‐23, temat var 

"The Sustainability of European Universities". Rektor 

medverkade och höll en presentation under sessionen 

"Sustainable campuses". Flera universitet, såsom  Delft 

University of Tehcnology, Université de Versailles,  var 

intresserade av GUs miljöarbete och möjligheter till 

samverkan. Miljöchef fick i uppdrag att följa upp detta.  

  Internationalisering:   Miljöenheten avser att besöka flera framstående 

      Nordamerikanska universitet, såsom Berkeley, Stanford, 

      Portland, Oregon och UBC, samt medverka på ISCN 

      symposium i Oregon i juni 2012. 

Miljöcontroller utsedd till nationell expert i internationell 

revidering av ISO 14001. Rektor menar att GU‐Journalen 

borde skriva om detta. 

Klimatstrategi:  Miljöchefen går igenom resultat av klimatstrategin 2011 

(Bilaga 5) Totalt utsläpp av CO2 minskar . Aktiviteter 

pågår om utökning av videokonferenser, hållbara 

hyresavtal samt klimatrådets uppdrag och aktiviteter. 

Universitetets klimatkompensation för tjänsteresor med 

flyg fortsätter under 2012. EU har beslutat att flyget ska 

ingå i EUs utsläppshandelssystem från 2012. Dock har 

flera stora nationer, såsom Kina och USA (Indien?) 

beslutat att detta inte gäller för deras flygbolag. 

Förvaltningschefen efterfrågar resultat i ekonomiska 

termer från det CDM‐projekt vår klimatkompensation 

stöttar. Miljöcontroller ska undersöka saken. 

7. Nästa ledningens genomgång 

9 oktober 2012 kl 9.00‐10.00 

Bilagor: 

Bilaga 1: Förändringar i ledningens genomgång av miljöledningssystemet . 



   

Bilaga 2: Nordic Sustainable Campus Network bildat. 

Bilaga 3: Måluppfyllelse 2011.  

Bilaga 4: Kontroll av lagefterlevnad. 

Bilaga 5: Resultat av klimatstrategin 2011 

//Antecknat av Ullika Lundgren 2012‐04‐03 



Dnr M 2012/18 

 

Bilaga 1   

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet 

Förslag till förändringar av dagordning 

 

Vår 

 Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar 

 Uppföljning av handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling 2011‐2015 

o I vilken grad miljömål uppnåtts och handlingsplaner genomförts  

o Revidering av Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011‐2015 

 Utvärdering av efterlevnad av miljölagstiftning  

 Behov av förändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 

 Miljöchefen informerar 

 

Höst   

 Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar 

 Genomgång resultat halvårsuppföljning  

 Miljörevisioner och avvikelser 

o Genomgång av miljörevisionsrapporter och avvikelser från interna och externa 

miljörevisioner  

o Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 

 Behov av förändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 

 Rektor och Förvaltningschefens förslag 

 Frågor som har väckts av externa intressenter 

 Resurser för miljöledningsarbetet  

 Miljöchefen informerar 
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Nordic Sustainable Campus Network (NSCN)  
 

Background 

Nordic Universities in general are committed to apply the principles of sustainability into their core 

activities and operations. To support these activities and sharing of experiences, an idea of creating a 

Nordic network of university sustainability experts was developed during 2011.  

 

Establishing the network 

Representing all Nordic countries, signatory members of this declaration are committed to creating a 

Nordic Sustainable Campus Network. This decision was taken in January 2012 by signatory members. The 

establishment procedure will develop during 2012 and will include the following activities: 

 defining the activities and tangible outcomes of NSCN 

 defining the role of the steering group 

 initiating sustainability as a subtheme (a separate “planeringsgrupp”) within NUAS and possibly 

with other relevant and similar Nordic actors 

 creating an informal Nordic chapter within ISCN network 

 discovering future resources  

 assuring the continuation of the network by keeping it open, dynamic and flexible  

 

Objectives 

 improving overall sustainability of Nordic universities  

 committing top management and involving all university stakeholders  

 supporting sustainability activities within Nordic universities by creating a platform for sharing 

information, generating and coordinating joint activities 

 strengthening Nordic visibility in global networks 

 the activities of the network aims at: 

o strengthening sustainability in research and teaching 

o supporting universities´ green campus activities (integrating sustainability in all operations) 

o implementing education for sustainable development (ESD) in general 

 sharing experiences and best practices  

o identifying emerging issues within all the dimensions of sustainability  

o developing exchange for staff and students between network members 

o co-operating with other Nordic networks 

 

Activities during 2012 

In general, NSCN activities will be performed as sustainably as possible. 

 launching the NSCN network (EUA conference in Warwick, WSSDU-2012 in Rio de Janeiro,  Rio+20 

in Rio de Janeiro, ISCN symposium in Eugene, Oregon) 

 celebrating Nordic Climate Day in November 2012 

 inviting new members (via NUAS and other collaborative networks) 

 defining other joint activities 

 planning the activities for 2013 and beyond 
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Signatory members 

    Aalto University 

    University of Copenhagen 

    University of Gothenburg 

    University of Oslo 

    University of Iceland 

 

NSCN Steering group  

The role of the steering group is to share responsibilities within the network members, keep other 

members and wider audience informed of the network´s current issues, monitor the activities of the 

network and to plan future possibilities of the network. Steering group consists of the following members: 

 FI: Aalto University, Meri Löyttyniemi (chair) 

 DK: University of Copenhagen, Tomas R. Poulsen 

 SE: University of Gothenburg, Eddi Omrcen 

 NO: University of Oslo, Jorulf Silde 

 IS: University of Iceland, Sigurlaug I. Lövdahl 

 

Resources 

During 2012 the Nordic Council of Ministers will finance Åbo Akademi (ESD) and Aalto University (green 

campus) being responsible for initiating the Nordic network. The project goes under the name ”Utveckling 

av de nordiska högskolenätverken för hållbar utveckling och gröna campus”, ”Development of the Nordic 

Higher Education Networks for Sustainable Development and Green Campus”. 

 

To ensure maximal outreach, “NSCN” will co-operate with other Nordic initiatives like ESDAN, “Education 

for Sustainable Development in Academia in the Nordic countries”, which is financed by NCM.  

 

Contact information: 

Ms. Hille Häkkinen, project coordinator, Aalto University 

hille.hakkinen@aalto.fi, +358 50 407 1884 

www.aalto.fi/sv/about/sustainability 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  The NSCN network meeting at University of Copenhagen 27

th
 of January 2012. 

mailto:hille.hakkinen@aalto.fi
http://www.aalto.fi/sv/about/sustainability
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Årets resultat (Måluppfyllelse) 2011 
 
 Indikator åt rätt håll/uppdrag uppfyllt 

 Indikator oförändrad/indikator har inte mätts tidigare/uppdrag utförs innan 2015 

 Indikator åt fel håll/uppdrag har inte utförts under 2011. 
 
 
Mål 2011-2015 
 

 
Indikator 

 
Kommentar 
 

Universitetet skall öka mängden 
forskning inom hållbar utveckling. 

 141 st vetenskapliga artiklar 
behandlar frågeställningar inom 
hållbar utveckling vilket är en 
minskning med 9,6 % jämfört med 
2010.  
 

 299 forskare, lärare och 
doktorander är kopplade till 
GMV:s nätverk vilket är en 
minskning med 5,4 % sedan 2010. 
 

 Det finns inga tillförlitliga 
uppgifter kring antal genomförda 
stimulansåtgärder. 

Minskningen beror antagligen på 
att alla artiklar för 2011 inte är 
inlagda i GUP när 
Hållbarhetsredovisningen 2011 
skrevs. 
 
 
2010 hade GMV:s nätverk 316 
medlemmar. 
 
 
 
Fakulteterna har ej svarat likvärdigt 
på detta. 

Universitetet skall öka 
integreringen av hållbar utveckling 
i utbildningen. 

 23 procent av kurserna och 44 
procent av programmen behandlar 
hållbar utveckling vilket är samma 
resultat som förra året. 
 

 6,3 % av examensarbetena 
innehåller frågeställningar inom 
hållbar utveckling   
 
 

 20,4 % av 
doktorsavhandlingarna hade 
frågeställningar inom hållbar 
utveckling, en ökning med 7,4 
procentenheter sedan 2010.

Andelen miljömärkta kurser har 
minskat med 2 procentenhet medan 
andelen program är detsamma som 
2011. 
 
111 examensarbeten av totalt 1747 
examensarbeten innehåller 
frågeställningar inom hållbar 
utveckling. 2011 var första gången 
vi mätte denna indikator. 
 
Antalet avhandlingar inom hållbar 
utveckling var 53 st av totalt 260 
avhandlingar. 

Universitetet skall erbjuda det 
omgivande samhället i genomsnitt 
två publika aktiviteter inom hållbar 
utveckling per dag. 

 Universitetet gav under året 
925 aktiviteter med fokus på 
hållbar utveckling, en ökning med 
52 % sedan året innan. 
 

Den stora ökningen beror till stor 
del på att kalendariet används i en 
högre utsträckning och att 
fakulteterna har blivit bättre på att 
rapportera in sina 
samverkansaktiviteter. 

Universitetet skall stärka sin 
samverkan med omgivande 
samhälle inom hållbar utveckling. 

 Antal genomslag för Göteborgs 
universitet inom hållbar utveckling 
på prenumerationstjänsten Infopaq 
kan inte mätas.  
 

 Graden av kännedom om 
universitetets arbete med hållbar 

Universitetet prenumererar inte 
längre på den här tjänsten. 
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utveckling hos universitetets 
intressenter är okänt.  

Universitetet skall öka antalet 
aktiviteter och samverkansprojekt 
inom hållbar utveckling 
tillsammans med studenterna. 

 Under året genomfördes två 
Utblicksdagar 
(arbetsmarknadsdagar) och tre 
workshops inom studentprojektet 
”Hållbarhetsambassadörer”. 
 

 Hållbarhetsdagen arrangerades 
inte under 2011. 
 

 Hållbarhetsakademin har inte 
startats under 2011. 

2011 var första gången vi mätte 
dessa indikatorer. 

Universitetet skall säkerställa att 
alla i ledande befattning med 
personalansvar har genomgått en 
miljöledningsutbildning. 

 4,2 % av de anställda med 
ledningskompetens har genomgått 
miljöledningsutbildning. 
 
 

10 personer i ledande befattning 
har genomgått utbildning.  
Antal personer i 
kompetensgruppen 
”ledningskompetens” är 2361 st 
(5900 anställda * 4 % med 
ledningskompetens).  
2011 var första gången vi mätte 
denna indikator.  
 
1
Det är ej säkerställt att samtliga 236 har 

personalansvar. 
Universitetet skall säkerställa att 
10 procent av totala antalet 
anställda årligen deltar i 
kompetensutveckling inom hållbar 
utveckling. 

 32 % av universitetets anställda 
har deltagit i 
kompetensutvecklingsutbildningar 
inom hållbar utveckling under 
2011. Det motsvarar en ökning 
med 148 % sedan 2010. 
 

 Antal personutbildningstimmar 
med inriktning mot hållbar 
utveckling var 4283 timmar, en 
ökning med 204 % sedan 2010. 

1615 personer deltog i någon form 
av utbildning, seminarium eller 
arrangemang inom hållbar 
utveckling. Den stora ökningen 
sedan föregående år beror på att 
bokningssystemet 
”Kompetensutvecklingsportalen” 
har använts mer frekvent vilket 
resulterar i fler registreringar. 

Universitetet skall minska 
utsläppen av koldioxid från resor 
och transporter med 20 procent till 
2015 jämfört med 2008. 

 Utsläppen av koldioxid från 
tjänsteresor uppgick år 2011 till 
763 kg/årsarbetskraft. 
 

 
 
 
 
 De totala utsläppen av 
koldioxid från flygresor under 50 
mil var 358 196 kilo vilket 
motsvarar 71 kg/årsarbetskraft 
 

 De totala utsläppen av 
koldioxid från flygresor över 50 

De totala utsläppen av koldioxid 
från tjänsteresor 2011 är 3 874 172 
kg vilket är en ökning med 3,8 % 
sedan 2010. En möjlig orsak till 
ökningen är avtalstroheten på 
reseområdet som har ökat från 84 
% till 91 % mellan 2010 och 2011. 
Det innebär att fler resor syns i 
statistiken. 
 
De totala utsläppen från flyg under 
50 mil har ökat med 13 % sedan 
2010. 
 
 
De totala utsläppen från flyg över 
50 mil har ökat med 2,9 % sedan 
2010. 
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mil var 3 297 612 kilo vilket 
motsvarar 650 kg/årsarbetskraft 
 

 De totala utsläppen av 
koldioxid från bilresor i tjänsten 
uppgick till 217 103 kg vilket 
motsvarar 43 kg/årsarbetskraft 
 
 
 

 De totala utsläppen av 
koldioxid från tågresor uppgick till 
11 kg vilket motsvarar 0,002 
kg/årsarbetskraft 
 

 De totala utsläppen av 
koldioxid från buss uppgick till 
1250 kg vilket motsvarar 0,25 
kg/årsarbetskraft 
 

 Andelen förnybart drivmedel 
för universitetets inköpta miljöbilar 
uppgick till 5,4 % av totalt 15 697 
liter drivmedel samt 130 m3 gas. 
 

 Det genomfördes 0,02 data- 
och videokonferenser per 
årsarbetskraft. Totalt genomfördes 
92 st video- och datakonferenser i 
Serviceavdelningens regi.  

 
 
 
Antal körda mil med egen bil i 
tjänsten har minskat med 30 % 
sedan 2010 men de totala utsläppen 
från bilresor har ökat med 2,5 %, 
främst beroende på att vi nu får 
statistik från taxi och bilpool. 
 
 
En ökning med 10 % sedan 2010 
vilket ses som ett positivt resultat 
eftersom det beror på att tågresorna 
har ökat. 
 
 
2011 var första gången vi mätte 
denna indikator 
 
 
 
2011 var första gången vi mätte 
denna indikator. 
 
 
 
2011 var första gången vi mätte 
denna indikator enbart med 
statistik från Serviceavdelningen. 
 

Universitetet skall minska 
energianvändningen med 10 
procent per kvadratmeter till 2015 
jämfört med 2008. 

 Den totala förbrukningen av el 
och värme var 238 kWh/m2 vilket 
motsvarar en minskning med 5,1 % 
sedan 2010. 
 

 Den totala energianvändningen 
var 74971 MWh vilket motsvarar 
2445 kWh/årsarbetskraft och 
helårsstudent, 122 Kwh/m2 el och 
116 kWh/m2 värme. 

Koldioxidutsläppen från el- och 
värmeanvändningen minskade med 
12,3 %. 
 
 
Elförbrukningen har minskat med 
4,7 % och värmeförbrukningen har 
minskat med 5,7 % sedan 2010. 
Värmeförbrukningen är 
graddagskorrigerad inkl avräkning 
för varmvatten enligt Akademiska 
hus schablon. 

Universitetet skall år 2015 enbart 
använda el och värme från 
förnybara energikällor. 

 Andelen förnybar energi var  
69 % vilket är en ökning med 1 
procentenhet sedan 2010. 
 

Andelen förnybar el är 96 % och 
värme 35 %. Avtal med 
ursprungsmärkt vattenkraft och 
”Bra Miljöval” samt ”Bra 
Miljöval” fjärrvärme räknas som 
100% förnybart. Övriga icke 
specificerade elavtal räknas som 
47% förnybart 
(Energimyndigheten, Energiläget i 
Sverige 2011). Fjärrvärmen räknas 
som 12% förnybart enligt statistik 
för Göteborgs Energi 
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(Årsredovisning 2011) 
Universitetet skall öka andelen 
inköp och upphandlingar (mätt i 
ekonomiskt värde) där det ställs 
sociala, etiska och miljömässiga 
krav. 

 Det ställs miljökrav i 67 % av 
anskaffningarna mätt i ekonomiskt 
värde vilket är en minskning med 
19 procentenheter sedan 2010. 

 
 
 I 17 ramavtalsupphandlingar 
har miljöfrågor ställts på 
leverantörens interna miljöarbete, 
det motsvarar 100 %. 
 

 I 53 % av 
ramavtalsupphandlingarna har 
miljökrav ställts på upphandlade 
varor respektive tjänster vilket är 
en minskning med 30 
procentenheter sedan 2010. 
 
 

 Andel miljömärkta varor i GU-
shopens sortiment uppgår till 16 %. 

Värdet av anskaffningarna med 
miljökrav var 214 079 000 kr av 
det totala värdet av 
anskaffningarna som var 
321 449 000 kr. 
 
 
 
Miljökrav på leverantörens interna 
miljöarbete har inte ställts i någon 
ramavtalsupphandling. 
 
 
17 ramavtalsupphandlingar har 
genomförts under 2011, i 9 av dem 
har miljökrav ställts på 
upphandlade varor respektive 
tjänster. Med miljökrav avses 
skallkrav alternativt 
utvärderingskriterier. 
 
 

Universitetet skall minska den 
totala mängden avfall med 10 
procent till 2015 jämfört med 
2009. 

 Den totala mängden avfall 
uppgick till 1095 ton, vilket 
innebär en minskning med 8,7 % 
sedan 2010.  
 

 Mängden avfall per person 
(årsarbetskraft och helårsstudent) 
och arbetsdag var 0,15 kg vilket 
innebär en minskning med 10 %. 
 

 Mängden farligt avfall per 
person och arbetsdag var 0,0096 
kg. 
 

 178 personer har deltagit i 
avfallsutbildningar anordnade av 
universitetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 var första gången vi mätte 
denna indikator. 
 
 
2011 var första gången vi mätte 
denna indikator. 

Universitetet skall öka andelen 
avfall som materialåtervinns eller 
komposteras med 10 procent till 
2015 jämfört med 2009. 

 Andelen avfall som 
materialåtervinns eller komposteras 
har ökat med 5 procentenheter från 
2009 till 2011. 

År 2009 var andelen avfall till 
materialÅV 24 % och kompost 7 % 
= 31 % sammanlagt 
År 2011 var andelen avfall till 
materialÅV 35 % och kompost 1 % 
= 36 % sammanlagt 

Universitetet skall minska antalet 
förekomster på universitetet av 
kemiska produkter som finns 
upptagna i PRIO-databasen med 
minst 15 procent till 2015 jämfört 
med 2009 års resultat. 

 Antal förekomster på 
universitetet av kemiska produkter 
som var upptagna i PRIO-
databasen var 1669 st, en ökning 
med 2 % från föregående år. 
 

Ökningen kan bero på att fler 
institutioner rapporterar in i 
KLARA.  
 
 
 
6 st substitutioner genomförts på 
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 Under 2011 har 16 st 
substitutioner genomförts på 
universitetet. 

Natfak, 7 st på Sahlgrenska 
akademin och 3 st på Konstnärliga 
fakulteten. 2011 var första gången 
vi mätte denna indikator. 

Universitetet skall minimera 
antalet incidenter som medför 
negativa konsekvenser för miljön 
samt verka för att verka för att 
minimera konsekvenserna av 
eventuella incidenter. 

 3 st incidenter med negativa 
konsekvenser för miljön har 
inträffat under 2011. 
 
 
 
 
 

 31 st aktiviteter har genomförts 
med syfte att minska uppkomsten 
av incidenter som medför negativa 
konsekvenser för miljön. 

Incidenterna har rapporterats in 
från fakulteterna: En brand, en 
flaska med syra som tappats i 
golvet och ett utsläpp av ca 7 kg 
köldmedium. 
 2011 var första gången vi mätte 
denna indikator. 
 
Inrapporterat från fakulteterna: 20 
st aktiviteter är brandövningar, 5 st 
är riskanalyser. 2011 var första 
gången vi mätte denna indikator. 

 



Upprättat av: Marianne Dalbro      Miljöhandboken för Göteborgs universitet 

2012-03-28       

Dnr: M 2012/18 

 

 

 

Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet 
 
 

 
1(20)

Sammanställning inför Ledningens genomgång 3 april 2012. 
 
Checklistan har skickats till fakulteternas miljösamordnare den 27 februari. Miljösamordnarna har själva fått avgöra huruvida de 
skickar vidare checklistan till institutionerna eller besvarar den på egen hand. En sammanställd checklista för varje fakultet har 
sänts tillbaka till Miljöenheten senast 19 mars. Samtliga fakulteter samt Universitetsbiblioteket har svarat. Universitetets 
mljöcontroller har sedan sammanställt fakulteternas svar i en universitetsgemensam checklista och utifrån den utvärderat 
lagefterlevnaden på miljöområdet.  
 
Utifrån sammanställningen har följande brister i lagefterlevnaden hittats: 

- Fortsatt osäkerhet i organisationen kring egna anteckningar för farligt avfall. Många institutioner och fakulteter hänvisar till 
transportdokument, men det är ej vad som avses med ”egna anteckningar” i Avfallsförordningen. 

- Att förmå personalen ska välja miljötaxi är en brist som kvarstår sedan tidigare, dock verkar medvetenheten vara större om 
att kravet finns vilket tyder på att information har nått ut. Flera fakulteter har kommenterat andelen miljöbilar i de 
upphandlade taxibolagens vagnpark och att det inte alltid finns miljöbilar tillgängligt. 

 
Föreslagen åtgärd: Miljöcontroller kommer under april månad att ge feedback till varje fakultet med rekommendationer till 
åtgärder/extra kontroll om det anses behövas utifrån svaren i deras checklista. 
 
Sammanställt av miljöcontroller Marianne Dalbro 2012-03-28 
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1. AVFALL IT-fakulteten  

1.1 Hur säkerställer institutionen att 
farligt avfall inte blandas med andra 
typer av avfall, ämnen eller material 
samt inte heller blandas med annat 
farligt avfall? 

IT: Det finns kärl för kemiskt avfall i kemikalieskåpet, det är det 
studioansvarigs ansvar att kontrollera att avfallet slängs korrekt, även kärl för 
elektronikavfall finns i anslutning till verkstaden i Kuggen. 
 
SA: Det finns särskilda skrivna rutiner för hur farligt avfall sorteras se 
http://www.fa.adm.gu.se/avfallshantering. 
All ny personal utbildas/informeras om hur farligt avfall sorteras. 
 
SFN:  Miljörepresentanter informerar löpande. Lokalvården signalerar till 
fastighetsintendenten om det uppstår problem med avfallet. 
Serviceorgansationen ansvarar för hantering av farligt avfall enligt fastställd 
rutin. Behållare för att lämna batterier, mindre elektronikskrot mm finns på 
varje institution och töms regelbundet av serviceorganisationen. (farligt avfall 
inom samfak utgörs av batterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör och 
elektronikskrot). 
 
Hum: Fakulteten har batterier, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, elektronik 
som farligt avfall. 
Det finns utställda kärl för avfallet. 
 
Handels:  Det farliga avfall som uppkommer i verksamheten är framför allt 
lysrör, lågenergilampor och batterier. Dessa fraktioner sorteras för sig i 
märkta kärl. Lysrör och lågenergilampor byts i första hand av 
fastighetsservice. De anställda lämnar trasiga lampor och batterier till 
fastighetsservice . 
 
UFN: Farligt avfall samlas in i särskilda behållare och hämtning sker via 
avrop till avfalls entreprenören. 
 

Miljösamordnare har informerat 
avdelningschef om rutinerna för 
hantering av farliga avfall 
 
Genom miljörådet 
 
 
 
Utgör åtgärder som vidtagits under 
hösten 2011 
 
 
 
 
 
 
Kontrollerat med 
Serviceenheten och några 
observationer 
 
Observation och samtal med 
Anders Grund (AG) 
 
 
 
 
Genom delaktighet i 
verksamheten och genom samtal 
med fastighetsintendenten. 
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UB: Vid alla enheter finns kärl för de typer av avfall som uppkommer. 
Vaktmästerierna arbetar med sorteringen så att den blir korrekt 
 
 
 
KFN: Separata kärl som är märkta, separata soprum på vissa ställen. På något 
ställe har soprummen inventerats tillsammans med den nya 
avfallsentreprenören. Färg- och gipsavskiljare för avloppsvattnet finns där det 
krävs. 
 
Natfak: Rutiner och sorteringskärl finns. Kontroll av efterlevnad sker oftast 
vid t.ex. arbetsmiljöronder. På Botan lämnas kemikalier och radioaktivt avfall 
i speciella behållare i avfallsrum. På Kristineberg är avfallsrummet för farligt 
avfall organiserat utifrån ADR-bestämmelserna och alla nya gäster och 
anställda informeras.  

 
 
Talat med vaktmästerierna. 
Kontrollerat att det finns 
kärl för samtliga fraktioner 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
inst. svar 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
inst. svar 

1.2 Finns rutiner för hur riskavfall och 
annat kontaminerat material 
hanteras och överlämnas? 

IT: Berör ej oss, skull det bli aktuellt följer vi GU:s riktlinjer, 
http://www.styrdokument.adm.gu.se/miljo/ 
 
SA: Ja, i GUs guide för riskavfall.  http://www.fa.adm.gu.se/avfallshantering 
 
KFN: På Steneby skriver man vad det innehåller och lämnar behållaren i ett 
brandsäkert och ventilerat rum. Valand har sett över detta med 
avfallsentreprenören. 
 
Natfak: Ja.  

Kontrollerat att det inte 
förkommer i studiorna 
 
Genom miljörådet 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
inst. svar 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
inst. svar 

1.3 Förs anteckningar, gällande farligt 
avfall, om den mängd och typ av 
avfall som uppkommer samt vart 
avfallet transporteras? 

IT: Ja, det finns anteckningar vid återvinningsstationen där farligt avfall 
lämnas. Vid större mängder elektroniskt avfall kontaktas Primär för transport 
till transportcentralen där Allfrakt hämtar avfallet. 
 

Miljösamordnare har kontrollerat 
med serviceenheten hur de arbetar 
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SA: Denna information finns i journalförda transportdokument hos avlämnare 
och upphämtare. 
 
SFN: Ja, serviceorganisationen för anteckningar. Återfinns i respektive 
avfallsrum för där farligt avfall förvaras intill transport. 
 
 
 
 
Handels: Ja, av Jonas Lundström och Tony Ekstrand på vaktmästeriet. 
 
UFN: Vid hämtning av farligt avfall sammanställs ett transportdokument av 
beställaren. I dokumentet framgår det vilken typ av avfall det är och vilka 
mängder det handlar om. GUs fastighetsavdelning sammanställer årligen 
statistik över olika avfallsfraktioner som tillhandahålls av berörda 
entreprenörer. 
 
UB: Lysrör och kvicksilverlampor är farligt avfall vid UB. Dessa sorteras ut 
till egen avfallsbehållare. 
Transportdokumentation förs och sparas i fem år 
 
 
KFN: Uppgifter finns på kvitton från avfallstransportören via den 
elektroniska fakturan och finns i Agressosystemet via sökning.   
Steneby: Miljösamordnaren beställer hämtning från Rangsell som kommer 
och märker samt dokumenterar vad det är för kemikalier, efter några dagar 
kommer Rangsell och hämtar. Steneby får en följesedel vad som hämtas 
 
Natfak: Ja, via transportdokument/fraktsedel/ transportkvitto/följesedel.  
Matte: En gång per år lämnas farligt avfall och alla uppgifter nedtecknas på 
ett papper som sedan sparas på institutionen av miljösamordnare. 

Genom miljörådet 
 
 
Ny rutin fastställd ht 2011. 
Kontrollerat i resp avfallsrum 
samt kommunicerat med 
serviceorganisationens personal, 
samt miljörepresentanterna. 
 
Samtal med Anders Grund 
 
Genom delaktighet i 
verksamheten och genom samtal 
med fastighetsintendenten. 
 
 
 
Talat med 
vaktmästerierna. 
Kontrollerat att det finns 
kärl för lysrör mm.. 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
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1.4 Hur förvaras institutionens 
smittförande avfall? 

SA: Förvaras i speciella märkta kärl. 
 
Natfak: Enbart relevant för Kristineberg: När den typen av försök är aktuella 
och den typen av avfall uppkommer så kommer miljöansvarig överens med 
försöksledaren om hur och var smittförande avfall förvaras, dock alltid i 
välmärkt (biohazard) godkänd behållare. 

Genom miljörådet 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

2 DJURFÖRSÖK, JAKT OCH 
GMO 

  

2.1 Personal och studenter som hanterar 
djur ska ha rätt kunskap och 
befogenhet för sina uppgifter. 
Uppfylls detta på inst.? 

SA: Ja, de måste gå en speciell kurs i djurförsökshantering 
 
 
Natfak: Ja, genom att vi följer rutinerna i miljöhandboken. Kurs i 
försöksdjurskunskap, info till studenter. Alla forskare som arbetar med 
laboratoriemöss får instruktioner om hanteringen av djuren, all djurhantering 
administreras av EBM:s specialister. 

Pratat med universitets-veterinär 
Lars Ewaldsson 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

2.2 Vad ställs för krav på den som 
ansvarar för transport av djur? 

SA: Anlitar alltid certifierad speditör och om underleverantör anlitas ska de ha 
speciella tillstånd för sina bilar (ventilation t.ex). Detta kontrollerar alltid EBM.
På flygplats kontrolleras djuren av veterinär. Ansvarig person vid EBM 
återkopplar alltid med mottagaren efter transport. 
 
Natfak: Kristineberg: Transporter av djur är inte så vanligt förekommande. Vid 
varje enskilt fall görs en bedömning utifrån de krav som anges i tillstånden för 
hantering av djur. Alla tillbörliga tillstånd från jordbruksverkets enhet för 
försöksdjur finns. 
Zoologi: info till transportör 

Pratat med universitets-veterinär 
Lars Ewaldsson 
 
 
 
Intervju med föreståndaren för 
försöksdjur Bengt Lundve 

2.3 Hur säkerställs det att de som 
hanterar GMO har god kännedom 
om rutiner och relevant lagstiftning? 

SA: För att få beställa försöksdjur på EMB måste forskaren ha en godkänd 
etisk ansökan som innehåller detta. 
 
Natfak: Rutiner finns anslagna i lokaler eller ligger på hemsida/intranät. 
Gruppledare har ansvar att gruppmedlemmarna känner till relevanta rutiner 
och lagar. Allt arbete inom denna kategori föregås av riskbedömning. 

Pratat med universitets-veterinär 
Lars Ewaldsson 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
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2.4 Finns dokumentation som visar när 
bedömningen för risker och 
skyddsåtgärder avseende GMO-
hantering senast uppdaterades? 

SA:  http://www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/lagstiftning/GMO/ 
 
 
Natfak: Ja, det framgår av dokumentationen. På Botan uppdaterades det 
senast 28 feb i samband med förnyat tillstånd för GMO-hantering. CMB: Nej, 
jag har inte tillgång till den beskrivna dokumentationen. 

Pratat med universitetsveterinär 
Lars Ewaldsson 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

2.5 Finns skyltar med varselmärkning 
vid ingångar till lokaler eller 
arbetsområden där innesluten 
användning av GMM på skyddsnivå 
2 eller högre förekommer? 

SA: Ja 
 
Natfak: Ja. Skyltar sätts upp när sådan verksamhet förekommer. Kontrolleras 
vid varje arbetsmiljörond. Inför ansökan om tillstånd för GMO-hantering 
reviderades all skyltning. 

Genom miljörådet 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

3 BRANDFARLIG/ 
EXPLOSIV VARA 

  

3.1 Hur säkerställs det att personal som 
hanterar brandfarliga/explosiva 
varor har kompetens för detta? 

IT: Studioansvarig har detta ansvar och kommer få instruktioner från 
miljösamordnare. 
 
SA: Via det systematiska brandskyddsarbetet. 
 
UFN: Hanteras på institutionsnivå. 
 
 
UB: Information om gasolanvändande via SBA till berörd personal inom 
bokbinderiet. 
 
KFN: Flera institutioner har väldigt lite brandfarliga/explosiva varor. De som 
berörs har personal utbildade i ”Heta arbeten” samt KLARA-utbildning. 
 
Natfak: Genom riskanalyser och utbildning, bl.a. labsäkerhetskurs. Viktiga 
personer är föreståndare för brandfarlig vara. 

Instruktioner från HA 
 
 
Genom miljörådet 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
miljösamordnaren deltar i SBA 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

3.2 Hur säkerställs det att brandfarliga 
vätskor och brandfarliga gaser eller 
lättantändligt gods inte 

IT: HA representant för farliga transporter, har varit på besök och instruerat om 
hur vi skall förvara våra kemikalier och enligt honom var det OK att förvara 
brandfarliga vätskor och gaser i samma ventilerade kemikalieskåp, då det var 

Konsultation av HA representant 
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samförvaras? så ringa mängd. 
 
SA: Via det systematiska brandskyddsarbetet. 
 
UFN: Förvaras i olika utrymmen och hanteras av personal som har 
fackkunskaper. 
 
UB: UB har utöver en gasoltub ingen förvaring av 
brandfarliga gaser eller lättantändligt gods. 
 
KFN: Genom förvaring i låsförsedda dragskåp, gasförråd, låsta skåp på 
utsidan och genom tydlig ansvarsfördelning, och rondering av vaktmästare. 
 
Natfak: Genom åtskilda skåp. Kemikalieförråd är separerade från 
lättantändligt och gas. Inspektion vid skyddsrond. Riskbedömning från fall 
till fall. Speciella brandskåp för förvaring av brandfarliga ämnen. 

 
 
Genom miljörådet 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

3.3 Förvaras cisterner och lösa behållare 
innehållande brandfarliga ämnen på 
områden som inte kan nås av 
obehöriga? 

SA: Via det systematiska brandskyddsarbetet. 
 
UFN: Ja 
 
 
UB: Ja det finns vid bokbinderiet en gasoltub i låst skåp med dränage som 
mynnar utanför huskroppen. 
 
KFN: Ja. Steneby har olika gaser i låsta skåp utomhus. HSM har dem på 
markerad plats i låst verkstad. 
 
Natfak: Ja, genom skalskydd eller i låsta skåp/förråd. Kristineberg: Om man 
som obehörig kommer in i byggnaden kan man komma åt en del sådana 
produkter. 

Genom miljörådet 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
Kontrollerat på plats i 
bokbinderiet 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

3.4 Uppfyller ventilationen i 
utrymmen där brandfarliga 

IT: Ja, byggnad är nybygg och ventilationen är anpassad för verksamheten. 
 

Vid projekteringen av byggnaden 
lämnade information om vilka 
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vätskor förvaras inomhus de krav 
som finns? 

 
 
 
 
SA: Via det systematiska brandskyddsarbetet. 
 
UFN: Ja 
 
 
UB: Ja gasolen förvaras i skåp som via slang är förbundet med uteluften 
 
 
KFN: Ja, det finns ventilerade skåp och förråd som har synats av 
Räddningstjänsten. Filmhögskolan vet ej. 
 
 
Natfak: Ja, förvaras i ventilerade skåp. Kemi: Vi har inte kunnat identifiera att 
några speciella krav finns. Inga synpunkter har framkommit vid kommunens 
kontroller. 

kemikalier som skulle användas i 
verkstaden och ventilationen 
anpassade därefter 
 
Genom miljörådet 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
Kontrollerat på plats i 
bokbinderiet 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

4 KEMIKALIER   
4.1 Är kemikalier märkta med namn, 

farosymboler, riskfraser och 
skyddsfraser?  

IT: JA. 
  
SA: Ja. Viss tveksamhet vad gäller brukslösningar. 
 
UFN: Ja 
 
 
KFN: Ja, det kontrolleras av ansvariga lärare, vid skyddsronder och 
arbetsmiljöronder. Filmhögskolan svarar delvis, allt är dock inte inlagt i 
KLARA. 
 
Natfak: Ja, nya kemikalier. För egenhändigt blandade kemikalier finns rutiner 

Miljösamordnare har kontrollerat 
kemikalieskåp 
 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
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att de ska märkas, men tveksamt om det alltid görs. 
4.2 Förvaras kemiska produkter som 

omfattas av tillståndskrav på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan 
komma åt dem?  

SA: Ja, via skalskydd (passagesystemet). 
 
UFN: Ja 
 
 
KFN: Ja 
 
 
 
Natfak: Ja, antingen via skalskydd med passerkort för att komma in eller i 
låsta utrymmen. Kristineberg: Om man som obehörig kommer in i byggnaden 
kan man nog komma åt en del grejer som omfattas av tillståndskraven. En 
översyn av vad som förvaras var planeras under senare delen av 2012. 

 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

4.3 Är golvbrunnar i de utrymmen där 
kemikalier hanteras 
stängda/ickeexisterande? 

IT: Finns igen golvbrunn. 
 
SA: Ja 
 
UFN: Icke existerande 
 
KFN: Ja 
 
 
Natfak: Ja. Kemi: I några labb finns öppna golvbrunnar som kan täckas över 
vid spill. Kristineberg: En golvbrunn är fortfarande öppen. Kontakt är tagen 
med Akademiska hus. 

Kontroll av miljösamordnare 
 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

4.4 Vilken myndighet kontaktas vid 
utsläpp av en miljöfarlig kemikalie 
till avlopp, mark eller luft?  

IT: Räddningstjänsten eller Miljöförvaltningen i Göteborg. 
 
SA: Miljöförvaltningen 
 
UFN: Räddningstjänsten 

Framgår av: Regler för 
miljöanpassad kemikaliehantering 
 
 
Samtal med fastighetsintendent 
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KFN: Miljö och Hälsa, Miljöförvaltningen eller Räddningstjänsten. HDK: Om 
utsläppet bedöms utgöra fara för allmänheten kontaktas räddningstjänsten om 
utsläppet sker i avlopp anmäls detta till Ryaverket. Alla utsläpp som bedöms 
utgöra miljöskada ska anmälas till miljökontoret. I de fall utsläppet bedöms 
ringa saneras området av HDK och restavfallet skickas med HA i dessa fall 
görs ingen anmälan. 
 
Natfak: Gryaab, Miljöförvaltningen, Räddningstjänssten. För institutioner 
utanför Göteborg: Lokalt reningsverk, lokala räddningstjänsten och lokala 
miljökontoret på respektive kommun. Kristineberg: Här behöver jag se till att 
förbättra rutinerna, jag är inte säker på att användare vet vilka instanser de skall
vända sig till. Dock framgår det i vårt labreglemente att miljöansvarig skall 
kontaktas. 
 

Peter Edwardsson. 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

4.5 Om nya risker med en kemikalie 
upptäcks ska inst. rapportera detta 
till kemikalieleverantören. Hur 
säkerställs detta?  

IT: Berör ej oss, skulle det ändå inträffa kontaktar miljösamordnare 
miljöenheten för rådgiving. 
 
SA: I den mån vi får in information kontaktas leverantören. 
 
KFN: Ansvarig lärare/ansvarig för berörd kemikalie kontaktar leverantör. 
HFF: Vi har endast ”kit-kemi” som det endast finns en av på marknaden. 
 
Natfak: Osäkert. Personalen känner inte till det. Ingen rutin finns för detta. 
Fysik: Ja. CMB: Vi har en kontinuerlig dialog med företagen som säljer 
kemikalier. 

Det finns ingen laborativ 
verksamhet med kemikalier 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

5 SÄKERHET   
5.1 Känner all personal till rutiner vid 

brand eller liknande olycka? Hur 
säkerställs det? 

IT: Information finns på sidan 
http://www.itufak.gu.se/fakulteten/miljo/miljodokument/Utrymning/ och ingår 
som en punkt i checklistan för nyanställd enligt 

Kontroll av att informationen 
finns tillgänglig på webben, 
kontrollerad av miljösamordnare 
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http://www.ait.gu.se/Personalsidor/Personalhandbok/Nyanstalld/. 
Den anställde förväntas ta del av information som berör anställningen. 
 
LUN: Genomgångar har gjorts med all personal. 
 
SA: Ja i princip, via systematiska brandskyddsarbetet och all personal 
informeras via miljöintroduktionen (på SU finns särskilda brandskyddsombud 
vilket saknas på SA). 
 
SFN: Prefekter har i dekanbeslut anmodats att tillse att personal och studenter 
får brandskyddsinfo, finns på webben, dock ej säkerställt om informationen 
nått samtliga anställda och studenter. Brandskyddsinformation planeras ges för 
samtlig personal. 
 
Hum: Ja, förhoppningsvis. Ämnet berörs kontinuerligt vid institutionerna. 
 
 
 
 
 
Handels: Information om utrymning och vad man skall göra vid brand finns 
anslaget på flera ställen i fastigheterna.  
Test av brandlarm 15 mars 2012. 
Brandövning planeras hösten 2012.  
 
UFN: Genom återkommande informationsmöten på institutionerna och 
information via fakultetens hemsida. Även utrymningsövningar genomförs 
regelbundet. Prefekter/motsvarande har ansvar för att kontrollera kunskaper.  
Är en punkt i den årliga egen-kontrollen som görs med avseende på SBA.  
 
UB: All personal deltar i systematiskt brandskyddsarbete, 

 
 
 
Genom egen medverkan. 
Intervju. 
 
 
 
 
Fastighetsintendent/Sekr LAMK 
 
 
 
 
Fakulteten anordnade 
utbildningstillfällen i teoretiskt 
brandskyddsarbetet hösten 2011 
och man samtalar med personal 
vid arbetsmiljöronder. 
 
 
 
 
 
 
Samtal med fakultetens 
brandskyddssamordnare Patrik 
Aspholm. 
 
 
SBA enligt UB:s rutiner 
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vid introduktion av nyanställda ges information 
 
KFN: Ja, information finns på anslagstavlor/entrédörrar. Utrymningsövningar 
varje termin på HSM. Genomgång med personal och studenter varje år på 
Film. Ingen får ut nycklar på HDK utan att skriva under att de förstått 
informationen. Steneby har ett webbaserat E-learningsystem för brandskydd. 
 
Natfak: Skriftlig information på hemsidor och i lokaler och 
brandövningar/utrymningsövningar. Personal får skriva under att de läst de 
regler som finns.   

 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

5.2 Finns släckningsutrustning och 
annan nödvändig skyddsutrustning 
lättillgängligt? 

IT: JA, i samband med konsultationen med HA representanten kontrollerades 
släckningsutrustningen, och vi fick rekommendationen att komplettera med en 
pulversläckare i anslutning till verkstaden. 
 
LUN: Ja, utrustning finns utplacerad. 
 
SA: Ja! 
 
SFN: JA 
 
 
 
Hum: Ja 
 
Handels:  Ja, ett dokument som reglerar ansvar och roller och delegationer 
inom miljöledningssystemet finns  
utarbetat. Dekanbeslut skrivet 22 mars 2012. 
 
UFN: Ja. 
 
 

Konsultation av HA representant 
 
 
 
Egen observation 
 
 
 
Fastighetsintendent, 
brandskyddsronder med 
fastighetsägaren 
 
Kontrollerat på plats 
 
 
 
 
Samtal med fakultetens 
brandskyddssamordnare Patrik 
Aspholm. 
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UB: Ja det finns släckningsutrustning i alla enheter. 
 
KFN: Ja 
 
 
Natfak: Ja 

 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

5.3 Finns det tillgång till ögonspolning 
och/eller nöddusch där det finns risk 
för stänk från farliga ämnen?  

IT: JA, i korridoren utanför verkstaden finns ögonspolning. 
 
SA: Ja! 
 
UFN: Ja 
 
 
UB: Ja inom bokbinderiet 
  
KFN: Ja. På Steneby finns det på varje ställa där man använder kemikalier. 
 
 
Natfak: Ja 

Kontroll av miljösamordnare 
 
 
 
Samtal med Gisela Häggblad, 
tekniker /ingenjör på IDPP. 
 
Talat med bokbinderipersonalen 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

6 EGENKONTROLL   
6.1 Finns det en uppdaterad och 

dokumenterad fördelning av det 
organisatoriska ansvaret? 
 (s.k. beslutsordning eller 
delegationsordning)  

IT: JA, finns på sidan http://www.itufak.gu.se/fakulteten/miljo/miljoledningen/
 
LUN: Ja, den är dock föremål för en noggrann genomgång  
och revidering av LUN:s samtliga styrdokument. 
 
SA: Ja. http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo/roller/ 
 
SFN: Äldre dokument finns, ej uppdaterat efter förändringar i HF 110101 (inte 
förändrat map miljö/HU). GUs beslutsordning är nyligen beslutad och nya 

Kontroll av miljösamordnare 
 
Egen observation. 
 
 
 
 
Är handläggare i dessa ärenden 
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bestämmelser i rektors beslut om delegationsordning avvaktas. 
 
Miljörepresentanternas roll, även i förhållande till vad som har förutskickats i 
kommande besluts- och delegationsordningar vad gäller miljö och hållbar 
utveckling, har diskuterats vid miljörepresentantmöten under året. Inga 
förändringar har kommit ut av detta ännu. Ny delegationsordning avvaktas. 
 
Hum: Ja  Finns på hemsidan. Länken: http://www.hum.gu.se/om-

fakulteten/internt/miljo/miljohandbok/tillampning/ 

 

UFN: Ja, vidaredelegation till prefekterna. 
 
 
UB: Ja, genom delegationsordningen för 2012 
 
KFN: Ja, främst i fakultetens miljöhandbok men också i form av 
arbetsbeskrivningar. 
 
Natfak: Ja, i miljöhandboken. För Natfaks nybildade institutioner är det för 
närvarande inte helt klart. 

 
 
 
 
 
 
 
Samtal med ansvariga på 
fakultetskansliet. 
 
Har läst delegationsordningarna 
 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

6.2 Hur kontrollerar inst. att all 
laboratorieutrustning är i gott skick? 

SA: Serviceavtal reglerar detta i stor utsträckning. De som arbetar med 
utrustningen kontrollerar densamma. 
 
UFN: Genom kursansvariga som bedriver verksamheten. 
 
 
Natfak: Labansvariga ser över utrustning i det dagliga arbetet. 
Serviceavtal för viss utrustning. Användare uppmanas komma 
till labansvarig med info om utrustning inte fungerar. 
Labtekniker ansvarar. 

 
 
 
Samtal med Gisela Häggblad, 
tekniker /ingenjör på IDPP. 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

6.3 Har inst. verksamheter som är SA: Ja. GMO och GMM.  Djurhållning och -användning.  Har kontaktat Annhild Larsson, 
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tillsyns- eller anmälningspliktiga? 
Ange i så fall vilka.  

Vissa cancerframkallande ämnen. 
Radioaktiva ämnen-strålkällor. Narkotiska preparat. 
GU har dessutom anmält laboratorieverksamhet över 5000 m2 där SA står för 
en stor del. 
 
UFN: Ja, för brandfarliga varor 
 
 
KFN: Steneby har för köldmedia och livsmedelshantering i köket. HDK har för
brandfarlig vara. 
 
Natfak: Ja, arbete med radioaktiva ämnen, brandfarlig vara, försöksdjur, 
mikrobiologiskt arbete i klass 2.  
Lista för Kemi finns på webben 
http://www2.chem.gu.se/insidan/miljo/Tillstand%20for%20Kemi%20GU.html.
Botan: GMO-verksamheten kräver tillstånd från Jordbruksverket. Förbrukning 
av kloralhydrat rapporteras till Läkemedelsverket. Förbrukning av 
etylmetansulfonat rapporteras till Arbetsmiljöverket. Fysik: Joniserande 
strålning. Laser 
Kultur, Mariestad: Ett kalkbrott och transport av farligt avfall. CMB: Ja. Vi 
hanterar cancerogena substanser som MMS och o-dianisidin. Vi har även 
verksamhet med laser klass 3B, GMO och djurförsök. 

skyddsingenjör GU. 
 
 
 
 
Samtal med Gisela Häggblad, 
tekniker /ingenjör på IDPP. 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar  
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

6.4 Kontaktas universitets 
miljöcontroller vid ny tillstånds- 
eller anmälningspliktig verksamhet? 

IT: JA, berör ej oss och vi kommer inte ha den typen av verksamhet 
 
SA: Nej, inte när det gäller verksamhet som institutionerna själva anmäler. 
Detta anmäls till skyddsingenjör. 
 
KFN: HFF: ja Steneby: Det gör vi själva på Steneby. 
 
 
Natfak: Nej, vet ej att det är ett krav. Nej, vi kontaktar tillståndsmyndigheten 

Kontroll av miljösamordnare 
 
Pratat med Marianne Dalbro 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
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direkt. Ja, det låter ju som att det borde vara självklart. institutionernas svar 
7 INKÖP/UPPHANDLING   
7.1 Används universitetets ramavtal vid 

alla typer av inköp? 
IT: I den mån det finns för det aktuella inköpet, i annat fall tillämpas 
direktupphandling enligt 
http://www.ea.adm.gu.se/Upphandlinginkop/direktupphandling/ eller vid större 
inköps kontaktas upphandlingsenheten. 
 
LUN: Ja, i de fall det finns ett ramavtal. 
 
SA: 45% är upphandlat enligt ramavtal  
28% icke upphandlingsbart   
26% ej upphandlat enligt ramavtal 
 
SFN: Nej. Av inköpen är 60 % upphandlat, 12 % icke upphandlingsbart 
och 28 % ej upphandlat. Stora delar av året har varit avtalslöst för vissa 
varugrupper.  
 
Hum: Ja 
 
Handels: Följande gäller får Handelshögskolans upphandling och inköp2011:  
Upphandlat: 52%, icke upphandlingsbart 14% 
ej upphandlat 34% 2010:Upphandlat 54% icke upphandlingsbart 11%, Ej 
upphandlat 35%, Andelen icke upphandlat har minskat med en procentenhet. 
 
UFN: Ja 
 
UB: UB arbetar efter huvudregeln. I första hand används GUavtal i andra 
hand andra statliga avtal. I tredje hand görs upphandling. 
 
KFN: I de allra flesta fall. 
 
 

Kontroll inköpssamordnare 
 
 
 
 
Intervju. 
 
Statistik från 
upphandlingsenheten. 
 
 
Enligt inköpsstatistik från 
miljöenheten för 2011 
 
 
Intervjuat institutionerna 
 
Sammanställning från 
upphandlingsenheten 
 
 
 
Via upphandlingsenheten 
 
Jag är inköpssamordnare. 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
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Natfak: Ja, där det är tillämpligt.  Vi har informerat våra inköpsansvariga att i 
görligast mån följa rutinerna i GUs inköpshandbok. Nej, ramavtalen täcker inte
alla inköp. Inköp sker också direkt från utlandet. 
Nej, inte när det gäller smärre inköp. Men alla större (dvs när det handlar om 
tusenlappar) 

 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

8 MILJÖFORDON   
8.1 All personal ska välja miljöbilar vid 

beställning av taxi eller hyrbil i 
tjänsten. Följer personalen detta?  

IT: Då bilparken från de två ramavtalsleverantörerna endast har 15% miljöbilar 
är det svårt att säkerställa att miljöfordon används vid alla våra taxiresor. 
Personalen uppmanas att välja miljöbil vid beställning av taxi. 
 
LUN: Ja, det dock inte alltid miljöbil finns tillgänglig. 
 
SA: Vet ej. 
 
SFN: Oklart i vilken omfattning detta sker, osäkert hur omfattande uppföljning 
som är möjlig att göra 
 
Hum: En institution svarar att hyrbilar inte har varit aktuellt ännu. När det 
gäller TAXI använder vi oss av avtalet som säger att vi i första hand ska 
beställa hos TAXI Kurir.  TAXI kurir har enligt avtalsdatabasen, ingen uttalad 
miljöpolicy i Göteborg och jag vet inte i vilken utsträckning miljöbilar rullar 
här. (och vi har förstås inte så stor nytta av att TAXI kurir har miljöbilar i 
Borås…) Taxi Göteborg har däremot en uttalad miljöpolicy som bilaga 
till avtalet men som sagt – de är ju rangordnade som andrahandsval. 
 
Handels: Oklart, upphandlade taxibolag har till största del miljöbilar, men inte 
enbart. 
 
UFN: Enligt GU:s upphandling skall minst 90 % av anbudsgivarens vagnpark 
tillhöra Miljöklass 2005. Vill man åka en miljöbil måste man dock aktivt fråga 

Kontroll av miljösamordnare 
 
 
 
Intervju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtal med Amanda Forsman 
 
 
Via upphandlingsenheten. 
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efter det vid sin beställning. Både Taxi Kurir och Taxi Göteborg har miljöbilar i
sin vagnpark. 
 
UB: Miljöbil har hyrts via sunfleet 
 
KFN: Bilarna väljs efter  GU:s ramavtaldatabas. Taxi bokas via ViaTravel. Det 
är upp till den enskilde men det är förmodligen få som frågar efter detta. HFF: 
Alla är informerade om detta. Film: Vet ej. Skall informera på nästa 
personalmöte.  
 
Natfak: Vet ej. Personalen uppmanas men det kontrolleras ej.  Nej. Denna 
information har inte nått miljöansvarig som i sin tur ansvarar för att informera 
övrig personal. 

 
 
 
Attesterat fakturan 
 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 

9 LOKALER OCH 
FASTIGHETER 

  

9.1 Innehar institutionen någon 
utrustning, vilken fastighetsägaren 
INTE ansvarar för, som innehåller 
mer än 3 kg köldmedium? 
Besiktigas dessa av certifierad 
personal? 

IT: Berör ej oss. 
 
SA: Vi har ingen utrustning som innehåller mer än 3 kg köldmedel. 
 
 
SFN: Nej, fastighetsägarens ansvar 
 
Hum: Nej 
 
Handels: Finns ej i verksamheten 
 
KFN: Steneby: Frysarna i köket. Kontrolleras av YIT i Uddevalla. Akademiska 
hus besiktigar denna typ av utrustning. 
 
Natfak: Nej. Kemi: Ja. Kylning för G-Frost-anläggningen. Ja, vad vi vet. 

Kontroll av miljösamordnare 
 
Har kontaktat fastighetschef 
Göran Lyckemark. 
 
Fastighetsintendenten 
 
 
 
 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
 
Miljöcontroller har sammanställt 
institutionernas svar 
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9.2 Vilka energieffektiviserande/-
sparande åtgärder planerar inst. 
detta kalenderår? 

IT: Det pågår en energisparande åtgärd i form av att informationsskyltar har 
satts upp med uppmaningen att släcka ljuset. 
 
LUN: Kansliet kommer under året att flytta till nya lokaler, varför planering för
energieffektiviserande/-sparande åtgärder får anstå tills flytten är genomförd 
och de nya lokalerna med utrustning är tagna i besittning. 
 
SA: EBM fortsätter med sitt energispararbete. Neurovetenskap och fysiologi 
skall gå nattvandring för att starta ett nytt energisparprojekt. 
 
SFN: Kanske dags att göra nytt försök med timers i kopieringsrummen, 
nu när GUs utskriftsprojekt har avbrutits och innan nya system/projekt ger 
uppkomst till nya hinder för energisparande åtgärder. Inst för globala 
studier har på eget initiativ köpt in (gren-)strömbrytare till samtliga rum. 
 
Hum: Personal fortsätter att använda de grenkontakter som införskaffades i 
samband med energisparprojektet. Anställda uppmanas kontinuerligt att 
släcka lampor och stänga av datorer vid arbetsdagens slut. Timers installeras 
för viss elektronisk utrustning. 
Samarbete med Akademiska Hus om att byta ut gamla armaturer mot nya 
pågår just nu och fler projekt planeras. 
Inga specifika projekt planerade för 2012. 
 
Handels: Fortsatt utbyte av konventionell belysning mot energieffektiv LED 
belysning i undervisningssalar, korridorer etc. 
 
UFN: GU och Higab har ett samarbetsprojekt ”Hållbara fastigheter” där 
fakultetens fastigheter ingår. 
 
 
UB: Under 2012 finns planer på att genomföra ett energisparprojekt 
tillsammans med miljöenheten. 
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KFN: Steneby: Om vi får utrymme i budget 
Byte till lågenergi armaturer, ventilation med återvinning . 
HSM: Befuktningsanläggningarna byggs om för att bli mer energieffektiva. 
HFF: I samband med HIGAB görs miljö och energibesparande projekt. Det 
gäller belysning, tätning av fönster, värme och ventilation. 
Film: inga planerade. 
HDK: Det pågår ett stort arbete med fastighetsägaren Higab där hela 
fastigheten kommer att inventeras och där en rad åtgärder ska tas fram. 
Valand: Higab (fastighetsförvaltaren) planerar att installera rörelsekänsliga 
sensorer på toaletter och andra platser för att spara el. 
 
Natfak: Botan: ”Nattvandring” i lokalerna i kombination med information av 
resultatet och vikten av att släcka lampor och stänga dragskåp. 
Matte: Utreda om rörelsedetektorer kan installeras i vissa gemensamma 
utrymmen 
Kristineberg: Förnya och förtydliga de anslag som sitter i allmänna utrymmen 
om att man skall släcka 
Stänga-av-kontoret-knappar planeras införas under kommande år och en 
kampanj för att få användare att släcka ljuset efter sig. I övrigt är denna typer 
av åtgärder sammanlänkade med akademiska hus. 
Zoologi: Elbesparing tillsammans med Akademiska Hus 
Tjärnö: Anslutning av vita labbet till befintligt värmesystem 
Kulturvård: Ev. installation av närvarostyrning av belysning kvällar och nätter.
Vi arbetar kontinuerligt med att byta ut konventionella lampor mot 
lågenergilampor när de gamla har gått sönder.  
I de nyproducerade anläggningarna är det närvarostyrd belysning och 
individuell/separat mätning av vatten värme och el. 
CMB: Vi fortsätter vår mycket framgångrika kampanj om att dragskåp som inte
används skall hållas stängda! 

 
Samtal med Anders Grund 
 
Samtal med fastighetsintendent 
Peter Edwardsson. 
 
Åtgärden finns med i 
aktivitetslistan för 2012 
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Målsättningar 
Göteborgs universitets klimatstrategi för 2010-2015 antogs i juni 2010. Det övergripande 
målet för Göteborgs universitets klimatstrategi för 2010-2015 är att minska universitetets 
koldioxidutsläpp med minst 20 procent till 2015 jämfört med 2008 års nivåer.I universitetets 
handlingsplan för miljö och hållbar utveckling (2010-2015) är målet om minskad 
klimatpåverkan nedbrutet i miljöaspekterna resor och energianvändning. Mål för dessa 
aspekter är: 
Resor 

• Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter med 20 
procent till 2015 jämfört med 2008. 

Energianvändning 
• Universitetet ska minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter till 

2015 jämfört med 2008. 
• Universitetet ska år 2015 enbart använda el och värme från förnybara energikällor.  

 
Övriga insatsområden inom klimatstrategin är Klimatkompensation, Forskning och 
utbildning, Samverkan och kommunikation, Inköps- och transportsamordning, 
Datoranvändning och Mat. 
 
Resultat 
Universitetets koldioxidutsläpp har sedan 2008 minskat med 12%. Det innebär att det fram till 
2015 krävs en årlig reduktionstakt på 2,5% för att nå klimatstrategins mål. Till största del 
beror de minskade CO2-utsläppen på ändrade emissionsfaktorer för fjärrvärme från 
Göteborgs Energi och ändrade emissionsfaktorer för köpt elenergi vid övergång till 
miljömärkt el.  
 
Se bilaga 1 för uppföljning av målarbetet gällande klimatpåverkan 2011. Resultat i korthet: 

• Universitetets totala koldioxidutsläpp uppgick under 2011 till7 869 ton. Detta 
motsvarar enminskning på 5 procent jämfört med 2010. 

• Koldioxidutsläppen från el- ochvärmeanvändningen minskademed 12,3 procent. 
• Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ökade med 3,8 procent. 
• Antalet enkelresor med flyg mellan Göteborg och Stockholm ökade från 1 335 stycken 

2010 till 1 525 stycken 2011,en ökning med 14 procent. 
• El- och värmeförbrukningen var sammanlagt 238 kWh/m2,en minskning med 5 

procent. 
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Genomförda aktiviteter 
 
Insatsområde Exempel på genomförda aktiviteter under 2011 
Resorochmöten Universitetets miljöbilpool har utökats till att omfatta hela universitetet. 

Undersökningar visar att om en arbetsplats i större utsträckning hänvisar 
sin personal till en bilpool, tenderar bilresorna att minska eftersom man 
vanligtvis planerar sina resor bättre när man är hänvisad till en bilpool.  
 
Synliggörande av universitetets nya rese- och mötespolicy. Resegruppen 
med representanter från bl a miljöenheten och personalavdelningen har 
integrerat policyn i sin utbildningsverksamhet och på webben.  
 
Universitetet har under året arbetat med att planera för införande av en 
infrastruktur för videokonferens. 
 
En resemässa för anställda vid GU arrangerades i samarbete med 
upphandlingsenheten.  
 
Universitetet deltar i cykelutmaningen och anställda har möjlighet att 
utmana varandra i att cykla till arbetet. Under 2011 deltog 222 personer 
som tillsammans cyklade 54684 km och sparade 11 ton koldioxid.  
 
Gratis cykelservice har erbjudits anställda och studenter vid två tillfällen 
under 2011.  

Klimatkompensation Klimatkompensation infördes i juli 2011 och universitetet 
klimatkompenserar nu för sina flygresor.  
 
Klimatkompensation av universitetets flygresor sker genom investeringar i 
ett så kallat Clean DevelopmentMechanism- projekt (CDM). Det projekt 
GU valt för sin klimatkompensation är ett biomassakraftverk i den indiska 
delstaten Andra Pradesh. Projektet är certifierat enligt Världsnaturfondens 
kvalitetsmärkning Gold Standard som innebär att projekten måste visa att 
de tydligt bidrar till en hållbar utveckling i utvecklingsländer. 

Energi Universitetets energisparprojekt har genomförts vid Humanistiska 
fakulteten, Gemensamma förvaltningen och Zoologen vid 
Naturvetskapliga fakulteten.  
 
Miljöenheten och Fastighetsavdelningen beslutade under hösten 2011att 
tillsammans med Higabgruppen inleda ett gemensamt energisparprojekt. 
Utgångspunkten är gemensamma målsättningar och hög ambitionsnivå 
kring minskad miljöpåverkan ocheffektivare energianvändning. Genom att 
identifiera lönsamma energiinvesteringar och utarbeta en modell för 
fördelning av kostnader är utgångspunkten att båda parter också kommer 
att spara pengar. I projektet ingår flera olika områden, bland annat kommer 
förutsättningarna för lokal energiproduktion att undersökas. 
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Forskningochutbildni
ng 

Tre klimatseminarier arrangerades med syfte att belysa forskning inom 
klimatområdet. Totalt besökte ca 730 personer seminarierna.  
 
Ett klimatråd bestående av forskare inom klimatområdet har bildats med 
syfte att förankra klimatstrategin i kärnverksamheten. Klimatrådet, som 
består av 11 forskare från Naturvetenskapliga, Humanistiska, 
Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteterna samt 
Handelshögskolan, hade sitt första möte i oktober 2011.  

Samverkan och 
kommunikation 

Göteborgs universitets klimatavtal etablerades under 2011 på hemsidan 
www.klimatavtalet.se. Här kan studenter och anställda göra åtaganden för 
att minska sin klimatpåverkan. 797 personer skrev på Klimatavtalet under 
2011.  
  
GU redovisar sina åtgärder inom klimatstrategin till CSR Västsveriges 
klimatinitiativ.  

Inköps- och 
transportsamordning 

- 

Datoranvändning Arbete med att uppdatera universitetets riktlinjer för grön datoranvändning 
pågick under 2011. Arbetet är sammankopplat med projektet GU 
datorarbetsplats.  

Mat En ekologisk sommarbuffé arrangerades i samarbete med studenter och 
lärare vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.  

 
Det fortsatta arbetet 
Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling reviderades i mars 2012. Aspekterna Resor 
och Energi har integrerats i det övergripande området Klimatpåverkan. Inom Resor och 
Energi finns fortsatt separata uppdrag till universitetsgemensamma resurser. Mål för område 
Klimatpåverkan är: 

• Universitetet skall minska de totala utsläppen av koldioxid med 20 procent till 2015 
jämfört med 2008.  

• Universitetet skall minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter till 
2015 jämfört med 2008.  

• Universitetet skall år 2015 enbart använda el och värme från förnybara energikällor. 
 
 
Utifrån satsningar och resultat under 2011 har följande prioritering utarbetats för 2012:  
 
Insatsområde Prioriteradeaktiviteter 
Resorochmöten Egen bil i tjänst 

Resfria möten/videokonferens 
Energi Hållbara hyresavtal, samarbete med Higab 

Energikampanjer 

http://www.klimatavtalet.se/�
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Inventera förutsättningar för solel och vindkraft 
Klimatkompensation Fortsätta enligt nuvarande modell 

Utreda möjligheter för intern klimatkompensation 
Besluta om hur vi går vidare 2013 

Forskningochutbildning Arrangera fem klimatseminarier 
Utveckla klimatrådet 

Samverkanochkommunikation Klimatavtalet 
Inköps- ochtransportsamordning - 
Datoranvändning Reglerförgrön IT 
Mat Planera en temadag om mat och klimat 
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Bilaga 1, Uppföljning av målarbetet med klimatpåverkan 2011 
 
 Indikator åt rätt håll/uppdrag uppfyllt 
 Indikator oförändrad/indikator har inte mätts tidigare/uppdrag utförs innan 2015 
 Indikator åt fel håll/uppdrag har inte utförts under 2011. 
 
Mål 2011-2015 
 

 
Indikator 

 
Kommentar 

Universitetet skall 
minska utsläppen 
av koldioxid från 
resor och 
transporter med 20 
procent till 2015 
jämfört med 2008. 

 Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor 
uppgick år 2011 till 763 kg/årsarbetskraft. 
 
 De totala utsläppen av koldioxid från 
flygresor under 50 mil var 358 196 kilo 
vilket motsvarar 71 kg/årsarbetskraft 
 
 De totala utsläppen av koldioxid från 
flygresor över 50 mil var 3 297 612 kilo 
vilket motsvarar 650 kg/årsarbetskraft 
 
 De totala utsläppen av koldioxid från 
bilresor i tjänsten uppgick till 217 103 kg 
vilket motsvarar 43 kg/årsarbetskraft 
 
 
 
 De totala utsläppen av koldioxid från 
tågresor uppgick till 11 kg vilket motsvarar 
0,002 kg/årsarbetskraft 
 
 De totala utsläppen av koldioxid från 
buss uppgick till 1250 kg vilket motsvarar 
0,25 kg/årsarbetskraft 
 
 Andelen förnybart drivmedel för 
universitetets inköpta miljöbilar uppgick till 
5,4 % av totalt 15 697 liter drivmedel samt 
130 m3 gas. 
 
 Det genomfördes 0,02 data- och 
videokonferenser per årsarbetskraft. 
Totaltgenomfördes 92 st video- 
ochdatakonferenseriServiceavdelningensregi
.  

De totala utsläppen av koldioxid från 
tjänsteresor 2011 är 3 874 172 kg vilket är 
en ökning med 3,8 % sedan 2010. En 
möjlig orsak till ökningen är 
avtalstroheten på reseområdet som har 
ökat från 84 % till 91 % mellan 2010 och 
2011. Det innebär att fler resor syns i 
statistiken. 
 
De totala utsläppen från flyg under 50 mil 
har ökat med 13 % sedan 2010. 
 
 
De totala utsläppen från flyg över 50 mil 
har ökat med 2,9 % sedan 2010. 
 
 
Antal körda mil med egen bil i tjänsten 
har minskat med 30 % sedan 2010 men de 
totala utsläppen från bilresor har ökat med 
2,5 %, främst beroende på att vi nu får 
statistik från taxi och bilpool. 
 
 
En ökning med 10 % sedan 2010 vilket 
ses som ett positivt resultat eftersom det 
beror på att tågresorna har ökat. 
 
 
2011 var första gången vi mätte denna 
indikator 
 
 
 
2011 var första gången vi mätte denna 
indikator. 
 
 
2011 var första gången vi mätte denna 
indikator enbart med statistik från 
Serviceavdelningen. 

Universitetet skall 
minska 
energianvändninge
n med 10 procent 
per kvadratmeter 
till 2015 jämfört 

 Den totala förbrukningen av el och 
värme var 238 kWh/m2 vilket motsvarar en 
minskning med 5,1 % sedan 2010. 
 
 Den totala energianvändningen var 

Koldioxidutsläppen från el- och 
värmeanvändningen minskade med 12,3 
%. 
 
 
Elförbrukningen har minskat med 4,7 % 
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med 2008. 74971 MWh vilket motsvarar 2445 
kWh/årsarbetskraft och helårsstudent, 122 
Kwh/m2 el och 116 kWh/m2 värme. 

och värmeförbrukningen har minskat med 
5,7 % sedan 2010. Värmeförbrukningen 
är graddagskorrigerad inkl avräkning för 
varmvatten enligt Akademiska hus 
schablon. 

Universitetet skall 
år 2015 enbart 
använda el och 
värme från 
förnybara 
energikällor. 

 Andelen förnybar energi var  
69 % vilket är en ökning med 1 procentenhet 
sedan 2010. 
 

Andelen förnybar el är 96 % och värme 
35 %. Avtal med ursprungsmärkt 
vattenkraft och ”Bra Miljöval” samt ”Bra 
Miljöval” fjärrvärme räknas som 100% 
förnybart. Övriga icke specificerade 
elavtal räknas som 47% förnybart 
(Energimyndigheten, Energiläget i 
Sverige 2011). Fjärrvärmenräknassom 
12% 
förnybartenligtstatistikförGöteborgsEnerg
i 
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